
لم يأت س�قوط مس�عود بارزان�ي املدوي 
مفاجئ�أ لليس�ار العراق�ي، وانم�ا التباعه 
ومرتزقته يف بغداد الذين استخفوا بالعراق 
وش�عبه حض�ارة وتأريخ�اً ثوري�ا مجيداً 
ووطني�ة معم�دة بدم�اء الش�هداء عىل مر 

العهود واألجيال. 
ولم يتصد اليس�ار العراقي وح�ده ملؤامرة 
االس�تفتاء املكمل�ة ملهم�ة داع�ش املتمثلة 
بتفتي�ت العراق إىل إم�ارات نفطية طائفية 
عنرصي�ة، وف�ق نظرية كيس�نجر ) لنهب 
النف�ط حت�ى آخر قط�رة من خ�ال إقامة 
إمارة عىل كل برئ نفطي...(.... بل وتصدت 
ملؤام�رة مس�عود جمي�ع الق�وى الوطنية 
العراقية ويف مقدمتها قوى إقليم كردستان 
الع�راق ممثل�ة بحرك�ة التغي�ر وجن�اح 
يف ح�زب االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني، 
الوطني�ة  املدني�ة  والتي�ارات  والق�وى 
واإلس�امية الوطنية واملرجعي�ات الدينية 
كافة، ناهيكم ع�ن املوقف الوطني للجيش 
الع�ام للق�وات  القائ�د  العراق�ي، وكذل�ك 
املس�لحة حيدر العبادي ال�ذي اتحذ موقفاً 

وطنياً شجاعاُ.

نعم، لقد برهن اليس�ار العراقي عىل امتداد 
جذوره الراس�خة يف املجتم�ع العراقي التي 
تمت�د عميق�ا بالت�وازي م�ع عم�ر الدولة 
العراقية الحديثة التي تأسس�ت عام 1921 
إثر ثورة 1920 ضد اإلستعمار الربيطاني ، 

برهن عىل طبقيته ووطنيته وامميته.
عىل عك�س الش�يوعين الربيمري�ن الذين 
برهن�وا ع�ىل خيانته�م املب�ادئ الطبقي�ة 
والوطني�ة واألممي�ة الت�ي أس�س الرفيق 
الش�هيد الخال�د فهد عىل أساس�ها الحركة 
الش�يوعية واليس�ارية العراقي�ة، وواصل 
مس�رته الش�هيد الخال�د الرفيق الش�هيد 
الخالد س�ام ع�ادل اللذين تصدي�ا تصديا 
فكري�ا وتنظيميا وطبقي�ا ووطنياً للنزعة 
االنعزالي�ة  بش�كليها  الفاش�ية  القومي�ة 
العنرصي�ة واالقصائية الش�وفينية. وقدم 
آالف الشهداء الشيوعين العراقين حياتهم 

عىل طريق هذه املسرة الكفاحية املديدة.
يفرس الش�يوعيون املرت�دون، الربيمريون 
والعدمي�ون ح�ق تقري�ر املصر، تفس�را 
قومي�ا عنرصي�ا تفتيتيا، فج�اء انحيازهم 
البارزان�ي  مس�عود  اقطاعي�ة  الس�تفتاء 

العش�ائرية والعائلية االستغالية العميلة، 
بمثاب�ة خيان�ة طبقي�ة ووطني�ة واممية 

مفضوحة.
ويف إط�ار تصديه ملؤامرة مس�عود بارزاني 
ورشكائ�ه يف التآم�ر ع�ىل الع�راق وطن�ا 
وش�عبا، وم�ن ممث�ي الق�وى الطائفي�ة 
كن�وري املالكي والنجيفي�ن وفلول البعث 
الفايش ومن لف لفهم، قدم اليسار العراقي 
الح�ل الطبق�ي والوطن�ي واالمم�ي ليس 
لوضع إقليم كردس�تان العراق فحسب، بل 
للقضية الكردية برمتها يف البلدان األربعة.

أم�ا الش�يوعيون العدميون وع�ىل مختلف 
تس�مياتهم الشيوعية املفربكة فقد برهنوا 
ع�ىل تصهينهم علن�ا، فمن ي�رى يف العراق 
“كيان�ا مصطنع�اً ” والكي�ان الصهيون�ي 
العراق�ي  ”دولة”….والش�عب  اللقي�ط 
”سكاناً” والغزاة الصهاينة ”شعبا”، يكون 
ق�د أعل�ن ع�ن دوره التخريب�ي يف الحركة 
الشيوعية واليسارية العراقية، ولن تنفعه 
ثرثرت�ه وهلوس�ته ع�ن مب�دأ ح�ق تقرير 

املصر.
إذن، فالحرب الدائرة اليوم يف منطقتنا هي 

معركة تاريخية كربى بن املعسكر األممي 
املؤم�ن بوح�دة ش�عوب ال�رق طريق�ا 
للحرية والتعاون والسلم والتقدم والعدالة 
الدين�ي  التفتيت�ي  املعس�كر  مواجه�ة  يف 
والعنرصي والطائفي الذي جعل من هدفه 
يف تقسيم العراق وسوريا طريقا الستعباد 
ش�عوب املنطقة ونهب ثرواته�ا من خال 

بث روح التخلف و التناحر والحروب .
يتص�در املعس�كر األممي روس�يا والصن 
ودول الربيك�س وقوى الس�لم والتحرر … 
أما املعس�كر التفتيتي فتق�وده اإلمربيالية 
األمريكي�ة والصهيوني�ة العاملي�ة وحل�ف 
األطل�ي معتمدة ع�ىل أذنابها م�ن القوى 

الطائفية والعنرصية الفاشية..
فوح�دة الرق م�ن بحر قزوي�ن إىل البحر 
األبيض املتوس�ط أو تفتيته تقرره املعركة 

العاملية الجارية يف سوريا والعراق ولبنان.
وعىل نتيجتها يتق�رر ميزان القوى العاملي 
الجديد املتمثل، أما بانتصار معسكر السام 
والتعاون بن الش�عوب او هيمنة معس�كر 
لصال�ح  والعبودي�ة  والتناح�ر  الح�روب 
اإلمربيالية األمريكية والصهيونية العاملية.

املعركة هي من اجل النفط وليست 
القومي�ة وبات الش�عب الكوردي 

يدرك ذلك..! 
قاطعت االستفتاء ألني ال أستطيع 
غ�ض الطرف عن الفس�اد ورسقة 

ايرادات النفط..!!

غ�ر  بط�رق  كان  االس�تفتاء 
ال  وعلي�ه  قانوني�ة  وال  رشعي�ة 
يج�ب تمدي�ده وال العم�ل ب�ه ب�ل 
اإللغ�اء الت�ام مع محاس�بة الذين 
صوت�وا من مس�ؤولن ومواطنن 

وموظفن...!
قام�روا بمصر الش�عب الكوردي 
وبع�د خس�ارتهم الش�نيعة أعلنوا 
تجميد نتائج االستفتاء التي ألغتها 

بغداد بدخولها كركوك 

اتركوا االقليم لستم أهاً لإلدارة..!
 االنتصار هو انتصار النفس القوية 
الجميل�ة فين�ا، انتصار االنس�انية 
فينا، انتصار التطور عىل الرجعية، 

انتصار الحياة..!
أول نائب س�أرفع ي�دي للتصويت 

رئاس�ه  م�ن  معص�وم  لط�رد 
الجمهورية ..!

كري�م  الدي�ن  ونج�م  زيب�اري 
خلق�وا  ش�خصية  أم�ور  بس�بب 
كل ه�ذه االزمة وهم يس�تحقون 

املحاكمة...!
املرك�ز  مل�اذا ال تف�رض حكوم�ة 
العقوب�ات ع�ىل رشكات بارزان�ي 
وعائلته يف بغداد مثل رشكة كورك 

وغرها..؟

ال أح�د يعل�م ب�اب ال�رسداب الذي 
يختب�ىء بارزان�ي في�ه،  ولغاي�ة 
اللحظة لم يظهر بعد أن كان يظهر 

يوميا...!
م�ن  بارزان�ي  يعت�زل  أن  يج�ب 
السياس�ة ويقدم للقض�اء ومئات 

امللفات الفساد تاحقه..1
النخب�ة  ه�ذه  وج�ود  يع�د   ل�م 
السياسية التي حكمت اإلقليم منذ 
1992 رضورياً بعد االثبات بالدليل 
القاطع بأنهم شلة فاشلة وفاسدة 

!..
غاي�ة الحرب ه�ي الس�لم، فلماذا 
نذهب للغاية ونرتك الهدف.. علينا 
التمس�ك بالس�لم فب�ه نقيض عىل 

اللصوص أما الحرب فتخلقهم

موس�كو  منص�ة  رئي�س  أك�د 
املعارض�ة، د. ق�دري جمي�ل،  أن 
املنص�ة تأم�ل يف تغي�ر الدس�تور 
العام�ة عىل  االنتخاب�ات  وإج�راء 

جميع املستويات.
ولف�ت جمي�ل، يف حدي�ٍث لوكال�ة 
كام  أن  إىل   الروس�ية،  »ت�اس« 

الرئي�س الس�وري، بش�ار األس�د، 
ح�ول التعديات املمكنة للدس�تور 

الربملاني�ة  االنتخاب�ات  وإج�راء 
الجديدة ه�و خط�وة رضورية إىل 

األمام، لكنها غر كافية.
وأض�اف جمي�ل: نأم�ل  أن يذهب 
الجانب السوري الرسمي إىل األمام 
إىل  يف االتج�اه الصحي�ح، وص�والً 
الدستور وإجراء االنتخابات  تغير 

املس�تويات،  كاف�ة  ع�ىل  العام�ة 
وليس فقط االنتخابات الربملانية«، 

مش�دداً: »لكنن�ا ما زلن�ا نعترب  أن 
ذلك هو خطوة إىل األمام، رضورية 

ولكنها غر كافية.«
يذك�ر  أن املمث�ل الخ�اص للرئيس 
الرويس، ألكس�ندر الفرنتيف، كان 
قد زار يوم الخميس املايض الرئيس 
األس�د يف دمشق. وحس�بما ذكرت 
وكالة »سانا« الرسمية، فإن األسد 
ق�ال خال اللقاء  أن مؤتمراً وطنياً 
حول الحوار يف س�ورية بمش�اركة 
جميع القوى السياس�ية يمكن  أن 
ي�ؤدي إىل تعديل الدس�تور وإجراء 

انتخابات برملانية جديدة.
ه�ذا وكان املمثل الخ�اص للرئيس 
الرويس إىل منطقة رشق املتوس�ط 
وزي�ر  ونائ�ب  أفريقي�ا،  وش�مال 
ميخائي�ل  ال�رويس،  الخارجي�ة 
بوغدانوف، قد استقبل ممثل قيادة 
جبهة التغي�ر والتحرير املعارضة، 
ورئيس منصة موسكو للمعارضة 

السورية، قدري جميل
وخال املحادث�ات، تبادل الطرفان 
وجه�ات النظر حول تطور الوضع 
العس�كري والس�يايس يف سورية، 
وخط�وات التس�وية املقبلة لألزمة 
يف الباد عىل أس�اس ق�رار مجلس 
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تعلمن�ا ب�ان املاركي لي�س بالرضورة ش�يوعياً 
والش�يوعي ه�و من يؤم�ن باملاركس�ية الليننية. 
التطبيقي�ة  العملي�ة  املمارس�ة  ه�ي  واللينني�ة 
للماركس�ية ولم يقم لينن ببناء نظرية جديدة بل 
أبدع يف تطبيق النظرية املاركس�ية بدون  أن يبتعد 
عن النظرية يف س�ياق تاريخي معن، لكن لألسف  
أن االستفتاء األخر يف كردستان أفصح عن جمود 
عقائ�دي حقيق�ي للكث�ر من اليس�ار بم�ا فيهم 
شيوعيون قاموا باستنساخ موضوع تقرير املصر 
حرفيا وتعاملوا معه عىل انه نظرية ونس�وا حتى 
أن لين�ن لم يتعامل مع حق تقرير املصر يف زمانه 
بصيغة جامدة مفروغ منها، أن لينن لم يعِط حق 
تقري�ر املصر اال يف حالة فنلن�دا التي كان وضعها 
خاص�اً م�ع مقاوم�ة عنيف�ة للدولة الس�وفيتية 
الفتي�ة وح�ن اصبح من العس�ر الس�يطرة عىل 
الوضع هناك،  يف حن لم يعط حق تقرير املصر اىل 
القوقاز او شعوب االتحاد السوفييتي والتي كانت 

أيضا تحت الحكم القيرصي؟
نقرأه�ا ونحفظه�ا  ليس�ت نظري�ة  اللينني�ة  إن 
ونتمسك بها، انها أسلوب عمل وعقلية إدارة أزمات 
وتحقيق املمكن بش�كل ابداعي بدون  أن نبتعد عن 
املاركسية كالتزام فكري ونعمل بإطارها النظري.  
ويتع�ننّ ع�ىل اليس�اري املاركي والش�يوعي  أن 
يس�توعب أوالً جوه�ر الفك�ر املارك�ي ويلت�زم 
بانحيازه الطبقي اىل الطبق�ة العاملة والكادحن، 
وملصالحه�م ث�م  أن يك�ون لينيني�اً يف التعامل مع 
املواق�ف واملس�تجدات واملنعطف�ات التاريخي�ة؟، 
أي أن يتعل�م مرون�ة وتكتيك لينن وليس س�حب 
نص�وص لين�ن الت�ي اس�تدعى ظرف�ه التاريخي 
املوضوع�ي والذاتي يف أن يتخذها ب�دون أن يبتعد 
ع�ن النه�ج املارك�ي يف ع�دم التفري�ط بمصالح 

الطبقة العاملة وفقراء املجتمع.
إن ح�ق تقرير املصر للش�عب الك�ردي يف صيغته 
الحالي�ة هو صيغ�ة بالض�د من مصالح ش�عوب 
املنطق�ة،  وه�ي صيغة أناني�ة حتى مع الش�عب 
الك�ردي نفس�ه،  صيغة تثكل األمه�ات الكرديات 
باسم التضحية من اجل الوطن لتنعم برجوازيتها 
الرجعية بخراته. أن الش�عب الكردي ش�عب يمتد 
عىل مساحة جغرافية تمتد عرب اربع دول متجاورة 
ولي�س يف العراق فقط،  يج�ب  أن يكون الحل لكل 
الش�عب الكردي وبالرتايض واالتفاق مع الشعوب 
املتج�اورة معه ورب�ط مصالح الجمي�ع وفق حل 
مريض قابل للتحقيق  يف الظروف الدولية املتزامنة 
ووض�ع املنطقة ويمث�ل مصالح الطبق�ة العاملة 
وكادحي هذه الش�عوب،  وليس قيادات عشائرية 
وسياس�ية تمثل مصالحها الشخصية،  او مصالح 
دولي�ة ارتبطت بها قيادات سياس�ية كردية. الحل 
يكمن يف العمل عىل تثبيت الحكم املدني الديمقراطي 
يف العراق ليكون أساساً إلنجاح الفيدرالية الكردية 
الديمقراطي�ة يف العراق، ثم تق�وم الدولة العراقية 
الوطنية بتبني الح�وار البناء مع دول الجوار ملنح 
حق�وق مماثلة للك�رد يف تلك البل�دان املتواجد فيه 
الكرد ليكون ذلك املنطلق األسايس لتحقيق توحيد 
املنطقة الكردية وشعبها وتكون املنطقة الكردية 
ه�ذه جرساً ملصالح ش�عوب املنطق�ة االقتصادية 
والسياس�ية، كما توفر الفرصة لدمج املجتمعات 
الكردية مع بعضها بعضاً وخلق تجانس مجتمعي 

واقتصادي ال يمتلكه حالياً..

هزمية داعش ُتسقط اتباعها يف مزبلة التأريخ 
وستفضي الـى حماكمة اخلونة واملتخاذليـن ..!! 

سروة عبد الواحد : تصدي شجاع لدكتاتورية 
بارزاني والطبقة الطفيلية اللصوصية املتسلطة 

على اقليم كردستان العراق

الدكتور قدري مجيل أميـن حزب االرادة الشعبية  : 
نريد تغيري الدستور وانتخابات على مجيع املستويات 

اليسار 
العراقي

من أجل إقامة الدولة المدنية الوطنيةنية 
 الديمقراطية وتحقيق العدالة االجتماعية

رئيس التحرير صباح زيارة الموسوي

فريد الحداد

رقم االيداع بدائرة الكتب والوثائق ببغداد2166 لسنة 2016

قصارى القول اليساري كيف نفكر ؟

)1(حق تقرير املصري
الدكتاتور العش��ائري المس��عور بارزاني 
يس��تقيل م��ن منص��ب يغتصب��ه اصال، 
وقد يلغي منصب رئيس اإلقليم ألنه ال 

يطيق  أن يرى أحدا غيره يحتله..!
املس�عور بارزاني يف خ�رب كان ومصره وعائلته 
العميلة اللصوصية س�وف لن يختلف عن مصر 
املقبور صدام حسن وعائلته وال مصر املخبول 

القذايف وعائلته...
أما الفقراء الكرد فعىل وشك الخروج بانتفاضة 
شعبية لرميه ومعه العوائل الطفيلية اللصوصية 

يف مزبلة التأريخ... 
وطاب�ور مرتزقت�ه وأبواق�ه يف بغ�داد فف�ي حالة 
رع�ب وهل�ع ...خصوصا من حصل ع�ىل األرايض 
اللصوصية... والقصور واالمتي�ازات وامليزاني�ات 

فهؤالء الخونة بن هارب ومرتجف غر قادر عىل بيع األماك املغتصبة...!!!
ثم يأتيك " ش�يوعي بريمري " و " ش�يوعي عدمي " يهلوس بحق تقرير املصر، املراد 
منه يف الحالة العراقية الراهنة امللموسة تفتيت الباد إىل إقطاعيات عنرصية وطائفية 
يك�ون بابها الع�ايل يف الكيان الصهيوني اللقيط،  وثروات الش�عب تنهب إىل أخر قطرة 

وفق مبدأ كيسينجر القائل بإقامة إمارة عىل كل برئ نفط...!!!
وإن اتخ�ذت موقف�ا طبقي�ا ووطني�ا واممي�ا... يق�وم هذا "الش�يوعي" املرت�د وذاك 

"الشيوعي" السطحي العدمي بسحب هويتك املاركسية ..!!
وما علينا أال نكرر قول ماركس نفسه ) انا لست ماركسيا...! ( 

)2(
موقفنا المعلن ما قبل انهيار مؤامرة مس��عود بارزني : مؤامرة اس��تفتاء 
مس��عود بين خنجر العنصرية و س��يف الطائفية..!! والخلط المتعمد 
بين الحل العس��كري وفرض الس��لطة االتحادية عل��ى كامل الجغرافية 

الوطنية العراقية..!!!
تتواصل تداعيات مؤامرة مس�عود البارزاني بافتعاله أزمة كبرة يف الباد، االس�تفتاء، 
للهروب إىل األمام من محاس�بة الش�عب العراقي له عىل تآمره مع داعش وفلول البعث 

داخل السلطة وخارجها.
يتس�ابق معه يف تصعيد تداعيات ه�ذه املؤامرة رشيكه يف كارث�ة داعش نوري املالكي 
لذات الهدف، أي اإلفات من محاسبة الشعب العراقي عىل تسهيله مرور كارثة داعش 

وفلول البعث.
فإذا كان إقدام مس�عود البارزاني عىل خطوة االس�تفتاء برعاية أس�ياده الصهاينة قد 
تمت وسط عزلة سياسية خانقة، سواء داخل إقليم كردستان العراق أو إقليميا وعامليا.

فإن نوري املالكي برفعه لواء الحل العسكري، يهدف عن تخطيط مسبق إىل فك العزلة 
عن مس�عود البارزاني ونقل االستفتاء الصوري املزيف إىل خطوة تقسيمية عملية عىل 
األرض، ألن�ه يطمح إىل زعامة إقليم ش�يعي طائفي، حاله حال فلول البعث النجيفين 

وظافر العاني ومن لف لفهم الذين تآمروا مع داعش بهدف إقامة اإلقليم السني.
يمثل مسعود البارزاني ونوري املالكي وجهان لعملة واحدة عنوانها التعصب الطائفي 

والعنرصي، وهدفهما هو ذاته تفتيت العراق إىل اقطاعيات نفطية.
 بينم�ا يمثل حيدر العبادي خيار فرض الس�لطة االتحادية عىل كام�ل الرتاب العراقي 

ومنه اإلقليم، وشتان بن فرض السلطة االتحادية والحل العسكري.
ففرض س�لطة الدول�ة املركزية عىل الح�دود واملطارات واإلتصاالت وإنتاج وتس�ويق 
الثروات وعىل وما يس�مى ب "املناطق املتن�ازع عليها"، عمل وطني مروع ومطلوب 
ومدعوم شعبيا يف اإلقليم وخارجه وعىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، وهو أمر مختلف 
تماما عن دق طبول الحرب عىل يد الثنائي املس�ؤول عن كارثة داعش مس�عود ونوري 
تح�ت ش�عارات طائفية وعنرصي�ة،  كما وصفها الكاتب الس�اخر م�ن كركوك - ابو 
روزا الحرافيش - وعن حق،  بان احدهما يحمل خنجر العنرصية واآلخر يحمل س�يف 

الطائفية..!!
ولعل ما يزيد املشهد تشويشا هو انخراط جهلة الفيس بوك يف تسعر الرصاع الطائفي 
والعن�رصي، ناهيكم عن الدورالخطر الذي تلعبه أبواق مس�عود ون�وري اإلعامية يف 

الفضائيات والصحف ووسائل التواصل االجتماعي.
خاص�ة املش�هد تش�ر إىل إمكانية واقعي�ة النتصار خي�ار فرض الس�لطة االتحادية 
واندحار خيار الحل العس�كري، وقرب اختفاء رؤوس طائفية وعنرصية من الخارطة 

السياسة العراقية يف مقدمتها مسعود ونوري.
ويبق�ى حي�در العبادي تحت اإلختبار الوطني األهم، املتمثل بموقفه من ما يس�مى ب 
” إتفاق املصالح االس�رتاتيجي” مع الغزاة، واس�تعداده للعمل عىل الغائه مدعوما من 
قبل القوى اليس�ارية واملدنية الوطنية العراقية،  وكذلك من التيار الصدري الذي نتفق 
معه كيس�ارعىل صعيد املسألة الوطنية يف املوقف من االحتال وبقاياه ووحدة العراق،  

ونختلف معه طبقياُ جذرياً، أي،  يف الربنامج السيايس واالقتصادي واالجتماعي.
)3(

الش��يوعي المستش��يع والمس��تكرد والمتس��نن فقد هويت��ه الطبقية 
والوطنية واألممية...!!!

فمن انحاز للعائات الثاث اإلقطاعية والطائفية املتخادمة مع االس�تعمار الربيطاني 
باألمس واالمربيايل األمريكي اليوم، عائلة محس�ن الحكيم وعائلة عجيل الياور وعائلة 
مصطف�ى البارزان�ي، وتغليف عنرصيت�ه وطائفيته ب�ل وخيانته للمبادئ اإلنس�انية 
الثوري�ة، بالش�عارات الرنانة الفارغة، قد س�قط يف وحل الخيان�ة الطبقية والوطنية 
واالممي�ة. ومن قبل لنفس�ه ش�خصا كان أو حزبا، ش�يوعيا أم ليربالي�ا أن يلعب دور 
الديكور يف مجلس حكم العوائل الثاث وتفرعاتها الحزبية والشخصية، املعادية للشعب 
العراق�ي وخصوصا الفقراء، مجل�س الحكم الربيمري، برعاية الغ�زاة األمريكان، قد 

سقط يف وحل الخيانة الطبقية والوطنية حتى ولو رفع الراية الحمراء. 

صباح زيارة الموسوي
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 بروفيسور كمال مجيد

واك��راده  بعرب��ه  العراق��ي،  ال�شع��ب  حم��ل 
واقليات��ه ه��ذا ال�شع��ار يف وثب��ة كان��ون الثاين 
بورت�شم��اوث  معاه��دة  �ش��د   1948 �شن��ة 
اجلائرة والتي ارادت حكومة اآتلي الربيطانية 
فر�شه��ا على �شعبنا املنك��وب بها. وال�شقاطها، 
بنج��اح، اجتاح��ت العراق مظاه��رات �شاخبة 
. لق��د اختل��ط دم قادر كرمي الك��ردي بدم جعفر 
االجواهري العربي على ج�شر ال�شهداء وذهب 

ال�شاعر حممد مهدي اجلواهري ي�شرخ : 
�شفقوا ان �شقطت منكم لدى الزحف �شحية
ولف��ت���يان ت��ح��دوا ب�احل�ج�ار ال��ب�ندق��ي��ة
وم�شى ي�شخر بامل���وت �ش��بي و�ش��ب��ي���ة 
وتع��ال��ت تخ���رق اجل��و هت��افات احلم��ية
�شفقوا لل�شع�ب اذ يط�فئ ن��ار الط�ائفي�����ة
ال وال ت�ش���كو ف��هذا الي�وم عي�د الوط��نية 

وان�ش��د الطاب اجلامعي بدر �شاكر ال�شياب : ال 
�شرب لل�شعب بعد اليوم فا�شتبقوا نحو التحرر 

من م�شتعمر �شاري
القزجن��ي  كام��ل  امل�شيح��ي  املحام��ي  كان 

واملحام��ي الدميقراط��ي ح�شني جمي��ل وع�شو 
ح��زب اال�شتق��ال فائ��ق ال�شامرائ��ي يق��ودون 
املظاه��رات يف بغ��داد. ويف ال�شليماني��ة ا�شتل��م 
املحام��ي ابراهيم احمد ،اح��د موؤ�ش�شي احلزب 
الدميقراطي الكردي، والطالب اكرم عبدالقادر 
قيادة ه��ذه املظاهرات. يف اربي��ل ا�شتهر �شالح 

احليدري وحميد عثمان بالبطوالت وهكذا.
والأول م��رة ب��رز ا�ش��م ج��ال الطالب��اين كاأح��د 
املنظم��ني لطلبة كلية احلق��وق بينما انيط لقب 
)) عم��ر دباب��ة(( لرفيق��ه احلزب��ي لقدرته على 
مهاجمة ال�شرطة بقوة. لقد انت�شر ال�شعب ومت 
الغ��اء املعاهدة بف�شل وح��دة ال�شعب العراقي 

بقومياته واديانه وطوائفه.
ويف 1957 ت�شكل��ت جبهة االحت��اد الوطني من 
خمتل��ف االح��زاب العراقية ال�شري��ة وكنتيجة 
جنحت ث��ورة 14 مت��وز املجي��دة. م��رة ثانية 
برز ا�شم جال الطالباين لكونه �شافر اىل مو�شكو 
لرياف��ق الاجئ )) امل��ا(( م�شطف��ى البارزاين 
ليع��ود مع��ه اىل وطن��ه العراق. و�ش��ل االكراد 
الاجئون من مو�شكو ومت ا�شتقبالهم مبظاهرات 
ترحيبي��ة مليونية �شاخبة . لق��د ا�شكن الزعيم 
عب��د الك��رمي قا�شم مل�شطف��ى الب��ارزاين يف بيت 
نوري ال�شعيد، يف املنطقة اخل�شراء ، مع راتب 

وزير، مثل الوزراء الت�شعة االآخرين. 
و)) عل��ى �شخ��رة االحتاد الك��ردي العربي (( 
حترر العراق من حلف بغداد ومت طرد اجلي�ش 
الربيط��اين م��ن قاعدت��ي احلباني��ة وال�شعيبة، 
ب��ل حققت الثورة قانون رق��م 80 للنفط وخرج 
العراق م��ن ع�شوي��ة الكتل��ة اال�شرتلينية ومت 
الغاء قان��ون االحوال الع�شائرية و�شدر قانون 
االح��وال ال�شخ�شي��ة ال��ذي ح��رر امل��راأة م��ن 
التقاليد املوروثة البالية و�شدرقانون اال�شاح 
الزراع��ي لتوزيع ق�شم م��ن ارا�شي االقطاعيني 
الد�شت��ور  املعدم��ني. و�ش��در  الفاح��ني  عل��ى 
املوق��ت ين���ش عل��ى اأن )) الع��رب واالك��راد 
�ش��ركاء يف ه��ذا البل��د. (( ومت��ت اال�ش��ارة اىل 

الوح��دة العربي��ة الكردي��ة يف العل��م العراق��ي 
اجلديد ويف ال�شعار العراقي املطبوع على كافة 
العملة العراقي��ة املعدنية منها والورقية. ومع 
اعان قانون االحزاب كان احلزب الدميقراطي 
الكردي يف مقدمة املجازين. فان�شد العراقيون :

عبدالكرمي انت الزعيم عا�شت بك االجماد
ال ع�اد ملك يح��كم وال ط�اغي وال جاد

�شومر و ب�اب�ل هل�ه�لت و حتررت ب�غداد
وتوحدت بار�ش احلمى ويه العرب اكراد

اال ان امل�شتعمري��ن و�ش��اه اي��ران �شرع��ان م��ا 
تدخل��وا ال�شق��اط الثورة عن طري��ق ا�شتخدام 
قان��ون اال�ش��اح الزراع��ي لتحطي��م �شخ��رة 
االحت��اد العربي الك��ردي . وبه��ذا اخل�شو�ش 
يق��ول جال الطالباين يف جملة الو�شط اللندنية، 
امري��كا  ب��اأن   1998/11/20 يف   357 الع��دد 
اتفق��ت م��ع �ش��اه اي��ران لتحري��ك االقطاعي��ني 
االك��راد، بقيادة اجلرنال وره��ام االيراين، �شد 
عبد الكرمي قا�شم فات�شل هوؤالء باحلزب، الذي 
كان حليف��ا ً لقا�ش��م حين��ذاك، خليانت��ه ورف��ع 
ال�ش��اح �ش��ده. وي�شي��ف الطالب��اين: )) بع��د 
درا�ش��ة املوقف يف حزبن��ا تولد اجتاهان: االأول 
على راأ�شه ما ) م�شطفى( وكنت اأنا اقوده … 
وق��د راأى هذا االجتاه ان ه��ذه احلركة ت�شتغل 
امل�شاع��ر القومي��ة الكردية واخاف��ة عبدالكرمي 
وما علينا �شوى العم��ل �شمنها … وال�شيطرة 
عل��ى قيادته��ا… وبالت��ايل نح��ن نت��وىل العمل 

امل�شلح احلقيقي �شد عبدالكرمي قا�شم.(( 
الوا�ش��ح يف هذا الت�شريح باأن احلزب ا�شتخدم 
ال�شع��ارات القومية الرنانة ، ال لتحريراالكراد، 
كا ، ب��ل ملحارب��ة عبد الك��رمي قا�ش��م بال�شاح. 
اال ان ه��ذا ال�ش��اح مل يك��ن �شاح��ا ً كردي��ا ً ، 
اب��دا ً، ب��ل كان ملكا ً ل�شاه اي��ران، رفعه احلزب 
خليانة حليف ال�شعب الكردي عبد الكرمي بغية 
ا�شقاط��ه و�شق الوحدة العراقي��ة. ثم ان الذين 
ا�شتخدم��وا ه��ذا ال�ش��اح مل يكون��وا بي�شمرغة 
ب��ل مرتزق��ة ينال��ون رواتبهم م��ن خزينة ر�شا 

البهلوي. األي�ش كذلك؟ ليتف�شل املتكلم الر�شمي 
احلقيق��ة.  ه��ذه  ليناق���ش  الب��ارزاين  مل�شع��ود 
وليتف�ش��ل ليك��ّذب حقيق��ة بي�شمرغت��ه احلالية 
: انه��م ، وحت��ى االآن، لي�شوا �ش��وى مرتزقة له 
والمري��كا وا�شرائيل. وال�ش��اح الذي يحملونه 
ب��ل دباباته��م ومدافعه��م مل��ك امريك��ي جمل��ة 
وتف�شي��ًا. وهن��ا يعود الف�شل الكب��ري البو بكر 
البغ��دادي ودواع�شه الذين عمل��وا مع م�شعود 
بره��ة ً الحت��ال املو�ش��ل يف 2014/6/10 . ثم 
قام��ت امري��كا بتجهيزم�شع��ود، دون الطالباين، 
بال�ش��اح بحج��ة حمارب��ة االره��اب… حت��ى 
به��ذا اخل�شو�ش كت��ب مايكل روب��ني، املوظف 
ال�شابق يف البنتاغون واخلبري يف �شوؤون ال�شرق 

االو�شط حتت عنوان :
 Why Have the Kurds supplied

ISIS With Weapons
يف جمل��ة نيوزويك االمريكي��ة يف 26/4/2017 
يق��ول :))قب��ل �شيط��رة داع���ش عل��ى املو�شل 
با�شابيع قامت حكوم��ة اقليم كرد�شتان بتجهيز 
كورني��ت  �شواري��خ  مث��ل  با�شلح��ة  داع���ش 
احلكوم��ة  ا�شع��اف  لغر���ش  الدباب��ات  �ش��د 
املركزية...((ويق��ول اي�ش��اً: ))موؤخ��را ً ب��اع 
ق��ادة القوات الكردية ا�شلحة مه��داة من املانيا 
ملنفعتهم الذاتي��ة. ويف حني تدعي حكومة اقليم 
كرد�شت��ان بانه��ا ال متل��ك املال لدف��ع الرواتب، 
متكن قادتها البارزون من ايجاد املايني ل�شراء 
الق�شور ال�شخمة.(( املق�شود هنا قيام م�شرور 

بارزاين، ابن م�شعود، بال�شراء يف لندن.
ث��م يف 8/8/ 2017 ، حتت عن��وان )) هل تقف 

ال�شي اآي اأي وراء بارزاين((
�شاأل��ت نيوزوي��ك االمريكي��ة : )) م��اذا تغ��رّي 
االآن؟ هن��اك عام��ان. االأول، عامل احلرب �شد 
تنظي��م داع���ش. فبينم��ا كان م�ش��رور ب��ارزاين 
حليف��اً ا�شا�شي��اً يف املعركة �ش��د تنظيم داع�ش، 
اإال ان��ه كان قبل ا�شتياء التنظيم االرهابي على 
املو�شل، متورطا هو وحكومة االقليم بت�شريب 

مع��دات ع�شكرية ح�شا�ش��ة اىل م�شلحي داع�ش. 
وعل��ى الرغم م��ن ذل��ك، كان ازدراء ال�شحفيني 
اقلي��م  حكوم��ة  يف  العامل��ني  واالكادميي��ني 
كرد�شت��ان او مبكات��ب اعامي��ة حزبي��ة ومنها 
الدميقراط��ي الكرد�شتاين، يع��ّدون اعرتافاً باأن 
ال�شيا�شيني االك��راد ال�شابقني �شك��وا اىل جانب 
نظرائه��م  اىل  عراقي��ني،  حكومي��ني  م�شوؤول��ني 
االمريكي��ني من ت�شريب ا�شلح��ة لتنظيم داع�ش 

قبل اال�شتياء على املو�شل.((
ويف ت�شري��ح يف جري��دة ال�شب��اح البغدادية يف 
2014/6/21 اك��د ع��ادل م��راد، قائ��د املجل�ش 
املركزي لاحتاد الوطني الكرد�شتاين على )) ان 
ما يجري يف العراق حالياً هو جزء من امل�شاعي 
االمريكي��ة لتطبيق نظري��ة الفو�شى اخلاقة يف 
منطقة ال�شرق االو�ش��ط …وجماعة داع�ش ما 
هي اال اداة بيد دول االقليم لتق�شيم العراق.(( 
وحت��ى قب��ل الق�شاء على داع���ش ب�شورة كلية 
خ��رج م�شع��ود الب��ارزاين فج��اأة ً ليق��وم به��ذا 
التق�شي��م ع��ن طري��ق ا�شتفت��اء �ش��كان االقلي��م 
لانف�شال. واملعروف: لي�شت مل�شعود اية �شفة 
قانونية تخوله القيام مبثل هذا اال�شتفتاء، ذلك 
الأن مدته كرئي�ش االقليم انتهى يف 2016/8/19 
بق��رار من برملان اربيل. علماً باأن من�شب رئي�ش 
االقلي��م ال ذكر له يف الد�شت��ور العراقي. بل انه 

من�شب مفربك من قبل م�شعود نف�شه.
برهنت االحداث منذ احت��ال العراق يف 2003 
وحت��ى االآن ف�شل االنف�شال ب��ل ف�شل الفدرالية 
نف�شها. وتعزز ذلك م��ع ف�شل اال�شتفتاء. فتحت 

عنوان :
 Kurds abandon territory in
 the face of Iraq government

advance
ن�ش��رت وكالة رويرتز من كرك��وك يف 10/17/ 

: 2017
))ان ال�شيطرة على كرك��وك و نفطها قد جعلت 
م�شاأل��ة انف�ش��ال االك��راد واع��ان اال�شتق��ال 

م�شكل��ة، ذلك الأنه��م �شي�شبحون اك��ر فقرًا من 
بقائه��م �شمن الع��راق مع ح�شوله��م على جزء 

من الدخل الوطني االجمايل.((
لقد احلت حكوم��ة بغداد على اف�شال االنف�شال 
با�شتخ��دام الق��وة ب�شرعة لط��رد حكومة اربيل 
من كل املناطق املتنازع عليها. وباالعتماد على 
اك��راد حلبج��ة وال�شليمانية وكرك��وك جنحت 
بغ��داد يف حما�ش��رة م�شع��ود م��ن كل اجلهات. 
وباالعتم��اد على الد�شتور ال��ذي �شارك م�شعود 
يف كتابت��ه �شيطرت بغداد عل��ى كافة اآبار النفط 
والغ��ت دفعه 17% م��ن امليزانية وق��ررت دفع 
روات��ب املوظفني يف املحافظ��ات الكردية ا�شوة 

ببقية العراق. 
الع��راق  الأن  ذل��ك  ينته��ي  مل  ال�ش��راع  ان  اال 
ا�شب��ح ، بف�ش��ل م�شع��ود وداع���ش، م�شتعمرة 
امريكي��ة م��ن جدي��د. و�ش��رح ماتي���ش، وزي��ر 
الدف��اع االمريكي وهو يف بغ��داد باأن )) اجلي�ش 
االمريكي �شوف ال يرتك العراق(( بعد الق�شاء 

على داع�ش.
هن��ا تاأت��ي ال�ش��رورة امللح��ة لرف��ع �شع��ار )) 
عل��ى �شخرة االحت��اد الك��ردي العربي يتحطم 
اال�شتعم��ار واذناب��ه (( م��ن جدي��د. االآن هناك 
ال�ش��رورة املا�ش��ة لتوحي��د كل العراقيني، نعم 
كل العرقي��ني، بالرغ��م م��ن قان��ون )) اجتث��اث 
البع��ث(( بغي��ة )) اطف��اء نار الطائفي��ة(( كما 
ن�ش��ح اجلواه��ري ولا�شتب��اق نح��و التح��رر 
م��ن امل�شتعم��ر واذناب��ه. وه��ذا امر ممك��ن الأن 
احلكوم��ة االمريكي��ة م�شاب��ة بازم��ة �شيا�شية 
عوي�ش��ة بع��د ان مت انتخ��اب الرئي���ش املعتوه 
ترامب. انه امر ممكن الأن ال�شعب املوحد �شبق 
وجن��ح يف قه��ر امل�شتعمري��ن يف وثب��ة الكان��ون 
الث��اين وجنح يف ثورة 14 مت��وز 1958 واالهم 
ان��ه جنح بوحدت��ه يف طرد املحتل��ني االمريكان 

�شنة  2011. 
ان  فاب��د  احلي��اة  اراد  يوم��اً  ال�شع��ب  واذا 

ي�شتجيب القدر

د.عبد الحسين شعبان
يف امللتق��ى العاملي الإع��ادة االإعمار وم�شتقبل 
البن��اء يف دول ال�شراع والذي ح�شره خرباء 
عربي��ة  وموؤ�ش�ش��ات  وباحث��ون  ومفك��رون 
ودولي��ة و�ش��ركات واأ�شح��اب اأعم��ال ع��رب 
واأجان��ب، واملنعق��د يف عّم��ان موؤخ��رًا، غّطت 

االأبحاث والدرا�شات كًا من: �شوريا والعراق 
واليم��ن وليبيا، اإ�شاف��ة اإىل فل�شطني، علماً اأن 
طبيع��ة ال�شراع يف ه��ذه االأخرية تختلف عن 
البل��دان العربي��ة االأخرى، ب�شب��ب االحتال 
ال�شهيوين اال�شتيط��اين التو�شعي الذي يقارب 

�شبعة عقود من الزمان. 
���ش اأك��ر م��ن جل�شة  وكان امللتق��ى ق��د خ�شّ
اأو  احلج��ر  ولي���ش  الب�ش��ر  اإعم��ار  ملعاجل��ة 
نتائ��ج  واأن  خ�شو�ش��اً  فح�ش��ب،  ال�شج��ر 
احلروب االأهلية والنزاعات امل�شّلحة وغياب 
�شلطة القان��ون اأو انثامها وا�شت�شراء العنف 
واالإرهاب، كانت كارثية على جمموع ال�شكان 
بتعّط��ل التنمي��ة. وقد تركت تاأث��ريات نف�شية 
واجتماعي��ة خطرة على جمتمع��ات ال�شراع، 
الفئ��ات ال�شعيف��ة مث��ل امل��راأة  وخ�شو�ش��اً 
والطف��ل، اإ�شاف��ة اإىل »املجامي��ع الثقافي��ة«، 
االأم��ر ال��ذي يحت��اج اإىل وقفة جدي��ة وحلول 
ا�شتثنائي��ة، ال�شّيم��ا يف املرحل��ة االنتقالي��ة، 
االإن�ش��ان  بن��اء  واإع��ادة  تاأثرياته��ا  لتج��اوز 
وتنميته وتوفري م�شتلزمات حياة حّرة واآمنة 

وكرمية له.
واإذا كان واج��ب اأية دولة هو »حماية اأرواح 

وممتلكات النا���ش« و»�شبط النظ��ام واالأمن 
الع��ام«، ف��اإن مهم��ة بن��اء الب�ش��ر يف الظ��رف 
معاجل��ة  تتطّل��ب  واالنتق��ايل،  اال�شتثنائ��ي 
خم�ش��ة حق��ول اأ�شا�شية مرتابط��ة ومتازمة، 
وال ميك��ن اإهم��ال اأو تاأجي��ل اأي منه��ا، الأنه��ا 

متداخلة ومتفاعلة هي : 
االأول - حف��ظ االأمن لي�ش مبعن��اه التقليدي، 
ب��ل باأفق��ه االإن�ش��اين ال��ذي ال يتعار���ش م��ع 
الكرام��ة، اإْذ ال اأم��ن م��ع ه��در كرام��ة الب�شر، 
وال كرام��ة للب�ش��ر م��ن دون االأم��ن، وح�شب 
عامل النف�ش �شيجموند فرويد، فمعادلة االأمن 
ت�شري جنباً اإىل جنب مع معادلة الكرامة، واإْن 
كانت تتق��ّدم اأحياناً يف االأو�شاع اال�شتثنائية، 
االأم��ر ال��ذي يتطل��ب اأن تكون حماي��ة حقوق 
االإن�ش��ان هي الوجه االآخ��ر حلفظ االأمن دون 

اأي تعار�ش اأو تنافر.
الث��اين - التنمية، وهو ما يتطّلب و�شع خطط 
�شريعة وعاجلة ملا بع��د ال�شراعات، واأخرى 
متو�شط��ة وطويلة املدى للتنمي��ة امل�شتدامة، 
»تو�شي��ع  بذل��ك  واملق�ش��ود  ال�شامل��ة،  اأي 
خي��ارات النا���ش« يف املج��االت االقت�شادي��ة 
والثقافي��ة  واالجتماعي��ة  وال�شيا�شي��ة 

والرتبوي��ة والقانوني��ة والنف�شي��ة، وجلميع 
جماالت احلياة، يف ال�شحة والتعليم والعمل 

والبيئة وغريها.
الثال��ث - حك��م القان��ون، حي��ث ال ميكن الأي 
جمتم��ع اأن يحق��ق تنمي��ة م�شتدام��ة واأمن��اً 
م�شحوباً بالكرام��ة، دون حكم القانون، الذي 
يعن��ي اإخ�ش��اع اجلمي��ع ملرجعيت��ه، �ش��واء 
كان��ت مرجعيت��ه ديني��ة اأو اإثني��ة اأو حزبي��ة 
اأو �شيا�شي��ة اأو طائفي��ة اأو مناطقي��ة، وهو ما 
يتطّلب وج��ود موؤ�ش�شات وت�شريعات وجهات 
و�شفافي��ة،  م�شاءل��ة  م��ع  لتطبيق��ه  تنفيذي��ة 
اإ�شاف��ة اإىل ق�شاء نزيه وعادل، وذلك جزء من 
م�شتلزم��ات بن��اء الب�شر، خ�شو�ش��اً بتحقيق 

مبادئ امل�شاواة اأمام القانون وعدم التمييز.
الراب��ع - العدال��ة، وال ميكن حتقي��ق انتقال 
حقيقي من طور �شيا�ش��ي واجتماعي اإىل طور 
اآخ��ر اأرق��ى، دون ق��در معق��ول م��ن العدال��ة 
وحفظ الكرام��ة االإن�شانية يف العي�ش االإن�شاين 
امل�ش��رتك. وال ب��ّد م��ن اعتماد قاع��دة للعدالة 
االنتقالي��ة، يف الظ��رف اال�شتثنائ��ي لبلدان ما 
بع��د ال�شراع وملعاجلة اآث��ار املا�شي مبا فيها 
من ارتكابات وانتهاكات، والهدف هو حتقيق 

امل�شاحل��ة الوطني��ة، التي تق��وم على ك�شف 
احلقيقة كاملة لكل م��ا حدث، وامل�شاءلة دون 
ث��اأر اأو انتق��ام، وجرب ال�شرر الإبق��اء الذاكرة 
املجتمعية حّية، والتعوي�ش ملا حلق باالأفراد 
م��ن غنب واإجحاف، واإ�ش��اح النظام القانوين 

والق�شائي واالأمني لكي ال يتكّرر ما ح�شل.
واخلام���ش - املواطنة، وه��ي االأ�شا�ش الذي 
ميك��ن الرك��ون اإلي��ه ملعاجل��ة اآث��ار احلروب 
وه��ي  خ�شو�ش��اً  واال�شت��اب،  واال�شطه��اد 
تق��وم على اإ�شاعة احلريات العامة واخلا�شة 
يف اإط��ار املنظومة احلقوقي��ة الحرتام حقوق 
االإن�ش��ان، وامل�ش��اواة، اأم��ام القان��ون وب��ني 
اجلن�شني ومتك��ني املراأة ب�شكل خا�ش، وعدم 
ذل��ك  التميي��ز الأي �شب��ب كان. كم��ا يتطّل��ب 
حتقي��ق ق��در م��ن العدال��ة، اإْذ ال مواطنة مع 
الفق��ر، و�شتك��ون ه��ذه ناق�شة اأو مبت��ورة اأو 
م�شّوه��ة. كما ينبغي اعتماد مب��ادئ ال�شراكة 
وامل�شاركة واحلق يف ت��ويّل الوظائف العامة، 
مب��ا فيها العلي��ا دون اأي متييز الأ�شباب دينية 
اأو اإثني��ة اأو جن�شي��ة اأو لغوي��ة اأو اجتماعية 
اأو الأي �شب��ب اآخ��ر.واإذا كان االإن�شان »اأثمن 
راأ�شمال« ح�شب كارل مارك�ش، فهو »املقيا�ش 

االإغريق��ي  الفيل�ش��وف  ح�ش��ب  �ش��يء«  ل��كل 
بروتوغورا���ش، والأجل��ه ينبغ��ي اأن ت�شّخ��ر 
كان��ت  واإذا  وامل�شتلزم��ات.  االأم��ور  جمي��ع 
الغايات نبيلة وعادلة، فا بّد من و�شيلة نبيلة 
وعادل��ة للو�شول اإليه��ا، والو�شيلة اإىل الغاية 
هي مثل »البذرة اإىل ال�شجرة« ح�شب املهامتا 

غاندي، فيل�شوف املقاومة الّاعنفية.
لعّله��ا مع��ادالت مرتابط��ة، فاالأم��ن ي�شري مع 
التنمي��ة، وه��دف التنمية ه��و رف��اه االإن�شان 
و�شعادته، تلك التي حتتاج اإىل تطبيق مبادئ 
العدال��ة يف ظ��ل مواطن��ة فاعلة، حتف��ظ اأمن 
النا���ش واأم��ن االأر���ش، مثلم��ا هو اأم��ن االأمم 
واأم��ن االأف��راد اقت�شادي��اً وغذائي��اً و�شحي��اً 

وبيئياً و�شخ�شياً وجمتمعياً و�شيا�شياً.
اإن تنمي��ة الب�ش��ر واإع��ادة ترمي��م م��ا تهّدم يف 
دول م��ا بعد ال�ش��راع، حتت��اج اإىل الطماأنينة 
املجتمعي��ة من خال املنظوم��ة ال�شاملة التي 
تغطي احلقول املذكورة، مبا ي�شهم يف تقلي�ش 
واالإره��اب،  والتط��ّرف  التع�ّش��ب  مظاه��ر 
متهي��دًا للق�ش��اء عليها وجتفي��ف منابعها مبا 
يغ��ّذي الروح اأي�شاً، من ِنع��ْم الثقافة واالأدب 

والعمران واجلمال.

الق��وى الي�شاري��ة العراقية ركائ��ز ثورية تخو���ش معركة 
طبقية ووطنية كربى تتطور ذاتيا ومو�شوعيا اىل م�شتوى 

التيار الي�شاري يف )مواجهة قطبني رجعيني .(
اثبت��ت الق��وى الي�شاري��ة العراقي��ة قدرته��ا عل��ى تق��دمي 
اخليار الطبق��ي والوطني التحرري اأم��ام ال�شعب العراقي 
يف مواجه��ة اخليارين التدمرييني، خي��ار نظام املحا�ش�شة 
الطائفية-العن�شري��ة الفا�ش��د التاب��ع للغ��زاة االأمري��كان، 

وخيار اإعادة انتاج الدكتاتورية الفا�شية.
منت�ش��رة  ثوري��ة  كركائ��ز  الي�شاري��ة  الق��وى  وت�ش��درت 
عل��ى خارط��ة الوطن جبه��ة املعرك��ة الفكري��ة واالإعامية 
وال�شيا�شي��ة �ش��د هذي��ن اخلياري��ن التدمريي��ن، كما لعبت 
دورا هام��ا يف املع��ارك امليداني��ة الت��ي خا�شه��ا ويخو�شها 
عم��ال النف��ط وطلب��ة اجلامع��ات واحلرك��ة االحتجاجي��ة 

املدنية.
وق��د جنح��ت الق��وى الي�شاري��ة العراقي��ة يف ايج��اد �شيغ 

للتعاون بني هذه الركائز الثورية.
وبنف���ش الوقت مل تتجاهل الدع��وات التي تطرح بني الفينة 
واالأخ��رى م��ن اأجل وح��دة الق��وى ال�شيوعي��ة والي�شارية 
العراقي��ة، باعتباره��ا فر�ش��ا ومنا�شب��ات مفي��دة للح��وار 
والتفاعل.لكنه��ا، مل تره��ن عمله��ا املي��داين امل�ش��رتك به��ذه 
الدعوات التي كثريا ما تختفي باختفاء اأ�شحابها، خ�شو�شا 

اولئك غري املنظمني يف اي تنظيم ي�شاري.
لق��د زك��ت احلي��اة الربنام��ج الي�ش��اري الطبق��ي والوطني 
املعل��ن منذ حلظ��ة �شقوط النظ��ام البعثي الفا�ش��ي على يد 
اأ�شي��اده االمري��كان واحت��ال العراق يف 9 ني�ش��ان 2003 ، 
واأ�شقط��ت نهج االلتح��اق الذيلي لقيادة احل��زب ال�شيوعي 
العراقي بنظام املحا�ش�ش��ة الطائفية والعن�شرية �شنيعة 

االحتال.
ولي���ش ام��ام ال�شيوعي��ني العراقي��ني املخل�ش��ني لل�شع��ب 
والوط��ن، �ش��واء كان��وا االأغلبي��ة منه��م خ��ارج التنظي��م 
احلزبي اأو االأقلية داخله، بعد الذوبان التام لقيادة احلزب 
يف مع�شك��ر الق��وى اال�شامي��ة والقومية االنعزالي��ة، لي�ش 
امامهم من خيار �شوى خيار تنظيم اأنف�شهم يف اإطار ي�شاري 
جدي��د اأو دع��م وتقوي��ة الق��وى الي�شاري��ة العراقي��ة بكافة 

الو�شائل املمكنة.
لق��د اثبتت جتربة التعاون والتن�شيق بني الركائز الي�شارية 
االأح��داث  عل��ى مواجه��ة  قدرته��ا  العراقي��ة  وال�شيوعي��ة 

والتطورات مبوقف ي�شاري فكري معريف ون�شايل ميداين.
َح��ّول ه��ذا املوق��ف الركائ��ز الي�شاري��ة وال�شيوعي��ة عل��ى 
اخت��اف ت�شمياته��ا، اىل تي��ار ي�ش��اري ج��ارف يف مواجه��ة 
ال�شوفيني��ة  والقومي��ة  الطائفي��ة  اال�شامي��ة  االأقط��اب 

واالنعزالية والليربالية املتوح�شة.

الي��وم، يظه��ر نظ��ام 9 ني�ش��ان 2003 منق�ش��م عل��ى نف�ش��ه 
عمودي��ا وافقي��ا اىل ثاثة اأقطاب مرتبط��ة، بالقطب االإيراين 
ال�شيع��ي الطائفي والقط��ب ال�شعودي الوهاب��ي االإرهابي، 

والقطب الرتكي ال�شني االخوانچي العميل.

وه��و انق�شام للطبق��ة الطفيلية العميل��ة الل�شو�شية، يعرب 
ع��ن اإنهيار ومتزق الكتل الثاث الطائفية ال�شيعية وال�شنية 
والقومي��ة الكردي��ة االنعزالي��ة، وحماولة منه��ا وا�شيادها 
الدولي��ني واالقليمي��ني لقط��ع الطري��ق عل��ى ق��وى التغيري 

اجل��ذري ال�شيا�ش��ي واالقت�شادي واالجتماع��ي يف حتقيق 
الن�شر.مما �شيف�ش��ي مو�شوعيا اىل جعل املعركة من جهة، 
مفتوح��ة ب��ني ه��ذه االأقط��اب الرجعي��ة الثاث��ة ) االإي��راين 
وال�شع��ودي والرتك��ي( املتناف�شة على ال�شلط��ة ملرحلة ما 

بع��د داع���ش يف اإطار ال�شراع ال��دويل واالإقليمي يف املنطقة، 
وم��ن اجله��ة االأخ��رى يف مواجهة التي��ار الي�ش��اري واملدين 
الطبق��ي والوطن��ي العراقي التحرري ال��ذي ميثل الطبقات 
عام��ة يف  العراق��ي  ال�شع��ب  الكادح��ة خا�ش��ة وتطلع��ات 
ال�شيادة الوطني��ة واحلرية والعدالة االجتماعية والتقدم.

علم��ا ان خيار اإعادة اإنت��اج الدكتاتوري��ة الفا�شية قد �شقط 
بع��د اإنهيار حماولته االأخرية ع��رب داع�ش واندجمت بقاياه 
م��ن فلول البعث الفا�شي يف اإطار الق��وى املرتبطة بالقطبني 

ال�شعودي والرتكي.
وعليه، �شتنتقل القوى الي�شارية وال�شيوعية مو�شوعيا من 
حالة الركائز الثورية اىل حالة التيار الي�شاري، الذي ي�شكل 
نواة وداينمو اأو�شع جبهة ي�شارية ومدنية وطنية بربنامج 
طبق��ي ووطن��ي عراق��ي وقي��ادة ميداني��ة موح��دة موؤهلة 
خلو���ش املعركة على جميع اجلبهات م��ع االحتفاظ بتعدد 

املنابر الي�شارية وال�شيوعية التنظيمية والفكرية.
2017/8/11

ملخ�ش تو�شيحي
اأوال : جرت جل�شات احلوارات يف 

1-مقر جريدة الي�شار العراقي – �شاحة التحرير/ بغداد. 
2-مركز ال�شل��م والت�شامن العراقي-اإحتاد االأدباء-�شارع 
املتنب��ي ) مقه��ى ال�شابن��در ّ..القي�شري��ة الق�شلة…املركز 
الثق��ايف البغ��دادي( -قهوة وكتاب-مقه��ى الزيتون-مقهى 
عل��وان- مقه��ى ح��ي دراغ- جمموع��ة من بي��وت ومكاتب 

الرفاق واالأ�شدقاء.
3-غالبية املحافظات العراقية من ال�شمال اإىل اجلنوب ومن 

ال�شرق اإىل الغرب.
4-جمموعة من الدول العربية االأوروبية

التوا�ش��ل  الهاتفي��ة وو�شائ��ل  واالت�ش��االت  5-املرا�شل��ة 
االجتماعي

ثاتي��ا: �شارك بحدود 200 �شخ�شية ي�شارية و40 �شخ�شية 
مدني��ة يف ح��وارات الي�ش��ار العراق��ي من خمتل��ف االأجيال 
واملهن واالخت�شا�شات، الغالبية العظمى من داخل الوطن 
اإ�شاف��ة بلدان املهجر،وم��ن خمتلف االنتم��اءات ال�شيوعية 
احل��زب  تنظي��م  م��ن  فيه��م  مب��ن  التنظيمي��ة  والي�شاري��ة 
وال�شيوعي��ة  الي�شاري��ة  ال�شخ�شي��ات  ال�شيوعي،وكذل��ك 

امل�شتقلة.
اإ�شافة اإىل �شخ�شيات �شديقة من الي�شار العربي

ثالث��ا- �شفحات الي�شار العراقي وجري��دة الي�شار العراقي 
وموقع الي�شار العراقي االإلكرتوين

صباح زيارة الموسوي - رئيس تحرير جريدة 
اليس��ار العراقي / المش��ارك في جميع هذه 

الحوارات
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هزمية  �شهدت  ق��د  �شفوان  خيمة  كانت  اإذا 
اجتماع  فاإن  ح�شني,  �شدام  االرعن  الدكتاتور 
الدكتاتورال�شغري  لهزمية  مهد  ق��د  دوك���ان 

م�شعود البارزاين.

والعائلي  – الفردي  الدكتاتوري  النهج  هزمية 
ال  التي  املو�شوعية  بالظروف  امل�شتهرت   –
الذاتي  العامل  وت�شخيم  القفزعليها,  ميكن 
العربية  ال��ق��وجم��ي��ة  ب��ال�����ش��ع��ارات  امل��ن��ت��ف��خ 

ال��ع��ن�����ش��ري��ة ال�����ش��وف��ي��ن��ي��ة يف ح��ال��ة ���ش��دام 
العن�شرية  الكردية  القوجمية  وبال�شعارات 

االنعزالية يف حالة م�شعود .
التي  وامل�شعودية  ال�شدامية  الدكتاتورية 
احل��رة  احل��ي��اة  يف  ال�شعب  بحق  ا�شتهرتت 
وحقوق  بالدميقراطية  وا�شتخفت  الكرمية, 
االموال  ونهب  بالرثوات  والتفريط  االن�شان, 
وتدمري املمتلكات العامة واخلا�شة, وتعري�ض 
يف  والت�شبب  وال��دم��ار,  االح��ن��ال  اىل  ال��وط��ن 
ا�شت�شهاد وتعويق وتهجري مايني املواطنيني, 
وخماطر  والعن�شرية  الطائفية  واحل���روب 

التق�شيم .
واالقليمي,  االمربيايل  االجنبي,  للتدخل  وكان 
هزمية  ح��ال��ة  احل��اال��ت��ني,  يف  حا�شما  دورًا 
الدكتاتور �شدام يف الكويت وهزمية الدكتاتور 

م�شعود يف كركوك.
وكما ادت هزمية نظام الدكتاتور �شدام ح�شني 
م�شعود  الدكتاتور  هزمية  ف��اإن   , �شقوطه  اىل 

البارزاين �شتف�شي اىل �شقوطه حتما,
العراقي  ال�شعب  و�شيدفع  دف��ع  احلالتي  ويف 
وا�شورييه  وكلدانه  وتركمانه  وك��رده  بعربه 
الثمن  اطيافه,  وجميع  ومندائييه  وايزيديه 

العمال  م��ن  الكادحة  الطبقات  وه�شو�شا   ,
االأم�ض,  يف  كما  .ال��ي��وم,  والك�شبة  والفاحني 
يحل  اأن  ميكنه  ال  وحده  الع�شكري  اخليار  ان 
باحلل  يقرتن  مل  اأن  الكربى,  الوطنية  االزمات 
ويف   , امل�شتع�شية  للم�شاكل  اجلذري  ال�شيا�شي 

مقدمنها م�شكلة حمافظة كركوك .
املحا�ش�شاتي   2003 ني�شان   9 نظام  بنية  ان 
عاجزًا  لي�ض   , التابع  الفا�شد  االثني  الطائفي 

اأنه مولد لاأزمات  عن حل االأزمات فح�شب, بل 
الواحدة تلو االخرى .

منذ  املعلن  ال��ب��ارزاين  م�شعود  نهج  ك��ان  واأذا 
بانه �شري�شم   , العراقية  اغت�شاب داع�ض املدن 
والده  نهج  وموا�شلة  بالدم,  كرد�شتان  حدود 
اىل  اف�شى  قد  االجنبية,  بالدول  االرتباط  يف 
يف  الدميقراطي  البديل  ف��اإن  الراهنة.  هزميته 
بقوة  ال��ي��وم  يتقدم  ال��ع��راق  كرد�شتان  اقليم 
العراقية  الكردية  الوطنية  القوى  خ��ال  من 
خلفية  على  النا�شئة  ال�شيا�شية  واحل��رك��ات 

هزمية ال�شلطة العائلية الع�شائرية يف االقليم.
فاإن ال�شلطة املحا�ش�شاتية يف بغداد على طريق 
ال��ت��غ��ي��ري اجل����ذري امل��ح��ت��م ب��اجت��اه ال��ن��ظ��ام 
من  العراق  يحرر  الذي  اليدمقراطي,  الوطني 
الدول  تدخل  وينهي  االمريكي  االحتال  يقايا 
ويبني  الداخلية,  العراق  �شوؤون  يف  االقليمية 

الدولة العلمانية الدميقراطية..
 الدول العلمانية الدميقراطية التي تبني جي�شها 
االلزامية  اخلدمة  ا�شا�ض  على  املبني  الوطني 
احل�شد  فيها  مب��ن  امللي�شيات  جميع  وحت��ل 

ال�شعبي والبي�شمركة...
ت�شمن  التي  الدميقراطية  العلمانية  ال��دول   

للكرد  وت�شمن  االجتماعية,  العدالة  حتقيق 
حقوق  وت�شمن  عراقيا,  وطنيا  كرديا  اقيلماَ 
العراقي  ال�شعب  واط��ي��اف  ق��وم��ي��ات  جميع 

املتاأخية.
ت�شمن  التي  الدميقراطية  العلمانية  الدولة 
البقاء  يف  احلر  ال�شعبي  االختيار  حق  لكركوك 
بل  االقليم,  ت�شكيلة  اىل  االن�شمام  او  كمحافظة 
وحتى التحول اىل اقليم بذاتها, يجري كل ذلك 

وفق د�شتور عراقي وطني .
وحتى ذلك احلني نطالب حكومة حيدر العبادي 
كركوك,  ملواطني  احل��رة  االإرادة  ب��اح��رتام 
وتوفري �شروط احلياة احلرة االآمنة, من خال 
مبنع  تتمثل  فورية,  حازمة  اج��راءات  حزمة 
احل�شد  و�شحب   , كركوك  يف  م�شلح  وجود  اي 
واإع��ادة  وامل�شترت,  العلني  ب�شكليه  ال�شعبي 
رع��ب��اً.  املحافظة  م��ن  ال��ن��ازح��ني  االف  م��ئ��ات 
املظاهر  وجميع  والرايات  االع��ام  رفع  ومنع 
وفر�ض  وامللي�شياوية,  والطائفية  اال�شامية 

�شلطة القانون.
لجنة أقليم كردستان- حزب اليسار 

العراقي 
2017/10/20

املقدمة

بدءًا,البد من التذكري مبوقفنا الثابت بحق االأمم يف تقرير 
على  ينطبق  واالحتال,الذي  االإ�شتعمار  من  م�شريها 
االأمة الكردية املق�شمة على اأربعة بلدان, تقرير امل�شري يف 
اإطار م�شلحة الكادحني,ال تفتيت االأوطان اإىل اقطاعيات 

طائفية وعن�شرية.
االإ�شتفتاء  اأزم��ة  من  العراقي  الي�شار  موقف  متيز  لذلك 
باملبدئية الطبقية والوطنية واالممية, كما عرى اخلطاب 
وال�شوفيني  التق�شيمي  االن��ع��زايل  بوجهيه  القومي 
االلغائي, وكذلك اخلطاب الطائفي ال�شيعي وال�شني.الأن 
ومتزيق  الوطن  تفتيت  اإىل  تهدف  اخلطابات  هذه  جميع 

وحدة ال�شعب العراقي.
يف  تع�شف  التي  والتطورات  االأح��داث  لت�شارع  ونتيجة 
عراقنا توجب على حزب الي�شار العراقي ان يعلن موقفه 
الوحيد  واملُنظر  البديل  هو  نف�شه  يطرح  من  منها.هناك 

حلل االزمات, وهذا غري �شحيح مطلقا,
اأن  الراهنة ينبغي  لاأزمة  اأي حل واقعي و�شحيح   الأن 
ينطلق من االإعرتاف بالواقع املو�شوعي,ولي�ض برغبات 

ذاتية لهذا ال�شيا�شي اأو ذاك احلزب.
قوميات  هناك  ان  على  يربهن  املو�شوعي  وال��واق��ع 
العراق,  اجلريح  بلدنا  يف  ولغات  وثقافات  واقليات 
والطلبة  والك�شبة  والفاحني  العمال  الفقري  عمودها 

وعموم الكادحني.
والقهر  الظلم  من  تعاين  التي  الكادحة  الطبقات  اي, 
والبطالة والفقر واملر�ض,ناهيكم عن دفعها ثمن احلروب 

الداخلية واخلارجية.
االأقلية  فهي  وال���رثوات  ال�شلطة  على  يهيمن  م��ن  اأم��ا 
اال�شتغالية من بقايا االإقطاع واالغاوات الذين حتولوا 
ال��روح  اإىل  تفتقد  ريعية  طفيلية  برجوازية  طبقة  اإىل 
بينها كبيوتات مافيوية موؤطرة  الوطنية, تت�شارع فيما 

باأ�شماء اأحزاب قومية وطائفية.
بكل  العراقي  ال�شعب  على  االأمريكان  بالغزاة  ت�شتقوي 
االآخر  البع�ض  �شد  بع�شها  املتاآخية,وت�شتقوي  اأطيافه 

بالدول االإقليمية.
اأوال : ال�شراع املفربك

وكان حزب الي�شار قد ف�شح هذا ال�شراع املفربك وجميع 
بالقطار  العراق  يف  ال�شلطة  اىل  و�شلت  التي  اأط��راف��ه 
لهم  اأ�ش�ض  برميري,الذي  لقيادة  وخ�شعت  االأمريكي 
الطائفية  املحا�ش�شة  اأ���ش��ا���ض  على  احل��ك��م  جمل�ض 

والعن�شرية. 
وعليه فنحن على يقني بعدم وجود خافات مبدئية بني 
ي�شعى  جميعهم  واربيل,الأن  بغداد  يف  ال�شراع  اأط��راف 
وامنا  واأبنائه,  الوطن  حب  ا�شا�ض  على  لي�ض  ويعمل 
ميزان  وفق  الغنيمة  تقا�شم  اإع��ادة  اإىل  بهدف  �شراعهم 

الطبقة  مافيات  بني  داع�ض  فرتة  بعد  ملا  اجلديد  القوى 
الطفيلية احلاكمة.

امل�شتديرة  الطاولة  على  اجللو�ض  هو  احلقيقي  فالهدف 
لغلق امللفات اخلطرية امل�شوؤولة عن الكوارث التي حلت 
بالعراق وطنا و�شعبا, ومن ثم اإعادة تق�شيم وحما�ش�شة 

بيع وتهريب النفط,والتجارة الداخلية واخلارجية.
وتركمانه  وك���رده  بعربه  العراقي  �شعبنا  ك��ان  واإذا 
دفع  قد  ومندائييه  و�شبكه  وايزيديه  وا�شوريه  وكلدانه 
على مدى اأربعة ع�شر عاما ثمنا باه�شا لنظام املحا�ش�شة 
الفا�شد التابع, فا يزال بحاجة اإىل ان يتعلم من درو�ض 
املا�شي, واأهمها,ان املحا�ش�شة ال تبني بلدًا,وماهي اإال 
و�شيلة الطالة عمر املحتل الذي خرج ر�شميا من باب ما 
ي�شمى ” اإتفاق امل�شالح اال�شرتاتيجي” وعاد من �شباك 

داع�ض �شنيعته.

فاملحتل االأمريكي, اليوم, يرق�ض وميرح ويفرح وينهب 
واجلنوب  الو�شط  ابناء  ال��ع��راق,  ابناء  ا�شاء  على 
من  فاإن  ال�شديد  ولا�شف  كورد�شتان.  واإقليم  والغرب 
يدفع ال�شريبة,دما وتهجريا ودمارا ومعاناة, هو �شعبنا 
وحده  اطيافه  بجميع  العراقي  ال�شعب  نعم,  العراقي, 
املتاجرة  القوى  وخيانات  ملوؤمرات  الغايل  الثمن  يدفع 
قطاعات  اأن  له  يوؤ�شف  والعن�شرية.ومما  بالطائفية 
�شعبية وا�شعة ال تزال خمدوعة بتجار الدين واملذهبية 
والطائفية والعن�شرية, بل وترق�ض وتهتف ل�شراق هذا 
والقوى  العراقي  الي�شار  دور  ل�شعف  …نتيجة  الوطن 
املدنية والوطنية على اأر�ض املعركة بجميع جبهاتها.ان 
الراهنة,املفربكة  اللحظة  االإ�شتفتاء حتى  اأزمة  حم�شلة 
واملفتعلة من الغزاة االأمريكان واذنابهم, ت�شري اإىل اأنها 
قد خرجت من بني اأيدي حيتان النهب والف�شاد,اي, فقد 
هوؤالء حتى ن�شبة م�شاحة املناورة املحدودة املمنوحة 
كما  االأم��ري��ك��ان,وع��ادوا  الغزاة  اأ�شيادهم  قبل  من  لهم 

جاوؤوا يف 9 ني�شان 2003 عبيدا اأذالء.
اأما من يحاول ان يظهر بدورالوطني منهم, فهو نف�شه من 
بداأ يف تنفيذ خمطط تق�شيم العراق بدعوته الإقامة فيدرالية 
�شيعية يف الو�شط واجلنوب.ووجهه االأخر الذي يطالب 
بحماية  �شنية  فيدرالية  الغربية  املنطقة  باقتطاع  اليوم 
ال�شلطة.  فقدانه  عند  مبقاومتهم  تاجر  الذين  الغزاة 
للمباحثات بني  العراقي ان اي ترقيع  الي�شار  اإذن, يرى 
القوى التي نهبت العراق على اأ�شا�ض املحا�ش�شة �شي�شر 
من  التحرر  العراقي  �شعبنا  على  يتوجب  مما  بعراقنا.. 
مولدة  بنيته  نظام  يد  على  االأزم��ات  حل  اإمكانية  وهم 
لاأزمات, بدءًا من اأزمة الد�شتور امللغم الذي ُف�شل على 
مقا�ض امللي�شيات امل�شلحة الطائفية والعن�شرية, و�شوال 
وك��وارث.  اأزم��ات  من  بينهما  وما  االإ�شتفتاء,  اأزم��ة  اإىل 
الكردية  للق�شية  الي�شاري  احلل  الي�شاري  احلل   : ثانيا 
�شنع  ال��ذي  اال�شتعماري  احل��ل  مع  جوهريا  يتناق�ض 
امل�شكلة الكردية ويذرف اليوم دموع التما�شيح عليها.اإن 
اليوم  بغزارة  االمربيالية  تذرفها  التي  التما�شيح  دموع 
احلقيقي,  امل�شري  تقرير  حق  اإجها�ض  هدفها  الكرد  على 
واأحادية  جزئية,  انف�شالية,  نزعات  ا�شتنبات  مل�شلحة 
الكردية, وت�شر  الق�شية  وا�شتفزازية, ال حتل  اجلانب, 

يف الوقت ذاته بامل�شالح العميقة ل�شعوب املنطقة. 
تلجاأ االمربيالية �شمن حماوالتها تنفي�ض اأزمتها اخلانقة 
يف  كلها  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  االأ�شكال  ا�شتخدام  اإىل 
والطائفي,  القومي  واال�شطدام  والتوتري  التحري�ض 
على  ولكن  التفريق,  يف  القدمية  لل�شيا�شة  ا�شتكمااًل 
املق�شم  وتق�شيم  املفتت  تفتيت  بهدف  اأعلى,  م�شتوى 
نظر  �شرف  موا�شلة  اأج��ل  م��ن  بيكو2(,  )�شايك�ض– 
االمربيالية  م��ع  االأ���ش��ا���ش��ي  �شراعها  ع��ن  ال�شعوب 
وت��رك��ي��زه��ا على ال�����ش��راع��ات ال��ث��ان��وي��ة ال��ت��ي حت��اول 
رئي�شية.ا�شتثمرت  اإىل  حتويلها  واالإع��ام  ال�شيا�شات 
االمربيالية يف هذه النزعات خال ال�شنوات املا�شية على 
لتنتج  ال�شاملة,  الراأ�شمالية  اأزمتها  عمر  من  مو�شع  نحو 
تنظيمات فا�شية دينية طائفية جديدة متطرفة من �شاكلة 
واأمثالهما يف منطقتنا, وتنظيمات  »القاعدة« و»داع�ض« 
فا�شية قومية يف مناطق اأخرى, والتي قاربت على اإنهاء 

دورها املوكول لها.
كمنظومة  الراأ�شمالية,  االأزمة  تفاقم  ووترية  طبيعة  اإن 
امل��اآالت  جانب  اإىل  م�شدود,  اأف��ق  اإىل  وو�شولها  وبنية, 
املو�شوعية للتحوالت اجلارية الني �شتنهي عهود الهيمنة 
املقوالت  �شحة  على  جم��ددًا  توؤكد  باتت  االإمربيالية, 
ال�شابقة حول انتهاء ع�شر الدول القومية, باجتاه �شيغ 
اأكرث رقياً وتكامًا وحتقق امل�شالح احلقيقية وامل�شروعة 
ل�شعوب االأر�ض.ان �شعوب منطقتنا فيها الكثري من بوؤر 
اأفكار  اإيجاد  يجب  ال��ذي  امل�شالح  وت�شارب  ال�شراع 
التي  الدموية  ال�شراعات  وانهاء  الت�شادم  لتايف  خاقة 
لتواكب  �شعوبنا  وتطوير  التنمية  وتاأخر  الدمار  ت�شبب 

العامل املتقدم, ومن هذه ال�شراعات التي مل حتل ب�شكل 
يتم  للم�شكلة  مقبول  حل  الكردية.  امل�شاألة  هي  �شليم 
الكردية  بالق�شية  املعنية  املنطقة  دول  بني  بالتوافق 
وكذلك �شعوبها ليكون حا عادال قابل للحياة ميار�ض كل 
املنطقة  جغرافية  ت�شكيل  �شمن  احلرة  حياتهم  االكراد 

الكردية ذات الطبيعة اخلا�شة.
وعليه,فعلى البلدان الثاث , العراق وايران وتركيا,ان 
عقد  الع�شكري,اإىل  والتح�شيد  التهديد  لغة  من  تنتقل 
موؤمتر تنظم اليه �شوريا, الإطاق مبادرة تاريخية حلل 
الكونفدرالية  باإقامة  الكردية,يتمثل  للق�شية  ج��ذري 
الكردية  املنطقة  االأربعة,وحتويل  البلدان  يف  الكردية 
واملثمر  املنتج  والعمل  وال�شام  للتاأخي  م�شاحة  اإىل 
االربعة,ومركزا  البلدان  �شعوب  بني  وثقافيا  اقت�شاديا 
اإىل البحر االأبي�ض  ال�شرق من بحر قزوين  لربط �شعوب 

املتو�شط.
حل  العراقي,  الي�شار  حزب  احلني,يتبنى  ذلك  وحتى 
اإقليم  �شيغة  وف��ق  ال��ك��ردي  ال�شعب  ح��ق��وق  اإح��ق��اق 
ووفق  الدميقراطية  العلمانية  الدولة  اإطار  يف  كرد�شتان 

د�شتور وطني عراقي. 
ال�شعب  طريق  االأمريكي  املحتل  من  اخلا�ض   : ثالثا 

العراقي للوحدة الوطنية والتحرر والتقدم .
اأيها ال�شعب العراقي بكل قومياته واأطيافه املتاأخية

والقتل  العمالة  اأح��زاب  �شد  وانتف�ض  واف�شح  اأنه�ض 
والدمار والنهب واملتاجرة الطائفية والقومية

…اين ذهبت واين  وال تتنا�شى م�شري خريات العراق 
تذهب ؟

 هل ح�شل الكادح العربي على �شيئ منها؟
 هل ح�شل الكادح الكردي على �شيئ منها ؟

 ه��ل ح�شل ال��ك��ادح ال��رتك��م��اين وال��ك��ل��داين واال���ش��وري 
وااليزيدي وال�شبكي واملندائي على �شيئ منها ؟

الفقر  هو  ك��ان  طيف  اي  من  عراقي  ككادح  ن�شيبه  اأم 
االإن�شانية  اخل��دم��ات  وان��ع��دام  وامل��ر���ض  وال��ب��ط��ال��ة 

االأ�شا�شية…؟
اأمل يكن ن�شيبه منها الدم والتهجري يف حروب امللي�شيات 

والطائفية  االإ�شامية  بال�شعارات  املتاجرة  الل�شو�شية 
والعن�شرية؟؟

الفتنة  زرع  يحاول  االأمريكي  فاملحتل  �شعب,  يا  اأنه�ض 
والكراهية بني اأطياف ال�شعب العراقي..!! 

وراء  ي��ه��رول  م��ن  وج��ه��ل  غ��ب��اء  ثمن  ن��دف��ع  نحن  وه��ا 
القومية…. ومن يهرول وراء املذهبية..!! 

اطماعهم  يغلفون  الذين  احل��روب  اأم��راء  خلف  يهرلون 
والوطنية  واملذهبية,بل  القومية  برايات  الل�شو�شية 

اأي�شا...!!
�شلطاتهم  الإدام��ة  العراقيني  وذبح  قتل  راي��ات  يرفعون 

بتحويل اآبار النفط اإىل اقطاعيات...
انهم يدقون طبول احلرب, �شيكون اخلا�شر الوحيد فيه 

هو �شعبنا العراقي...! 
فباقي   ..... كورد�شتان  اقليم  ت�شرر  اذا  البع�ض  يتوهم 

اجزاء العراق ال تت�شر !! 
ابدًا, اجلميع �شيدفع الثمن وخ�شو�شاأ الطبقة امل�شحوقة 

من جمتمعنا العراقي. 
الدخل  وا�شحاب  العامل  هو  املت�شرر  اليوم  نرى  وها 
ال�شرر  و�شيمتد  الكردي  �شعبنا  من  والفقراء  املحدود 

على كامل ال�شعب العراقي.
ان التلويح باحلل الع�شكري هو تكرار للنهج ال�شابق يف 
تعمق  النتيجة  الكردية,وكانت  الق�شية  اأزمات  معاجلة 
�شقوط  عن  اخلارجي,ناهيكم  العامل  االأزم��ة,وت��دخ��ل 

مئات االآالف من ال�شحايا.
كما ن�شهد �شيناريو حمتمل م�شابه لكارثة اتفاقية اجلزائر 

على العراق والكرد انف�شهم.
ب�شبب  باأ�شره  ال��ك��ردي  �شعبنا  يعاقب  ان  يعقل  فهل 
ا�شتفتاء ؟ وهل يعلم ال�شعب العراقي وب�شمنه الكرد ما 

هو معىى اال�شتفتاء اأ�شا ؟
ان الكتل ال�شيا�شية الطائفية االثنية بعيدة كل البعد عن 
بناء العقل وبناء الوطن وزرع الب�شمة ب�شفاء اطفالنا ,او 

بناء ما دمرته يف احلروب املتتالية وب�شتى اال�شماء...! 
ي��ك��ف��ي��ن��ا دج�����ا وت���اع���ب���ا ب���ع���واط���ف وم�����ش��اع��ر 
التي دمرت  الواهية  العناوين  بهذه  العراقيني,ومتاجرة 

العراق و�شعبه...!
بكل  العراق  وطننا  وبناء  امل�شتقبل  اىل  نتطلع  ان  علينا 

قومياته واطيافه املحبة بع�شها للبع�ض االأخر..
اطياف  بني  واالحقاد  الكراهية  حروباً… وزرع  يكفينا 

العراقيني !! 
يكفينا ت�شردا داخل الوطن وخارجه باملايني !! 

يكفينا البيع وال�شراء ل�شالح البلدان االقليمية !! 
يكفينا ان نتعامل مع املحتل وكاأنه احلكم بيننا بينما هو 

العدو و�شبب الكوارث التي حلت بالعراق و�شعبه !!!.
اليسار  ح��زب  ك��ردس��ت��ان-  إقليم  لجنة 

العراقي
2017/10/10

البعث  وفلول  داع�ض  م�شرحية  انتهاء  بعد 
تخريب  من  عراقنا  يف  التدمريية  الدموية 
وقتل وذبح وت�شليم قواتنا امل�شلحة وحتت 

ا�شراف وادارة امريكا وبريطانيا.
ارتكابها بحق  تبني ان هناك ف�شائح قد مت 
واالق��ل��ي��ات  وال��ع��رب��ي  ال��ك��وردي  �شعبنا 
واط��راف  املو�شل  يف  االخ��رى  والديانات 
ال�شلطة  حيتان  جميع  ان  املو�شل.وتبني 
يف ب��غ��داد واالق��ل��ي��م ه��م ���ش��رك��اء يف ه��ذه 
�شعبنا  بحق  ارتكبت  التي  القذرة  العملية 
العراقي بعربه وكورده وكلدانه وا�شورييه 

وتركمانه وايزيديه وجميع االأقليات .
وها قد مت ك�شف امل�شتور بعد ثاثة �شنوات 

من اال�شتهتار بحق �شعبنا ومقدراته.
ال�شوؤال الذي مل يجيب عليه �شيا�شيو الغفلة 
اال�شتفتاء  م�شرحية  افتعال  �شر  ...م��ا  هو 
���ش��ب��ب ط���رح ه��ذا  ... وم���ا  واالن��ف�����ش��ال 
ال�شائك بعد انتهاء عملية حترير  املو�شوع 

املو�شل باأيام معدودة؟
من  االأم���ام  اإىل  ال��ه��روب  م�شرحية  هي  هل 
كيفية  عن  العراقي  �شعبنا  اأ�شئلة  مواجهة 
الوطن  يف  اخوتنا  ومناطق  املو�شل  ت�شليم 
االيزيدية وامل�شيحية وال�شبكية والكاكائية 
وم��ن االدي����ان االخ���رى وم��ن ث��م االن��ب��ار 

و�شاح الدين ؟
باب  فتح  تعني  ال�شعب  ا�شئلة  مواجهة  ان 
املركز  يف  احلاكمة  االأح���زاب  على  جهنم 

واالقليم..!
وما افتعال معركة االإ�شتفتاء �شوى حماولة 

فا�شلة للتهرب من ح�شاب ال�شعب.
والدافع اال�شا�شي لهذه اللعبة القذرة التي 
على  التغطية  هو  الغفلة  �شيا�شيو  ميار�شها 

جميع اجلرائم التي ارتكبت بحق �شعبنا .
االحت��اد  ق��ي��ادة  ومنها  ال��ق��ي��ادات  جميع 
ر�شالة  ا�شتلمت  قد  الكرد�شتاين  الوطني 

انتهى  لقد  وم�شمونها...  ال�شفهية  امريكا 
احلكم,  يف  �شاحيتكم  انتهت  وقد  دورك��م 
ويجب علينا ان نزيحكم من منا�شبكم بعد 
ان اجنزمت املهمة,وهي اللعب مبقدرات هذا 
والربيطانيون  االمريكان  ال�شعب.ونحن 
دفعناكم اىل هذا امل�شتنقع من اجل اأداء هذه 
هناك  لي�ض  .اذن,  ت�شقيطكم  ثم  ومن  املهمة 
االإ�شتفتاء  م�شرحية  الفتعال  اخر  مربر  اي 
�شاحيتهم  ب��ان��ت��ه��اء  م��ع��رف��ت��ه��م  ���ش��وى 
االأمريكية يف منا�شبهم .ولذلك نرى ان هناك 
اع�شاء يف املكتب ال�شيا�شي لاحتاد الوطني 
هذه  عن  متاما  وابتعدوا  احلزب  تركوا  قد 
اللعبة, اأي قد عرفوا م�شبقا من يقف وراء 

م�شرحية االإ�شتفتاء الفا�شلة .
التي  االإ�شتفتاء  م�شرحية  ت��داع��ي��ات  ان 
واليته  املنتهية  االإق��ل��ي��م  رئي�ض  يديرها 
خ��ط��رية ج���دا ع��ل��ى ال�����ش��ع��ب ال��ع��راق��ي 
خا�شة,وقودها  ال��ك��ردي  و�شعبنا  عامة 
القوميات  جميع  من  العراقيني  الكادحني 
واالأطياف,ومنها خ�شارة مكت�شبات ال�شعب 

الكردي الكربى يف اإطار الدولة العراقية .
حزب  كردستان-  اقليم  لجنة 

اليسار العراقي
2017/9/20

اأي  تعد الق�شية الكردية يف ال�شرق, 
اإىل  ق��زوي��ن  م��ن  امل��م��ت��دة  امل�شاحة 
امل�شائل  اأعقد  من  واحدة  املتو�شط, 
بفعل  ال��ي��وم,  اإىل  تاريخياً  املعلقة 
متعددة. وداخلية  خارجية  عوامل 
ومتتلك الق�شية الكردية, الكثري من 
اأي�شاً  وهي  بها,  اخلا�شة  ال�شمات 
بامتياز,  دولية  اإقليمية-  م�شاألة 
الطبيعية  الدميومة  تكتب  لن  بحيث 

الأية حلول جمتزاأة اأو حملية لها.
ان الغرب اال�شتعماري هومن �شنع 
امل�شكلة الكردية ويذرف اليوم دموع 
التما�شيح عليها, اإن دموع التما�شيح 
بغزارة  االمربيالية  تذرفها  التي 

اليوم على الكرد هدفها اإجها�ض حق 
مل�شلحة  احلقيقي,  امل�شري  تقرير 
جزئية,  انف�شالية,  نزعات  ا�شتنبات 
وا�شتفزازية,  اجل��ان��ب,  واأح��ادي��ة 
وت�شر  ال��ك��ردي��ة,  الق�شية  حت��ل  ال 
العميقة  بامل�شالح  ذات��ه  الوقت  يف 

ل�شعوب منطقة ال�شرق .
حماوالتها  �شمن  االمربيالية  تلجاأ 
اإىل ا�شتخدام  اأزمتها اخلانقة  تنفي�ض 
املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  االأ�شكال 
وال��ت��وت��ري  ال��ت��ح��ري�����ض  ك��ل��ه��ا يف 
والطائفي,  ال��ق��وم��ي  واال���ش��ط��دام 
يف  ال��ق��دمي��ة  لل�شيا�شة  ا���ش��ت��ك��م��ااًل 
اأعلى,  م�شتوى  على  ولكن  التفريق, 

بهدف تفتيت املفتت وتق�شيم املق�شم 
اأج��ل  م��ن  ب��ي��ك��و2(,  )�شايك�ض– 
عن  ال�شعوب  نظر  �شرف  موا�شلة 
االمربيالية  مع  االأ�شا�شي  �شراعها 
الثانوية  ال�شراعات  وتركيزها على 
واالإع��ام  ال�شيا�شات  حت��اول  التي 
رئي�شية.ا�شتثمرت  اإىل  حتويلها 
خال  النزعات  هذه  يف  االمربيالية 
ال�شنوات املا�شية على نحو مو�شع 
من عمر اأزمتها الراأ�شمالية ال�شاملة, 
دينية  فا�شية  تنظيمات  لتنتج 
�شاكلة  من  متطرفة  جديدة  طائفية 
يف  واأمثالهما  و»داع�ض«  »القاعدة« 
قومية  فا�شية  وتنظيمات  منطقتنا, 

يف مناطق اأخرى, والتي قاربت على 
اإنهاء دورها املوكول لها.

االأزمة  تفاقم  ووترية  طبيعة  اإن   •
وبنية,  كمنظومة  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة, 
اإىل  م�����ش��دود,  اأف���ق  اإىل  وو���ش��ول��ه��ا 
جانب املاآالت املو�شوعية للتحوالت 
الهيمنة  عهود  �شتنهي  الني  اجلارية 
توؤكد جمددًا على  باتت  االإمربيالية, 
�شحة املقوالت ال�شابقة حول انتهاء 
�شيغ  باجتاه  القومية,  الدول  ع�شر 
امل�شالح  وحتقق  وتكامًا  رقياً  اأكرث 
ل�شعوب  وامل�����ش��روع��ة  احلقيقية 

االأر�ض.
)تتمة �ض 4(
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الرابط بني خيمة صفوان واجتماع دوكان : التفريط باالرض والثروات واالرواح وهزمية الدكتاتورية !!

حزب اليسار العراقي - جلنة إقليم كردستان :التقرير السياسي حول أزمة اإلستفتاء واحلل اجلذري 
للقضية الكردية - أنهض يا شعبنا العراقي البطل وحترر من حيتان القتل والنهب جتار احلروب !!

جلنة اقليم كردستان -حزب اليسار العراقي : 
مغزى عرض مسرحية اإلستفتاء واالنفصال بعد 

حترير املوصل من داعش..!!

القضية الكردية : احلل اليساري للقضية الكردية يف املنطقة 
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سالم عبود

يف برنامج ح��وارّي، بث�ّته اإح��دى القنوات العراقّي��ة، ا�ضت�ضاف 
الربنامج قيادّيا من احل��زب الدميقراطّي الكرد�ضتايّن، ا�ضمه عبد 
ال�ض��ام برواري، دافع في��ه عن �ضيا�ضة رئي�ض��ه البارزاين، ولكن 

بطريقة جديدة ومبتكرة.
جدي��دة، لأن�ّها تت�ض��دق بالقبول باحل��وار، والد�ضت��ور، والعمل 
وال�ضداق��ة  بالأخ��ّوة  وطبع��ا  ال�ضلمّي��ة،  واحلل��ول  امل�ض��رك، 
والعي���ش امل�ضرك، وجتن�ّب خراب الباد ودمار العباد، بدل من 

نظرية "ر�ضم احلدود بالدم"
ومبتك��رة، لأن�ّه��ا رك�ّزت على اأم��ر واحد: ال�ضتفت��اء ح�ضل ول 
ميك��ن اأن ُيلغ��ى، لأن�ّ��ه فع��ٌل مّت واأجنز. )مل��اذا مّت؟ مل��اذا اأجنز؟ 
مل��اذا مل يوؤج��ل �ضهرا واحدا فقط، حت��ى ُي�ضتكمل حتريراحلدود 
الغربّية؟ ملاذا مل تعط للنا�ش فر�ضة للتقاط الأنفا�ش؟ من خطط 
لت�ضعيده بهذا التوقيت؟ ملاذا مّت تركيز �ضراراته "القاتلة" الأوىل 
يف اأماكن ل تتبع اأ�ضا قوات البارزاين؟هل يعني هذا اأننا ل منلك 
حق��ا يف اإث��ارة ه��ذه الأ�ضئل��ة لأنها مّت��ت باأوامر من ق��وة علوية 
مقد�ض��ة ومع�ضومة عرقّيا وقبلّي��ا!( وبناء عليه ل يجوز النقا�ش 
يف مو�ض��وع ال�ضتفت��اء. وقد كرر برواري غري م��ّرة القول: "هذا 

مو�ضوع انتهينا منه"، ول معنى لإعادة النقا�ش فيه.
لحظ��وا جي��دا العنجهي��ة ال�ضتفتائي��ة، امل�ضامل��ة. حينما يقول 
ب��رواري اإن املو�ض��وع انتهى، فهو يعني اأنن��ا ملزمون باأن ننهي 
ت�ضغي��ل عقولنا ونلغي التفكري يف م�ضائ��ر وم�ضالح �ضعبنا ي�ضا. 
فه��و يبداأ برغبته وينتهي مبزاجه! اأمرك مطاع، يا �ضيد برواري! 
ولك��ن قبل اأن تبداأ، اأم��ا كان مبقدورك اأن تفك�ّ��ر كيف �ضينتهي ما 

نويت واعتزمت وقّررت اأن تبداأ به من حريق؟ 
بي��د اأن الأط��رف- الأ�ضل��م الق��ول: الأ�ضخف- هو تط��ّرف مقدم 
الربنام��ج. فقد ذهب بعيدا يف تقليل اأهمية ال�ضتفتاء - كاإ�ضكالّية 
�ضيا�ضّي��ة وعرقّي��ة وع�ضكرّية، وكخيار وعواط��ف ودماء وباء- 
حم��ّول، بتطرفه الدعائي، برواري وقيادت��ه وم�ضروعهم القومي 
ودعايته��م اىل جماع��ة م��ن تامي��ذ املدار���ش املهذب��ن والعقاء 
والطيبن. لأن ال�ضرار على رف�ش ال�ضتفتاء ك�ضُر عظم، و�ضرٌط 
تعجي��زٌي، ورف�ٌش لقبول احلوار واحللول ال�ضلمّية. ومل يتوقف 
الأمر عند هذا احلد، فرف�ش ال�ضتفتاء �ضذاجة و�ضخافة وغريها 

من النعوت والإمياءات التحقريّية.
ياللهول! كيف نلغي قد�ش الأقدا�ش، ال�ضتفتاء الذي حدث؟

مث��ل هذا الإعام اأحد اأ�ضب��اب البلوى املاثلة اأمامنا الآن. اجلديد 
الق��دمي في��ه اأنن��ا راأينا جمي��ع الذي��ن احتم��وا، �ضابق��ا ولحقا، 
بزعامة "اأربيل"، مبن فيهم �ضموليون متربزنون، وقوميون عرب 
�ضوفينيون، وبعثيون خال�ضون، وتكفرييون وانف�ضاليون عرب، 
يقف��ون املوقف املتط��رف ذاته: الختب��اء خلف غب��ار ال�ضتفتاء 
�ضف��ا واحدا، بانتظار احلريق ال�ضام��ل. وهذا يعك�ش ثاثة اأمور 
جمتمع��ة: اأّول، ق��ّوة النزع��ة النتقامية، ُمعرّبا عنه��ا، باملوقف 
ال�ضلب��ّي م��ن كل ما ي�ضدر م��ن ال�ضلطة العراقّي��ة الراهنة، مبا يف 

ذلك الجراءات ال�ضحيح��ة. ثانيا، الفجاجة العقلّية التي �ضادت 
الثقاف��ة ال�ضيا�ضّي��ة عندن��ا من��ذ اأزمان بعي��دة، ومل ت��زل. ثالثا، 
الإح�ضا�ش املتدين باملواطن��ة والوطن، ب�ضرف النظر عن طبيعة 

ال�ضلطة احلاكمة فيه.
اإن رف���ش ال�ضتفت��اء يفهمه البع���ش- وهو ما ي��رّوج له بارزاين 
واإعام��ه- على اأن��ه مفارقة هزلّية، مناق�ض��ة للمنطق، كاأن يقوم 
العبادي بنهب اأو حرق �ضناديق الت�ضويت. اأو اأن ُيرغم الوح�ُش 
ال�ضّري��ُر، امل�ضم��ى ب�"احل�ض��د ال�ضعب��ي" امل�ضوت��ن بالت�ضويت 
جم��ددا بكلم��ة "ل" بن�ضب��ة 99 باملئ��ة، اأو اأن يتّم حل���ش اأوراق 

الت�ضويت، فتختفي النتائج.
ه��ذا اخليال الغب��ّي اأ�ضبح �ضيا�ض��ة اإعامّية يجاه��ر بها البع�ش 

ويحاججون بها علنا، من دون خجل.
اأو فر�ضّي��ة للنقا���ش. رف���ش  رف���ش ال�ضتفت��اء لي���ش مزح��ة، 
ال�ضتفت��اء موق��ٌف. وهو موقٌف وج��ودّي واأخاق��ّي وقانويّن قبل 
اأن يك��ون خافا �ضيا�ضّيا. رف���ش ال�ضتفتاء ل يعني �ضوى خم�ضة 

اأمور دقيقة، وحمددة، ومرابطة :
حتدي��د الو�ض��ع ال�ضخ�ضي، الف��ردي، الذي يتمح��ور يف ال�ضوؤال 
املخت�ض��ر التايل: هل اأن��ت عراقّي؟ اأي هل تقبل ب��اأن حتمل �ضفة 

عراقّي، ب�ضرف النظر عن قوميتك ودينك وطائفتك ومنطقتك؟
واإذا كن��ت ل تق��در اأو تري��د، فاأن��ت بال�ض��رورة خ��ارج معادل��ة 
احل�ضاب��ات الوطنية، بخريها و�ضّرها. خ���ش نقا�ضك من منطلق 
اآخ��ر يقبل��ه العق��ل، وي�ضم��ح بالو�ض��ول اىل نتائ��ج تريده��ا اأنت 

ويريدها خ�ضومك.!
ال�ض��وؤال الع��ام اجلغرايّف: ه��ل املوقع الذي تعي���ش فيه جزء من 

الأر�ش العراقّية؟
ف��اإذا كنت تعتقد اأن��ك تعي�ش يف �ضمال القط��ب ال�ضمايّل، ولي�ش يف 
�ضمال العراق -جغرافّي��ا ولي�ش �ضيا�ضّيا- فاأنت- حكما- تعي�ش 

خارج اخلارطة املعنّية بالنقا�ش.
ال�ض��وؤال الثالث: هل نظ��ام احلكم املحل�ّي، الذي تخ�ضع له، جزء 

من نظام دولة واحدة اأو عدة دول؟ اإىل اأّي منها تنت�ضب؟
ال�ض��وؤال الراب��ع: من يح��دد حقوقك كف��رد وكجماع��ة؟ ومبعنى 
اآخ��ر: ه��ل الد�ضتور"الواح��د" ه��و وثيق��ة الحت��كام الوطن��ّي؟ 
)ا�ضتط��راد تو�ضيح��ي: اأنا اأّول من كتب درا�ض��ة مطولة ف�ضحت 
ه��ذا الد�ضتور الرقيع��ّي امل�ض��ّوه، واأعيد ن�ضره��ا يف كتابي " من 

ي�ضنع الديكتاتور".("
ال�ض��وؤال الأخ��ري: ه��ل هناك ط��رق قانونّي��ة ملعاجل��ة اأّي خاف 
د�ضت��ورّي؟ ما اجله��ة احلا�ضمة يف ذلك؟ من يحدده��ا، وكيف يتّم 

حتديدها؟
اإن الأجوب��ة ع��ن ه��ذه الأ�ضئلة الوا�ضح��ة والب�ضيط��ة هي التي 
حت��دد هوية وم�ضمون احل��وار واملتحاورين، ب�ضرف النظر عن 
الطبيع��ة القومّية والطائفّي��ة واملناطقّية، وب�ض��رف النظر عمن 
�ضارك يف ال�ضتفتاء ومن مل ي�ضارك، وب�ضرف النظر عمن قال نعم 

اأو قال ل، اأو الذي التزم احلياد.
ه��ل اأن��ت عراقي؟ هل عراقيت��ك جزء من كيان �ضيا�ض��ّي وجغرايّف 
ا�ضمه الدولة العراقّية؟ هل اأنت خا�ضع لد�ضتور الدولة؟ هل اأنت 

موافق على اآلّيات عمل دميقراطية لتنفيذ الد�ضتور والقوانن؟
، ولي�ش عراقّيا  حينما يقول �ضيا�ضيٌّ من حزب البارزاين اإنه كرديٌّ
)اأف�ضله��م واألطفه��م واأكرثهم تهذيبا يق��ول م�ضانع��ا: اأنا كرديٌّ 
قب��ل اأن اأكون عراقيا!(، واإنه يخ�ضع ب�ض��ورة مطلقة - بطريقة 
مبا�ضرة وغري مبا�ضرة - ل�ضلطة كيان اآخر، واإنه لي�ش له �ضلة ما 
باأّية �ضلطة اأخرى، مب��ا فيها �ضلطة الدولة املركزّية، واإنه املف�ّضر 
الوحيد للد�ضت��ور واحلقوق، يتمدد كما ي�ض��اء جغرافّيا وقومّيا، 
ي�ض��رف وينهب ويط��ري ويحّط وُيوؤوي وينبذ كم��ا ي�ضاء. حينما 
يق��ول لن��ا حماوٌر ما هذا ال��كام، فنحن هنا ل نح��اور �ضريكا، بل 
نح��اور طرفا اأق��رب ما يكون اىل "بوكو ح��رام"، ورمبا "ال�ضباب 
ال�ضومايل"، اأو اأّية قوة ل تربطنا بها روابط املواطنة، بل نرتبط 
بها برابط واحد ح�ضب: التنازع الأناين على امل�ضالح. ول اأعرف 
هن��ا اأّي اأحم��ق و�ضّرير اأطل��ق ت�ضمية "املناطق املتن��ازع عليها" 

على املناطق املختلطة، املختلف عليها اإدارّيا !
به��ذه الفر�ضّي��ات اخليالّي��ة نحن نحاور قوة م��ن حميط جغرايّف 
و�ضيا�ض��ّي وثق��ايّف وتاريخّي ود�ضت��ورّي اآخر.نحن نح��اور قّوة 
ل ت�ضتفت��ي اجلماه��ري عل��ى النف�ض��ال، ب��ل نحن نخاط��ب قّوة 
قّررت �ضلف��ا اأن تكون منف�ضلة انف�ضال عاطفّي��ا و�ضعبّيا وثقافّيا 
واقت�ضادّي��ا وع�ضكرّي��ا، قب��ل انف�ضاله��ا ال�ضيا�ض��ّي واجلغ��رايّف، 
وقب��ل انف�ضاله��ا الرمزّي والعاطف��ّي التح�ضي��دّي بال�ضتفتاء.اإن 
املع�ضل��ة ل تكم��ن يف ال�ضتفتاء كو�ضيلة للتعبري ع��ن عاطفة ما، 
بل تكم��ن يف الإرادة ال�ضيا�ضّية الأنانّي��ة، ال�ضتحواذّية، املهّيجة 
مل�ضاع��ر النف�ضال بال�ضتفتاء.لقد دفعت حم��ى ال�ضتفتاء بع�ش 
الرموز العدوانّي��ة الكريهة وجعلتها تطفو على ال�ضطح، يف هيئة 
حرق اجلن�ضّية العراقّي��ة اأمام عد�ضات التلفزيون، ورفع الأعام 
ال�ضرائيلّية يف ال�ضاحات واملواقع الع�ضكرّية. اأثار هذان امل�ضهدان 
كثريين، ممن راأوا فيهما م�ضاعر حقد وكراهية فائ�ضة عن احلد، 
ل تن�ضج��م اأ�ضلوبا وهدفا ونتيج��ة مع الرغبة يف النف�ضال، حتى 
لو كان من طرف واحد، وبطرق غري �ضرعية وابتزازية.بيد اأنني 
اأرى اأن ال�ضيغ��ة الرمزّي��ة للم�ضهدين العدواني��ن ال�ضابقن اأقل 
�ضررا وقبحا من ال�ضيغة الواقعية ل�ضيا�ضة الكراهية، التي ترفع 
عاليا �ضعار ال�ضتفتاء من طريق اإ�ضعال املنطقة كل�ّها، ورفع علم 
الحراب الدائم با�ضتخدام �ضراتيجّية الكراهية.نحن اأحوج ما 
نكون اىل خ�ضم �ضيا�ضّي �ضادق ياأتي الينا رافعا علم اإ�ضرائيل بيد 
وجن�ضّي��ة العراق املحروقة بالي��د الأخرى، حتى لو كان ب�ضيغة 
رمزي��ة، اأو اىل خ�ضم �ضيا�ضّي يحمل جن�ضّي��ة العراق بيد والعلم 

العراقّي بيده الأخرى، ولكن من دون م�ضانعة.
حت�ّ��ى يحن موعد ظهور ه��ذا ال�ضيا�ضّي، غ��ري امل�ضانع، �ضيبقى 
"الوطن" نهزة للناهزين، ويبقى النقا�ش حول حقوق املواطنة 
وح��دود الوطن جمرد ح��ّزورات م�ضل�ّية حين��ا، وقاتلة يف اأحيان 

كثرية.
وحت�ّ��ى يح��ن املوع��د، اأن�ضح امل�ض��ّرع العراق��ّي باإع��ادة كتابة 
الد�ضت��ور، وال�ضتعانة ب� "�ضحيح البخ��ارّي"، واإ�ضافة فقرة يف 
ديباج��ة الد�ضتور، تق��ول: " اإن�ّما ال�ضتفتاء بالنّي��ات! واإن�ّما لكّل 

م�ضتفت ما نوى ".! 

ان �ضع��وب منطقتن��ا فيه��ا الكث��ري من ب��وؤر ال�ضراع 
وت�ض��ارب امل�ضالح ال��ذي يجب اإيج��اد اأفكار خاقة 
لت��ايف الت�ض��ادم وانه��اء ال�ضراع��ات الدموي��ة التي 
ت�ضب��ب الدم��ار وتاأخ��ر التنمي��ة وتطوي��ر �ضعوبن��ا 
لتواك��ب العامل املتق��دم، ومن ه��ذه ال�ضراعات التي 
مل حت��ل ب�ض��كل �ضلي��م ه��ي امل�ضاأل��ة الكردي��ة. ح��ل 
مقب��ول للم�ضكل��ة يت��م بالتواف��ق ب��ن دول املنطق��ة 
املعني��ة بالق�ضي��ة الكردي��ة وكذل��ك �ضعوبه��ا ليكون 
ح��ا عادل قابل للحي��اة ميار�ش كل الك��راد حياتهم 
احل��رة �ضم��ن ت�ضكي��ل جغرافي��ة املنطق��ة الكردي��ة 
ذات الطبيع��ة اخلا�ضة.هذه احلقائق ل تلغي اأهمية 
الن�ضال املرحل��ي يف �ضبيل اإلغاء اأ�ضكال التمييز كافة 
املمار�ضة بحق اأي �ضعب م��ن �ضعوب منطقة ال�ضرق 
والع��امل، ومن بينه��ا ال�ضعب الكردي.يت��وزع الكرد 
يف اأربع��ة بل��دان اإقليمي��ة )�ضوري��ة الع��راق تركي��ا 
اإي��ران(، ولكل بلد من ه��وؤلء خ�ضو�ضية يف التعامل 
مع الق�ضية الكردية واجلامع بينهم، هو عدم الذهاب 
نح��و حل هذه الق�ضية مبا يحقق امل�ضلحة امل�ضركة 
له��ذه ال�ضع��وب جميع��اً، والت��ي يجمعه��ا الكثري من 
امل�ض��ركات التاريخي��ة م��ن ن�ض��ال م�ض��رك معم��د 
بالدم بل عادات وتقالي��د وحنى تزاوج ت�ضل ن�ضبته 
اىل 30% وو�ض��ع اقت�ض��ادي مت�ضاب��ه اإىل ح��د كبري، 
وبالت��ايل الأ�ضا���ش امل��ادي واحلقيقي حل��ل الق�ضية 
الكردي��ة متواف��ر م��ن حي��ث املب��داأ، ولك��ن الت�ضعري 
القوم��ي ال�ضتعم��اري يحول دون الو�ض��ول اإىل ذلك 
احلل، الذي يحقق م�ضال��ح �ضعوب املنطقة ويجعل 
احل��ل ممكناً عل��ى اأ�ضا�ش تل��ك امل�ض��ركات التي هي 
لي�ضت طارئة على �ضعوب املنطقة، بل اإن الطارئ هو 
املفرو�ش عليها ا�ضتعماري��اً كالتباعد والتفكك املنايف 

لطبيعة تطور عاقات هذه ال�ضعوب عرب التاريخ. 
اإن ما يجمع ه��ذه ال�ضعوب هو اأكرث بكثري مما يجمع 
�ض��كان الولي��ات املتحدة اأو الحت��اد الأوربي حيث 
ثم��ة تكوين نف�ض��ي قيمي اجتماعي عاطف��ي مت�ضابه، 
ثقافة قوا�ضمها م�ضركة كبرية تاريخ ن�ضال م�ضرك 
يف وج��ه ال�ضتعم��ار ب�ضكلي��ه الق��دمي واجلدي��د ثمة 
ن�ض��ال اقت�ضادي واح��د مو�ضوعياً لأنه��ا بحد ذاتها 
اإقلي��م اقت�ضادي باملعن��ى الوا�ضع للكلم��ة اأي يتمتع 

مبوارد ب�ضرية وطبيعية كافية... الخ.
اأن اأغلبية ال�ضع��ب املنتج الأ�ضا�ضي للرثوة ل ميكنه 
ال�ضتف��ادة منها وهو حم��روم منها، وهذا يظهر جلياً 
يف املناط��ق التي ت�ضمى حكومياً بالنامية، اأي اأن هذه 
املناط��ق تنت��ج الرثوة ولك��ن ل ي�ضيبه��ا منها �ضيء 
�ضوى الفتات، وهذا معمم على ال�ضكان من القوميات 
املختلف��ة جميعه��ا، �ض��واء اأكان��وا عرباً اأو ك��ردًا اأو 
غريه��م. ولهذا، ف��اإن امل�ضرك فيما بينه��م هو النهب 
العايل ملنت��وج عملهم وللرثوات املنتج��ة يف املناطق 
املختلفة اجلامع��ة لهذه القومي��ات . لن الراأ�ضمالية 
يف بل��دان املنطقة هي راأ�ضمالية تابعة ولها م�ضاحلها 
امل�ضرك��ة م��ع املراك��ز الراأ�ضمالي��ة العاملي��ة، حيث 
تعمم ه��ذه املراكز �ضيا�ضاته��ا القت�ضادية التي جتد 
يف بلدان منطقتنا من يتوافق معها كونه �ضيوؤمن نهباً 
عالياً للرثوة ومتركزها. وبالتايل، على هذا الأ�ضا�ش، 
ل تتمك��ن هذه البلدان من تاأم��ن ذلك النمو احلقيقي 

املطلوب لعملية التنمية ال�ضاملة. 
ولك��ي يك��ون احل��ل واقعي��ا وع��ادل له��ذه الق�ضي��ة 
املراكب��ة واملراكم��ة واملعقدة وف��ق موقف وطني 
واأمم��ي مبدئ��ي، يقط��ع الطري��ق عل��ى الطروح��ات 
الإق�ضائي��ة التمييزية اأو النعزالي��ة اأو التق�ضيمية، 
�ض��واء من المربيالي��ة، اأم من �ضيق��ي الفكر القومي 
كلهم، اأياً كان��ت ا�ضطفافاتهم علينا حتليل الو�ضع 

القائ��م راهنا يف اطاره القليمي والدويل من النواحي 
القت�ضادية وال�ضيا�ضية وميزان القوى العاملي .

كان لين��ن مع ح��ق تقرير امل�ض��ري مبدئي��اً. وعندما 
روزا  الأملاني��ة  ال�ضيوعي��ة  الزعيم��ة  انتقدت��ه 
لوك�ضمب��ورغ باأن��ه ط��رح غ��ري عمل��ي، ق��ال: فليكن 
لكن��ه مبدئي ولكل حادث حدي��ث . وجاءت املمار�ضة 
اللينيني��ة الاحق��ة لتوؤك��د عل��ى اأن لين��ن اإمنا ترك 
املوقف العملي كي ي�ض��اغ ح�ضب �ضرورات الن�ضال 

�ضد الإمربيالية ول�ضالح تاآخي ال�ضعوب.
كان الي�ضاري��ون على م��دى العقود من اب��رز ان�ضار 
احلق��وق القومية لاك��راد وقدم��وا مئ��ات ال�ضهداء 
اإذ روت دمائه��م الزكي��ة جب��ال كرد�ضت��ان الع��راق 
حت��ت �ضع��ار الدميقراطي��ة للعراق واحلك��م الذاتي 
لكرد�ضت��ان  وزج ب��اللف منهم يف غياه��ب ال�ضجون 
دفاعا ع��ن هذا اله��دف الطبقي والوطن��ي. وما يزال 
الي�ض��ار العراقي يكافح لتحقي��ق �ضعار الدميقراطية 
للعراق واحلك��م الذاتي لقليم كرد�ضت��ان ويت�ضدى 
لفيدرالي��ة باي��دن ال�ضهيونية الت��ي ت�ضتهدف وحدة 
الع��راق وتعمل على متزي��ق ن�ضيج �ضعب��ه الوطني 
عل��ى يد القي��ادات الطائفي��ة املتاج��رة باملظلوميات  
ال�ضيعية وال�ضني��ة والع�ضائرية الكردية النف�ضالية 

املتخادمة مع ال�ضهيونية العاملية.
وينا�ض��ل الي�ض��ار العراقي حل��ل امل�ض��اكل القومية) 
وطني��اً  ح��ًا  وغريه��ا(،  والركماني��ة  الكردي��ة 
دميقراطي��اً �ضلمي��اً، على اأ�ض���ش الوح��دة الوطنية، 
وامل�ضرك��ة،واإن  املت�ضاوي��ة  الوطني��ة  واحلق��وق 
موقفن��ا م��ن الق�ضي��ة الكردي��ة مبن��ي عل��ى اإميانن��ا 
املبدئ��ي بحق تقري��ر امل�ضري لل�ضع��وب ومن �ضمنها 
طبع��اً ال�ضع��ب الك��ردي لي���ش كما ه��و مفه��وم خطاأ 
جلزء من ال�ضعب الكردي من مواطني العراق واإمنا 
كرد�ضتان.واحل��ل  اأج��زاء  كل  يف  الك��ردي  لل�ضع��ب 
امللمو���ش يق��وم عل��ى اأ�ضا���ش النظام الف��درايل الذي 
يعي�ض��ه الكراد يف العراق حالي��ا حيث يجري حوار 
مع الدول املعني��ة على منح الكراد يف تركيا واإيران 
و�ضوري��ا هذا ال�ض��كل الإداري ال��ذي يعي�ضه الكراد 
يف الع��راق مع التفاق على فت��ح احلدود الفدراليات 
الكردي��ة على بع�ضه��ا واإعطاء حري��ة حركة الفراد 
الكراد والب�ضائع يف املنطقة الكردية وتعامل الدول 
الأربع��ة املنطق��ة الكردي��ة معامل��ة املنطق��ة احلرة 
جتاري��ا بحي��ث يك��ون التعام��ل اجلمرك��ي لل�ضائ��ع 
املنقولة وامل�ضتوردة عرب الفدراليات الكردية تعامل 
وفق قوانن املركز املنتمية له الفدرالية قبل دخولها 
املناط��ق الداري��ة املرتبط��ة به��ا املنطق��ة الكردي��ة 
فدرالي��ا وتبقى العاق��ات ال�ضيا�ضية مع املركز الذي 
تك��ون الفدرالي��ة الكردي��ة ج��زء منه ويك��ون احلق 
ال�ضيا�ضي��ة  العاق��ات  اقام��ة  الكردي��ة  للفدرالي��ات 

املنا�ضبة فيما بينها وكما تقرها برملاناتها اخلا�ضة.
ان هذه الطريق��ة �ضت�ضمح بتطوير عاقة ايجابية مع 
دول و�ضع��وب ال��دول املتواج��د فيها الك��راد حاليا 
وي�ضمح بتطوير املنطقة الكردية اقت�ضاديا و�ضيا�ضيا 
ب�ض��كل �ضلم��ي وقاب��ل للحي��اة ويعطي فر�ض��ة لبناء 
ج�ض��ور الثقة مع هذه املجتمعات مع بع�ضها وي�ضب 

يف امل�ضلحة القت�ضادية لكل �ضعوب املنطقة. 
لن ح��زب الي�ض��ار العراق��ي �ض��د تق�ضي��م الع��راق 
ال��ذي �ض��وف ل يخ��دم الكادح��ن العراقي��ن عل��ى 
اختاف اطيافهم وامنا يخ��دم ال�ضركات المربيالية 
الحتكاري��ة وعمائه��ا م��ن املتاجري��ن بال�ضع��ارات 

الطائفية والقومية.
حزب الي�ضار العراقي 

الربنامج ال�ضيا�ضي

م��ن موالي��د 1923 بغداد حملة ف�ضوة قرة �ضعبان، وهي من حمات �ضارع الكفاح ) �ضارع غازي 
�ضابقا ( العريقة والقريبة من �ضاحة ال�ضباع وقمرب علي. انتمى يف بداية �ضبابه ل�ضفوف احلزب 
ال�ضيوع��ي العراقي ومن رفاقه الأوائ��ل وابناء حملته ال�ضهيدين اخلالدي��ن حممد �ضالح العبلي 
ونعمان �ضالح حممد، حيث كان يف �ضبابه يردد ويلتقي مبكتبة افتتحها ال�ضهيد العبلي يف �ضارع 
غ��ازي وبا�ضم ال�ضارع نف�ض��ه حيث جتري النقا�ضات واملح��اورات يف كل المور وال�ضيا�ضية منها 

وحمورها ال�ضهيد العبلي وباأ�ضلوبه املرن وال�ضهل بالإ�ضافة اىل بيع واعارة الكتب 
* ا�ضت�ضه��د يف جم��زرة �ضجن الك��وت بعد �ضربه بعن��ف ووح�ضية باله��راوات واأخم�ش البنادق 
يف الثال��ث م��ن ايلول 1953، وه��ي املجزرة التي ارتكبه��ا رجال ال�ضرطة وال�ضجان��ن وباأمر من 
ا�ضياده��م يف التحقيق��ات اجلنائي��ة �ض��د �ضجن��اء عزل وق��د كتب الباح��ث الدكتور �ضي��ف عدنان 
القي�ض��ي ع��ن اح��داث �ضجن الكوت ما يل��ي : ) ما جرى يف �ضج��ن الكوت قد اأبت��داأ ب�ضكوى قدمت 
يف اخلام���ش من متوز 1953، اىل اأدارة ال�ضجن ح��ول قلة الطعام واحتجوا مبرارة على اأ�ضاليب 
التعذيب اجل�ضدي الذي تعر�ش له ال�ضيوعيون، تلك ال�ضكوى عدتها ال�ضلطات املخت�ضة حماولة 
لاإ�ض��اءة اىل احلكومة والت�ضهري بها، ولذلك و�ضل��ت اىل �ضجن الكوت يوم ال�ضابع والع�ضرين من 
مت��وز حمكم��ة خا�ضة اأع�ضاوؤه��ا من بغداد حتمل تعليم��ات �ضارمة مبعاقب��ة مقدمي العري�ضة، 
عق��د املجل���ش العريف الع�ضكري يف غرف��ة مدير ال�ضجن جل�ضته �ضبيحة الثال��ث من اآب واأ�ضدرت 
اأحكاماً بحق مقدمي العري�ضة بعد اأن ا�ضتدعتهم واحدًا بعد واحد بعد اأن وجهت لهم تهمة قراءة 

النا�ضيد الثورية.
وم��ن جهته��ا وبدًل من تلبي��ة مطالب ال�ضجناء بزي��ادة كمية الطعام اأخ��ذت اأدارة ال�ضجن بقطع 
امل��اء والطع��ام والكهرباء عنه��م، وذلك لتحطيم معنوياته��م، مما دفع ال�ضجن��اء اىل حفر بئر ماء 
داخ��ل ال�ضج��ن مب�ض��ورة احمد عل��وان، اأحد م��اكات احلزب ال�ضيوع��ي يف الب�ض��رة، ومل تفلح 
حم��اولت اأثن��ن من ال�ضجن��اء ال�ضيوعين " حمم��د عبداللطيف و ح�ضقيل قوجم��ان " يف تخفيف 
ن�ضب��ة الم��اح يف ماء البئر، وتوىل �ضيوعي اأخر ) اأكرم ح�ضن ( تدبري اأمور الغذاء لل�ضجناء. اإن 
التناف��ر ا�ضتد ب��ن ال�ضجناء واإدارة ال�ضجن، تطور باعتاء رجال ال�ضرطة �ضطح ال�ضجن ورميهم 
ال�ضجن��اء باحلجارة فلج��اأ ال�ضجناء ال�ضيوعين اىل مكربة �ضوت لإي�ض��ال �ضوت ا�ضتغاثتهم اىل 

�ضكان مدينة الكوت .
ومع كل و�ضائل الرهيب، �ضواء كان بالر�ضا�ش والتهديد باملوت جوعاً وعط�ضاً، وبن الرغيب، 
�ض��درت اأرادة ملكي��ة باأط��اق �ضراح ع��دد من ال�ضجن��اء ال�ضيوعي��ن، ال اأن ال�ضجن��اء رف�ضوا 
الذع��ان ملث��ل تلك ال�ضيا�ض��ة، ول�ضيما اأن ال�ضلط��ات الر�ضمية ا�ضرطت لأط��اق �ضراح ال�ضجن 
التخل��ي عن اأفكاره، وات�ضعت دائ��رة الغراء بالعفو عن التائبن من املبادئ ال�ضيوعية. مل تنفع 
كل تل��ك الو�ضائ��ل، بل و�ضل الم��ر اىل ا�ضتخدام الر�ضا�ش �ضد ال�ضجناء، ي��وم 18 اآب، مما اأدى 
اىل مقتل �ضبيح مري، من منظمة راية ال�ضغيلة، وتبعرث دماغه على جدران قاعة ال�ضجن، وجرح 
�ضجن اآخر مل ت�ضعفه اإدارة ال�ضجن ال بعد ت�ضليم ال�ضجناء جلثة �ضبيح مري اىل ادارة ال�ضجن .

واأ�ضدر احلزب ال�ضيوعي العراقي بياناً و�ضف فيه احلادثة باأنها " مذبحة جديدة تقيمها حكومة 
املدفع��ي- ال�ضعي��د املجرمة بح��ق ال�ضجناء ال�ضيا�ضين الح��رار يف �ضجن الك��وت،.... ال�ضرطة 
ت�ضتم��ر يف اأطاق الر�ضا�ش عل��ى ال�ضجناء العزل يف م�ضاء الربع��اء و�ضباح اخلمي�ش وقد مات 
اح��د ال�ضجن��اء العزل.. حي��اة ال�ضجناء يف خط��ر،... ال�ضرطة تقطع املاء والطع��ام عن ال�ضجناء 

وتن�ضب ر�ضا�ضاتها على �ضطح ال�ضجن..".
ونظم احلزب ال�ضيوعي مظاهرات تندد باحلادث وتطالب باإقالة حكومة املدفعي واإلغاء الحكام 
العرفي��ة، ال اأن ال�ضلط��ات احلكومي��ة كان��ت حازم��ة يف مهاجم��ة املتظاهري��ن واعتق��ال ) اأثنن 

وع�ضرين ( متظاهرًا.
واأم��ام هذا احلزم الذي اأبدته ال�ضلطات المنية و معان��اة ال�ضجناء وتردي اأو�ضاعهم ال�ضحية، 
ف��احت ال�ضجن��اء اإدارة ال�ضجن باإنهاء احل�ض��ار الغذائي عنه��م، ال اإن اإدارة ال�ضجن مل ت�ضتجب 
ملطلبه��م، وا�ضتمر احلال حتى الثاين من اأيل��ول1953 اإذ بداأت مفاو�ضات انتهت بال�ضماح بدخول 
وتفتي���ش ال�ضجن للبحث عن ال�ضلحة التي يعتقد اأنها بحوزة ال�ضجناء. كان التفتي�ش ا�ضتفزازياً 
ودقيق��اً اإذ اأ�ضتم��ر ب��ن ال�ضاعة الثالثة والن�ضف ظه��رًا حتى اخلام�ضة ال ربع��اً من �ضباح اليوم 
الت��ايل، �ضودرت من خاله ر�ضائل ومنا�ضري واأدوات حادة. وما فّجر املوقف جمددًا هو اأن اأدارة 
ال�ضج��ن طلب��ت اأ�ضماء ) خم�ضة ع�ض��ر ( �ضجيناً يطلب نقلهم، وكان��ت اأدارة ال�ضجن قد احتجزت 
ممث��ل ال�ضجن��اء ) اكرم ح�ضن ( وممث��ًا اآخر معه، وبعد تقدمي الطلب �ض��اد �ضمت رهيب، وكرر 
مدي��ر ال�ضج��ن ) هادي اجلاف ( طلب��ه، ويف الثالث ع�ضر م��ن اأيلول اأ�ضر ال�ضجن��اء على مطلبهم 
باإعادة الوفد املفاو�ش اوًل، ومن جانبه اأ�ضدر مدير ال�ضجن اأوامره لل�ضرطة باتخاذ الجراءات 
�ض��د ال�ضجناء، فهاجم��وا ال�ضجناء باله��راوات وامل�ضد�ض��ات، واأطلقت ال�ضرطة م��ن فوق �ضطح 
ال�ضج��ن الن��ار ع�ضوائي��اً بع��د اإطف��اء ال�ضوء، تل��ك املواجه��ة العنف م��ن نوعها ب��ن ال�ضجناء 
ال�ضيوعي��ن العزل من ال�ض��اح و قوات ال�ضرطة املدججة بالأ�ضلح��ة النارية متخ�ضت عن مقتل 
ثماني��ة �ضيوعين و جرح اأربعة وت�ضعن، من جمموع ) مائة وثاث وع�ضرين ( �ضجيناً �ضيوعياً، 

كما اأ�ضيب ) اأثنى ع�ضر ( �ضرطياً و ) �ضتة ع�ضر ( �ضجاناً ببع�ش اخلدو�ش .
واإذا كان��ت مواجه��ات الثام��ن ع�ضر من اآب قد قتل فيه��ا اأثنان من ال�ضجن��اء ال�ضيوعين "�ضبيح 
م��ري ووحي��د من�ضور"، ف��اأن القتلى ال�ضيوعين ي��وم الثالث ع�ضر م��ن اأيلول ه��م " اأحمد علوان 
وجبار الزهريي وروؤوف �ضادق الدجيلي وعبدالنبي حمزة ويحيى عبا�ش البارح وهادي جواد 
وحم�ض��ن ح��داد وح�ضن مه��دي حبيب "، ومبعن��ى اآخر ف��اأن الت�ضحيات ت�ضاعف��ت بن �ضفوف 

ال�ضيوعين المر الذي يوؤ�ضر تزايد حدّة املواجهة بن ال�ضلطة احلاكمة وال�ضيوعين .
واتخذت ال�ضلطات احلكومية وراء املجزرة الب�ضعة قرارًا بنقل باقي ال�ضجناء اىل �ضجني بعقوبة 
وبغ��داد املركزي، وقام عبد اجلب��ار اأيوب مدير �ضجن بغداد " مبتطلب��ات ال�ضيافة من التعذيب 
الع�ضوائ��ي بح��ق ال�ضجناء ". اأ�ضدر احلزب ال�ضيوعي بياناً اأ�ضتنك��ر احلادثة، معلناً عدد القتلى 
يف �ضجن��ي بغ��داد والكوت م�ض��ريًا اىل اأن قتلى �ضجناء الكوت بلغ ثماني��ة و )50( جريحاً. مل متر 
تل��ك احل��وادث الدموية دون اأن تلقي بظالها على حكومة جميل املدفعي اإذ كرثت املطالبات عدم 
ا�ضتخ��دام ال�ضاح �ضد ال�ضجناء، وتوج��ه املفت�ش الداري بوزارة الداخلية ومفت�ش ال�ضرطة اىل 

الكوت لإجراء التحقيق ورفعا تقريرًا مطوًل عن احلادثة.(
*وثق ال�ضهيد اخلالد عبد اجلبار وهبي ) ابو �ضعيد ( ا�ضماء �ضهداء جمزرة �ضجن الكوت 1953 
بكتاب��ه الن��ادر) من اعماق ال�ضجون يف العراق ( وا�ض��دره با�ضم ) حممد را�ضد ( وقد دون فقرات 
من��ه ال�ضديق العزيز حممد ال�ضبيب��ي على �ضكل حلقات على مواقع النت على امل ن�ضره كاما يف 

امل�ضتقبل، �ضجل ابو �ضعيد عن ال�ضهيد البارح ما يلي : 
) ... وال�ضهي��د ال�ضاب��ع يحي��ى عبا�ش البارح من اه��ل بغداد، منا�ضل دميقراط��ي واكب احلركة 
الثورية منذ 1946 و�ضاهم يف مظاهرات جماهري بغداد. واعتقل يف احدها يف 5 اأيلول 1948 فحكم 
علي��ه املجل�ش العريف الع�ضكري باحلب�ش ملدة �ضنتن. اأم�ضى مدة �ضجنه يف نقرة ال�ضلمان. وعند 
اط��اق �ضراح��ه، �ضافر اىل اي��ران وات�ضل باملنا�ضل��ن اليرانين وبعد رجوع��ه اىل العراق كتب 
�ضل�ضلة مقالت قيمة يف ال�ضحافة العراقية بعنوان ) انا عائد من ايران ( والقي القب�ش عليه مرة 
اأخ��رى بعد وثب��ة ت�ضرين الثاين 1952 فحكم علي��ه املجل�ش العريف مرة اأخ��رى بال�ضجن �ضنتن. 
كان ق�ضاباً يف مهنته، تابع درا�ضته املتو�ضطة يف املدار�ش امل�ضائية. وا�ضت�ضهد بال�ضرب باخام�ش 
البنادق والهراوات والب�ضاطيل، وفارق احلياة يف امل�ضت�ضفى بعد ب�ضع �ضاعات من املجزرة عن 

عمر جاوز الثاثن تاركاً وراءه زوجة وطفل .(
وكتب ابو �ضعيد اي�ضا : ) يف يوم 27 متوز 1953 زار �ضجن الكوت، على حن غرة، مدير ال�ضجون 
الع��ام املدعو )طاهر الزبيدي( ي�ضحبه اجلاد الذائ��ع ال�ضيت )عبد اجلبار ايوب(، مدير �ضجن 
نق��رة ال�ضلمان �ضابقاً وبطل جمزرة بغ��داد .... وحتت ا�ضرافهما جرى تفتي�ش دقيق على ال�ضجن 
واأثن��اء التفتي���ش، حاول، مبختلف الطرق، ا�ضتفزاز ال�ضجن��اء وت�ضديع وحدتهم .... وح�ضر يف 
الوق��ت نف�ضه من بغ��داد، وخافاً للقانون، املجل���ش العريف الع�ضكري بكام��ل اأع�ضائه، وحتولت 
غرفة مدير ال�ضجن اىل قاعة " حمكمة " مغلقة و�ضرية ل ي�ضمح بدخولها لغري العماء واجلادين. 

ومنعت احلكومة عددًا من املحامن الدميقراطين الذين تطوعوا للدفاع عن ال�ضجناء ....
كان��ت " املحكم��ة " مهزل��ة باملعنى الكامل. رئي���ش املجل�ش ) جميل عبد احلمي��د ( ي�ضرخ ويهدد 
كاأي �ضرط��ي اأو �ضج��ان، ومدي��ر ال�ضجون العام ومدي��ر �ضجن الكوت وعبد اجلب��ار اأيوب ) وهم 
لي�ضوا اع�ضاء يف هيئة املحكمة ( يواظبون على ح�ضور اجلل�ضات وي�ضاهمون يف اإدارة املناورات 
واملناق�ض��ات ال�ضيا�ضية والعقائدي��ة واملحكمة مل حت�ضر اهتمامها بتهمة معينة .... فتارة ت�ضغل 
املحكم��ة نف�ضه��ا بال�ضتائم، واأخرى بفل�ضفة عرقية �ضوفينية اأو طائفي��ة، اأو باإغراءات وماطفات 
ووع��ود مع�ضول��ة يعقبه��ا تهدي��د با�ضتعم��ال العنف! وقد ه��دد رئي���ش املجل�ش ممث��ل ال�ضجناء 
بال�ضن��ق!... و�ضرد يحيى عبا�ش البارح )ال��ذي ا�ضت�ضهد اأي�ضاً فيما بعد(، يف جمرى دفاعه : .... 
وف�ضح الت�ضليات ال�ضتعمارية واأكاذيب دعاة احلرب ومرتزقتهم يف العراق والبلدان العربية، 
و�ض��رح موق��ف الحتاد ال�ضوفيات��ي ال�ضائب م��ن الق�ضي��ة الفل�ضطينية، وهاج��م ال�ضتعمارين 
المري��كان والنكلي��ز وال�ضهيونين والرجعين الع��رب، الذين تاآمروا يف احل��رب ال�ضتعمارية 
القذرة يف فل�ضطن واأحبطوا قرار المم املتحدة الذي �ضمن ا�ضتقال فل�ضطن وقيام دولة عربية 

م�ضتقلة يف جزء منها ..... (
* �ضيع نع�ش ال�ضهيد البارح ت�ضيعا �ضعبيا مهيبا اختلطت فيه جماهري احلزب مع عمال وكادحي 
وعوائ��ل �ض��ارع الكف��اح انطاقا من ف�ض��وة قرة �ضعبان باجت��اه مقربة ال�ضيخ عم��ر لي�ضجل هذا 

الت�ضييع ماأثرة ن�ضالية خالدة ولطمة يف وجه النظام احلاكم واجهزته المنية . 
* لل�ضهيد ولد واحد ) زكي (

*حملت العائلة لقب البارح ن�ضبة اىل احد اأجدادهم ) بارح (
*كان ال�ضهيد البارح يعمل ق�ضاب وهي املهنة التي ورثها من ابيه

املجد واخللود لل�ضهيد اخلالد يحيى عبا�ش البارح

اال�صتفتاء على �صوء  -�صحيح البخاري- 

الق�صية الكردية : الحل الي�صاري للق�صية الكردية في المنطقة 

ال�صهيد الخالد يحيى عبا�س البارح
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خالد حسين سلطان

عاد الولي��د اإىل ح�ضن امه 
النف�ضال��ن  ان��وف  رغ��م 
قوات��ه  بجه��ود  ومت 
واحل�ض��د  امل�ضلح��ة 

ال�ضعبي البطل ...
الأدب��اء  مقه��ى  يف  جل�ض��ا 
لحت�ض��اء ال�ض��اي بعد ان 
ام�ضي��ا �ضاع��ات الت�ضك��ع 
يف �ض��ارع الربي��ة املكتظ 
واملعلم��ن  باملر�ض��ى 
وزعي��ق  وال�ضحاذي��ن 
داخ��ل  و�ض��وت  الباع��ه 

ح�ضن ...!!
مخ

قدوري :اجلري��ده البيدك 
يكول��ون بيه��ا اخب��ار عن 
�ضل��م الروات��ب وتعين��ات 

للخريجن ...
�ض��وادي :لت�ض��دك حچ��ي 

جرايد هاي اجلريده 23 �ضفحه مابيها غري �ضور واعانات جتارية..
قدوري:ايباه كانت اجلرايد ال�ضيوعية لها نكهة وطعم د�ضم يغذي العقل 

والروح بالثقافة الإن�ضانية....
�ض��وادي: ه�ضى ت�ض��در 30 جريدة وترجع خام مرزوم��ة للمطابع واكو 

جرايد تقدميه ما مدعومة من احلكومه ...
قدوري:اهلل ينطي جوز للماعنده �ضنون �ضوكت يطلع قانون الحزاب ...
�ضوادي:موب���ش ه��اي الحزاب 150 ح��زب بالبداي��ة و�ضفت 60 حزب 

وحتى احلزب ال�ضيوعي ان�ضطر 7 احزاب �ضيوعيه....!!!!!!!
قدوري:ان��ا ما�ضايف ح��زب �ضيوعي عراق��ي و�ضيوع��ي كورد�ضتاين ببلد 

واحد ع�ضاها بخت كلمن �ضواها وط�ضرنه ...!!
�ضوادي:احن��ا نعرف احلزب ال�ضيوعي اممي وطبقي ولي�ش قومي وهذه 

نظريات حتريف للمارك�ضية ابتلى بها احلزب بقياداته ...
كان ف��وزي البعث��ي ي�ضي��خ ال�ضم��ع حلديثنا وحت��دث م��ع �ضديقه لوؤي 
ي�ضتف��زين ...اكل��ك الدكان هاي اليام ب�ش بي عرم��وط ياب�ش وچان مملي 
بالتف��اح الحمر چانت امل�ضريه عليه��ا هواي وه�ضى حمد يجي لو يعزل 

هواي اح�ضن  ...!
نظ��ر ال�ضيخ موح��ان  بعد ان ثب��ت عمامته البي�ضاء بي��ده وم�ضح حليته 

الكثه وقال بتهكم 
ال�ضيوعي��ون �ض��اروا كروبات متفرق��ه وحتى لو يتح��دون بحزب واحد 

جديد  ب�ش همه ما يرهمون كفار  !!
اما احل��داد �ضكبان الذي فقد �ضاقه ب�ضج��ن الر�ضوانيه حتدث ب�ضخريه 

...الي�ضار ل الهم را�ش ول رجلن متفرقن كخرز ال�ضبحة املقطوعة...
انتاب��ت قدوري �ضوره م��ن الغ�ضب والغليان  ونظ��ر اىل �ضكبان قائا...

لي�ش ت�ضتفزين  انت كبري ال�ضن وفوكاها �ضيوعي خم�ضرم ...!!
اط��رق �ضكب��ان راأ�ض��ه خجا وق��ال ..اين امزح مع��ك انتم ح��زب الي�ضار 
العراق��ي املنا�ض��ل اه��ل للمهم��ات ال�ضعب��ة بدلي��ل رف�ضك��م  مل�ض��روع 
النف�ض��ال بعك�ش الحزاب الكارتونية واخلدمية واخلائنة التي اتخذت 

جانب ال�ضمت فره ثم ك�ضرت ال�ضمت ببيانات متاأخرة وخجولة ..!!
ق��ال �ض��وادي: ه��اي الزم��ه غربل��ت الح��زاب الوطني��ة م��ن الحزاب 

الاوطنية وك�ضفت معادن الحزاب اخلائنة و املرتدة واحليادية..!!

انتم حزب الي�صار العراقي المنا�صل 
اأهل للمهمات ال�صعبة بدليل 

رف�صكم  لم�صروع االنف�صال عك�س 
االحزاب الكارتونية والخدمية 

والخائنة....!!

نافذه الخميس

سلمان لفتة الساعدي



 بهاء الدين نوري*

بعد 26 عاما من الت�سلط و احلكم الفا�سل يف اقليم كرد�ستان 
، وبدال من ان يتعلموا درو�سا من اخطائهم و اخفاقاتهم و 
 ، – قدمية  تخبطاتهم ، خرج حكامنا علينا ببدعة جديدة 
" جمل�س  او   ، " ال�سيا�سية لالقليم  القيادة  " جمل�س  بدعة 
يف  باأن  زعموا  و   . البعثيني  تعبري  " ح�سب  الثورة  قيادة 
ذلك خمرجا من املاأزق احلاد الذي زجوا بانف�سهم فيه عرب 
و  با�سره  العامل  به  حتدوا  الذي   " اخلاطئ   " اال�ستفتاء 
داع�س  ع�سابات  �سد  متوا�سال  القتال  ظل  وقت  يف  اجروه 
لطردها من العراق ، لي�سعوا انف�سهم يف موقف اليح�سدون 
لهم  قدمه  ال��ذي  املعقول  العر�س  به  واأ���س��اع��وا   ، عليه 

االمريكيون ثمنا لقبولهم بالتاأجيل. 
احلزبني  اقطاب  لتحمل  دميقراطي  نظام  االقليم  يف  لوكان 
احلاكمني امل�سوؤولية عن خطاأهم و تنحوا فورا عن ال�سلطة 
يفكروا  مل  لكنهم  و  االقليمي  الربملان  اىل  االأم��ور  م�سلمني 
اأن  فتجاهلوا   ، احلكم  كر�سي  على  بقاءهم  ي�سمن  االمبا 
اليها  العودة  يجب  التي  الد�ستورية  اجلهة  هو  الربملان 
و  ال�سيا�سية  القيادة  جمل�س  تاأ�سي�س  قبيل  من  ام��ور  يف 
لي�س روؤ�ساء احزاب ثالثة اعالهم هو الرئي�س املطعون يف 
عن  عجزوا  االقليم  يف  احلكم  اقطاب  ان   . رئا�سته  قانونية 
جماالت  يف  باأنف�سهم  خلقوها  التي  املعقدة  امل�ساكل  حل 
االدارة و الف�ساد املايل و االقت�سادي و نق�س اخلدمات .. 
الخ ، فاأرادوا �سرف اأتطار املواطنني اىل م�ساألة اال�ستفتاء ، 
وعر�س انف�سهم كاأبطال ال�ستقالل كرد�ستان . ولهذا الغر�س 

و  الكثريين  على  الكذبة  هذه  وانطلت   . اال�ستفتاء  اأج��روا 
من  زادوا  انهم  عن  ماك�سفت  �سرعان  اال�ستفتاء  نتائج  لكن 
 " تاأ�سي�س  ك�سف  االأوىل  ايامه  ومنذ   .. ح�سب  و  امل�ساكل 
اال�ستفتاء  الأبطال  يعد  ومل   . " ال�سيا�سية  القيادة  جملي�س 
�سوى ان يعلقوا االأمل على ر�سالة من ال�سيد ال�سي�ستاين لكي 

يقنع حيدر العبادي بقبول الدخول يف احلوار معهم. 
 انتهى اال�ستفتاء يف 25 ايلول لكن االآثار واملخاطر املرتتبة 
كل  و  كركوك  يف  امل�سلح  النزاع  خطر  ذل��ك  يف  مبا   ، عليه 
اقطاب  االبتنحي  لنهايتها  �سمان  وال   ، تنته  مل   ، االقليم 
من  جديدة  �سفحة  فتح  و  ال�سلطة  من  احلاكمني  احلزبني 
العالقة بني الطرفني . فهل �سيقدمون على التنحي ، بعد اأن 

حكموا 26 �سنة و اأو�سلوا اىل ماهو عليه االآن ؟
قيادي خم�سرم �سابق يف احلزب ال�سيوعي العراقي*

منبر اليسار العراقي
5اليسارالعراقي

االستفتاء ضربة كبرية على قضية التطور الدميقراطي يف اقليم كردستان العراق 

الحزب الشيوعي العراقي 
) طريق الشعب ( ... الى أين ؟

ا������س�����در احل�����زب 
العراقي  ال�سيوعي 
 ) ال�سعب  ط��ري��ق   (
ي���وم اجل��م��ع��ة 27 / 
بيانا   2017  /  10
ح��ول م��ب��ادرة  اقليم 
لتجميد  ك��رد���س��ت��ان 
ن��ت��ائ��ج اال���س��ت��ف��ت��اء، 
وق������د ج������اء ب���ي���ان 

احل�����زب وك���ال���ع���ادة 
جمامل  وانبطاحي  باملغالطات  مليئا  مبهما 
يائ�سة  حم��اول��ة  يف  ال���ربزاين  م�سعود  لقيادة 
ال�سقوط،  ا�سرتزاق احلزب من  حلماية م�سدر 
ايجابية  خطوة  اال�ستفتاء  جتميد  البيان  اعترب 
حني  يف  املركزية،  احلكومة  مع  احل��وار  نحو 
ان  ميكن  موقوت  لغم  هي  التجميد  عملية  ان 
حالة  يف  ب��ه  يلوح  ان  وميكن  جم���ددا،  ينفجر 
تلكوؤ او تباطوؤ احلوار املفرت�س، وبالتايل ال بد 
للوراء  ونتائجه وال عودة  اال�ستفتاء  الغاء  من 
لغر�س احلوار على قاعدة �سليمة ن�سبيا. يعترب 
االزمة  لتطويق  مدخل  التجميد  مبادرة  البيان 
وخماطرها، نعم الو�سع بحاجة حللحة االزمة 
خلق  من  هم  وم�سعود  االقليم  حكومة  ولكن 
االزمة واو�سلها لهذا احلال رغم كل املنا�سدات 
بالغاء او تاأجيل اال�ستفتاء، لذلك املطلوب منهم 
ايجاد خمرج جدي لالزمة بتنازالت حقيقة من 
ما  حدود  اىل  والرجوع  اال�ستفتاء  الغاء  خالل 
قبل االحتالل 2003 او على االقل حدود ما قبل 

حزيران 2014 .
الع�سكرية  العمليات  ايقاف  اىل  البيان  يدعوا 
�سمن  تقع  التي  املواقع  اىل   اجلي�س  واع��ادة 
م�سوؤولية ال�سلطة االحتادية ر�سميا ود�ستوريا، 
وق��وات��ه  االإق��ل��ي��م  �سلطات  م��ع  التن�سيق  ع��رب 
الع�سكرية  العمليات  وتنفيذ  القتال  عرب  ولي�س 
والتو�سع فيها   ، وا�سح ان هذا كالم فيه الكثري 
فم�سوؤولية  وال����دوران  وال��ل��ف  الغمو�س  م��ن 
ارا���س��ي  جلميع  �ساملة  االحت��ادي��ة  ال�سلطة 
يف  والغريب  �سماله،  اىل  جنوبه  من  ال��ع��راق 
البيان، انه يدعوا اىل �سحب اجلي�س ) اي قوات 
�سحب  اىل  يدعوا  ان  دون   ) املركزية  احلكومة 
ما  مواقعها  اىل   ) مركة  البي�س   ( االقليم  قوات 
 2014 يف  داع�س  قبل  من  املو�سل  احتالل  قبل 
من  احل��زب  وتنا�سى  ا�ستثنائية،  وب��ظ��روف 
احتالل  بني  العالقة  او  التن�سيق  بيانه  خ��الل 
لكركوك  البي�س مركة  للمو�سل واحتالل  داع�س 
عراق  ان  من  حينها  يف  م�سعود  وت�سريحات 
ما  ع��راق  عن  يختلف   2014 ح��زي��ران  قبل  ما 
الد�ستور  من  للمادة 140  ، وال عودة  ذلك  بعد 

اخلا�سة بحل م�ساألة كركوك .
رغبة  عن  عرب  اال�ستفتاء  ان  اىل  البيان  ي�سري 
غالبية االكراد يف اال�ستقالل، وبهذا فان احلزب 
اال�ستفتاء  م�سروعية  م��دى  عن  النظر  يغ�س 
اليات  ودق��ة  نزاهته  وم��دى  اج��راءه  وظ��روف 
بال�سغط  ال���ربزاين  والقمع  اال�ستفتاء  عملية 
باال�ستفتاء  للم�ساركة  الكرد  املواطنني  على 
خارج  يف  ح�سل  ما  وكذلك  بنعم،  والت�سويت 
حدود اربيل من رف�س ومقاطعة لال�ستفتاء، ال 
نقول  هذا  ومع  وحلبجة.  ال�سليمانية  يف  �سيما 
تراودهم  االك��راد  اخواننا  غالبة  ان  �سحيح   :
دولتهم  واقامة  واال�ستقالل  االنف�سال  اح��الم 
العائلة  ق��ي��ادة  حت��ت  لي�ست  ول��ك��ن  ال��ك��ردي��ة 
وترك  االنهزامي  بتاريخها  املعروفة  الربزانية 
نتائج  مبواجهة  الب�سيط  ال��ك��ردي  امل��واط��ن 
او  اال�ستفتاء  قاطع  من  وغالبية  تلك،  مواقفها 
 ) نعم   ( بت  �سوت  من  وحتى   ) ال   ( ب�  �سوت 
دولة  اقامة   �سد  كانوا  اخر  او  ب�سكل  جمربا 

كردية حتت قيادة برزانية .
على  ت��رتت��ب  مل  ان��ه  اىل  ال��ب��ي��ان  ي�سري  ك��ذل��ك 
املانع  ما  عملية، طيب  اجراءات  اية  اال�ستفتاء 
من الغاءه مع ما ا�ستجد من واقع خطري قد يقود 
اىل قتال اكرث دموية وعنف تغذيه دماء الكادحني 
من العراقيني �سواء من ابناء كرد�ستان او بقية 
حمافظات العراق، وبهذا ال�سدد يت�ساءل البيان 
بالغائه  املطالبة  ان  فهل   : حتري�سي  وبخبث 
تهدف اىل اإفهام الكرد ان عليهم التخلي عن جمرد 
ممنوعون  وانهم  يوما،  ي�ستقلوا  ان  يف  الرغبة 
حتى من احللم بذلك ؟ . ويف اخلتام ينبه البيان 
اىل مدى دميومة  ت�سكيكية وانهزامية  وبطريقة 
احلكومة  تاأييد  على  والدويل  االقليمي  االجماع 
االحتادية يف رف�سها اجراء اال�ستفتاء، وان هذا 
االجماع ال ين�سحب تلقائيا على موقفها الراهن 

ازاء املبا�سرة باحلوار .
باالنحدار  ا�ستمراره  على  احلزب  يوؤكد  وبهذا 
ال�سوفيني وتبعيته الذليلة اىل القيادات الكردية 
وطني  هاج�س  اي  ع��ن  بعيدا  وم�ست�ساريها 

حقيقي 

 الدكتور جنم الدليمي

و  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال�����س��راع  ا���س��ت��داد  اإن   
اليوم  الدائر  االجتماعي   – االقت�سادي 
ال�سيا�سية  القوى  خمتلف  بني  العراق  يف 
حول  الرئي�س  جوهره  يكمن  العراقية 
ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  وم�ستقبل  طبيعة 
واالقت�سادي واالجتماعي يف العراق. ويف 
الداخلية  العوامل  تتفاعل  ال�سراع  هذا 
بالقوى  واملتمثلة  اخلارجية  العوامل  مع 
االإقليمية والدولية واملوؤ�س�سات الدولية، 
وان ال�سيء املميز يف عملية حتديد االأفاق 
العراق  يف  ال�سيا�سي  للنظام  امل�ستقبلية 
املوؤثر  اأ�سبح  اخلارجي  العامل  اإن  هو 
العامل  حت��ري��ك  يف  ال��رئ��ي�����س  وامل��وج��ه 
اخلارجية  القوى  مل�سالح  وفقا  الداخلي 
املوؤ�س�سات  مقدمتها  ويف  املت�سارعة 
املوؤ�س�سات  �سيا�سة  اثر   : اأوال  الدولية. 
يف  االقت�سادية  العالقات  على  الدولية 

البلدان النامية 
 �سكلت املوؤ�س�سات الدولية ومنها �سندوق 
النقد والبنك الدوليني ظاهرة مو�سوعية 
ميزت القرن الع�سرين ، ولعبت الواليات 
يف  الرئي�س  ال���دور  االأمريكية  املتحدة 
تاأ�سي�س هذه املوؤ�س�سات الدولية وتوجيه 
ومكانة  دور  ويعزز  يخدم  ومب��ا  عملها 
عام  ب�سكل  العاملي  الراأ�سمايل  االقت�ساد 
ب�سكل  االأمريكي  الراأ�سمايل  واالقت�ساد 
اقت�سادي  نظام  اإقامة  اجل  من  خا�س، 

عاملي جديد يف ظل مرحلة االمربيالية. 
يالحظ هناك تناق�س وا�سح بني االأهداف 
الفعلية   / احلقيقية  واالأه���داف  املعلنة 
لن�ساط وعمل هذه املوؤ�س�سات ، فاالأهداف 
تتمثل  الدولية  املوؤ�س�سات  لهذه  املعلنة 
الفقر  مكافحة  على  العمل   : االأت���ي  يف 
وحتقيق   ، القرو�س  وتقدمي  والبطالة 
يف  اال�ستقرار  وحتقيق  االقت�سادي  النمو 
العجوزات  ومعاجلة   ، ال�سرف  اأ�سعار 
 ... التجاري  وامليزان  امليزانية  يف  املالية 
اإن واق��ع احلال  وغريها من االأه���داف.   
املقد�س  غري  الثالوث  ل�سيا�سة  بالن�سبة 
ال��دويل  البنك   ، ال��دويل  النقد  �سندوق   (
اثبت  ق��د   ) العاملية  التجارة  منظمة   ،
هذه  ف�سل  وه��ي  اإال  مو�سوعية  حقيقة 
االأه��داف  اغلب  يف  الدولية  املوؤ�س�سات 
يف  يالحظ  املثال  �سبيل  فعلى   ، املعلنة 
البطالة  معدالت  تنامي  النامية  البلدان 
والفقر ، وتدين امل�ستوى اأملعا�سي للغالبية 
املديونية  وتزايد   ، للمواطنني  العظمى 

واخلارجي،  الداخلي  ال�سعيدين  على 
وتعمق  امل��ايل  العجز  ح��االت  وا�ستمرار 
على  االجتماعية   – االقت�سادية  الفجوة 
العاملي،  ال�سعيد  وعلى  دولة  كل  �سعيد 
االقت�سادية  لالزمات  امل�ستمر  والتكرار 
ال�سلبية  وانعكا�ساتها  والنقدية  واملالية 
�سيا�سة  اإن  ال��ف��ق��رية.  ال�سعوب  على 
هي  ال��دول��ي��ني،  والبنك  النقد  �سندوق 
واإيديولوجي،  طبقي  حمتوى  ذو  �سيا�سة 
الطبقة  ل�سالح  م��ن��ح��ازة  �سيا�سة  ه��ي 
الربجوازية احلاكمة �سواء كان يف بلدان 
وتنظر   ، االإط���راف  بلدان  يف  اأو  املركز 
الدولية  املوؤ�س�سات  اإىل  االأمريكية  االإدارة 
واقت�سادية  �سيا�سية  اأدوات  بعدها 
واإيديولوجية ت�ستخدمها لتحقيق اأهدافها 
اأدوات  تعترب  اأي�سا  وه��ي  اخل��ارج��ي��ة 
واملالية  االقت�سادية  والرقابة  للهيمنة 
ورابطة  النامية  البلدان  على  والنقدية 
االحت��اد  جمهوريات   ( امل�ستقلة  ال��دول 
من  ال�سرقية  اأورب���ا  ودول  ال�سوفيتي( 
باالإ�سالح  ماي�سمى  �سيا�سات  تنفيذ  اجل 
الدولية  املوؤ�س�سات  ت�سعى  االقت�سادي. 
ومن خالل ا�ستخدامها للقوة االقت�سادية 
والع�سكري،  ال�سيا�سي  واملالية وال�سغط 
ومن خالل) حلفائها ( و) اأ�سدقاوؤها ( يف 
الالتينية  واأمريكا  واإفريقيا  اأ�سيا  بلدان 
ال�سيا�سي  والقرار  النفوذ  اأ�سحاب  ومن 
�سيا�سة  تطبيق  من  املوؤثر  واالقت�سادي 
النزعة  ذو   ) االقت�سادي  االإ���س��الح   (
اأمنوذجا  وفر�س  الراأ�سمايل  والتوجه 
قبل خرباء  من  اإع��داده  تنمويا خا�سا مت 
هذا  اإن  ونعتقد  الدولية  املوؤ�س�سات  هذه 
الغالبية  وم�سالح  الين�سجم  النموذج 
العظمى من فقراء البلدان النامية. ي�سري 
ال�سيا�سات  و�سع  حول  بيت(  )ريت�سارد 
اإن  اإىل  النامية  البلدان  يف  االقت�سادية 
هذه  يف  االقت�ساديني  العلماء  من   (( فئة 
وطبقوا  الغرب  يف  تدربوا  ممن  البلدان 
وت�سنموا  ت��ق��ل��ي��دي��اً  م��ع��ي��اري��اً  حت��ل��ي��اًل 
ادخ��ل��وا يف  ال��ذي��ن  منا�سب وزاري���ة ه��م 
– اقت�سادية  �سيا�سية  اإ�سالحات  الغالب 
ال��دول��ة  دور  كبح  بخ�سو�س  �سخمة 
 .)) ال�سوق  اآليات  على  االعتماد  وزيادة 
املوؤ�س�سات  لو�سفة  الرئي�س  اجلوهر  اإن 
النامية  البلدان  يف  اعتمدت  التي  الدولية 
 ، والتجارة  االأ�سعار  حترير   : يف  يكمن 
وتقلي�س   ، اخل�سخ�سة  برنامج  وتنفيذ 
ث��م اإب��ع��اد دور ال��دول��ة االق��ت�����س��ادي – 
الدعم  اإل��غ��اء  ث��م  تقلي�س   ، االجتماعي 
وخا�سة  االإنتاجية  للقطاعات  امل���ادي 
االأج��ور  وتخفي�س  وال�سناعة  الزراعة 
واإلغاء جمانية التعليم والعالج ، والعمل 
اخلا�س  القطاع  ومكانة  دور  تعزيز  على 

الراأ�سمايل يف البلدان النامية. 
اإن هذه الو�سفة ))ال�سحرية (( مفرو�سة 
طابعا  حتمل  وهي  النامية  البلدان  على 
وهي   ، واإيديولوجيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا 
منحازة ل�سالح الطبقة الراأ�سمالية يف هذه 
للموؤ�س�سات  الرئي�س  الهدف  ان  البلدان. 
النامية  البلدان  مع  عالقاتها  يف  الدولية 
الهيمنة  ف��ر���س  يف  ي��ك��م��ن  اأوغ����ريه����ا 
الراأ�سمالية  ت�سدير  اأي  االيديولوجية، 
اأجنماعي  واقت�سادي_  �سيا�سي  كنموذج 
اأي  االقت�سادية،  والهيمنة  ل��ل��خ��ارج، 
حتويل البلدان النامية اىل بلدان م�سدرة 
غ���از....(  الطبيعية)نفط  امل���وارد  اله��م 

))الفائ�س((  االنتاج  لت�سريف  و�سوقاً 
ت�سعى  اأي  ال�سيا�سية،  الهيمنة  وفر�س 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة وع��رب 
وحتى  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  و�سائلها 
العامل  على  ال�سيطرة  م��ن  الع�سكرية 

وقيادته.
العراقي  االقت�ساد  خ�سائ�س  ث��ان��ي��اً: 
وب��ع�����س ن��ت��ائ��ج ���س��ي��ا���س��ة اال����س���الح 

االقت�سادي
 منذ ثورة14 متوز 1958 ولغاية اليوم، 
�سكله  يف  العراقي  االقت�ساد  واليزال  كان 
تابعا  راأ�سمالياً  اأق��ت�����س��ادًا  وم�سمونه 
باالقت�ساد  االرت��ب��اط  و�سديد  ومتخلفاً 
ال��ع��الق��ات  وان  ال��ع��امل��ي،  ال��راأ���س��م��ايل 
يف  ال�سائدة  هي  الراأ�سمالية  االنتاجية 

االقت�ساد العراقي.
اأن اهم مايتميز به االقت�ساد العراقي هو 
اجلانب،  واح���ادي  ريعياً  اقت�ساد  اأن��ه 
النفط ت�سكل اكرث من 90% من  فاأيرادات 
ايرادات امليزانية، ويف ال�سادرات اأكرث من 
93% ، وكما يتميز االقت�ساد يف االختالل 
يف البنية الهيكلية وهذا يتجلى يف �سعف 
الناجت  يف  االنتاجية  القطاعات  م�ساهمة 
بلغت   ،  2009 عام  ففي  االجمايل  املحلي 
وال�سناعة   %3 الزراعة  م�ساهمة  ن�سبة 
ولنف�س  االجمايل،  املحلي  الناجت  يف   %1
العام بلغت قيمة ال�سادرات غري النفطية 
قيمة  اأجمايل  اما   ، دوالر  مليون   300 ب� 
اال�ستريادات )�سلع غذائية وقود( فبلغت 
38،5 مليار دوالر، ويف العام 2010 زادت 
دوالر  مليار   44 اىل  اال�ستريادات  قيمة 
م�ستمر  تزايد  يف  االجت��اه  ه��ذا  والي���زال 
التخ�سي�سات  اأن  يالحظ  الوقت  وبنف�س 
املالية للقطاع الزراعي لعام 2011 بلغت 
بلغت  حني  يف   ،%1،5 ب�  وال�سناعة   %3
والداخلية...  الدفاع  وزارة  تخ�سي�سات 
التخ�سي�سات  جمموع  من   %15 بن�سبة 

املالية.!!
االقت�سادي  اال�سالح  �سيا�سة  تطبيق  اأن 
النامية  البلدان  �سعوب  على  املفرو�سة 
حقيقية  اأخطار  افرزت  قد  العراق  ومنها 
ويف  العراقي  واملجتمع  االقت�ساد  على 
ظاهرة  تف�سي  هي  االإخطار  هذه  مقدمة 
مرعب  وب�سكل  واالداري  امل��ايل  الف�ساد 
وتدهور  والبطالة  الفقر  معدالت  وتنامي 
الزراعة  وخا�سة  االنتاجية  القطاعات 
، وتنامي خطر البريوقراطية  وال�سناعة 
االإدارية والطفيليني وال�سما�سرة اأي قوى 
االقت�سادية  الهوة  وتعمق  الظل  اقت�ساد 
فا�سبحت  جدًا  كبري  ب�سكل  واالجتماعية 
املجتمع  يف  الطبقي  الفرز  عملية  مالمح 
وامل��ع��امل  التكوين  وا���س��ح��ة  ال��ع��راق��ي 
بداأت  املالية  والدينا�سورات  فاحليتان 
اال�ستحواذ  اجل  من  راأ�سها  وترفع  تظهر 
وال�سلطة.وح�سب  امل���ال  على  االك���رب 
تقديرات البنك الدويل تبلغ ن�سبة البطالة 
ال�سباب  او���س��اط  ،ويف  ال��ع��راق%39  يف 
 29  -15 مابني  اعمارهم  ت��رتاوح  التي 
بو�سع  يتعلق  فبما  ام��ا   ،  %57 فتبلغ 
يوجد  بدليل  ماأ�ساوي  فالو�سع  االطفال 
م�ستوى  حتت  يعي�سون  طفل  مليون   3،5
خط الفقر، و 1،5 مليون طفل يعانون من 
طفل  مليون  من  ومايقارب  التغذية  �سوء 
يتيم  طفل  مليون   5-4 ومابني  معوق، 
باالطفال  ويهتم  اليرعى  نظام  اأي  وان   ،
لي�س له م�ستقبل اأذ يوجد اكرث من مليون 

ام���راأة اأرم��ل��ة، وارت��ف��اع ح��االت الطالق 
االوىل،  بالدرجة  اأقت�سادية  وال�سباب 
ناهيك عن وجود ظاهرة خطرية اأال وهي 
وخا�سة  االمرا�س  وتف�سي  االطفال  بيع 
وارتفاع  واالي��دز  ال�سرطانية  االمرا�س 
قوات  اأ�ستخدام  ب�سب  الت�سوهات  ن�سبة 
يف  االبي�س  للف�سفور  االمريكي  االحتالل 
مبا�سر  ب�سكل  اأثر  مما  البالد  على  حربها 
على االمهات احلوامل واالطفال الر�سع، 
ح��االت  م��ن   %50 اىل  مان�سبته40  وان 
االجها�س بني الن�ساء ناجتة عن ت�سوهات 
خلقية يف اجلنني، وكما اأكدت وزارة البيئة 
العراقية اأن اكرث من 70% من الت�سوهات 
اال�سعاعات  ع��ن  ن��اجت��ة  حت�سل  ال��ت��ي 
وظهر  احلربية  املخلفات  من  املنبعثة 
العديد من الوالدات امل�سوهة منها الطفل 
ال�سفدعي، والطفل احللقومي، وت�سوهات 
والعمود  والعليا  ال�سفلى  االط���راف  يف 
عن  ناهيك  القلب،  يف  وت�سوهات  الفقري 
واالنحرافات  والت�سرد  الت�سول  ظاهرة 
ال�سلوكية لدى االطفال ، وكما يوجد اأكرث 
من 4،5 مليون من املهاجرين خارج البالد 
البلد. داخل  مهاجر  مليون   2،5 ووج��ود 
وكما يالحظ اي�ساً وب�سبب تطبيق �سيا�سة 
اال�سالح االقت�سادي، اذ �ساعد هذا النهج 
واالم��را���س،  الفقر  معدالت  تنامي  على 
يف   %43  -40 مابني  الفقر  ن�سبة  تبلغ  اأذ 
يعانون  املواطنني  من  و%60   ، املجتمع 
اأمرا�س خمتلفة، وان ن�سبة 28% من  من 
االطفال يعانون من �سوء التغذية ووجود 
4 مليون مواطن عراقي يعانون من انعدام 
 8 وجود  ذلك  اىل  ا�سافة  الغذائي،  االمن 
مليون مواطن اأمي اأي مان�سبته 26% من 
جمموع ال�سكان ، ويرافق ذلك �سوء نظام 
وتفاقم  وا�ستمرار  االجتماعية  احلماية 
م�سكلة  مقدمتها  ويف  اخل��دم��ات  م�سكلة 
الكهرباء والتي �سرفت عليها مبالغ فلكية 
خالل الفرتة 2004-2010 اأذ بلغ االنفاق 
او  دوالر  27مليار  ب�  امل�سكلة  هذة  على 

اكرث من ذلك؟!
االقت�سادية  االف��رازات  بع�س  هي  هذة   
تطبيق  ب�سبب  ظهرت  التي  واالجتماعية 

و�سفة املوؤ�س�سات الدولية.
االقت�ساد  لواقع  م�ستقبلية  روؤي��ة  ثالثاً: 

العراقي وعالقته باملوؤ�س�سات الدولية
واف��اق  لواقع  امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  تكمن 
من  العراقي  واملجتمع  االقت�ساد  تطور 
املو�سوعي  والتحليل  ال��درا���س��ة  خ��الل 
االقت�سادية  ال�سيا�سة  لنتائج  والعلمي 
ف��رتة  خ���الل  للمجتمع  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
ولغاية  ذلك  ومابعد   ،  2003 عام  ماقبل 
اال�ستنتاجات  اأ�ستخال�س  اجل  من  اليوم 
ومبا  واملو�سوعية  العلمية  واملقرتحات 

يخدم االقت�ساد واملجتمع العراقي.
اال�ستنتاجات - اأ :

اىل  حتتاج  العراقية  احلكومة  1-ان   
وا�سحة  اأ�سرتاتيجية  خطة  ركائز  و�سع 
اأج��ل اخل��روج من  االه��داف واملعامل من 
�سياغة  يتطلب  وه��ذا  العامة،  االزم���ة 
على  يعتمد  ودميقراطي  وطني  م�سروع 
موؤ�س�سات وطنية كفوءة وخمل�سة ت�سارك 
ال�سيا�سية  االحزاب  جميع  ذلك  اأعداد  يف 
العراقية واملنظمات اجلماهريية، وبدون 
واالمني  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  حتقيق 
تطور  عن  احلديث  الميكن  واالقت�سادي 
الدميقراطية  والع��ن  الوطني  االقت�ساد 

والعن حتقيق العدالة االجتماعية. 
تفتقد  ال�سيا�سية  االحزاب  غالبية  2-اأن 
 – اأقت�سادية  ا�سرتاتيجية  روؤي���ة  اىل 
اأجتماعية وا�سحة املعامل واالهداف، وان 
القرار ال�سيا�سي هو املوجه واملقيد للقرار 
االزمة،ناهيك  تن�ساأ  هنا  االقت�سادي ومن 
عن غياب اأ�س�س الثقة املتبادلة بني قيادات 

االحزاب املتنفذة يف احلكم.
اجنماعية  اق��ت�����س��ادي��ة-  تنمية  3-ال 
دون  من  �سيا�سي  ا�ستقرار  وال  حقيقية 
حل جذري مل�سكلة الكهرباء، وان حتقيق 
ال�سلطة  وقيام  ال�سعبية  الدميقراطية 
�ستح�سل  الكهرباء  لها  م�سافاّ  ال�سعبية 
والرفاهية  باحلرية  يتمتع  جمتمع  على 

وال�سعادة واخلري.
4-كلما التزمت احلكومة بتنفيذ تو�سيات 
تطبيق  خ��الل  م��ن  ال��دول��ي��ة  املوؤ�س�سات 
وخا�سة  االقت�سادي  اال�سالح  �سيا�سة 
لي�ست  فهي  اخل�سخ�سة،  برنامج  تنفيذ 
�ساعدت  التو�سيات  ه��ذة  ان  بل  احل��ل، 
الفقر  م��ع��دالت  ت��ن��ام��ي  ع��ل��ى  وت�����س��اع��د 
االقت�سادية-  الفجوة  وتعمق  والبطالة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل�����س��ال��ح ف��ئ��ة ق��ل��ي��ل��ة يف 

املجتمع...، 
حدة  وا�ستداد  تفاقم  اىل  ي��وؤدي  ه��ذا  اأن 

ال�سراع الطبقي يف املجتمع.
5-المي���ك���ن ب��ن��اء دول����ة امل��وؤ���س�����س��ات 
))م��ب��داأ((  هيمنة  ظ��ل  يف  ال��د���س��ت��وري��ة 
املقيت،  ال�سيا�سي  الطائفي/  املحا�س�سة 
االداء  يف  و�سعف  امل��ايل  الف�ساد  وتف�سي 
احلكومي والرقابة ال�سعبية وعدم و�سع 
ويف  املنا�سب،  املكان  يف  املنا�سب  الرجل 
والبطالة ونق�س  الفقر  تنامي ظاهرة  ظل 

كبري يف اخلدمات.
املقرتحات - ب :

قوية  مركزية  حكومة  قيام  1-ينبغي 
مع  وخمل�سة،  وكفوءة  عادلة  ومهيمنة 
حتديد فرتة انتقالية ترتاوح مابني 10-
ت�سمل  ا�سرتاتيجية  و�سع  مع  �سنة،   15
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امليادين  كافة 
ونابعة  االه��داف  وا�سحة  واالجتماعية 
واملجتمع  االقت�ساد  وحاجة  واق��ع  من 
هو  الرئي�س  هدفها  يكون  وان  العراقي 

االن�سان.
االقت�سادية  االمن��اط  بتعدد  2-االق���رار 
يلعب  وان  االنتقالية،  املرحلة  خ��الل 
التوجيه  يف  الرئي�س  ال��دور  الدولة  قطاع 
االمن��اط  ه��ذة  ودور  لفاعلية  والتنظيم 

االقت�سادية.
3-عدم االخذ وااللتزام بو�سفة �سندوق 
الدوليني،النها و�سفة كارثية  البنك  النقد 
من  العظمى  الغالبية  م�سالح  التخدم 
تخدم  م��وؤدج��ل��ة  و�سفة  فهي  ال�سعب، 

م�سالح فئة قليلة من املجتمع.
يف  الدولة  ومكانة  دور  تعزيز  4-ينبغي 
احل��ي��اة االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ن��م��اع��ي��ة، 
واعطاء االولوية لتطوير قطاعي الزراعة 
املادي  االنتاج  خلق  اجل  من  وال�سناعة 
معاجلة  وان  للخارج،  التبعية  وتقليل 
من  اال  حتقيقها  الميكن  جذرياً  البطالة 
وال�سناعة  الزراعة  قطاع  تطوير  خالل 
الرقابة  دور  تعزيز  واال�سكان.5-يجب 
ون�ساط  عمل  على  احلقيقية  ال�سعبية 
ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
اأداء  وتطوير  تعزيز  اجل  من  والق�سائية 

وعمل هذه ال�سلطات.

رؤيــة مستقبلية 

 حول واقع وأفاق العالقات االقتصادية العراقية مع املؤسسات الدولية 

خالد حسين سلطان حتية وحمبة لكم جميعاً
اأحبتي رفاقي وا�سدقائي 

امتنى للجميع اخلري وامتنى من اجلميع ان ي�سارك 
بهذا التوا�سل بني مكونات ال�سعب العراقي املتاأخية 

عرب التاأريخ.
وال ن�سمح الأي طفيلي فردًا �سيا�سياً كان ام حزباً ان 
وجميع  وال��ُك��رد  العرب  بني  االأ�سفني  ل��دق  ي�سعى 

اأطياف ال�سعب العراقي.
ان ال�سركات النفطية الل�سو�سية االأمريكية وفروعها 
مال  و�سراق  والعن�سرية  الطائفية  للقوى  العائلية 
العام وجمرمي وجتار احلروب ي�سعون جاهدين من 
اجل خلق الفو�سى يف عراقنا وال�سقاق بني مكونات 

ال�سعب العراقي.
التاأخي  هذا  تخرتق  ان   من  تتمكن  ان  هيهات  ولكن 
والن�سيج املتالحم بالوطنية واملحبة بني العراقيني .
 ادعو اىل احلركات واالحزاب الي�سارية وال�سيوعية 

 ، التهور  اأكرث عقالنية وبعيدا عن  ان يكون خطابهم 
للموقف  منوذجا  العراقي  الي�سار  بيانات  يف  واأرى 

الطبقي والوطني واالممي املطلوب .
العراق  اع��داء  �سيخدم  عقالين  غري  من�سور  كل  الأن 

واعداء ال�سعب العراقي .
من  من�سورات  هناك  وارى  جيد  ب�سكل  اتابع  ان��ا 
العراقي  املجتمع  التخدم  واحزابهم  ال�سيوعيني 
ابدًا،بل �ستخدم ال�سراق والقتلة واملجرميني العراق 

فقط .
ان  الع�سيبة واخلطرية  االيام  ويجب علينا يف هذه 
ال  ال��ذي  الهيجان  هذا  ون��رتك  جانباً  العاطفة  نرتك 

يخدم �سعبنا العراقي ...

امل�سموم  االإعالمي  ال�سجيج  لهذا  كل  كال  والف  كال 
واالمريكي  الربيطاين  اال�ستعمار  �سيخدم  ال��ذي 

واقزامهم املنفذين من �سيا�سي ال�سدفة.
فليكن حراكنا وطرحنا اكرث عقالنية لكي نتمكن من 
بني  ال��ع��راق��ي��ة   الوطنية  ال��وح��دة  على  احل��ف��اظ 

القوميات واالطياف املتاأخية.
باعتباره  احلراك  هذا  من  التعلم  اجلميع  من  امتنى 

در�ساً جديدًا ل�سعبنا العراقي .
حمبتي لكم جميعاً

٠ عامل ميكانيك أمي تعلم القراءة والكتابة 
في مدرسة الشعب-مدرسة اليسار العراقي

طراطيش عامل ميكانيك

ستتحطم املؤامرات على صخرة الوحدة الوطنية العراقية 
نعم للخطاب اليساري العراقي..ال للخطاب التهييجي التدمريي

شيركو ماربين 
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د. علي نا�صر كنانة

احللقة الثانية

الغرس اللغوي لخطاب الحرب

باللغِة وحدها يتم ت�صكيل الراأي العام خللق 
اجتاه��ات معينة تخدم ق�صي��ًة ما. وباللغِة، 
وحده��ا، ُتبَت��دع ذرائع احل��روب، فالذرائع 
والف��راءات والأكاذيب نتاج لغوي بحت، 
ينتمي اإىل واقع ُمَتخيَّل. يف غياب هذا الواقع 
تنتفي مربرات احلرب. ويدرك ال�صيا�صيون، 
وحتدي��دًا املخّطط��ون ال�صراتيجيون، اأن 
احل��رب لغة، م��ن الفك��رة اإىل الق��ول. ولكن 
لغ��ة احل��رب لي�ص��ت لغ��ة تلقائي��ة، بريئة، 
وطبيعي��ة تعك���س ثقاف��ة القائل��ن به��ا، يف 
ه��ذه احلال��ة، واإمنا ُت�صن��ُع �صناعًة ويكون 
للتاأث��ر  ماك��ٍر  �صع��ٍي  يف  اأداوؤه��ا حم�صوب��اً 
بالراأي العام، كم��ا اأّن للغِة احلرب علماءها 
ومعجمه��ا وبالغته��ا، اأو كم��ا يق��ول فيلي��ب 
الإعالمي��ة  الدرا�ص��ات  ق�ص��م  م��ن  اآغ��ري، 
بجامع��ة كاليفورنيا: اإن لدى جماعة خطاب 
اأدعياءها،  الإرهاب خرباءه��ا، موؤ�ص�صيه��ا، 
دخالءه��ا، قوانينها املكتوبة وغر املكتوبة، 
موؤمتراته��ا، اإ�صاعته��ا، وكل �ص��يء تتواف��ر 
علي��ه اأّي جماع��ة خطاب اأخ��رى . ويالحظ 
مع��اً:  اآٍن  يف  يتغ��ران  �صيئ��ن  اأّن  اآغ��ري 
احل��رب ومفاهيم احل��رب. الثنان يعتمدان 
جزئي��اً عل��ى بع�صهم��ا بع�ص��اً. فاملوؤ�ص�صات 
ق��ادرة عل��ى اأن تكون م�صلِّلة ب�ص��اأن طبيعة 
الن�صاط��ات التي تنخرط فيه��ا، واأكرث قدرة 
اأي�صاً عل��ى اإخبار اأي ق�ص���س ت�صمن قبول 

اجلمهور . 
ولذل��ك ف��اإن احلرب تندل��ع يف الب��دء لغوياً، 
لتعم��ل عل��ى تهيي��ج ال��روح العدواني��ة يف 
الالوعي اجلماعي، وح�صد الراأي العام لدعم 
ق��رار احل��رب، ومن ث��م جتيي���س اجليو�س 
لتكون مفردات اللغة اأوىل الأ�صلحة املبادرة 
بالقت��ال. ويف ق��راءة م��ن ه��ذا الن��وع للغ��ة 
احل��رب يف حال��ة غزو الع��راق ع��ام 2003 
جنُد منظومًة من ال�صطالحات والتعبرات 
والكلم��ات الأ�صا�صي��ة الت��ي �صكّل��ْت مناخ��اً 

لغوياً لتوجيه الراأي العام.
•الإرهاب

حينم��ا نفح���س م�صطل��ح الإره��اب نالحظ 
اأن��ه مفهوم خاليف ُكتَب ب�صانهه عدٌد وفر من 
الدرا�ص��ات واملق��الت وانعق��دت موؤمترات 
ل اإىل اإطار  وانف�ّصت من دون اأن يت��م التو�صّ
دليل يقب��ل به اجلميع، وذل��ك لأن مثل هكذا 
مفاهي��م تظل دائم��اً ن�صبية، ت�صتم��د معانيها 
اأو دللته��ا م��ن الفه��م الربغمات��ي ملختل��ف 
القائلن بها. ففي مقابلة اإذاعية  معه ير�صد 
برو�س مور  بتاريخ 1 مار�س 2003 اأن كلمة 
"الإرهاب" ُا�صتعِملْت لأول مرة لو�صف "عهد 
الإره��اب" من قب��ل جاكوبن�س بع��د الثورة 
الفرن�صية، ومن ثم لو�صف ما حدث يف القرن 
التا�صع ع�صر م��ن ثورات رو�صية ا�صتخدمت 
العن��ف لتحقي��ق اأهدافه��ا ال�صيا�صي��ة. وق��د 
اأ�صب��ح "الإرهاب" ا�صطالح��اً �صيا�صياً ظهَر 
م��ع عملي��ات الختطاف ال�صه��ر التي قامْت 
به��ا احل��ركات الراديكالية ب��دءًا من اجلبهة 
ال�صعبي��ة لتحري��ر فل�صط��ن حت��ى اجلي���س 

الأحمر الياباين يف مطلع ال�صبعينيات . 
اأن  اإىل  لندكفي�ص��ت  ت��وركل  ويتو�ص��ل 
ال�صطالح )اإره��اب( اأو )اإرهابي( ُا�صتخِدَم 
للم��رة الأوىل يف القامو���س ال�صيا�صي مبثابة 
 La الفرن�صي��ة  الث��ورة  يف  ملرحل��ة  ا�ص��م 
ب��داأ  عندم��ا   /.../4-1793  terreur
عنف الدول��ة، الإرهاب الث��وري �صد بع�س 
رًا من قب��ل النظ��ام بدعوى  املواطن��ن م��ربَّ
حماي��ة فرن�صا م��ن اأعدائه��ا الداخلين. وقد 
تعّر���سَ لهذه احلملة ح��وايل 35 – 40 األف 

مواطن :
لق��د اأ�صبح مفه��وم )الإرهاب( اآل��ة دعائية، 
خا�صة مبا يتعلق برغبة الأطراف املتنازعة 
يف �صب��ط �صيطرته��ا على تعريفه��ا ومن بعد 
ذل��ك لل�صيطرة على من �صتطلق عليه ت�صمية 
اإرهاب��ي وم��ن ل. اإن جمموع��ة قليل��ة م��ن 
الدار�صن يف هذا احلقل، ذات روؤية م�صركة 
وه��ذا  الغ��رب،  اأن  ت��رى  الإره��اب،  ع��ن 
طبيع��ي، ه��و اله��دف الرئي���س لالإرهابين. 
ويوؤك��دون اأن غالبي��ة الأعم��ال الإرهابية يف 
العق��ود الأخ��رة متّث��ُل تداعي��اٍت مبا�صرًة 
اأو غ��ر مبا�صرة ل�صيا�ص��ة الوليات املتحدة 
وحلفائها املقّربن. ي�صّل��ُط هوؤلء الباحثون 
ال�ص��وء عل��ى اإره��اب الدولة، وي��رون باأنه 
اأك��رث اأ�ص��كال الإرهاب فظاع��ة، وب�صكل عام 

يجدون الإرهاب الثائر �صئياًل باملقارنة . 
وجت�صي��دًا ملا ذهب��ت اإلي��ه لندكفي�صت يورد 
فيلي��ب اآغ��ري اأمثلة على الكي��ل مبكيالن يف 

ا�صتخدام م�صطلح "الإرهاب":
نيكارغ��وا  يف  "الكونرا���س"  رج��ال  كان 
الثمانيني��ات، عل��ى �صبيل املث��ال، اإرهابين 

ب��اأي معيار مو�صوع��ي. عملوا يف جمموعات 
�صغرة، هجموا على اأهداف مدنية، حاولوا 
تقوي���س الأخ��الق، ا�صتف��زوا رّد ال�صلط��ة، 
وعموماً فعل��وا كل �صيء يفعل��ه الإرهابيون 
الآخ��رون. الختالف، بطبيع��ة احلال، اأنهم 
كان��وا مدعومن من قب��ل الوليات املتحدة، 
م�صطل��ح  تكّر���س  �صيا�صته��ا  كان��ت  الت��ي 
الت��ي تعار�س  للمنظم��ات  "اإرهاب��ي" فق��ط 
امل�صال��ح الأمريكية. والكث��ر من ذلك ميكن 
م��ع  املت�صارع��ة  امليلي�صي��ات  ب�ص��اأن  قول��ه 
حكوماته��ا يف دول مدعوم��ة م��ن الولي��ات 
املتح��دة. /.../ ويف ح��الت اأخ��رى، ُيطلق 
م�صطل��ح "اإرهاب��ي" اعتباطي��اً عل��ى حزب 
واحد يف ما ه��ي عملياً حرٌب اأهلية. اإن حزب 
املث��ال،  �صبي��ل  عل��ى  الكرد�صت��اين،  العّم��ال 
منظم��ة اإرهابي��ة بالتاأكيد، لك��ن من ال�صعب 
مقارن��ة العن��ف ال��ذي يق��وم ب��ه مب��ا يفعله 

اجلي�س الركي . 
ويف ال�صياق نف�صه  يوؤكد الك�صندر زكرو على 
اأن �صفة الإرهاب ُتطلق على كل من يعار�س 
حلفائه��ا  وم�صال��ح  الأمريكي��ة  امل�صال��ح 

بال�صرورة:
اإن م�صطل��ح "الإره��اب" ماأل��وف لغالبيتن��ا 
من خ��الل الأخبار اإذ يت��ّم تخ�صي�صه جزافاً 
للفل�صطينين، الكرد، وجماعات املتمردين يف 
اأمريكا الو�صطى واأمريكا اجلنوبية، والكثر 
م��ن هوؤلء  ميثلون كف��اح ال�صعوب الأ�صلية 
م��ن اأج��ل احلكم الذات��ي وحق��وق الإن�صان، 
اإ�صاف��ة اإىل املنظم��ات �صب��ه الع�صكرية التي 
ت�صّم��ى رمبا بعدالة ودقة "مقاتلو احلرية"، 
والف��رق هو األ�صني بقدر ما هو واقعي. ومنذ 
اأ�صبح��ت تركي��ا واإ�صرائي��ل �صديقت��ن، مل 
تتغّر الفظائع التي ترتكبانها �صد اجلماعات 
العرقية ولكن الإحالة اإليها هي التي تغّرت. 
فلم تعد هذه الفظائ��ع "اإرهاباً" بل اأ�صبحت 
م�صادة".  "هجم��ات  انتقامية" اأو  "اأعم��اًل 
ويف اأمري��كا، يربز م�صطل��ح "اإرهابي" اأي�صاً 
لي�صب��ح مرادف��اً للع��رب فالكث��ر م��ن اأفالم 
هولي��وود الت��ي ت�ص��ور الإرهابي��ن تخ��دم 
انحيازًا عن�صرياً يرّوج له التداول الإعالمي 
للعرب والأمريكان الالتينين. كما اأن كلمات 
منا�صب��ة  "م�صل��م" و"متط��ّرف" ه��ي  مث��ل 
األ�صني��ة اأخ��رى تخ���سّ الإجح��اف املعادي 
للعرب يف الإعالم الغربي .                                       

وبذلك، فاإّن م�صطلح "الإرهاب" لي�س جمّرد 
كلم��ة، واإمنا ه��و "اأجن��دة لغوي��ة" حتاكي 
الأجن��دة ال�صيا�صي��ة الأمريكي��ة يف ت�صنيف 
اخل�ص��وم واحللف��اء وفق��اً للغ��ة امل�صال��ح. 
وَم��ن يق��ع حت��ت مطرق��ة ه��ذه اللغ��ة فاإنه 
مر�ّص��ح لل�صربة الع�صكري��ة، عاجاًل اأم اآجاًل، 
اإذا مل يتخ��لَّ ع��ن ا�صطفاف��ه ال�صيا�ص��ي غر 

املرغوب فيه!
الإرهاب على  احلرب  	•

"احل��رب  الأمريكي��ة  الإدارة  اأعلن��ت  من��ذ 
عل��ى الإره��اب"، اأ�صم��رْت يف الوق��ت نف�صه  
غمو�صاً لغوياً ينب��ع من اإ�صكاليتن: اأولهما 
التبا���س مفهوم الإره��اب، وثانيتهما ما اأقلَق 
الكثري��ن داخ��ل وخارج الولي��ات املتحدة 
م��ن اأن هك��ذا حرباً ق��د تكون "عل��ى" كلِّ َمن 
يخالف ال�صيا�ص��ة الأمريكية. وي��رى دانييل 
مكارث��ي اأن احل��رب عل��ى الإره��اب "لي�صت 
حرباً، لأن الإره��اب فكرة جتريدية، منوذج 
من ال�صلوك الذي ي�صتطيع اأياً كان النخراط 
فيه باأي وقت" . فاحلرب على الإرهاب فكرة 
اأمريكي��ة خال�ص��ة "قد تب��دو وا�صحة وغر 
اإ�صكالي��ة – حتى منعن النظر فنجدها حتمل 
ت�صابه��اً ملفتاً مع "احلرب عل��ى املخّدرات" 
 . ال�صتيني��ات  يف  الفق��ر"  عل��ى  و"احل��رب 
مو�صوعي��اً  مع��ادًل  الفك��رة  ه��ذه  ومّثل��ْت 
"ل�صتعمال احلرب كمجاز عن جميع اأنواع 
الأ�صي��اء الت��ي مل تك��ن يف الواق��ع حروب��اً"، 
كم��ا يق��ول الكوميدي ج��ورج كارل��ن الذي 
ي�صي��ف ب�صخري��ة:  ه��ل لحظتم م��ن قبل يف 
هذا البلد عندما تكون لدينا م�صكلة مع �صيء 
ما، نعلن دائم��اً احلرب عليه؟ /.../ احلرب 
عل��ى الأمية، احل��رب على الإي��دز، احلرب 
عل��ى الت�ص��ّرد، احل��رب عل��ى املخ��درات،.. 
ل نفع��ل يف احلقيق��ة �صيئ��اً حياله��ا، ولكننا 
نعل��ن احل��رب عليها .ترد مف��ردة احلرب يف 
تو�صي��ف "احلرب على...." دائم��اً بو�صفِها 
جم��ازًا لغوي��اً، كم��ا اأن احل��روب الأمريكية 
ه��ي الوحي��دة الت��ي ُي�صتخ��دم فيه��ا ح��رف 
اجل��ر "عل��ى"، وه��ي اأي�ص��اً دائم��اً ح��روب 
غ��ر ع�صكرية بطبيعة احل��ال. وترى ناتاليا 
رات�صيل �صنغر اأن واحدًا  "من اأ�صهل الأ�صياء 
لرئي���س اأمريكي اأن يعلن احلرب على )...(. 
اإنه��ا فكرة غام�صة جدًا اأو اأو�صع جدًا من اأن 

تكون ذات معنى" .  
واحلرب عل��ى الإرهاب جماز ماكر اآخر مثل 
احل��رب عل��ى املخ��درات. فه��ي ح��رب �صد 
ع��دو غر موجود يف م��كان واحد، وبالتايل ل 
ميك��ن ال�صيطرة عليه بالقوان��ن، و�صيتوالد 
عل��ى ال��دوام باأ�صالي��ب مبتك��رة وخمادعة. 
فالإره��اب ينم��و يف اأر�س خ�صب��ة اجتماعياً 
وثقافي��اً واقت�صادي��اً وديني��اً ونف�صي��اً ه��ي 
احل�ص��ارة. وكما هي حرب املخ��درات، فاإن 
احلرب على الإرهاب ل ُتك�صب اأبدًا . وب�صكل 
ع��ام، تعرف اأمري��كا اأن "احلرب على )...(. 
ه��ي ح��رب �ص��د ط��رف ل ميك��ن اأن تنت�صر 
علي��ه . وكثرًا م��ا ُكِتَب ع��ن اأن احلرب على 
الإره��اب هي من الناحية العملية حرٌب على 
الإ�ص��الم،  بالرغم م��ن  اأن الإدارة الأمريكية 
تنف��ي هذه الفكرة، التي ي�ص��ر فيليب نيا�صر 

اإىل تاأكيدها:
تاأّث��َر اإيديولوجيو "احلرب عل��ى الإرهاب" 
كث��رًا بالفك��رة امل�صّللة عن وج��ود "�صدام 
و"الغ��رب"،  "الإ�ص��الم"  ب��ن  ح�ص��ارات" 
واجته��وا اإىل "الإره��اب" كلغ��ة ي�صوغ��ون 

م��ن خاللها دفاعه��م عن الق��وة والمتيازات 
الأمريكية .  

وتو�ص��ح �صنغ��ر هذه الفك��رة بكلم��ات اأكرث 
�صراح��ة: اأّن "احل��رب عل��ى الإره��اب ه��ي 
ح��رب �ص��د اأنا���س م��ن ال�ص��رق الأو�صط" .  
م�صيف��ًة اأن ه��ذه ق��د تكون واح��دة من اأكرب 
املع�ص��الت يف اإع��الن )احل��رب عل��ى....(: 
"لكي ت�صرعن حرباً �صد اأي �صيء: يجب اأن 
يوج��د ع��دو/.../، التقليد الأمريك��ي هو اأن 

َك من الآخر العرقي" .  تخلَق عدوَّ

الت�صّرير لغة  ال�صر:  حمور  	•
للولي��ات  كرئي���س  وليت��ه  بداي��ة  م��ع 
املتح��دة الأمريكي��ة تك�ّصف��ْت هوي��ة العه��د 
اجلديد ومالم��ح اأجن��دة الإدارة واأولويات 
الرئي���س ج��ورج دبلي��و بو���س عندم��ا ب��ادر 
يف 2001/1/29 بلغ��ٍة ديني��ة اإىل ت�صني��ف 
اخل�صوم ال�صيا�صين للوليات املتحدة على 

اأنهم حمور لل�صر:
وكوري��ا  والع��راق  اإي��ران  مث��ل  دوًل  اإن 
ال�صمالي��ة ت�ص��ّكل حم��ور ال�ص��ر. ب�صعيها اإىل 
اأ�صلحة الدمار ال�صام��ل، ت�صّكل هذه الأنظمة 
خطرًا متنامي��اً. اإنهم ي�صتطيعون اأن مينحوا 
يعطونه��م   ، الأ�صلح��ة  ه��ذه  الإرهابي��ن 

الو�صائل لتج�صيد كراهيتهم .   
من منظ��وٍر �صيا�صي، اإن ال�صتعجال اللغوي 
يف التعب��ر عن فكرة جدي��دة يدعو املحللن 
اإىل العتقاد بالتبييت، اأي كونها موقفاً مبّيتاً 
ين��درج �صم��ن روؤى ا�صراتيجي��ة �صالفة اأو 
�صم��ن �صيا�ص��ة ال�صته��داف. وم��ن منظ��ور 
يقارب الُبعد الديني ملفردة ال�صر يتناغم هذا 
ال�صتخدام م��ع الدوافع الديني��ة لالإجنيلية 
املحافظ��ن  اإدارة  متّثله��ا  الت��ي  اجلدي��دة 
اجل��دد بلغ��ٍة ع�صكرتاري��ة ل تفه��م �صوى اأن 
الأع��داء ه��م: الأ�ص��رار، ونح��ن الأخي��ار : 
ال�ص��رُّ ما يرتكبون واخل��ُر ما نفعل. ول �صك 
اأن اإحل��اق مفردة "ال�صر" مبف��ردة "حمور" 
مل يكن جم��ّرَد بناٍء لغوي لتاألي��ف معنًى ما، 
َد م��ن ذلك ا�صتثم��ار الُبعد الثقايف  واإمن��ا ُق�صِ
الذاك��رة  يف  "حم��ور"  لكلم��ة  والتاريخ��ي 
اجلماعي��ة الأمريكي��ة. فم��ن املع��روف "اأن 
مفه��وم )املح��ور( ي�صتدع��ي ذكري��ات ق��وى 
املحور خالل احل��رب العاملية الثانية، ويتم 
توظيُف��ُه لإع��داد النا�س لقب��ول احلرب �صد 
البل��دان التي ُيزع��م اأنها تنتم��ي اإىل املحور" 
. كم��ا ي�صتدع��ي املفه��وم نف�ص��ه  جنومي��ة 
الرئي���س اجلمه��وري رونال��د ريغ��ان ال��ذي 
"اإمرباطوري��ة  ال�صوفيت��ي  الإحت��اد  �صّم��ى 
ال�ص��ر". ويف احلالت��ن انق�صَم الع��امل لغوياً 
اإىل اأ�ص��رار واأخي��ار: خالل احل��رب العاملية 
الثانية كانت اأملانيا الهتلرية رمزًا لل�صر، ويف 
احل��رب الب��اردة �صحبْت الولي��ات املتحدة 
لغوي��اً غرمَيها الحتاد ال�صوفيت��ي اإىل موقع 
ال�ص��ر. وج��اء الرئي�س ج��ورج دبلي��و بو�س 
ليق��ّدم الع��راق ب�صفتِه رم��زًا ملح��ور ال�صر. 
ُم الولياُت املتحدة  ويف احلالت الثالث تق��دِّ
نف�َصها عل��ى اأنها رمُز اخل��ر، بغ�س الطرف 
عن تاري��خ الوقائع والأح��داث اإبان احلرب 
العاملية الثانية. ومن منظور مو�صوعي فاإن 
خط��اب الت�صّرير ال��ذي اعتمده بو���س ح�صَر 
كاًل م��ن اإيران والع��راق وكوريا ال�صمالية يف 
م��اأزٍق لغوٍي جعَل م��ن هذا الثالث��ي حمورًا 
لل�صر عل��ى اأ�صا�س تهمت��ن: اأولهما ال�صعي 
اإىل امت��الك اأ�صلحة الدمار ال�صامل، وثانيتهما 
اإمكاني��ة تزوي��د الإرهابين به��ذه الأ�صلحة. 
وق��د ا�صتغ��رَب الكث��رون م��ن ح��ول العامل 
م��ن النتقائية التي متَّ عل��ى اأ�صا�صها اختيار 
هذه الدول م��ن دون �صواها، لت�صكيل اأ�صالع 
املثل��ث لغوياً. وقد اأع��رَب �صيلدون رامبتون 
وج��ون �صتوب��ر يف كتابهم��ا "اأ�صلحة اخلداع 
ال�صام��ل" عن ه��ذا ال�صتغراب م��ع خال�صة 

لتحديد ال�صبب:
اإن اختيار هذه الدول املحّددة ب�صفِتها �صّرًا، 
ي�صتدعي �ص��وؤاًل عن �صبب عدم اإدراج اإدارة 
بو�س، �صمن هذا املح��ور، دوًل مدعومة من 
الولي��ات املتح��دة تنته��ك حق��وق الإن�صان 
اإىل ح��دٍّ كب��ر، مث��ل كولومبي��ا اأو العربي��ة 
ال�صعودي��ة، اأو ال��دول الت��ي امتلكت اأ�صلحة 
نووية مثل ال�ص��ن، فرن�صا اأو اإ�صرائيل، ول 
نري��د اأن نذكر الهند وباك�صت��ان اللتن كادتا 
موؤخرًا اأن ت�صتخدما هذا ال�صالح. يف الواقع، 
"حم��ور ال�صر" م�صطلح مّت اختياره لو�صِم 
دوٍل ما انتقائياً بال�ص��ر بهدف تربير الأعمال 

الع�صكرية �صدها .
يكمن جوه��ر ا�صتعمال مفهوم "حمور ال�صر" 
يف ارتباطه باحلرب، وحتديدًا تربير احلرب 
" اإذ ُتظِهر بالغة خطابات بو�س وموؤمتراته 
ال�صحفية بن��اَء نوٍع م��ن اإيديولوجيا اخلر 
�ص��د ال�ص��ر الت��ي تعن��ي تربي��ر ردٍّ ع�صكري 
عني��ف" . وتاأت��ي احلاج��ة اإىل ا�صتخدام هذا 
املفه��وم اإعالمياً م��ن اإدراٍك لقدرت��ِه اللغوية 
عل��ى �صناع��ة اخل��وف، اإذ ميك��ن اأن تك��ون 
للخوِف "تقنيٌة فّعالة لل�صيطرة الجتماعية" 
. وتع��ّرُف "مارين��ا ليورن��ت ث��الث تقني��ات 

ُا�صتخدمْت يف اأحاديث الرئي�س بو�س:
تولي��د  يف  ال�ص��ر  خلط��اب  ا�صتعمال��ه  )اأ( 
اخلوف، التالعب بالراأي العام، وتوليد دعم 

�صعبي. 
)ب( ا�صتعمال��ه لتف�ص��ر حم��ّدد لل�ص��ر بغية 
خل��ِق انطباٍع ب��اأن تدخاًل ع�صكري��اً عنيفاً هو 

الرّد الفّعال الوحيد. 
لإ�ص��كات  ال�ص��ر  خط��اَب  ا�صتخداُم��ُه  )ت( 

املعار�صن بالقوة .
وما كان للغِة ال�صر اأن توؤتي اأُُكَلها يف التالعب 
باجتاه��ات ال��راأي العام لول اخل��وف الذي 
�صنَع��ُه اأ�صل��وب بو���س القائم عل��ى التكرار 
اللج��وح للفك��رة حت��ى ت�صب��َح ج��زءًا م��ن 
الإدراك الع��ام  بالرغ��م م��ن  النزعاج الذي 

ترك��ه يف م�صام��ع خ��رباء اخلطاب��ة، كم��ا 
يعرّب نورم��ان ميلر يف اأّن: "واحدًة من اأ�صواأ 
اأخط��اء بو�س يف اخلطابة، ه��ي يف ا�صتعماله 
كلم��ة )�ص��ر( كم��ا ل��و كان��ت زّرًا ي�صتطي��ع 
ْي��َد اأّن  اأن ي�صغ��ط علي��ه لزي��ادة قدرت��ه" . َبَ
اللج��وء اإىل توظيف مفهوم "ال�صر" و"حمور 
ال�ص��ر" يف خطاب��ات بو�س مل يك��ن اعتباطياً، 
حتى ل��و خالَف قواع��َد البالغ��ة، لأن غر�َس 
ال�صيا�صي��ن يف اللغة هو غر ما يروُمُه علماُء 
اللغ��ة اأو الأدباء. وما يتوق اإليه بو�س هو ما 
يع��رف بح�صوله موؤلفو كتاب من اأن كلمات 
"ت�صتخدُمن��ا  مث��ل وطني��ة واإره��اب و�ص��ر 
با�صتمرار"، "ت�صتخدمنا بقوٍة خا�صة" و"ل 

تدعنا نتنف�س":
 اإنه��ا ت�صّم��م الهواء من حولن��ا. نفّكر اأقل من 
املعت��اد بح�صورها، نفعل غالباً ما تدعو اإليه 
لأنها قد قيلت يف امل��كان ال�صحيح، يف الزمان 
ال�صحي��ح، م��ن قب��ل ال�صخ���س ال�صحي��ح. 
بع���س املراقب��ن ل يتفقون، ويوؤك��دون باأن 
الكلمات جمّرُد تواف��ٍه يف عامل ُيدار بالكيمياء 
والآلة، املال والق��وة. لكن عوائل املئات من 
اجلنود الأمريكان القتلى تختلف معهم. اإنهم  
)اأفراد العوائل( يذّكروننا، من بن دموعهم، 
باأن عب��ارة مثل حم��ور ال�ص��ر ا�صتطاعت اأن 

ت�صن حرباً يف 2003 .  
به��ذه اللغة، لغ��ة ال�ص��ر، واأف�ّص��ُل ت�صميَتها 
مبا  ح�صن  �صدام  الت�صّري��ر" وتذنيب  "لغة 
لي���س في��ه، ا�صتطاع��ْت اإدارة بو���س ح�ص��د 
الراأي العام الأمريك��ي اإىل احلرب، �صد رمز 
ال�ص��ر بقي��ادة رمز اخل��ر، بخط��اٍب مل يكن 
ِه اإذا  " اأن يتخّلى عن �صرِّ ي�صمح حتى ل�"ال�صرِّ
افر�صن��ا �صح��ة املزاعم، كما ع��رّبَ عن ذلك 

جرارد دونللي �صميث:
 يف املعرك��ة امللحمي��ة �ص��د "ال�ص��ر"، ع��ّرف 
بو���س نف�َص��ُه بط��َل "اخلر". مل يك��ن ق�صده 
اأب��دًا ال�صم��اح ل�ص��دام ح�ص��ن ن��زع �صالحه 
�صلمي��اً، واإمنا احتالل العراق لدعم ا�صتقرار 
الإقلي��م: وبكلم��ات اأخرى، لتاأم��ن امل�صالح 

القت�صادية للوليات املتحدة وحلفائها .
جورج دبليو بو�س يتنّبى..

خطاب ديني للغزو والحتالل والهيمنة
مل يكن التوكيل الرّباين لآل بو�س جديدًا. ففي 
كتاب��ه: )حرب اآل بو�س( يروي اأريك لوران، 
يف �صياق حديثِه عن تداعيات اجتياح الكويت 
ع��ام 1990، اأن بو���س، وخ��الل اجتماع ُعقَد 
هاً حديثه  بع��د اأ�صابيع من الأزمة، ق��ال موجِّ

اإىل برنت �صكوكروفت:
عندم��ا �صقطْت طائرت��ي يف احل��رب.. �صاألُت 
نف�ص��ي: ملاذا بقي��ُت على قيد احلي��اة.. الآن 
فهمُت ال�صبب، ثّم��ة مهّمة اأرادين اهللُ اأن اأقوَم 

بها.
ف�صاأَل املجتمعون رئي�صهم )بو�س(: وماذا لو 

ان�صحَب �صدام من الكويت؟
فاأج��اَب بو�س: ل بدَّ اأن يفوز حتالفنا بتدمر 
جي���س �صدام ح�ص��ن حتى ل ي�ص��ّكل تهديدًا 

لحقاً يف امل�صتقبل . 
ويف الجتماع��ات املتالحقة الت��ي ُعقِدْت عام 
2001 يف البي��ت الأبي�س بن كب��ار م�صوؤويل 
الإدارة عن العراق، اإذا كان يجري الرتيب 
وزي��ر  كان  الع��راق،  لغ��زو  والتخطي��ط 
كاً   يف �ص��اأن  اخلارجي��ة كول��ن ب��اول مت�ص��كِّ
العم��ل الع�صكري بدون اأر�صي��ة دبلوما�صية 
�صروري��ة، ول�ص��ان حال��ه يق��ول، كم��ا اأبلَغ 
م�صوؤول��ون يف اخلارجية وا�صنط��ن بو�صت: 
اإلهي، ماذا ُيحاك للعراق؟!". م�صوؤول  " ي��ا 
اآخر معار�س للت�صعيد مع العراق، مل ت�صّمِه 
ال�صحيف��ة، ق��ال: "اأعتق��د اأنَّ ه��وؤلء النا�س 
ن�ص��اأوا لهوتياً بخ�صو�س ه��ذا الأمر. غالباً 
ثّم��ُة دين.. ف�صتك��ون نهاية جمتمعن��ا اإذا مل 
نت�ص��ّرف الآن" . وينق��ل ال�صحفي املعروف 
�صيم��ور هر���س ع��ن م�ص��وؤول ا�صتخب��اري 
اأع�ص��اَء  و�صَف��ُه  بو���س  اإدارة  يف  �صاب��ق 
جمموعة "كابال" من املحافظن اجلدد الذي 
كانوا ي�صتغل��ون، يف مكتب اخلطط اخلا�صة 
بالبنتاغون، على معلوم��ات اأ�صلحة العراق 

ل�صتخراج ما ي�صاعد على تربير الغزو:
كان��وا مهوو�ص��ن ج��دًا وبعيدي��ن ج��دًا عن 
ال�ص��واب وم��ن ال�صع��ب ج��دًا تف�ص��ر م��ا 
في��ه  يكون��ون  ال��ذي  احل��د  – اإىل  يفعل��ون 
�صاذين. كانوا مت�صّددين كما لو اأنهم يف مهّمة 
من ال��رب .وُي�صتنبط من هذه الوقائع اأمران 
دالن، اأولهم��ا: اأن كاًل من بو�س الأب وبو�س 
الب��ن ي�صتهدفان العراق باإيع��ازات رّبانية، 
واأّن الب��ن عل��ى خط��ى الأب. وثانيهما: اأن 
بو���س الأب مل يكن يرغ��ب بان�صحاب �صدام 
م��ن الكويت بغي��ة ا�صتثم��ار الفر�صة لتدمر 
اجلي�س العراقي، مبا يفيد ال�صتهداف املبكر 
الذي حتدثنا عنه، ولكنه ترّدَد يف اتخاذ قرار 
اإ�صق��اط �صدام ح�ص��ن ع��ام 1991 لأ�صباب 
جيوبولتيكي��ة، وبق��َي اإ�صقاُط��ُه "عم��اًل غر 

منجز" حتى يحن الأوان املنا�صب.
 وم��ع �صع��ود ج��ورج دبليو بو���س اإىل �صّدة 
احلك��م يف الولي��ات املتح��دة، ظه��َر خطاب 
�صيا�ص��ي ذو ُبعد دين��ي ين�صجم مع توجهات 
التيار الإجنيلي احلاك��م يف حماربة الأعداء 
�صي��اق  ويف  املزعوم��ن.  اأو  املحتمل��ن 
ا�صراتيجي��ة اأمريكي��ة مر�صوم��ة اخت��اروا 
الإ�صالم عدّوًا بدياًل لل�صيوعية التي اعتا�صوا 

عليها طوال احلرب الباردة. 
ويتح��دث راي هرلو عن التعاطي الثقايف مع 
انته��اك اجل�ص��م الجتماعي مب�ص��اواة خلية 
الأنرثاك�س مع اجل�صم ال�صرق اأو�صطي. وهو 
خط��اٌب يجعل م��ن اجل�صم ال�ص��رق اأو�صطي 
والأج�ص��ام  والعرب��ي،  لالإ�صالم��ي،  مرادف��اً 
ال�صم��راء الأخ��رى التي ت��رّد كله��ا لت�صاوي 
اإرهابياً. فاجل�ص��م الإ�صالمي غدا يف اخلطاب 
الأمريك��ي ع��دوى حمتملة يج��ب احتواوؤها 
قبل اأن تنت�صر، قبل اأن ُتبتلع وتقتل اجل�صم: 

��رة  عن�صَ اأن  اإىل  هرل��و  وي�ص��ر   . اأمري��كا 
الأبي���س وغ��ر  ب��ن  الب�ص��ري  الخت��الف 
الأبي�س تنت��ج نظاماً يتم عن طريقه ت�صجيل 
اأي واحد من ال�صاللة العربية على اأنه مذنب 
ب�صكل تلقائي . وكان ال�صيناتور الدميقراطي 
رو�س فينغولد قد خّطاأ لغة احلرب البو�صية 
داعياً الرئي�س بو�س اإىل عدم ا�صتخدام تعبر 
الإ�صالمي��ن الفا�صي��ن، لأن��ه ميث��ل هجوماً 
عل��ى امل�صلم��ن، ول عالق��ة ل��ه بالإرهابين 
الدولي��ن الذين يقاتل��ون الوليات املتحدة. 
واأ�ص��اف فينغول��د خ��الل حديث��ه اإىل املعهد 
الأمريكي العربي يف الكابيتول هيل: يجب اأن 
نتجّن��ب ا�صتعمال ال�صطالح��ات الهجومية 
والت�صليلي��ة الت��ي ترب��ط الإ�ص��الم به��وؤلء 
الذين ي�صتغلون الدي��ن العظيم اأو ي�صّوهون 

تعاليمه لتربير الن�صاطات الإرهابية .
وق��د �صم��َع الع��امل با�صتخ��دم بو���س كلم��ة 
ال�صليبي،  Crusade" بُبعدها  "احلمل��ة 
والت��ي تخّل��ى ع��ن ا�صتعماله��ا، كم��ا ذكرْت 
�صحيف��ة الع��امل اجلدي��د الأملاني��ة، حينم��ا 
احل��رِب  دع��اَة  ب��اأّن  اأحده��م  ل��ه  "اأو�ص��َح 
ال�صليبي��ة قد متَّ دحُره��م ومتزيقهم من قبل 
امل�صلم��ن ولي�س مثلما يظن ه��و" . كما مّتْت 
ت�صمي��ة عملي��ة غ��زو اأفغان�صت��ان "العدال��ة 
املطلقة"، قبل اأن ُت�صتبعد بعد الحتجاجات 
للدي��ن  معادي��اً  مغ��زًى  فيه��ا  فهم��ت  الت��ي 
الإ�صالم��ي، واأّن العدالة املطلقة هي �صاأن اهلل 
وحده. وقد اأّيَد ديبورا تانن الربوفي�صور يف 
الل�صاني��ات بجامعة جورج ت��اون اعرا�س 
امل�صلم��ن عل��ى ه��ذه الت�صمي��ة، لأّن "للنا�س 

مثل هذه العالقة املعّقدة بالكلمات" .
وهك��ذا، ب�صفت��ه رئي�ص��اً للولي��ات املتحدة 
راح بو���س الب��ن ي�صّرح مرًة، وي��زلُّ ل�صانُه 
مرًة اأخ��رى، وم�صاعدوه م��ن خلفه يرّبرون 
ل��ه زلت ل�صانه، ولك��ن اإدعاءه النب��ّوة كان 
اأورَد  فق��د  الرئي���س.  اأق��وال  يف  ثابت��اً  اأم��رًا 
برنام��ج وثائق��ي للب��ي ب��ي �ص��ي اأن الرئي�س 
الأمريك��ي ج��ورج دبليو بو�س ق��ال اأن الرب 
طل��َب من��ه اإجتي��اح اأفغان�صت��ان والع��راق. 
حمم��ود  الفل�صطيني��ان  امل�ص��وؤولن  ونق��َل 
عبا�س ونبيل �صعث بع�صاً مما داَر يف لقائهما 
ببو���س يف يوني��و 2003، خ��الل املحادث��ات 
ال�صي��خ،  ب�ص��رم  الفل�صطيني��ة  الإ�صرائيلي��ة 
م��ن اأن الرئي���س الأمريكي قال لهم��ا اأن الربَّ 
اأم��َرُه باإقامة دول��ة فل�صطيني��ة اأي�صاً. وذكر 
نبي��ل �صعث: "قال لنا الرئي�س بو�س: اأحترُك 
مبوج��ب ر�صالة م��ن الرب.. يق��ول يل الرب: 
ج��ورج، �صْع حّدًا للت�صّلط يف العراق.. وهذا 
م��ا فعلُتُه(.  وخالل زيارته لالأر�س املقّد�صة، 
يف يوني��و 2003 قال الرئي�س بو���س: "اأمَرين 
�صع��ث  واأ�ص��اف   . �ص��دام"  مبهاجم��ة  اهلل 
نق��اًل عن بو�س قول��ه: "والآن جم��ددًا اأ�صعر 
دول��ة  للفل�صطيني��ن  وّف��ْر  ال��رب:  بر�صال��ة 
ولالإ�صرائيلي��ن اأمناً واأق��ْم ال�صالم يف ال�صرق 
الأو�ص��ط و�صاأفع��ل ذلك". ورغ��م نفي البيت 
الأبي���س لتل��ك التعليق��ات اإل اأن��ه لي���س من 
املعق��ول اأن يجروؤ امل�ص��وؤولن الفل�صطينيان 

على تقويل بو�س ما مل يقله.
بو���س  للرئي���س  الديني��ة  اللغ��ة  ه��ي  وه��ا 
واإدع��اء النبّوة يفر�صان عل��ى امل�صتمع جّوًا 
م��ن الهيمن��ة الرباني��ة: م��ن دون اأن يزده��ر 
الواقع بثمار الوعود، حتى لو كانت بالنيابة 
ع��ن ال��رب، الع��راق غ��ارٌق يف ال��دم واملوت 
والت�صّل��ط، والدول��ة الفل�صطيني��ة تتن��اءى، 
واإ�صرائي��ل ب��ال اأم��ن، وال�ص��رق الأو�صط بال 
�ص��الم. ويف تعلي��ٍق �صاخر على اإق��دام بو�س 
عل��ى احت��الل الع��راق بوح��ٍي اإله��ي، كتبت 

�صحيفة مو�صكو تاميز:
اأو  بره��ان،  ل  تفتي���س،  ل  ت�صوي��ت،  "ل 
اأ�صب��اب  ل  احلقيق��ة،  يف   - ناق���س  بره��ان 
اأر�صي��ة اأي��اً كان��ت - ميك��ن اأن توقف حرب 
بو���س العدواني��ة عل��ى الع��راق. لق��د كانت 
م�صيئ��ة اهلل احلتمي��ة: حينم��ا اأُعطَي جورج 

دبليو بو�س اأمرًا مبا�صرًا ملهاجمة �صدام .
ويف ال�صي��اق نف�ص��ه  كتَب القا���س الربيطاين 
املع��روف والدبلوما�ص��ي ال�صاب��ق ج��ون يل 
كاري يف التامي��ز بتاري��خ 15 كان��ون الث��اين 

:2003
الق��وات  �صر�ص��ل  ال��ذي  الدين��ي  "الري��اء 
اأك��رث  ه��و  رمب��ا  املعرك��ة  اإىل  الأمريكي��ة 
الظواه��ر مر�صية يف هذه احلرب ال�صريالية. 
فبو���س لدي��ه مقب���س نح��و اهلل. واهلل لدي��ه 
اآراء �صيا�صي��ة حم��ّددة. اهلل اخت��ار اأمري��كا 
لإنق��اذ العامل ب��اأي اأ�صلوب ينا�ص��ب اأمريكا. 
اهلل اخت��ار اإ�صرائيل لتكون رابط��ة ال�صيا�صة 
الأمريكي��ة يف ال�ص��رق الأو�ص��ط، واأي واحد 
يري��د اأن يتعار�س مع هذه الفك��رة هو معاٍد 
لل�صامي��ة، معاٍد لأمريكا، متع��اون مع العدو 

واإرهابي" .
مما ل ريَب فيه اأن الرئي�س بو�س يدرك قطعاً 
اأن ع�ص��ر الأنبي��اء ق��د انته��ى، واإن الق��وَل 
بذل��ك عَمٌد لغوٌي �صطح��ٌي يف ظاهرِه، وعميٌق 
الب�صري��ة  النف���س  اأعم��اق  اإىل  مق�ص��دِه  يف 
ع��ن حل��وٍل ماورائي��ة  الت��ي تبح��ُث دوم��اً 
مل�صاكله��ا امل�صتع�صي��ة. وح��ن يتعّلق الأمر 
بق�صي��ة فل�صطن وتعقيداتها ف��اإّن اأ�صحابها 
ينتظ��رون حاًل، �صماوياً كان اأم اأر�صياً. ولأن 
الفل�صطيني��ن والع��رب بلَغ به��م الياأ�س حّدًا 
ل اإىل حٍل عادل لهذه الق�صية  كبرًا من التو�صّ
يف ع��امٍل تهيم��ن علي��ه الولي��ات املتح��دة، 
احللي��ف الأك��رب لإ�صرائي��ل، ف��اإن ل ح��لَّ اإل 
ربانياً، وقد اأتى ب��ه الرئي�س الأمريكي نف�صه 
، ويف نفو���س امل�صوؤول��ن الفل�صطينين رغبٌة 
عارم��ة اأن ي�صّدق��وا م��ا يقول��ه بو���س، واأن 
ي�صّدقوا اأن الربَّ قد تدّخَل فعاًل من اأجل حلِّ 
الق�صية الفل�صطينية امل�صتع�صية على احلل. 
واأّم��ا اأن يعِقَد الرئي�س بو�س العزَم على غزو 
الع��راق، فهو اأم��ٌر غر واقع��ي البتة، ولبدَّ 

مل�صيئ��ة ربانية توعز بتدب��ره، ولي�س اأجدر 
م��ن الإجنيلي بو�س من اأن يكون وكياًل للرب 
يف تنفي��ذ هذه املهمة وحتري��ر العراقين من 
حاكمهم املت�صّل��ط! وغر بعيد عن ذلك يقول 

بو�س:
هدي��ة  والتح��رر  احلري��ة  ب��اأن  نوؤم��ن  "ل 
اأمري��كا للعامل. نوؤمن باأنهم��ا هدية القدير اإىل 

الإن�صانية".
ومب��ا اأن الرئي���س بو�س يعمل عل��ى ت�صدير 
"احلري��ة" و"التح��رر" للع��راق، و�ص��واه، 
بالقوة الع�صكرية الغازية، فاإنه بذلك يفّو�س 
لأمري��كا دور الوكي��ل ع��ن القدي��ر يف اإي�صال 
ه��ذه الهدّية. واإذا ما ذهبنا بعيدًا، وا�صتنادًا 
اإىل اخلط��اب الديني للرئي���س بو�س، فاإنه هو 
بالذات، وب�صفته احلالي��ة الر�صمية كرئي�س 

للوليات املتحدة �صيكون الوكيل عن الرب.
ولكن الرئي�س الأملاين يوهان�س راو، يف مقابلة 
اأجرته��ا مع��ه �صبك��ة )اأن ت��ي يف( الأملاني��ة 
الإخباري��ة، ت�ص��ّدى له��ذا اخلط��اب الديني 
قائ��اًل اإن ا�صت�صه��اد بو���س ب��اهلل يف خطاباته 
ب�صاأن احلرب على العراق يثر "�صوَء تفاهٍم 
هائاًل"، اإذ يتح��دث عن "مهمة اإلهية" اأوكلت 
اإلي��ه لتربير غ��زو قواته للع��راق. واأ�صار اإىل 
اأنه��ا ر�صال��ة "تخف��ي نواي��ا مبّيت��ة يوّجهها 
ج��ورج بو���س". واأك��د الرئي���س ال�صراكي 
ياأت��ي  ل  املقّد���س  الكت��اب  اأن  الدميقراط��ي 
اإطالقاً على ذكر اأية حملة �صليبية، وقال "ل 
اأعتقد اأن �صعب��اً ما ميكن اأن يتلّقى اأمرًا اإلهياً 

بتحرير �صعب اآخر" .
ولك��ن اأغ��رب ما يف اخلط��اب الدين��ي لبو�س 
اأن��ه ل ي�صتم��دُّ �صرعيَت��ُه، كم��ا ُيفر���س، من 
املرجعي��ات الديني��ة امل�صيحي��ة يف الع��امل، 
واإمن��ا هو خط��اب ديني مبرجعي��ة �صيا�صية 
ل ت�صتم��ع �ص��وى ل�صوتها، اإذ �ص��مَّ الرئي�س 
الت��ي  الن��داءات  ع��ن جمي��ع  اأذني��ه  بو���س 
وجّهْته��ا له ه��ذه املرجعيات بغي��ة ثنيِه عن 
ق��رار احل��رب ولك��ن م��ن دون ج��دوى. فقد 
اأ�ص��در الفاتي��كان، ردًا عل��ى اإن��ذار الرئي�س 
ق��ال:  بو���س للرئي���س العراق��ي، ت�صريح��اً 
الو�صائل  اأن جميع  يق��ّررون  الذين  "اأولئ��ك 
ال��دويل  القان��ون  يوّفره��ا  الت��ي  ال�صلمي��ة 
ُا�صتنِف��ذْت يتحّمل��ون م�صوؤولية خطرة اأمام 
اهلل و�صمرهم والتاري��خ" . ويف وقٍت �صابق 
)2003/3/12( و�ص��َف الباب��ا ج��ون باول 
الثاين احل��رَب باأنها "هزمية لالإن�صانية" واإن 
حرب��اً وقائية �صد العراق �صتكون ل قانونية 
ول اأخالقي��ة. وق��ال الأ�صق��ف ب��ان - لوي�س 
تاوران وزي��ر خارجية الفاتي��كان اإن �صربًة 
"جرمي��ة �ص��د  �صتك��ون  اأحادي��ة  ع�صكري��ة 
ال�ص��الم" ب��ال تربير عل��ى اأ�ص���س الدفاع عن 
النف�س . ويف اخلام�س والع�صرين من فرباير 
2003 ج��ّددْت كني�ص��ة اجنل��را معار�صتها 
�صوت��ت  عندم��ا   الع��راق  �ص��د  احل��رب 
ال�صين��ودة العامة )املجم��ع الكن�صي( بقوة 
�ص��د الأعم��ال العدائية ما مل يقّره��ا القانون 
الدويل عرب الأمم املتحدة، الأمر الذي يعترب 
ا�صتفتاًء دينياً على حجم النوازع الأخالقية 
يف الق��رارات امل�صرية. كما نقلت الغارديان 
عن ديفيد هوب، اأ�صقف يورك قوَلُه: "اإّن لدى 
امل�صيحين �صك��وكاً واقعية جدًا يف ال�صرعية 
الأخالقية للحرب مع الع��راق، بكل املعاناة 

الإن�صانية التي �صتتطلبها" .
*هي لغ��ٌة اأي�ص��اً ل اأكرث، ولكنها ه��ذه املّرة 
ت�صتع��ر �صلطة الربِّ لتحكَم بها. اإنه الغرور 
الإمرباطوري الذي ي�صتب��دُّ بالزعماء عندما 
تهيم��ن قوتهم ونفوذه��م عل��ى الأر�س وَمن 
التحّر���س  اإىل  الغطر�ص��ة  فتدفعه��م  عليه��ا، 
بال�صماء لال�صتحواذ على لغة الرب و�صلطته. 
ولي���س بعي��دًا عن هذا املنحى م��ا كان يفعله 
�ص��دام ح�ص��ن نف�ص��ه، عندم��ا ر�ص��َم لنف�صِه 
�صج��رَة عائلة اأعادتُه بالن�صب اإىل الأمام علي 
ب��ن اأب��ي طال��ب، ومن ث��مَّ �ص��اَر يتحدث عن 
اإيح��اءات رباني��ة، وبعده��ا راَح التلفزي��ون 
العراق��ي الر�صم��ي يعر���سُ اأق��وال الرئي�س 
�ص��دام ح�ص��ن مكتوب��ًة بالت�صمي��م واخلط 
العرب��ي اللذي��ن ُتكتب على نحوهم��ا الآيات 
القراآني��ة. هي لغ��ة ال�صتب��داد: هنا وهناك، 
م��ع اختالف الرموز، وكٌل يخت��اُر رّباً وديناً. 
اإن الن�زع��ة الديني��ة – املاأعَلم��ة- للرئي���س 
بو�س ُا�صتخِدمْت للتاأثر على الرهبة الدينية 
الال�صعوري��ة ل��دى العامة. وبذل��ك انتظمْت 
ه��ذه الن�زع��ة يف �صي��اق احلمل��ة الأمريكي��ة 

لت�صويق غزو العراق.
*مم��ا ل ري��َب في��ه اإّن م��ا حدَث للع��راق، ل 
ميك��ن منطقي��اً اأن ُيفه��م اإل يف �ص��وِء قراءٍة 
تقتف��ي اآثار الأفع��ال كله��ا وتداعياتها خالل 
تاريخ الدول��ة العراقية احلديث��ة، بل وقبل 
ذل��ك بقليل. ول ي�صتطي��ع املرء، وهو يالحق 
ق�ص��ة ماأ�صاة الع��راق، اأن يتجاهل احلقائق 
للمنطق��ة، تاري��خ احلرك��ة  اجليو�صيا�صي��ة 
ال�صيا�صي��ة يف العراق، �صايكولوجيا املجتمع 
ال�ص��راع  م��ن  الع��راق  موق��ف  العراق��ي، 
العرب��ي- الإ�صرائيل��ي، ح�صا�صّي��ة العالق��ة 
ب��ن العراق واإيران من��ذ اأكرث من 500 عام، 
اإ�صاف��ة اإىل، وهن��ا مرب��ط الفر���س، حقائ��ق 
التاري��خ يف العالقة ب��ن الع��راق والكويت. 
وعلى اأ�صا���سٍ من كل ذلك ن�صاأت حقائق قوة 
مات ومبا اأّدت اإليه  و�صراع، مبا اأتت من مقدِّ
م��ن نتائج. ولع��ّل الفرة الأك��رث احتداماً يف 
تاري��خ القوة وال�ص��راع، والع��راق ميداناً، 
بداأت م��ع ا�صتيالء �صدام ح�صن على احلكم 
)يولي��و 1979( حت��ى اأداء ج��ورج دبلي��و 
اإذ   ،)2001 )يناي��ر  الرئا�ص��ة  ق�ص��م  بو���س 
�صه��دت اأروقة البيت الأبي���س ت�صعيدًا، بداأَ 
�ص��رًا وانت�ص��َر علن��اً بعد حن، نح��و خطاب 

العراق". على  "احلرب 
*يمكنكم االطللاع على المصادر 
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عمر اميل عواد
عضو المكتب السياسي للحزب 

الشيوعي االردني

ال�شيوعي  احلزب  و  االردن  علم  ترى  ان  جميل 
يت�شدر خرب تعرب فيه دولة االحتالل عن تتبعها 
“وفقا  املهرجان  يف  اخلييطييرة  الييتييطييورات   ”
يف  ال�شيوعيني  اتهام  يتكرر  ان  و   ، خلارجيته 

التحري�ض. 
وفد  رف�ض  بقلق  تراقب  اال�شرائيلية  اخلارجية 
توحيد  حماوالت  الداخل  يف  ال�شيوعيني  رفاقنا 
علم  حتت  ال�شر  رف�شهم  و  اال�شرائيلي  الوفد 
و  الفل�شطينية  الكوفية  ارتدائهم  و  االحتالل 

م�شاركتهم يف ن�شاطات مناه�شة ال�شهيونية. 
اأن العرب االإ�شرائيليني  وادعت �شفارة مو�شكو 
منظمة  عيين  نيابة  املدينة  اإىل  و�شلوا  الييذييين 
با�شم  املتحدث  املظاهرات.  يف  �شاركوا  �شيوعية 
احلييوادث  اإىل  ننظر  “نحن  اخلارجية:  وزارة 

على حممل اجلد”
واأ�شاف اخلرب وفقا ل�شحيفة يدعوت احرنوت 

احتحاج “عن 
 منظمو موؤمتر ال�شيوعيني على امل�شاركني الذين 
عدم  منهم  وطلبوا  الرو�شية  ال�شفارة  ن�شقتهم 

امل�شاركة”
اال�شرائيلى  الوفد  اي�شا  املنظمون  وطالب   ”  
مرا�شم  فى  ا�شرائيل  علم  رفع  بعدم  اليهودى 
الرو�شية،  اخلارجية  وزارة  احتجت  االفتتاح. 

ولكن دون جناح.” 
 ” ” خوف الوفد ال�شهيوين  واأ�شاف املوقع عن 

وفقا لتعبر
Srgii Zingrmn. املدير االإقليمي لل�شباب 

يف حزب
“لقد كانت جتربة خميفة   ا�شرائيل بيتنا، قائال 

�شعرنا باخلوف” 
واأ�شاف ت�شريح وزارة اخلارجية ” نتوقع من 
اجلانب الرو�شي على موا�شلة العمل بعزم من 

اأجل منع تكرار اأي نوع من اأنواع اال�شتفزازات 
واأعيييميييال الييعيينييف و الييتييحييرييي�ييض �ييشييد الييوفييد 

االإ�شرائيلي” 
اخلرب ادناه من موقع �شحيفة يدعوت احرنوت، 
تن�شر  اخلرب  ذات  ويف  االبطال،  لرفاقنا  ي�شهد 
�شبيبة  يف  رفاقنا  له  دعا  الذي  االعت�شام  فيديو 
ال�شباب  احتيياد  و  االأردين  ال�شيوعي  احلييزب 
العربية  الوفود  �شائر  مع  االأردين  الدميقراطي 

ال�شقيقة و املنظمات ال�شيوعية ال�شبابية. 
هذا الذي يقلق االحتالل ولعل هذا اخلرب رد لكل 
من تنطح وتهجم على رفاقنا اال�شاو�ض و لقائنا 

بهم. 
وليتذكر الكثر انهم يخو�شون ن�شال له تبعاته 
وهم على تلك ال�شوية الكفاحية ملواجهته، على 
بعد  عن  ال�شريعة  املواقف  مييرددي  من  عك�ض 

ودون اي ثمن.

ايهاب القسطاوى

اأع�شاء الوفدين  اإن النجاح املبهر الذى حققة 
ال�شباب  مهرجان  فى   ، واللبناين  الفل�شطيني 
مدينة  يف  ع�شر  التا�شع  الييعيياملييي  والطلبة 
"من  "�شوت�شي" ، رو�شيا ، والذى حمل �شعار 
االجتماعية  والعدالة  والت�شامن  ال�شالم  اجل 
 ، االمربيالية"  �ييشييد  الييكييفيياح  اجيييل  ومييين   ،
ل"الكيان  علم  بوجود  ال�شماح  رف�شا  بعدما 
اليييدول  اأعييييالم  بييني  مييرفييوعيياً  ال�شهيونى" 
امل�شاركة ، و قامت ع�شو وفد "احتاد ال�شباب 
بنزع  بعلبكي  لينا  اللبناين"  الدميوقراطي 
ا�شتعال  وو�شط   ، وحرقه  ال�شهيونى  العلم 
اأقامتها  التي  الوا�شعة  االجتجاجات  وتييرة 
الوفود امل�شاركة والتى و�شلت ذروتها ، حني 
ال�شهيونى  الوفد  مبطاردة  اللبناين  الوفد  قام 
املهرجان  مييكييان  ميين  االقييييراب  ميين  ومنعة 

ب�شعارات حتيا فل�شطني . 
العلم  رفع  على  امل�شيفة  اللجنة  اجربت  وقد   
وتخ�شي�ض   ، املهرجان  يف  "الفل�شطيني"  
يكون  كييي  االأول  ت�شرين   ١٨ االأربييعيياء  يييوم 

كان  ان  بعد  املهرجان  يف  فل�شطني"  "يوم 
يطرحان   ، االأو�شط  ال�شرق  يوم  ليكون  مقررًا 
امكانية ميالد ي�شار جديد  ب�شاأن  اأ�شئلة كثرة 
بتحول  االأميير  يتعلق  فهل   ، العربى  العامل  يف 
االأمر  اإن  اأم   ، وقيمها  ال�شباب  ثقافة  جذري يف 
يتعلق فقط بحاالت معزولة ا�شتفادت من حدة 
�شيا�شات  �شعوبها  على  فر�شت  التى  االأزميية 
الي�شار  قارب  فى  ترى  اأن  اإىل  دفعتها   ، قمعية 

طوق جناتها االأخرة ؟
 يف البداية، احاول ان ار�شم مالمح هذا الي�شار 
�شوتي�شى"  "موقعة  ك�شفت  لقد   ، الناه�ض 
اجتاهني  عيين  الييو�ييشييوح  يف  غيياييية  وب�شكل   ،
فالتوقيت   ، الي�شار  قوى  بني  متاماً  منف�شلني 
الذي وقعت فعاليات مهرجان ال�شباب والطلبة 
 ، "�شوت�شي"  مدينة  يف  ع�شر  التا�شع  العاملي 
لتنفيذ  االخييرة  اللم�شات  مع  بالتزامن  كييان 
بها  تبجح  اليييذى  القرن"  "�شفقة  خمييطييط 
من  م�شتهدفة   ، العربية  الرجعية  االنظمة 
اأي  واإنهاء  الفل�شطينية  الق�شية  ذلك حل  وراء 
، بدت يومها  للفل�شطينيني يف حق العودة  اأمل 
تدعمها  مل  بدعوة   ، غريبة  اليييوالدة  خما�ض 
االحزاب ال�شيوعية نف�شها ، التى مل ترى حرجا 
فى م�شافحة القوى ال�شهيونية والفا�شية ، تلك 
القوى التى تورات حتت عباءة الي�شار والتى 
تبنت بروتوكوالت الدبلوما�شية ال�شهيونية يف 
ويف   ، الر�شمية  بياناتها  ويف   ، ال�شيا�شي  عملها 
"املقاومة  ت�شريحاتها االعالمية ، ويف �شحابة 
 ، الكني�شت  يف  عليها  يجلوا  التي  الداخل"  من 
تلك ال�شحابة التي يبددها ال�شباب الفل�شطيني 
مبقاومته البطولية كل حلظة ، والتى مل تدرك 
ال�شلطة  موؤ�ش�شات  يف  االنييخييراط  ان  اي�شا 
"ال�شهيونية" اعرافاً �شمنياً بوجود االحتالل.
االعتقاد  اإىل  يدعو  واحييد  �شبب  ثمة  فلي�ض   
بني  م�شركة  تقاطع  نقاط  وجييود  باإمكانية 
املارك�شية "بعقالنيتها وعلميتها" وال�شهيونية 
"بتطرفها واإجرامها" ، بني من يقاوم االحتالل 
ويغّذي نق�شه بالكامل جملًة وتف�شياًل وبني من 
بني   ، املنطقة  يف  واأذرعها  االإمربيالية  يهادن 
وبني  وال�شعب  االأر�ييض  وحترير  ال�شالح  نهج 

متد  التي  واملعاهدات  واأو�شلو  امل�شاومة  نهج 
فرق  هنالك   ، البقاء  مب�شل  الغا�شب  الكيان 
�شا�شع ، على امل�شتوى ال�شيا�شي العملي ، بني 

رف�ض ال�شيء ونق�شه. 
يف  بو�شوح  عامل  مهدي  اإليه  ا�شار  ما  وهييذا   
كتاب "نقد الفكر اليومي" ، فاأن تكون مواقفكم 
واال�شتنكار  بالرف�ض  م�شبعة  ال�شيا�شية 
واأن  اأمييير،  ال�شهيوين  لييالحييتييالل  وال�شجب 
اأر�شية  على  ميين  الييثييوري  الفعل  متييار�ييشييوا 
اأمٌر  ال�شلطة  مع  وال�شيا�شي  الطبقي  التناق�ض 
التي  االأر�شية  تلك   ، االختالف  متام  خمتلف 

وهى   ، االآخيير  اأحدهما  النقي�شان  فيها  ينفي 
ال�شيوعية  بني  قائم  تنافر  ثمة  ترى  مل  بالتاىل 
 ، منهما  كل  ن�شاأة  ومب�شافة   ، وال�شهيونية 
وغايتها  تطورها  وم�شار  وبنيتها  وطابعها 
اإىل  اأ�شاًل  التنافر  هذا  يحتاج  وال   ، ونتائجها 
بوعي  التالعب  ذلييك  تيياأثيير  قييوة  لييوال  تاأكيد 
�شاملة  ال�شيوعية كنظرة  بنيت  لقد  اجلماهر. 
 ، واملجتمع  والفرد   ، والتاريخ  االإن�شان  اإىل 
�شاماًل  حتلياًل  وحللت   ، والوجود  والطبيعة 
تعرب  التي  والتطبيقية  النظرية  النواحي 
واقرحت   ، وق�شاياه  العامل  متناق�شات  عن 
واملتناق�شات  الق�شايا  لهذه  العقلية  احللول 

على  العلمي  البنائى  ا�شا�شها  فى  وارتكزت   ،
التي  التاريخية  واملادية  الديالكتيكية  املادية 
عن  الفر�شيات  على  االرتكاز  معها  ي�شتحيل 
وعييدم  الطبيعة  وراء  ومييا  والييييروح  امليييوت 
اإمكانية ربط ذلك مببادئ تنظيم �شوؤون الدولة 
بنيت  بينما   ، االجتماعي  الكيان  اأمور  و�شبط 
بني  ما  متذبذبة  مثالية  كنظرة  ال�شهيونية 
العرق والدين ، واالأ�شا�ض البنائي لها هو املال 
اليهودي والالمعقول واالختالقات االأ�شطورية 
النزاعة  وال�شوفينية  التوراتية  واخلرافات 
ال�شيوعية  برهنت  فقد  والييعييدوان.  للحرب 

ظروف  هي  االأخالقية  العيوب  م�شدر  على 
لذلك  الراأ�شمايل،  العامل  يف  الالاإن�شانية  احلياة 
الروحية،  العبودية  من  املخرج  اأوجييدت  فقد 
واأعطت الأول مرة يف التاريخ قاعدة من�شجمة 
العامل  بناء  العملية الإعادة  املمار�شة  اأجل  من 
االجتماعي  الظلم  على  الق�شاء  اأ�شا�ض  على 
وحملت  لالإن�شان  االإن�شان  ا�شتغالل  وعلى 
للعامل اأفكارًا نبيلة ملهمة توطد ال�شلم والعمل 
وال�شعادة  واالأخيييياء  وامليي�ييشيياواة  واحلييرييية 
جلميع ال�شعوب . بينما ال�شهيونية وهي ثمرة 
ذاتها  تاأكيد  يف  راأت  الراأ�شمايل  العامل  ثمار  من 
كاأداة من اأدوات هذا العامل الراأ�شمايل الو�شيلة 

العن�شرية  ماآربها  حتقيق  من  متّكنها  التي 
ال�شعوب  ح�شاب  على  اليييييهييودي  لل�شعب 
الفل�شطيني،  ال�شعب  وخييا�ييشيية  االأخييييرى 
والوقوف يف وجه تطور العامل واعادة بنائه، 
الرجعية  الروحية  الدعامات  باإحياء  وذلييك 
للعامل  املر�شية  واالأوهييام  اخلادعة  واالأفكار 
واملبادئ  القيم  على  والدو�ض  الزائل،  القدمي 
االن�شانية واالأخالق وتكري�ض �شراعات العامل 

واأزماته وتخلفه .
االفتتاح  اثيينيياء  الحييت  الفجر  بيييوادر  ان  اال   
عرى  ان  بعد   ، املهرجان  لفعاليات  الر�شمى 

احلزبية  قيادتهم  تخاذل  ال�شاعد  ال�شباب 
مع  الزمان  من  مدارعقود  على  م�شاركتهم  بعد 
الوفود ال�شهيونية ، فال مربر مل�شافحة العدو 
م�شافحة  كل   ، اخليانة  �شوي   ، ال�شهيونى 
للعدو هي معول هدم يف احلاجز الذي البد له 
ان يتقوي ، االبت�شام لهم ، مغازلتهم ، عهر وال 
ريب ، التطبيع نذالة وخ�شة تليق مبن ميار�شه 
 ، ان يبقى حيا  " ال اعراف" البد  ان �شعار   ،
مواجهة  ويف  النا�ض  نفو�ض  يف  نعززه  ان  البد 
املتذرعون  نف�شح هوؤالء  ان  . يجب  من خانوا 
بالتكتيك ، بالتوازنات االقليمية ، باحلل املوؤقت 
، بكل حجة عاهرة ا�شتخدموها وهم ينبطحون 

حتييت اقيييدام ا�ييشيييييادهييم ورعييياة ا�ييشيييييادهييم ، 
وحدهم  انهم  جييدارة  عن  ال�شباب  اثبت  فقد 
وبالفعل  الي�شار.  راييية  حمل  على  اجلديرون 
ال�شباب  احتيياد  ميين  الرفيقات  اإحيييدى  قامت 
ال�شهيونى  العلم  بانزال  اللبناين  الدميقراطي 
اثر  على  اعتقلت  وقد   ، املهرجان  �شاحة  من 
ذلك من قبل القوى االأمنية الرو�شية اإثر اإنزالها 
ان  بعد  �شراحها  واأطلقوا   ، بالقوة  العدو  علم 
املهرجان  يف  امل�شاركة  بطاقة  منها  �شحبت 
احتييادات  ميين  اليي�ييشييادرة  البيانات  لتتواىل   ،
ال�شبيبة  ال�شباب والتى ا�شتهلت ببيان منظمة 
ومن   ، املوؤمتر  افتتاح  مبقاطعتها  الفل�شطينية 
ثم ان�شحاب بع�ض الوفود العربية امل�شاركة يف 
املهرجان ، وفى القلب منها الوفد اللبناين ، على 
علم  اإدراج  على  الرو�ض  املنظمني  اإ�شرار  اإثر 
العدو ال�شهيوين بني اأعالم الدول التي رفعت يف 
بداية املهرجان ، وفى النهاية اجبار ال�شلطات 
الرو�شية على رفع العلم الفل�شطينى فى جنح 
الظالم ، خ�شية من �شباب فر�ض معادلة جديدة 
للق�شية الفل�شطنية ، انها معادلة واحدة اما ان 
تقبلها او ترف�شها كلها ، ال ي�شح معها التجزئة 
طريق  يبقى  وال   ، بالقطاعى  وال�شراء  والبيع 
وامال  �شبيال  اليها  ا�شتطاعنا  اذا  املقاومة  غر 
فى  االن�شانية  ق�شة  انها   ، احلياة  فى  وحبا 
 . اال�شت�شالم  او  املقاومة  اما  االر�ض  بقاع  كل 
لقد كان م�شار احداث �شوتي�شى معقدا ووعرا، 
ورمبا ميكن اليوم النظر يف الكثر من اأحداثها 
النحو،  هذا  على  االأمور  تطورت  كيف  ملعرفة 
فل�شطني  اأثواب  متزيق  اإىل  االأمر  و�شل  وكيف 
والت�شهر بها ممن تعلقوا بها من قبل ، ورمبا 
اأهييم  اإحيييدى  تبيان  يف  االحييييداث  توثيق  فييى 
بينما   ، جديد  ي�شار  ميالد  طريق  يف  املحطات 

م�شتقبلها ما زالت تر�شمه اأحداث اليوم .
 عا�شت ال�شواعد املقاومة ، لقد كان انتزاع علم 
" فل�شطني"  علم  ورفع  ال�شهيونى" ،  "الكيان 
الطوارئ  وحالة  ال�شهيوين  اجلنون  ظل  يف 
على  كافيا  ردا   ، الرو�شى  والهلع  واخلييوف 
الواعد  �شبابنا  ، عا�ض  البو�شلة  ماهية  حتديد 

ب"�شوتي�شى" ، النهج الثوري ال�شليم«.

سعد اهلل مزرعاني 
للحزب  االس��ب��ق  ال��ع��ام  األم��ي��ن  نائب 

الشيوعي اللبناني

و»الن�شرة«  »داعيي�ييض«  تنظيمي  طييرد  �شّكل 
ال�شمالية  لبنان  جرود  من  مهزومني  )القاعدة( 
عالمة  بعلبك(  وراأ�ض  والقاع  )عر�شال  ال�شرقية 
وهو  متوا�شل.  اأمني  م�شار  يف  جديدة  اإيجابية 
ن�شبياً،  متخلفة،  »ال�شيا�شة«  فيه  بدت  م�شار 
على  راجحاً  اخلارجي  ال�شبب  وبدا  االأمن،  عن 
لقرار  احلا�شنة  توفر  يف  الداخلية:  االأ�شباب 
املناطق  يف  التكفريني  االإرهابيني  على  االإجهاز 

اللبنانية التي احتلوها.
يعر�ض البع�ض على ا�شتخدام و�شف تكفري 
من قبل كتاب ي�شاريني اأو من قبل منظمات ذات 
ال  النعامة  �شيا�شة  علمانية.  وا�شتهدافات  بنية 
�شاأن  ما  القول:  احلقل.  هذا  يف  خ�شو�شاً  تنفع 
يتبادلها  اأو  ي�شتخدمها  مب�شطلحات  العلمانيني 
طائفياً  اأو  دينياً  املتطرفني  من  العلمانيني  غر 
امل�شري  ر  املفكِّ اغتيال  دون  يحل  مذهبياً، مل  اأو 
املفكر،  واإرهييييياب  عيييزل  دون  وال  فيييوده  فيييرج 
وكذلك  زيييد،  اأبييو  حامد  ن�شر  اأي�شاً،  امل�شري 
وغييرهييا...  م�شر  يف  �شواهم  ا�شتهداف  دون 
من  كل  على  بالقتل  يحكم  الييذي  هو  التكفري 
كان  �شواًء  اإميانه:  بع�ض  اأو  اإميانه  يف  يخالفه 
من  اأو  دينه  من  موؤمن،  غر  اأو  موؤمناً  املخالف 
غر دينه، من مذهبه و»فرقته« اأو من غر هذا 
عملية  ثمرة  هو  هنا،  املعني  التكفر،  وتلك... 
ما  والتوح�ض،  التطرف  �شديدة  ب�شورة  جمع، 

يف  مفرطة  وهمجية  اأعمى  عقائدي  ت�شدد  بني 
التطبيق. فكيف اإذا اأ�شيفت اإليه عنا�شر ال�شبهة 
اال�شتعمارية  واالأجيينييدات  واجلهل  والتع�شب 

التاآمرية...
يف  جا،  توَّ االإرهابيني  التنظيمني  وطييرد  هزمية 
الو�شع اللبناين، �شل�شلة خطوات اإيجابية اجتمع 
م�شبق  وتن�شيق  تناغم  وفييق  حتقيقها،  على 
وجهد  اللبنانية  االأمنية  االأجهزة  جهد  )غالباً(، 
جهاز املقاومة. ولقد مّكن ذلك من ك�شف �شبكات 
ا�شتباقي  واعتقال  عمليات  وتعطيل  اإرهابية 
ملتورطني كرث، تبنّي، اأي�شاً، اأنهم على �شيء من 
اله�شا�شة، جلهة تفاعل الع�شبية يف دوافعهم مع 
قليلة  تكن  مل  والبلطجة.  واالرتييزاق  الغر�شية 
االإرهابية  العمليات  عن  جنمت  التي  اخل�شائر 
التي جرى تنفيذها. واأمكن يف نطاق �شياق اأمني 
خارجياً  �شيا�شياً  توافقاً  ج�شد  ومثابر  متما�شك 
وع�شكري  اأمني  ح�شار  �شرب  اأي�شاً،  وداخلياً 
اأف�شى، يف ظروف تقدم �شعار حماربة  مت�شاعد 
التحوالت  عييداه، ويف ظييروف  ما  االإرهيياب على 
النوعية يف الو�شع ال�شوري، اإىل جعل التنظيمات 
من  متوا�شلة:  �شخمة  خ�شائر  تتكبد  االإرهابية 

العراق وليبيا اإىل �شوريا ولبنان...
ال جدال يف اأن انت�شارات باهرة قد حتققت �شد 
االإرهابيني التكفريني. ال �شك اأي�شاً اأن ت�شحيات 
جمرى  يف  ح�شلت  قد  موؤكدة  وبطوالت  ج�شيمة 
ي�شكل  الت�شحيات،  يف  االإرهييياب.  على  احلييرب 
على  منييوذجيياً  املخطوفني  الع�شكريني  م�شر 
اللبناين،  اجلي�ض  قدم  البطوالت  ويف  فداحتها. 
اإجنييازات  حتقيق  يف  منوذجاً  املقاومة،  وقبله 
جديدة اإذا توفرت االإرادة ال�شيا�شية، واإذا توفر 
اإدارة  ح�شن  يف  والكفاءة  واالحت�شان  ال�شالح 

العمليات من جوانبها كافة.
يف  النجاحات،  هييذه  اأن  ال�شديد،  لالأ�شف  لكن، 
ا�شتثناًء  االأمني والع�شكري، قد �شكلت  احلقلني 
م�شتوى  على  متوا�شل  انييحييداري  م�شار  يف 
االإدارة  م�شتوى  وعلى  عييام،  ب�شكل  ال�شيا�شة 
على  املوافقة  ميكن  خا�ض.ال  ب�شكل  الداخلية 
بعد  �شاأن  ذات  اإجنييازات  من  البع�ض  يزعمه  ما 
احلكومة،  وت�شكيل  للجمهورية  رئي�ض  انتخاب 
خت  تر�شَّ عام،  ب�شكل  اأ�شهر.  ع�شرة  حواىل  قبل 
م�شبوق  غيير  اإجنيييازًا  ُيييعييدُّ  ومييا  املحا�ش�شة. 
قد  اجلديد،  االنتخابات  قانون  باإقرار  جم�شدًا 

جلهة  اخييتييالالت،  من  قائم  هو  ما  ليكر�ض  جيياء 
ال  الد�شتور،  احرام  وعدم  التمثيل  �شحة  عدم 
من  بييرزت  ما  اأول  االختالالت،  بييرزت  ليلغيها. 
خالل اإقرار مر�شوم النفط. وقد انطوى املر�شوم 
�شفقتّي  �شمن  ميين  م�شبقاً  اأقيييرَّ  تقا�شم  على 
خميف  تفريط  عن  ف�شاًل  واحلكومة،  الرئا�شة 
ورقابتها،  وباإ�شرافها  اللبنانية  الدولة  بحقوق 
اأزمة اخلدمات  اأما  ال�شركات اخلا�شة.  حل�شاب 
ال�شرورية فما زالت تراوح يف نطاق دائرة الف�شاد 
نف�شها جلهة �شفقات هي اأقرب اإىل نهب فج وفاجر 
من اأي اأمر اآخر. هذا ينطبق على �شفقة بواخر 
الكهرباء التي يجري االإ�شرار على متريرها مهما 
كان الثمن! وال ن�شيف جديدًا اإذا ذّكرنا باأن اأزمة 
العاجل.  القريب  يف  لالنفجار  مر�شحة  النفايات 

وي�شكو املواطن االآن من اأزمة مياه �شبه �شاملة 
والتعيينات  ال�شلوك  وفئوية  االإدارة  �شلل  ومن 
فيها. اأما �شل�شلة الرتب والرواتب، التي فر�شت 
على ال�شلطة، ومعها بع�ض ال�شرائب على اأرباح 
امل�شارف والتوظيفات مرتفعة الفوائد، فما زالت 
مو�شع رف�ض حاد من قبل حيتان املال وممثليهم. 
بدون  ال�شلع  كل  على  االأ�شعار  ترتفع  فيما  هذا 
رحمة، وتبا�شر املدار�ض اخلا�شة رفع اأق�شاطها 
ما جرى من »هند�شات«  رقابة. واالأخطر  بدون 
ب�شع  امل�شارف،  حل�شاب  تكاليفها،  بلغت  مالية 

مليارات من الدوالرات فقط ال غر!
مل يوفر وباء الف�شاد املوؤ�ش�شات االأمنية نف�شها. 
ما ُك�شف من اختال�شات يف بع�ض مديريات االأمن 
اإمنا  اأخرى  اأ�شالك ع�شكرية  الداخلي، ور�شى يف 
يوؤكد اأن الف�شاد قد اأ�شبح »ثقافة« �شائدة ال يخلو 
منها قطاع اأو مرفق. بدورها ف�شحت التعيينات، 
و�شط  االختيار  يف  والفئوية  املح�شوبية  حجم 
االإ�شالح وال�شفافية وتفعيل  كالم »نحوي« عن 

االإدارة وخدمة املواطن...
يف جمرى ذلك ت�شبح املحا�شبة والرقابة كلمتني 
واالإدارة  ال�شيا�شة  قييامييو�ييض  على  غريبتني 
يف  الد�شتور  خييرق  اأييي�ييشيياً  ي�شتمر  اللبنانية. 
الطائفي  التاأجيج  كذلك  وي�شتمر  عديدة.  حقول 
واملذهبي وينظر كثرون، عن حق بت�شكك كبر 
اإىل احتمال اإجراء االنتخابات النيابية يف الربيع 
الواجبة  الفرعية  االنتخابات  تطير  بعد  القادم 
االآليات  على  �شراع  و�شط  د�شتورياً،  احل�شول 
والبطاقة املمغنطة واإ�شارات اىل تعديل القانون 
ذلك  اإىل  طبعاً!  االأ�ييشييواأ  ونحو  نف�شه،  اجلديد 
من  منعه  يف  واالإمعان  الق�شاء  تهمي�ض  ي�شتمر 
اأن يتحول اإىل �شلطة م�شتقلة غر تابعة لل�شلطة 

ال�شيا�شية وملنظومة املحا�ش�شة املتفاقمة.
تعقد  اأن  امليينيياخ،  هييذا  مثل  يف   )!( »طبيعي« 
�شفقات لت�شييع ارتكابات �شابقة: يف عدم اإعداد 
القانوين  موعدها  يف  ال�شنوية  املوازنة  واإ�شدار 
املحا�شبة  عدم  ويف  �شنوات(،  ع�شر  من  )اأكييرث 
باملليارات،  مو�شوفة  ونهب  هدر  عمليات  عن 
ويف حتويل االإدارة اإىل اأداة انتفاع وحم�شوبيات 
كبرة  حما�ش�شات  يف  الييدوليية  مليييوارد  ونهب 

و�شرقات متنوعة ال ح�شيب عليها وال رقيب...
ويبقى الغائب االأكرب عن امل�شهد ال�شيا�شي تيار 
ال�شعبي امل�شتقل الذي ي�شتمر عاجزًا  املعار�شة 
عن تزخيم وتنظيم متلمل وتعبرات االحتجاج 
املت�شررين،  املواطنني  �شفوف  يف  املتنوعة 
ال�شعب  ال�شاحقة من  االأكرثية  ي�شكلون  وهوؤالء 
ي�شكل،  اأن  ينبغي  الذي  هو  التيار  هذا  اللبناين. 
الرقيب  وتاأثره،  وبرناجمه  ح�شوره  خالل  من 
واالرتييكييابييات  لييالأخييطيياء  املت�شدي  ال�شعبي 
العام  الييراأي  اأمييام  عنها  للم�شوؤولني  والفا�شح 
كذلك،  ي�شكل،  واأن  متييز...  اأو  تباطوؤ  بييدون 
والفئوية  املحا�ش�شة  لنظام  املتوخى  البديل 

والدويالت والتبعية.

اليسار العربي المقاوم
7اليسارالعراقي

الشبيبية الشيوعية األردنية تتصدى الندساس الكيان الصهيوني يف مؤمتر 
الشباب و الطالب العاملي يف سوتشي - روسيا

»موقعة سوتيشى« .. الشباب هم املستقبل

مساران متناقضان 

لكل عرقلة... مبادرة 

الدويل اجلديد،  القوى  ال�شورية مع مرحلة ت�شكل توازن  االأزمة  تزامنت 
دوله،  بني   العالقات  وطبيعة  واأدواتييه،  ببنيته،  قدمي  عامل  ينهار  حيث 
ويولد عامل جديد، واإن مل تت�شح معامله النهائية كاملة بعد. ومن هنا باتت 
ال�شاحة ال�شورية اإحدى جبهات املواجهة بني اال�شتفراد الغربي بالقرار 
الدويل، وبني الدول التي ت�شعى اإىل عالقات متوازنة تراعي م�شالح الدول 
ال�شاعد  الدويل  الطرف  اأن  على  خالف،  حمل  يعد  االأخرى.مل  وال�شعوب 
ال�شيا�شي هو  اأن احلل  اأ�شا�ض  ال�شورية على  لالأزمة  و�شع ا�شراتيجيته 
والدبلوما�شي  ال�شيا�شي  ن�شاطه  جّل  ذلك  الأجل  و�شّخر  الوحيد،  احلل 
دويل،  بقرار  وم�شرعن  با�شمه،  م�شجاًل  احلل  هذا  بات  حتى  والع�شكري، 
القدمي جميعها،  العامل  بها قوى  تقوم  التي  الت�شوي�ض  رغم كل حماوالت 

باأدواتها املحلية واالإقليمية...   
ولعل اأهم ا�شتنتاج ميكن ا�شتخال�شه يف �شياق قراءة الدور الرو�شي هو: 
فمن  الثوابت:  بعد حتديد  املبادرات،  اإبداع احللول، وتعدد  قدرته على 
التنفيذية،  اآلياته  تاأمني  اإىل  وحيد،  كخيار  ال�شيا�شي  احلل  خيار  تثبيت 
منذ جنيف١ ومرورًا باجتماع فيينا، وانتهاء بقرار جمل�ض االأمن 2254، 
مو�شكو  بيان  بعد  جلنيف،  الداعمة  املوازية  امل�شارات  باإيجاد  مييرورًا 
اتفاقات  على  والتوقيع  الركية«،  االإيرانية  »الرو�شية  للرويكا  الثالثي 
االإقليمية  القوى  مع  بالتن�شيق  الت�شعيد،  خف�ض  مناطق  حول  اأ�شتانا 
الفاعلة، والعمل اإما على حتييدها، اأو من خالل ا�شتدراجها اإىل االنخراط 
يف احلل، ودفعها اإىل اأدوار جديدة ل�شالح هذا احلل، والتفاعل مع كل قوى 
املعار�شة ال�شورية، مبا فيها تلك القوى الراف�شة للدور الرو�شي، و�شواًل 

اإىل فكرة »املوؤمتر ال�شعبي ال�شوري«.
اإن تعدد املبادرات، وتعدد امل�شارات والتكتيكات، والتفاعل مع كل القوى 
التي لها دور يف االأزمة ال�شورية بغ�ض النظر عن ا�شطفافها، مع التاأكيد 
الراعي  ي�شع   ،2254 القرار  هو  للحل،  الوحيد  املرجع  اأن  على  امل�شتمر 
اأن يعرقل  �شاأنه  الرو�شي يف مكان متقدم ي�شاعده، على جتاوز كل ما من 
احلل ال�شيا�شي، واعتباره خيارًا ال رجعة عنه، لدرجة اأن هذا احلل بات 
واالرتباك  الردد  حالة  بداللة  االأمريكية،  للعرقلة  املجدي  املدى  خارج 
اأركان  االأمريكي، وتناق�ض املواقف بني  ال�شلوك  بها  التي يت�شم  والتهرب 
اأدواته الداخلية وتراجع  االإدارة، وبداللة تفكك حلفها االإقليمي، وتفكك 
احلل  لقوى  والكمي  النوعي  الوزن  تقدم  مع  بالتوازي  ودورهييا،  وزنها 
ال�شيا�شي.�شحيح متاماً، اأن رو�شيا االحتادية تخو�ض يف �شورية معركتها 

هي.
بني  ك�شرعظم  معركة  اإىل  حتولت  ال�شورية  االأزمة  اأن  اأي�شاً،  و�شحيح   
من  لديها  تبقى  ما  ت�شتخدم  التي  املراجعة،  والقوى  ال�شاعدة،  القوى 
ال�شتمرار  اجلديد،  العاملي  االنعطاف  من  االنتقالية  املرحلة  يف  اأدوات 
فاإن  نف�شه،  الوقت  ويف  مو�شوعياً،  ولكن  الييدويل.  القرار  على  هيمنتها 
ومنع  التفكيك،  من  بالدهم،  اإنقاذ  يف  ال�شوريني،  معركة  هي  املعركة 
اإيقاف  اإىل  يوؤدي  الذي  ال�شيا�شي  احلل  معركة  ال�شورية،  الدولة  انهيار 
الكارثة االإن�شانية، واجتثاث االإرهاب، ويوؤدي اإىل عملية التغير الوطني 

الدميقراطي البنيوي والعميق، اجلذري وال�شامل.

حزب  حال  لسان  السورية  اليسارية  قاسيون  جريدة  *افتتاحية 
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اليسار  العراقياألخيرة
خواطر عامل مسطر بصراحة ابو روزا الحرافيش
عبد الحسن حسين يوسف

يوسف االخوة الثالث 
ابراهيم وموسى وجلعوط

)ضحايا خنجر 
الدكتاتور وسيوف 

الطائفية(

كلمة البد منها لمن عاش تجربة الجبل في ثمانينات 
القرن الماضي 

كان��ت العادة وال تزال اأن ي�شتق��دم يف �شهرعا�شوراء يف كل قرية من قرى 
جن��وب الع��راق قارئا يقوم مبهمة ذكر احل�ش��ن وماأ�شاته .وكان يف احد 
ه��ذه القرى اخوة ثالث ابراهيم ومو�ش��ى واخيهم االأكرب ا�شمه جلعوط 
يقومون مبهمة جلب القارئ اىل قريتهم, ويتحمل اخوهم االكرب جلعوط 
مهم��ة ال�شرف عل��ى القارئ ومهمة منامه طيلة االي��ام الع�شرة من �شهر 
عا�ش��وراء, ويف احد االيام �شعد الق��ارئ على املنرب وبداأ حديثه بتالوة 
�ش��ورة من القراآن )و�شحف ابراهيم ومو�ش��ى ( واكمل بعد ذلك قراءة 

تعزية احل�شن التقليدية. 
وبع��د انتهائه��ا وذه��اب الق��ارئ اىل بي��ت جلع��وط لي�شرتيح ج��اء احد 
اخلبث��اء اىل جلعوط وقال له )القارئ ينام يف بيتك وتتحمل اكله و�شربه 
وكاف��ة ما يحتاجه يف هذه الع�ش��رة ايام من عا�شور وبدل ان يكرمك على 
خدمت��ك ل��ه ي�شعد على املنرب ويذك��ر اخوتك ابراهي��م ومو�شى دون ان 
يذكر ا�شمك معهم (, ا�شت�شاط جلعوط غي�شا واخذ ع�شى غليظة ووقف 
ف��وق راأ�س القارئ وقال له, اأكل��ك ومنامك وكل م�شتلزمات وجودك ملدة 
ع�ش��رة ايام تق�شيها يف بيتي وت�شعد على املنرب ومتدح اخوتي ابراهيم 

ومو�شى وال تذكرين؟. 
اجاب��ه القارئ يا جلعوط هذه اي��ة قراآنية وا�شمك غري موجود فيها. قال 
ل��ه جلعوط انا ال اعرف ما تقول, واريدك يف الليلة القادمة عندما ت�شعد 
على املنرب ان تقول ) و�شحف ابراهيم ومو�شى وجلعوط ( واال �شاأقوم 

بتك�شري راأ�شك بهذا العمود. 
يف الليل��ة الثاني��ة �شعد القارئ عل��ى املنرب وبداأ كالم��ه قائال )و�شحف 
اأبراهيم ومو�شى وجلعوط( ...فانتف�س بع�س اجلال�شن وقالوا للقارئ 
م��ن اين لك ه��ذه االآية وهي غري مذك��ورة بالقراآن ؟ اجابه��م اأنى اعرف 
انها غري موجودة وغري مكتوبة بالقراآن ولكنها نزلت على انا البارحة يف 
منت�ش��ف الليل عندها �شكت احل�شور وابت�شم جلعوط ابت�شامة عري�شة 

الأنه حقق غر�شه واجرب القارئ على ادخال ا�شمه يف القراآن. 
ذكرتن��ي هذه الطريفة مبا يتكل��م وين�شر االن بع�س الق��وى التي ت�شمي 
نف�شه��ا �شيوعي��ة م��ن حتلي��الت ال مت��ت اىل مارك���س واأجنل���س ولين��ن 
و�شتال��ن وتروت�شكي, وحتى زعيم اليم��ن وا�شتاذ التحريفية خر�شوف 

يخجل منها, ومع ذلك يكررها هوؤالء وكاأنها م�شلمات مارك�شية..!!
اأق��ول له��وؤالء )) ال�شيوعي��ن (( عمي ترى ه��اي حتليالتك��م ومواقفكم 
وذيليتك��م ال مت��ت اىل الفكر املارك�شي باأية �شله ولكنه��ا َاية نزلت عليكم 
منت�ش��ف اللي��ل مثل ما نزل��ت على ق��ارئ عا�شوراء وادخ��ل جلعوط يف 

القراآن.
 ام��ا اأنت��م فاأكيد ان برمي��ر هو ملهمكم وه��و الذي اوحى لك��م بهذا الفكر 
))ال�شيوعي ((  فباالإ�شافة اىل العمود اخل�شبي الذي يحمله لكم اعطاكم 
ما تريدون وا�شبح لكم رواتب مغرية ودرجات وظيفيه خا�شة وا�شماء 
تذك��ر يف ال�شح��ف واالخب��ار والف�شائي��ات ولكن ل��ن ت�شتطيع��وا اقناع 
�شعبنا الواعي ان ما تقولوه هو املارك�شية... ابدًا بل هي اآية نزلت عليكم 

ن�س الليل كما نزلت اآية جلعوط.

التعب��وي  ال�شحيف��ة  دور  ب��ن  الت��ي جتم��ع  العراق��ي  الي�ش��ار  جري��دة 
والتحري�شي الثوري ...ودور املجلة الي�شارية الفكرية املعرفية.

جري��دة الي�ش��ار العراق��ي من زاخ��و اإىل الف��او ببنيته الطبقي��ة والوطنية 
العراقية...

جريدة الي�شار العراقي املتحرر من االنق�شامات القومية العربية والكردية 
ال�شوفينية والعن�شرية..

جري��دة الي�ش��ار العراق��ي املت�شدي لتج��ار الدين والطائفي��ة والعن�شرية 
والليربالية املتوح�شة وال�شيوعية الربميرية والعدمية...

جري��دة الي�شار العراقي املناه�س لالحتالل االإمربيايل االأمريكي وبقاياه يف 
بالد الرافدين..

جريدة الي�شار العراقي املعار�س لنظام املحا�ش�شة الطائفية والعن�شرية 
الفا�شد وكامل منظومة 9 ني�شان 2003 العميلة التدمريية....

جري��دة الي�ش��ار العراق��ي املوؤمن اإميان��ا مطلقا ب��اإرادة ال�شع��ب العراقي 
امل�شتن��دة اإىل تاأريخ��ه الث��وري املجي��د...يف اأنه��ا اأداة التغي��ري اجل��ذري 

املطلوب لبناء دولة علمانية دميقراطية حتقق العدالة االجتماعية.
مو�شوعاتها جتمع بن ال�شيا�شي والفكري املعريف...وتعلن موقف الي�شار 

العراقي من االأحداث والتطورات اجلارية يف بالدنا..
جريدة الي�شار العراقي ب�شفحات ..مقاالت الي�شار- منرب الي�شار-الي�شار 

العربي املقاوم-االإرادة ال�شعبية- فكر-اأدب وفن...الخ
جريدة الي�شار العراقي بهيئة حترير متجددة مع كل عدد / كتاب وحمررو 

العدد...
جريدة الي�شار العراقي باعمدتها املميزة م�شمونا وموقفا وكتابا...

- خواطر عامل م�شطر...عبد احل�شن ح�شن
-طراطي�س عامل ميكانيكي...�شريكو ماربن

-كيف نفكر...فريد احلداد
-كي ال نن�شى اأيام اجلمر...جبار ف�شاخ داخل

-قناديل �شيوعية عراقية...خالد ح�شن �شلطان
-ذاكرة الي�شار...د.جنم الدليمي

-نافذة اخلمي�س..�شلمان لفتة ال�شاعدي
-ب�شراحة ابو روزا احلرافي�س...موؤيد حممد قادر

- موقفنا...�شباح زيارة املو�شوي
يحت��ل الي�ش��ار العرب��ي املق��اوم مكان��ة ف�شائ��ل اخلن��دق الواح��د املقاتل 
واجلماهريي��ة  امل�شلح��ة  والنظري��ة,  اجلبهات,ال�شيا�شي��ة  كاف��ة  عل��ى 
ال�شلمية,النقابية واملهنية....يف مواجهة االإمربيالية االأمريكية و�شنائعها 

يف املنطقة.
امل��وات  اأح��زاب  م��ن  املتح��رر  التجدي��دي  املق��اوم  العرب��ي  الي�ش��ار 
املتلربلة,املتم�ش��ك بجوه��ر املب��ادئ الثوري��ة الثابتة,املتمظه��رة باأ�شكال 

الواقع املو�شوعي الراهن.
كتاب الي�شار العربي املقاوم يف هذا العدد:

جريدة قا�شيون...�شوريا
عمر اإميل عواد...االأردن

�شعد اهلل املزرعاين...لبنان
ايهاب الق�شطاوي....م�شر

جريدة الي�شار العراقي ال�شادرة بجهد تطوعي وبتربعات كتابها وحمبيها 
بن اأيدي جمهورها على توا�شل ال�شدور املنتظم بدعكم املعنوي واملادي.

قبي��ل ح�شم مع��ارك داع���س يف الع��راق. برزت 
اأني��اب املت�شارعن على تق�شي��م الغنائم واإبتداأ 
مبعرك��ة ب��ن اب��رز الق��وى الت��ي جن��دت اأوالد 

اخلايب��ة ملحاربة املعار�شن لهم بذريعة الت�ش��دي للمتاآمرين على البلد بينما البلد 
م�شتب��اح من قبل ال�ش��راق والفا�شدين, واإذ يقدم العراقين فل��ذات اأكبادهم قرابن 
م��ن م��ن اأجل الوطن يكافئون بيافطات مكتوبة عليها عب��ارة ) ال�شهيد ال�شعيد ( اي 
�شعادة وال�شهيد ودع احلياة ب�شكن يف الع�شوائيات وهو يعاين من الفاقة واحلرمان 

و�شوء اخلدمات ؟
يف ال�شاع��ات االأوىل م��ن ي��وم 15/10/2017 ب��داأت املواجه��ات امل�شلح��ة ب��ن 
مع�شك��ري حاملي اللقب الع�شائري ومل متر �شوي �شويع��ات حتى ح�شمت املعركة 
بانت�ش��ار ع�شكري حلكومة املحا�ش�شة وان�شح��اب القوات املوالية للدكتاتور, ومل 
تك��ن تل��ك املعركة �شوى عبارة ع��ن م�شرحية موؤلف��ة من الدول الت��ي اأرغمت طريف 
الن��زاع على القبول بال�شفق��ات من اجل احلفاظ على م�شالح تلك الدول لقاء البقاء 
يف ال�شلط��ة واال�شتح��واذ عل��ى اكرب عدد من املقاع��د يف االنتخاب��ات القادمة الأ�شواأ 

برملان عرفته الب�شرية .! 
وعل��ى اأثر نهاية تل��ك امل�شرحية اأق�شمت االحزاب والكت��ل ال�شيا�شية اىل فريق يوؤيد 
اإنت�ش��ار �شي��وف الطائفية املقيت��ة باأ�شم الدفاع على وحدة ارا�ش��ي البلد واحلفاظ 
عل��ى �شيادته, وفري��ق اإنظم اىل مظلومية خنج��ر الدكتاتور بذريع��ة حق ال�شعوب 
يف تقري��ر م�شريه��ا, وفريق االنتهازي��ن ف�شل��وا االإنق�شام بن ه��ذا وذاك من اأجل 
احلف��اظ عل��ى مكت�شب��ات برمي��ر والف��وز ب�ش��يء م��ن ف�ش��الت موائ��د ال�شالطن, 
وتباري ال�شويع��رون املت�شعرون اىل نظم ق�شائد احلما�شة والتهريج باالنت�شارات 
الكارتوني��ة مقابل احل�شول على لقب �شاعراأم االنت�شارات بعد زوال لقب �شاعر ام 
املع��ارك, ويف الطرف االآخر من الن��زاع نظم ال�شويعرون واملت�شعرين ق�شائد هجاء 
ورث��اء من اجل حفنة م��ن الدوالرات, وب��رز فريق زعاطيط االع��الم وهم ينفخون 
يف اب��واق املع��ارك ال�شدئة التي حت��ول الهزائم اىل انت�شارات وحت��ول انت�شارات 

ال�شعوب اىل القائد الهمام .
ال��ذي مل تطاأ قدم��اه �شاحات املع��ارك اال بعد انته��اء املعركة, كي��ف بعاقل ي�شدق 
اكاذي��ب االنت�شارات والبلد ينخ��ره الف�شاد وجتار ال�شيا�شة, ال ن�شر حلكومة تدار 
م��ن قبل ثل��ة من ال�ش��راق والفا�شدين, ال ن�ش��ر ل�شعب هو اخلا�ش��ر االأول واالأخري 
يف كل تل��ك املع��ارك, ال ن�شر الأم��ة منهزمة يف واق��ع �شوء اخلدم��ات ونق�س الغذاء 
وال��دواء وتف�شي االأمي��ة والتخلف, ال ن�شرالأمهات وزوج��ات وبنات ال�شهداء وهن 
مهانات من اأجل تدبري لقمة العي�س الأيتام �شحايا طريف النزاع, اأي ن�شرهذا والبلد 
ي�شرقه رجاالت م�شخرين من اأجل الدفاع عن م�شالح دول اأخرى على ح�شاب ابناء 

البلد, الن�شر لبلد ثرواته كحتطر من قبل عوائل الكتنفذين يف احلكم .! 
م�شرحية هزيلة تلك املعركة التي �شميت باأ�شم احلفاظ على وحدة اأرا�شي العراق, 
واالأك��ر مهزلة هي تل��ك التي �شميت بحق نقرير امل�ش��ري يف اجلهة االخرى, معركة 
جوهره��ا حمل��ة دعائي��ة  لالنتخابات املقبل��ة وللقائ��د ) ال�شرورة ( رئي���س الكتلة 
الت��ي عاثت بالبلد ف�شادا ونهبت ثرواته, كنا ناأم��ل ان تكون قاعات املحاكم النزيهة 
�شاح��ات معارك بن ال�ش��راق والفا�شدين من جهة وال�شرف��اء املدافعن عن الفقراء 
م��ن جهة اخ��رى, وعندما تنت�ش��ر ارادة ال�شعب عل��ى هوؤالد �شيك��ون للن�شر طعم 

الرفاهية واالزدهار والتقدم. 
 عل��ى ال�شعراء احلقيقن ان ال ينجرفوا م��ع تيار اال�شويعرون واملت�شعرين, وعلي 
ا�شح��اب االق��الم النظيف��ة ان يدونوا ف�شائ��ح )) املنت�ش��ر ((  و )) املن�شحب ((, 
وعل��ي ذوي ال�شمائر احلية والنقية اأن ي�شطفوا مع اجلماهري لالطاحة بالفا�شدين 
وال�ش��راق م��ن اج��ل حتقي��ق املطالي��ب ال�شرعي��ة لعام��ة ال�شعب بغ���س النظرعن 

انتماءاتهم القومية والدينية.
 كيف نن�شى ما حل بالبلد طيلة اربعة ع�شرعاما من االقتتال الطائفي و�شراع الكتل 
واالح��زاب م��ن اجل حتقيق امل�شال��ح الفردية والفئوية, ال �شبي��ل لنا للخال�س من 
ه��وؤالء اال بنبذ العن��ف  واالبتعاد ع��ن الطائفية املقيتة وال�شوفيني��ة والعن�شرية, 
وكفان��ا ننخ��دع بال�شعارات الطنان��ة والرنانة التي تخرج من اف��واه تهظم مليارات 
الدوالرات من اموال ال�شعب, لنجعل من هذه املهاترات در�شا نتعظ به لكي ال نعيد 
�شن��ع الطغ��اة والدكتاتوريات الذي��ن مل مييزوا يف ظلمهم ب��ن القوميات واملذاهب 
واملكون��ات, ان خنجر الدكتاتور و�شيوف الطائفية يف قب�شات على اهبة اال�شتعداد 

لقتلنا من اجل ماآربهم ال�شخ�شية..!!

عامر حسين 

كم��ا تعلم��ون اأن خل��ف الطواح��ن رواية 
قدمي��ة بق��دم احداثه��ا. ومن��ذ ذل��ك احلن 
عاتبني كثريون من اأنهم عاي�شوا االأحداث 

ومل اأذكرهم يف الرواية !!!
اأع��رف اأن الذكري��ات جميل��ة مهم��ا كان��ت 
عا���س  م��ن  اأن  اأي�ش��ا  واأع��رف  قا�شي��ة. 
االأح��داث �شيبح��ث ع��ن نف�شه ويت��وق اأن 
يتج�ش��د فيها. وهذا من حق اجلميع. اال اأن 
هذا احلق ينحني ويذوب اأمام الفن لكي ال 
ي�ش��وه اجلمال. فلو اأن�ش��ف الكاتب كل من 
عا�س تل��ك الفرتة. ملّزق ب�شك��ن االإن�شاف 
الفن واجلم��ال... العمل االأدب��ي وليد عقل 
الكات��ب فهل يقدر امل��رء اأن يبط�س بوليده, 

وهو الذي يريد له الكمال؟..
 وم��ا اأ�شق عل��ى النف�س بل��وغ الكمال, هذا 
الهدف ال�شامي ال��ذي ال يكاد املرء اأن يبلغ 
ج��زءا من��ه اال بجه��د وكد ي�شل ح��د االأمل 
واملعان��اة. ف��االأدب ���� ال �شيم��ا الكال�شيكي 
الذي اأع�شقه �� حمكوم ببناء �شارم ال جمال 
اىل ك�ش��ره واال تهاوى البناء كل��ه. وها اأنا 
اآث��رت ان�ش��اف اجلمي��ع م��ن خ��الل تقدمي 
عمل ممي��ز اا�شتنفد مني جه��دا كبريا واأنا 
اأبح��ر يف اأحداث متفرقة ال �شلة جتمع فيما 
بينه��ا, وقد ن�شج��ت لها يف اخلي��ال روابط 
عدي��دة الأ�شده��ا بع�شها اىل بع���س واأ�شل 

بها اىل هذه املنزلة التي يحدثني يقيني اأنها 
�شتكون متما�شكة ممتعة ومفيدة اأي�شا.

 ورغم ما اأ�شرت اليه ما زلت اأ�شتطيع القول 
اأنك��م جميعا م�شرتك��ون يف الرواية وان مل 

جت��دوا اأنف�شكم فيها. الأنك��م جميعا �شهدمت 
اأحداثها اأو �شمعتم عنها, اأو ا�شرتكتم فيها. 
فلي���س بينكم من مل ي�شعر بالتعب واجلوع 
والعط���س واخل��وف والتح��دي واالندفاع 
واخليبة؟ وهل بينكم م��ن مل يحلم برغيف 
خبز �شاخن مع كوب �شاي يف جل�شة عائلية 
افتقده��ا اجلميع؟ وهل بينك��م من مل يحلم 

بحبيبته التي انقطع الو�شال بينهما؟
 م��ا م��ن اأح��د فيك��م مل يحل��م باال�شتق��رار 
والع�ش��ق, اأو يحل��م حت��ى باب�ش��ط اأم��ور 
احلياة, �شعبة املن��ال اآنذاك, كاأن ي�شتحم 
يف م��اء �شاخ��ن, بينم��ا ه��و م�شتل��ق عل��ى 
الثل��وج مبتل االأط��راف يف اأن�شاف الليايل. 
جميعك��م م��ر به��ذا. اذن انت��م تتج�ش��دون 
باإح�شا�شكم وم�شاعركم يف هذه الرواية. بل 
قد يجد اأحدكم نف�شه يف اأكر من �شخ�شية. 
اأو يف جزء م��ن �شخ�شية. اأو قد يجد كالمه 
ُيق��ال بل�ش��ان �شخ�شي��ة رمبا ال �شب��ه بينه 

وبينها.
 فالف��ن يتطّل��ب املن��اورة واالبت��كار. ويف 
النهاي��ة. انها جم��رد رواية, فه��ل تعرفون 
كي��ف يتج�شد هذا الع��امل الف�شيح الناب�س 
اىل  يتح��ول  اأن  قب��ل  اخلي��ال  يف  وُين�ش��ج 

رواية؟
 امتن��ى لك��م وقتا ممتعا م��ع 262 �شفحة 
من 501. فلئن اأعجبتكم. �شنتوا�شل. كما 
ت�شتطيع��ون طلب الرواية وا�شتعارتها من 

املكتبات املركزية يف بلدانكم... حتياتي

 مؤيد محمد قادر

تنويه...
جريدة الي�شار العراقي ال�شادرة يف بغداد,هي منرب مفتوح جلميع القوى وال�شخ�شيات

الي�شاري��ة ,ولي���س ناطق��ة باإ�شم ف�شيل ي�ش��اري بعينه. با�شتثن��اء املرتدين خدم برمي��ري وابواق القوى 
الطائفية والعن�شرية, واأولئك الذين ال يزالون يتباكون على �شقوظ النظام البعثي الفا�شي وا�شفن اياه 
بالنظام )الوطني( انها �شوت الي�شار العراقي من اأجل حرية الوطن وكرامة ال�شعب العراقي يف مواجهة

االأ�شوات الطائفية والعن�شرية واالنتهازية.

جريدة اليسار العراقي  
بين أيدي جمهورها بعد 
توقف مؤقت اضطراري..!!
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عام��ا  الثالث��ن  يف  جميع��اً  مل�شن��ا   *
االأخ��رية ظاه��رة ا�شتفح��ال االأحزاب 
الديني��ة  واالجتاه��ات  واحل��ركات 
اقت�شادي��اً  املتخلف��ة  املجتمع��ات  يف 

واأجتماعيا ومنها العراق !!!

* فاحل��ركات الدينية متتل��ك �شالحاً ال 
ي�شاه��ى يف القوة واملفعول بالتاأثري يف 
اجلماهري املغفلة, التي ترجح اأنتمائها  
القبلي والدين��ي املذهبي على اأنتمائها 

الطبقي اأو الوطني.

 وبذل��ك يب��دو ان النخ��ب الثقافي��ة و 
املتعلمة الت��ي تعار�س �شيا�شة رجال 
الدي��ن اال�شتغاللي��ة, وكاأنها تعار�س 
وامل�شتغل��ة  املغفل��ة  اجلم��وع  اأرادة 
م��ن قبل ال�شريح��ة الدينية الرجعية, 
حي��ث يك��ون م��ن ال�شه��ل عل��ى رجل 
الدي��ن متري��ر اأرادت��ه وقراراته على 
تابعيه املغفلن, دون الرجوع لهوؤالء 
االأتب��اع, اأو اأخ��ذ راأي النخب املثقفة 
الع��داء  ينا�شبه��ا  الت��ي  واملتعلم��ة 

الدائم !!! ..
 فح��ن تط��رح الفك��رة من قب��ل رجل 
الدي��ن يتالقفها اأتباع��ه, وتاأخذ مداها 
االأرح��ب يف عقوله��م, دون الرجوع اإىل 
العق��ل واملنطق, لتك��ون اأم��رًا واقعياً 

منزاًل من ال�شماء بكتاب حكيم !!!
* فالثورة االإ�شالمية يف اإيران ونظرية 
والي��ة الفقي��ه وفك��رة ت�شديره��ا, ثم 
احل��روب املتتالي��ة الت��ي اأبتلي��ت به��ا 
هج��رة  وزي��ادة  العراق��ي,  ال�شع��ب 
�ش��كان الق��رى واالأري��اف اإىل املدين��ة, 
وقي��ام املهاجرين بفر�س قانون القرية 
املدين��ة,  اأج��واء  عل��ى  والع�ش��رية 
واإع��ادة العمل بقان��ون الع�شائر الذي 

األغت��ه ثورة 14 مت��وز 1958 الوطنية 
والتقدمية, والتخويل الباطني لروؤ�شاء 
بحي��اة  بالتحك��م  والقبائ��ل  الع�شائ��ر 
املواط��ن الع��ادي, وانف��الت املنظومة 
التعليمية والرتبوية, واالأنقطاع املبكر 
ع��ن الدرا�شة, وتف�شي ظاهرة احلزبية 
واملح�شوبي��ة واملن�شوبي��ة والقرابية, 
ال�شب��اب  وبطال��ة  الر�ش��وة  وانت�ش��ار 
املتخرج��ن م��ن املعاه��د واجلامعات, 
اأ�شاف��ة اىل اأ�شحوكة احلملة االميانية 
ب�ش��ر به��ا الطاغي��ة �ش��دام, و�شخامة 

االإعالم احلكومي املوجه واملوؤدلج.
 اأدى اإىل اإنقط��اع العراقين عن اللحاق 
بالع��امل اخلارجي وبرك��ب احل�شارة 
والتكنولوج��ي  الفك��ري  والتط��ور 
اإرادة  برت�شي��خ  واأ�شه��م  والعم��راين, 
رج��ل الدين يف عق��ول ب�شط��اء النا�س, 

الذين ميثلون االأغلبية يف املجتمع !!!
* علينا العمل بكل جدية وهمة 
وقوة على أيجاد الحلول إلعادة 
األخالقي��ة  المنظوم��ة  بن��اء 
والتعليمي��ة  المجتمعي��ة 
والثقافية على أس��اس األنتماء 

الطبقي وصراعه مع األضداد .

ظاهرة الأحزاب الإ�سالمية .. !!!
كي ال ننسى أيام الجمر !

جبار فشاخ داخل
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