
يقول البعض بأن تشبث منصة 
الي�وم،  بمواقفه�ا  موس�كو 
يعرق�ل الوص�ول إىل توافقات 
ب�ل  املعارض�ة،  أط�راف  ب�ن 
ويعرق�ل املفاوض�ات املبارشة 
وأن  الس�ورية،  األزم�ة  وح�ل 
هذا التش�بث يقف يف مواجهة 

)رغبات الشعب السوري.(
ينف�ع هنا أن نذك�ر بعضاً من 
أه�م مواقف منصة موس�كو، 
واألطراف السياسية املنخرطة 

فيها خالل سنوات األزمة.
تتمة ص2

فتوى ُملزمة :
إنَّ املس�لَم الس�ّنيَّ أو الش�يعيَّ 
الذي يزّوُج أو يتزّوج من طفلٍة 
عمره�ا تس�ع س�نوات ، ه�و 
كائن ش�اذ مريض تحت طائلة 
القانون ، ويجب أن ُيسحَل من 
قدمي�ه صوب قف�ص املحكمة 
العادلة ، حت�ى تدمى مؤخرته 

ويربأ من ذنبه العظيم .

ناش�دت النائب�ة رشوق العبايج�ي وزير 
امل�وارد املائي�ة والجه�ات املعني�ة كافة 
التعام�ل بجدي�ة م�ع قضية ش�ح املياه 
التي ستستمر حس�ب املعطيات العلمية 
واملوضوعي�ة لف�رات طويل�ة، وذك�رت 
العبايجي ان ش�ح املياه س�يؤثر بش�كل 
مبارش وخطري عىل االمن املائي والغذائي 
يف الع�راق اذا لم يتم ت�دارك االمر من االن 
العبايج�ي  وبين�ت  عالي�ة.  بمس�ؤولية 
وعليه الب�د من التعامل مع قضية ش�ح 

املي�اه لي�س كمش�كلة وقتي�ة اوعابرة ، 
وانما كواقع دائمي يتطلب قرارا شجاعا 
بالتحول م�ن االدارة التقليدية اىل االدارة 
املتكامل�ة للمياه، كما فعل�ت بقية الدول 
واالم�م كاف�ة بع�د ان ت�م دق نواقي�س 
الخط�ر منذ عقود مم�ا تواجهه البرشية 
من مخاط�ر متزاي�دة نتيج�ة لتضاعف 
اس�تخداماتهم  وتوس�ع  الب�رش  اع�داد 
املتع�ددة للمي�اه باالضاف�ة اىل التغيريات 
املناخية التي اصبحت ام�را واقعا، حيث 

تمكن�ت االمم واملؤسس�ات املختصة من 
تطوير وس�ائل واس�اليب ومبادئ عامة 
للتكيي�ف م�ع ه�ذه املعطي�ات خفف�ت 
الكثريمن هذه املخاطر وجعلت الش�عوب 
تتع�اون بش�كل افض�ل الدارة موارده�ا 
املائية بما ينسجم مع مبدء ان املياه هي 
ح�ق اس�ايس للبرشكافة عىل الس�لطات 
املعنية توفريها ل�كل مواطن دون تمييز 

او اهمال.
املكتب االعالمي للنائبة رشوق العبايجي

بع�د االنتص�ارات املتحقق�ة ننتظ�ر 
عراق�ا خاليا م�ن االٍرهاب والفس�اد 
التعاي�ش  ننتظ�ر  العوائ�ل،  وحك�م 
الس�لمي واح�رام حق�وق االنس�ان 
وااللتزام بالدس�تور..  كلمة الحق قد 
تكون رصخة يف واد تذهب مع الرياح 
اليوم ولكنها س�تأتي غداً بالعاصفة 
الت�ى تخلع ج�ذور الظل�م والطغيان 
.. اطل�ب من التغيري االنس�حاب فورا 
من حكومة االقليم وس�حب وزرائها 

بش�كل نهائي، الن تش�كيل حكومة 
اإلنق�اذ بحاجة اىل خط�وات جادة .. 
 من اك�رب األخطاء التاريخية ان يقبل 
الك�رد ب�ان تمثلهم حكوم�ة االقليم 
الحالي�ة يف الحوار مع بغ�داد بعد ان 
اثبتت فشلها يف إدارة أزمة االستفتاء 
النفطي�ة  ال�رشكات  ..!  مازال�ت 
لألح�زاب الس�لطة يف اربي�ل تهيم�ن 
عىل العقود النفطي�ة يف وزارة النفط 
العراقية، الس�ؤال ملاذا العقوبات عىل 

الشعب الكوردي اذا؟
 سوء التقدير وعدم الحكمة والفساد 
الس�يايس  والغ�رور  واالداري  امل�ايل 
اقلي�م  اوصل�ت  الحاكم�ة  للطبق�ة 
كوردس�تان اىل م�ا في�ه الي�وم م�ن 
الط�رق ملحارب�ة  .. اح�دى  املش�اكل 
الش�ابة  القي�ادات  تعي�ن  الفس�اد 
النشيطة، املؤمنة بالتطوير والتغيري، 
ذات الكفاءة واملؤهل والخربة العلمية 

يف مجال العمل.

بع�د النه�ج الت�ي مارس�ته قي�ادة الحزب الش�يوعي يف 
الس�بعينات القرن املايض التي أوص�ل الحزب اىل النتائج 
الكارثي�ة الت�ي يعرفه�ا الجمي�ع, كان اول رد فعل هي 
ت�رك الس�احة العراقي�ة وأصب�ح غالبية الرف�اق خارج 
البل�د موزعن عىل املنايف, وظهرت حالتان ش�كلتا خطر 
حقيق�ي جدي�د يف تده�ور الحزب والوص�ول اىل ما نحن 

عليه.
أوال- اس�تطاعت القي�ادات اليميني�ة ان تختف�ي تحت 
يافط�ة اس�مها الح�زب وص�ار كل ش�اردة وواردة هي 
الح�زب  اخف�اق  كان  اإلخف�اق  الح�زب وكل  سياس�ة 
وبذل�ك هربت من املس�ؤولية ألنه كالع�ادة ان من أخطأ 
ه�و الح�زب؟  ثانياً- ان قواعد وك�وادر الحزب ويف فورة 
الحم�اس الث�وري واإلرصارع�ىل العودة ملقاتل�ة النظام 
الدكتات�وري وتحت ضغ�ط القاعدة والك�وادر اضطرت 
القي�ادة ان تتبنى الكفاح املس�لح الذي ل�م تكن مقتنعة 
ب�ه اطالقاً؟  هنا أخطأت القاعدة الحزبية والكوادر خطأ 
جسيما بعدم املبادرة بتغيري القيادة والذهاب اىل الكفاح 
املسلح بقيادة قادرة عىل انجاز هذه املهمة التاريخية, إذ 
ال يمكن لقيادة خرجت توا مهزومة وكانت هي املسؤولة 
عن الفش�ل التاريخي، ان تكون القيادة املناسبة لقيادة 
الكف�اح املس�لح, الت�ي هي أصال ل�م تؤمن ب�ه وهذا ما 
اعرف به كاظم حبيب يف أمسية يف كردستان وكنت ابعد 

عنه مرا واحدا؟
كان يج�ب ان تق�وم قواعد وك�وادر الح�زب بأخذ زمام 
املبادرة وانتخاب قيادة مؤهلة لتقود املرحلة الجديدة بدل 
القي�ادة القديمة، هذا القرار كلفنا غاليا كحزب وخرسنا 
الكثري من الرفاق, وأكرب دليل هو فشل القيادة يف التعامل 
م�ع الظ�روف ما قب�ل معركة بشتاَش�ان وخ�الل إدارة 
املع�ارك ,وباألحرى هربت القي�ادة اول بدأ املعركة تحت 
عنوان ان املس�تهدف هي القيادة ! )كنت هناك وش�اهد 
عىل ذل�ك(، والتي كانت هزيمة وخس�ارة كب�رية، وأكرب 
خس�ارة هي تفتت الحزب وتش�تته بعد تجربة األنصار 
وخصوص�ا بعد الهجوم الكيمياوي م�ن قبل النظام ولم 
تبقى اال تل�ك القيادة التي حافظت عىل نفس�ها؟ والتي 

كانت السبب اىل ما اَل اليه الحزب بعد 2003
كنا يف الس�ابق حن نواج�ه الكارهن لن�ا يتحدثون عن 
الحزب بطريقة مهس�ره وعدوانية ويكيلون االفراءات 
علين�ا ونح�ن نواجه�م باالبتس�امة، اما الي�وم فصاروا 
يتندرون عىل الحزب ويف حديثهم مس�حة من االستهزاء 

ونحن يف موقف ال يحسد عليه عاجزين عن الدفاع.
ما نحمل ه�ي قيم ومبادئ ونظري�ة ثورية والحزب هو 
اإلط�ار واألداة لتنظيم وتحوي�ل النظرية اىل برامج قابلة 
للتنفيذ، وحن يصبح من العسري العمل داخل ذلك اإلطار, 
ويصبح العمل من غري نظري�ة ثورية حيث وضعت عىل 
ال�رف اىل ح�ن، تحت الكثري م�ن الحجج واملس�ميات..! 

نكون كمن يركب مركبا مثقوبا والغرق نتيجة حتمية.
ان م�ا نحت�اج له االن هو س�فينة نوح لننق�ذ ما يمكن 
إنقاذه من املركب املثقوب ونحافظ عىل راية الفكر ونرفع 
من عزيمة املحبطن ومن فقد االيمان بهؤالء الربابنة.ال 
نعلم كم من الزمن احتاج نوح ليبني سفينته لكننا نحن 
اليس�ار العراقي نعلم كم من الزمن والتضحيات احتجنا 
لنبني س�فينتنا ! وحن س�تبحر الس�فينة، س�تبحر بنا 

وفوقها ترفرف راية الشغيلة الحمراء. 
ان�ا لم اتنازل عن ش�يوعيتي ول�ن افعل، وان�ا امن عىل 
فكري وانتمائي اليساري, لكنني تعلمت ان أفكر بحرية 
وان يكون يل موقفي وادافع عنه بشجاعة مع استعدادي 
لتحمل النتائج، ويف نفس الوقت ال تهمني املس�ميات بل 
املبادئ وسأتطلع اىل األفق اىل سفينة نوح ألركبها مع كل 

الشجعان املستعدين للركوب.
لنا حديث قادم عن سفينة نوح

مثلث النصر الوطين العراقي ودعاة حتييد العراق 
عن الصراع يف املنطقة بيـن األمنيات الساذجة واالحنياز 

للمحور الصهيوني الفاشي عمليا..)ص2(

يف هدى أكتوبر اجمليد 
مبناسبة الذكرى املئوية لثورة أكتوبر االشرتاكية 
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)منصة موسكو( متشبثة مبواقفها 

العباجيي تناشد وزير املوارد املائية واجلهات املعنية كافة التعامل جبدية مع قضية شح املياه

النائبة الكردية الوطنية العراقية سروة عبد الواحد

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(  اعإلن النصر االممي من سفينة نوح
موسكو .

 بوتن وحسن نرص وبشار االسد 
يعلن�ون  والعب�ادي  وروحان�ي 
...أمري�كا  داع�ش  ع�ىل  الن�رص 
اللقي�ط  الصهيون�ي  والكي�ان 
وذويلهم�ا العمالء آل س�عود وآل 
مس�عود  املحلي�ة  واالذرع  حم�د 
بارزاني وس�عد الحري�ري وفلول 
البع�ث العراقي والجامعة العربية 
يزعقون للتغطي�ة عىل هزيمتهم 
النك�راء. ..اإلنتص�ار ال�ذي أنهى 
س�يطرة القطب األمريكي األوحد 

لصالح عالم متعدد االقطاب. .
اإلنتصار املعمد بدماء مئات آالف 

الش�هداء ال�ذي قىض ع�ىل مؤامرة 
الق�رن الواحد والعرشين لتفتي�ت دول املنطقة إىل إقطاعي�ات طائفية عنرصية قبلية 

متحاربة بابها العايل الكيان الصهيوني اللقيط. 
 اإلنتصار الذي فتح األفق التأريخي الوسع مدى لتحقيق اكرب وأقوى منطقة اقتصادية 
يف العال�م. .لش�عوب الرشق من بح�ر قزوين إىل البحر األبيض املتوس�ط. ..تس�تند إىل 

التعاون واملصالح املشركة للشعوب. 
اإلنتص�ار  املف�ي إىل قيام الدول�ة العلمانية الوطنية الديمقراطية يف س�وريا والعراق 

ولبنان. .
اإلنتص�ار الذي يت�وج الكفاح النضايل اليس�اري املع�ارض املديد للخ�الص من أنظمة 

الحزب القائد والفرد الواحد لصالح دولة العدالة االجتماعية.
 اإلنتصار الذي س�ريمي حثاالت العمالة والخيانة والقت�ل والدمار والنهب التي روجت 
ل " االحتالل الديمقراطي األمريكي " واستخفت بإرادة الشعوب. .يف مزبلة التأريخ. ..

اإلنتصار الذي س�يكنس يف طريقه حيتان النهب والفس�اد واتباعهم من خونة املبادى 
الثورية جحوش بريمري. ..

صباح زيارة الموسوي
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نج��م  الدكت��ور  الرفي��ق  مش��اركة 
الدليمي عضو االمانة العامة لحزب 
اليسار العراقي في احتفاالت اكتوبر

فتوى ُملزمة :
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الغائب األكرب: إىل متى؟!
سعد اهلل مزرعاني

بيان النهج الديمقراطي- 
الكتابة الوطنية / املغرب

اليسار العراقي توأم 
الدولة العراقية

الحديثة 1921 - 2014 
/ صباح زيارة

املوسوي

افتتاحية جريدة قاسيون
توتري جديد تراجع جديد

صباح زيارة الموسوي

اليسار العراقي
توأم الدولة العراقية الحديثة

1921 ـ 2014

الكتاب األول

اختطاف الحزب
الشيوعي العراقي
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صباح زيارة الموسوي
•  ولد في بغداد عام 1954

• حاصل على البكالوريوس في العلوم اإلنسانية 
• ناشط في احلركة الطالبية الدميقراطية

  منذ نهاية الستينات
• عمل في احلزب الشيوعي العراقي

  منذ نهاية الستينيات.
• أسس مع رفاق آخرين منظمة سالم عادل

   في احلزب الشيوعي العراقي في بغداد بتاريخ 8 متوز 1979 
• غادر العراق بطريقة سرية نهاية عام 1979

• التحق بأكادميية العلوم االجتماعية في صوفيا 1980 
• أشرف على نشرتي )احلركة والكفاح( خارج العراق.

• عمل على جتديد حركة اليسار العراقي وال يزال 
• أسس ورفاقه )التيار اليساري الوطني العراقي(

• اصدر جريدة )احتاد الشعب( – بغداد - في 8 متوز 2004
• أصدر في بغداد عام 2011 جريدة )اليسار(

• يشرف على موقع اليسار العراقي اإللكتروني وصفحته على الفيسبوك
• ساهم تشكيل جلنة العمل اليساري العراقي املشترك في 2012

• عضو مؤسس في قيادة اليسار العربي 
• أسس دار سالم عادل للنشر واملكتبة اليسارية للتوزيع

• ساهم في، وأجنز مجموعة من  الدراسات واألبحاث

)2( يساريون ال بريمريون...!! ... النص الكامل ص 2


