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الكاظمي وصناعة األوهام
 قمــة )التعــاون والشــراكة( كمــا 
الكاظمــي،  أســماها مصطفــى 
لجمــع كل االعــداء والمنافســين 
ــى  ــة عل ــرب بالوكال ــادة الح وق
تكــن  لــن  العراقيــة،  الســاحة 
إعالميــة،  فقاعــة  مــن  أكثــر 
الكاظمــي  صــورة  لتســويق 
مــن اجــل احــراز نقــاط إلعــادة 
ــي  ــهد السياس ــي المش ــه ف إنتاج
المبكــرة  االنتخابــات  بعــد 
 ١٠ فــي  تنظيمهــا   المزمــع 

القــادم. األول  تشــرين 
 مــا يميــز الكاظمــي عــن ســلفه 
ــة الكــذب، ســعيه المتواصــل  ــوا  بمهن ــن تفنن ــي العــراق الذي ــوزراء ف مــن رؤســاء ال
فــي ارســاء صناعــة االوهــام، بعــد حرمــان العــراق مــن تأهيــل أيــة مصانــع ومعامــل 
ــراق،  ــالل الع ــزو واحت ــذ غ ــي من ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــرار م بق
ــرا.  ــنطن مؤخ ــى واش ــه ال ــد زيارت ــه البيضــاء عن ــي وورقت ــادوا بالكاظم ــن أش والذي
فالكاظمــي يحــاول إرســاء تلــك الصناعــة محــل الصناعــات الثقيلــة التــي كان يمتلكهــا 
العــراق مثــل البتروكيماويــات والحديــد والصلــب ومجمــع االســكندرية لصناعــة 

ــخ, ــة ..ال الســيارات واالجهــزة الدقيق
علــى العمــوم لنبــَق فــي موضوعنــا، »قمــة التعــاون والشــراكة«، التــي ينفــق 
ــى حســاب  ــة عل ــة العراقي ــض العمل ــن تخفي ــه م ــا جمع ــا مم ــوال عليه ــي األم الكاظم
ــه  ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــن الس ــع. ولك ــي المجتم ــن وكل محروم ــال والموظفي العم
لمــاذا هــذه القمــة )التعــاون والشــراكة( التــي يرفــع لوائهــا ال تغــدو أكثــر مــن فقاعــة 
ــى اطــالع بســيط  ــب عل ــى اي شــخص او مراق ــه ببســاطة، بالنســبة ال ــة؟ ألن اعالمي
ــورة  ــه الص ــه او خيال ــي منام ــى ف ــتنتاج حت ــن االس ــي، ال يمك ــع العراق ــن الوض ع
التــي يرســمها الكاظمــي عــن دور العــراق الممكــن ان يلعبــه فــي المعادلــة السياســية 
ــة  ــل، والمصيب ــول المث ــا يق ــك مثلم ــا يضح ــة م ــر المصيب ــة. ان ش ــة والدولي االقليمي
ــأن العــراق ال يمتلــك ايــة أســس سياســية واقتصاديــة وعســكرية كــي  ــاك تكمــن ب هن
يكــون بيضــة القبــان ويخلــق التوازنــات فــي المنطقــة كمــا يحــاول الكاظمــي ترويجــه 
ــة  ــوة المحرك ــو الق ــية ه ــة السياس ــي الطبق ــي ف ــرذم السياس ــراق. فالتش ــن دور الع ع
للوضــع السياســي ، حيــث تتقاذفــه صراعــات النفــوذ االقليمــي والدولــي، وال يمتلــك 
حتــى مقومــات دولــة كجهــاز موحــد ولــه هويــة سياســية، وال يمتلــك اقتصــادا علــى 
االقــل مثــل مصــر وال نقــل مثــل اقتصاديــات جــي ٢٠ )البلــدان الصناعيــة العشــرين 
ــي  ــدول الت ــا ال ــردع او تهابه ــدرة عســكرية ت ــة ق ــك اي ــرا ال يمتل ــم(،  واخي ــي العال ف
يســتضيفها فــي القمــة المذكــورة، فهــو أي العــراق ســاحة لتصفيــة حســابات الخصــوم 
السياســيين للــدول المحيطــة بــه، فالجيــش التركــي يصــول ويجــول ويتوغــل ويرســخ 
القواعــد العســكرية فــي المناطــق الشــمالية،  وطائراتــه المســيرة وغيــر المســيرة 
ــاء المدنييــن  تقصــف كل يــوم وتدمــر قــرى كردســتان وتــردي العشــرات مــن االبري

ــال،                         التتمــة )ص2(... ــزب العم ــاردة ح ــة مط ــى بحج قتل

»يقاطع«... »يشارك«، غٌد مشرٌق 
يبدأ من صفحة أخرى!

)حول المهزلة األخيرة للصدر 
بالعودة لالنتخابات !!(

فارس محمود :

بعــد ضجيــج وصخــب لمــا يقــارب شــهر ونصــف، وبخطــوة متوقعــة ألفهــا كل مــن 
عــرف »ســماحة القائــد«، َعــِدل مقتــدى الصــدر عــن قــراره بمقاطعــة االنتخابــات. إن 
هــذه ليســت المــرة األولــى التــي يبلــع »قــراره«. إذ شــهدت الجماهيــر قــرارات مثــل 
هــذه مــرات ومــرات. فالتخبــط السياســي، الذهــاب يمينــاً ويســاراً وبأقصــى الصخــب 
والحــزم والدفــاع المســتميت ألبواقــه عــن هــذه »القــرارات الحكيمــة« هــو أمــر ألفــه 

كل متتبــع للشــأن العراقــي وتعقيداتــه.
ــى  ــرى حت ــذي ج ــا ال ــم« ذاك؟ م ــراره »الحكي ــن ق ــود ع ــى يع ــرى حت ــذي ج ــا ال م
يطمئــن انــه لــم يبــَق وجــود لـ«مخطــط شــيطاني« كان قــد جعلــه يقــرر علــى اساســه 
االنســحاب؟! يقــول انــه يعــود »ألن هنــاك أطــراف يثــق بهــا مــن القــادة السياســيين قــد 
ــد  ــه بالعــودة، ووضــع شــرط أو تهدي ــة« اقنعت ــة »إصالحي ــاق وورق ــه بميث تعهــدوا ل
مبطــن مــا معنــاه )إذا لــم تجــري األمــور مثلمــا تعهــدوا، سيســلك ســبيل النــزول الــى 

ــة و...(!! الشــارع والتظاهــرات المليوني
ــي مــكان  ــة. إذ ان أصــل األمــور ف ــة والحقيقي ــررات الواقعي ــد إن هــذه ليســت المب بي
ــه؟!  ــتمر بمقاطعت ــات واس ــي االنتخاب ــترك ف ــم يش ــو ل ــه ل ــوم ب ــذي يق ــا ال ــر. فم آخ
ــم  ــن األم ــا م ــرورة قيامه ــى ض ــد عل ــراف وتؤك ــث كل األط ــت وتح ــات حث انتخاب
المتحــدة لالتحــاد االوربــي والمؤسســات الدوليــة، أمريــكا، اوروبــا، إيــران، المرجعية، 
القــوى السياســية فــي العــراق و....الــخ الذيــن حــذّروا كلهــم مــن مخاطــر هــذه الخطــوة 
)التأجيــل( والمنزلــق الــذي يذهــب اليــه البلــد )!!(. وحتــى لــو قــام 5% مــن المتوهميــن 
باالنتخابــات بالذهــاب لصناديــق »الــال اقتــراع«، فســوف »يلفلفهــا« دعــاة االنتخابــات 
ــرف  ــالن ط ــرت وف ــد ج ــات ق ــى إن انتخاب ــة عل ــياتية الحاكم ــزاب المليش ــن االح م
وعــالن طــرف حققــوا كــذا اصــوات ويشــّكلوا حكومــة ويديــروا البلــد ألربــع ســنوات 
ــون  ــة والقان ــاب الدول ــة وغي ــة المنظم ــب والجريم ــل النه ــل مسلس ــرى، ويتواص أخ
ــن  ــة م ــات حفن ــط بصم ــو فق ــه ه ــا يريدون ــة«!. إذ م ــل »الالدول ــة داخ ــة عميق ودول
النــاس، وهــذه الحفنــة موجــودة، إال وهــي ذات الجماعــات المليشــياتية والقــوات االمنية 
ــن  ــر م ــذا االم ــاره ه ــا اث ــات، وم ــن االنتخاب ــحاب م ــه باالنس ــلحة! ان خطوت والمس
ضجــة إعالميــة وسياســية، وتقاطــر مــن امثــال مقتــدى عليــه مــن اجــل الرجــوع عــن 
ــن، وباألخــص  ــاً. إذ شــهدت الســنتين المنصرمتي ــاً واضح ــب هدف ــت تتعق ــراره كان ق
جــراء انتفاضــة جماهيــر العــراق فــي تشــرين ٢٠١9، تراجعــاً كبيــراً للتيــار الصــدري 
ــات  ــا اصحــاب القبع ــام به ــي ق ــية الت ــال الوحش ــه جــراء االعم ــاض جماهيريت وانخف

الــزرق وســائر ممارســات هــذا التيــار وإجرامــه، 
التتمة )ص2(...
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سمير عادل :

ــا  ــاً بتركي ــواء مقتديت ــا س ــال معارضيه ــران تغت ــا إي  ام
عبــر القصــف بالطائــرات والمدفعيــة او عبــر فــرق 
ــال  ــا اغتي ــراق، وكان اخره ــتان الع ــي كردس ــوت ف الم
احــد نشــطاء المعارضــة االيرانيــة فــي أحــد فنــادق 
اربيــل، امــا تصفيتــه لــكل صــوت معــارض للنفــوذ 
االيرانــي فــي جميــع مــدن الجنــوب وبغــداد فحــدث 
وال حــرج. هــذا ناهيــك عــن قطــع الميــاه مــن الطرفيــن 
بقصــف  ينــدد  الكاظمــي  بينمــا  والتركــي،  االيرانــي 
تركيــا، فــي حيــن يغــض الطــرف عــن عمليــات ايــران 

ارضــاًء لتحالــف ميليشــيات فتــح فــي البرلمــان.
ــد الكاظمــي عــن دور  وال تقتصــر صناعــة األوهــام عن
العــراق وحكومتــه التــي ال تعتــرف بهــا مليشــيات الحشــد 
الشــعبي، ومرغــت انفهــا بالتــراب فــي عقــر دارهــا فــي 
المنطقــة الخضــراء، بــل يحــاول عبثــا فــي صنــع قطــع 
غيــار لترســيخ تلــك الصناعــة، فمــرة يســوق نفســه بأنــه 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــراق، ف ــي الع ــة ف ــع الحــرب االهلي من
يــدرك هــو أكثــر مــن غيــره ان تنازالتــه أمــام المليشــيات 
ــي  ــي الت ــران ه ــي اي ــة االســالمية ف ــة للجمهوري الموالي
ــد غــض الطــرف عــن كل  ــة، فق ــت الحــرب االهلي منع
ــات  ــن عملي ــيات م ــك المليش ــا تل ــي اقترفته ــم الت الجرائ
االختطــاف والتصفيــات الجســدية والفســاد والســرقة 
والنهــب. لقــد تــرك الحبــل علــى الغــارب عبــر الالمبــاالة 
تجــاه عروضهــا العســكرية، ومــع هــذا يتحــدث لنــا انــه 
منــع الحــرب االهليــة، كــي يتــوج نفســه بطــال للســالم، 
فــي حيــن انــه لــم يتجــاوز دوره الوســيط الفاشــل وغيــر 
الموثــوق  بــه ال مــن قبــل الجماهيــر التــي توهمــت بــه 
ــذي  ــي ال ــيات وال بالطــرف الدول ــار المليش ــوت بن واكت
االمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  مثــل  وســانده  دعمــه 
ــه  ــي أوصلت ــيات الت ــة وال بالمليش ــي المنطق ــا ف وحلفائه
الــى ســدة الســلطة. مــا فعلــه حقــا زياراتــه التفقديــة 
ــا المليشــيات التــي كان يطيــب خاطرهــم  لعوائــل ضحاي
ــرا  ــوال ال يحســب عليهــا ضرائــب، واخي وبكلمــات واق
عندمــا تواجــد فــي مســرحية إلقــاء القبــض علــى مديــر 
مكتــب حــزب الدعــوة الــذي اغتــال مديــر بلديــة كربــالء 
الــذي ينتمــي للتيــار الصــدري بحجــة إنهــاء التجــاوزات 
علــى اراضــي الدولــة، ووعــد وهــدد، إال أن الســر 
وراء قــوة تهديــده كان االحتمــاء خلــف مليشــيات التيــار 
الصــدري، ألن عمليــة القتــل حدثــت نتيجــة اختــالف أو 

نــزاع علــى ملكيــة أرض بيــن الدعــوة والتيــار الصدري، 
ــر  ــرة وأظه ــة كبي ــة اعالمي ــه بهال ــي غلف اال ان الكاظم
نفســه رامبــو العمليــة واعــادة الحــق الــى اصحابــه وهــي 
الدولــة، ولكــن بنســخة واقعيــة وبشــكلها الكاريكاتــوري.
ــد الكاظمــي،  وكــي تكتمــل معامــل صناعــة األوهــام عن
أتحفنــا قبــل يوميــن بإطــالق تهديــد صريــح للشــعب 
ــات،  ــه عــن االنتخاب ــي حديث ــع اقســامه ف ــي بجمي العراق
فقــال عليكــم الخيــار امــا االســتقرار او الفوضــى، اي انــه 
يــرد علــى عــزوف النــاس واتســاع رقعــة مســاحة رفض 
االنتخابــات، بتهديدهــم كــي يذهبــوا الــى االنتخابــات 
ــل  ــه مث ــى مــن يقــف ورائ ــورط بهــا، وورط حت ــي ت الت
امريــكا واالمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والســعودية 
واالمــارات. فالكاظمــي يتحــدث لنا عــن الفوضى ويقصد 
ــات،  ــى االنتخاب ــب ال ــم نذه ــو ل ــة ل ــرب االهلي ــا الح به
وكأنــه لــو ذهبنــا فســتكون النتيجــة لصالحــه. فــي حيــن 
جربنــا كل االنتخابــات فالنتيجــة كانــت لصالــح اللصوص 
والمليشــيات والفاســدين بمــا فيهــم الكاظمــي نفســه وشــلته 
التــي ســنت الورقــة البيضــاء. وكأن الكاظمــي يقــول لنــا 
اذا أُجريــت االنتخابــات، وكانــت النتيجــة لصالــح تيــاره، 
فلــن تعــم الفوضــى فــي العــراق. اليــس هــذا ايضــا ضربا 

مــن الوهــم الــذي يحــاول الكاظمــي تســويقه.
وخاصــة  العالــم،  بلــدان  كل  وبخــالف  العــراق  فــي 
ــاد  ــي يع ــل قوم ــود لبط ــالل، ال وج ــزو واالحت ــد الغ بع
انتخابــه او اختيــاره او يضــاف الــى رصيــده االنتخابــي 
مهمــا بلغــت انجازاتــه، وبنفــس المعيــار ال يأخــذ بنظــر 
ــا او  ــد لهــم اجتماعي ــن ال رصي ــار الفاشــلين والذي االعتب
سياســيا كــي يتــوج الــى مناصــب عليــا فــي المؤسســات 
ــادي  ــدر العب ــوزراء. فحي ــة بمــا فيهــا رئاســة ال الحكومي
علــى ســبيل المثــال  ســجل انتصاراتــه علــى داعــش 
باســمه، وانتــزع مدينــة كركــوك مــن القومييــن الكــرد، 
ونفــخ الــروح الشــوفينية القوميــة مــن جديــد فــي المجتمــع 
عبــر إعــالن حربــه علــى اســتفتاء جماهيــر كردســتان، 
ــوء  ــي تب ــين ف ــدام حس ــد ص ــي بع ــخص الثان ــن الش ليك
ــر  ــي تدمي ــال ف ــه االنف ــام بحملت ــا ق ــز عندم ــك المرك ذل
ــن  ــان م ــف انس ــب ١٨٠ ال ــة وتغيي ــة كردي ٣٠٠٠ قري
الوجــود النهــم ولــدوا ولــم ينطقــوا بالعربيــة، ومــع 
ــوزراء،  ــة ال ــاره لرئاس ــادي اختي ــاد اي العب ــم يع ــذا ل ه
واصبــح مكانتــه بعــد انتخابــات ايــار ٢٠١٨ مثــل مكانــة 
ــى  ــث مســاحة العــراق ال ــذي ســلم ثل ــوري المالكــي ال ن
ــار عــادل  ــم اختي ــار ت ــس المعي ــال. وبنف داعــش دون قت

ــي  ــب ب)حرام ــذي لق ــوزراء ال ــا لل ــدي رئيس ــد المه عب
ــي  ــة ف ــرف الزوي ــى مص ــه عل ــطو حمايت ــة(  لس الزوي
بغــداد. أي بعبــارة اخــرى ان صفقــات الكاظمــي مــع 
ــر واالردن  ــى مص ــه ال ــارات وزيارات ــعودية واإلم الس
والكويــت واتفاقيتــه مــع البيــت األبيــض ، ومؤتمــره 
التعــاون والشــراكة لــن ينقلــه ســوى الــى تســجيل اســمه 
فــي ســجل المحاربيــن القدمــاء الفاشــلين. فبمجــرد العــودة 
بعيــد  الكويــت  فــي  االعمــار  الــى مؤتمــر  البســيطة 
ــح  ــم تمن االنتهــاء مــن ســيناريو داعــش عــام ٢٠١٨، فل
أي دولــة مشــاركة للعــراق اال مالليــم كمــا يقــال باللهجــة 
المصريــة بســبب عــدم الثقــة بمؤسســاته الحكوميــة، 
بالرغــم مــن  ظهــور العبــادي فــي المؤتمــر أقــرب الــى  
قائــد صليبــي مثــل ريتشــارد قلــب االســد اكثــر ممــا عليــه 
صــالح الديــن االيوبــي، حيــث دون انتصاراتــه فــي 
ــا  ــذي هــزم داعــش واســترد م ــوان البطــل ال ســجل بعن
خســره المالكــي، فمــا بالــك اليــوم أن يســتطيع الكاظمــي 
ــة الخضــراء  ــى المنطق ــى ســلطة عل ــك حت ــذي ال يمتل ال
التــي يقبــع فيهــا، فكيــف لــه أن يكــون بيضــة قبــان بيــن 
قــادة تصديــر االرهــاب والحــرب بالوكالــة فــي العــراق!

ــي  ــل تكمــن ف إن المشــكلة ال تكمــن بالكاظمــي نفســه، ب
سياســة الواليــات المتحــدة االمريكيــة التــي وقفــت دائمــا 
ــف  ــن خل ــوى واحــزاب وشــخصيات جــاءت م ــف ق خل
التاريــخ مثــل عــالوي والمالكــي والعبــادي واخيــرا بطــل 

صناعــة االوهــام )الكاظمــي(.
ــات  ــا الســؤال االخــر المطــروح، أال تعــرف الحكوم أم
ــأن العــراق ليــس مؤهــل  ــْت دعــوة المشــاركة ب التــي لب
ــرد:  ــه، وال ــذي رســمه الكاظمــي ل ــدور ال ــأن يلعــب ال ب
نعــم تعــرف ولكــن ال تريــد هــذه الحكومــات اعطــاء اي 
فرصــة حتــى لــو كانــت وهميــة ان تحــل اآلخريــن محلها 
و تمــأ فراغهــا. وكل واحــدة مــن تلــك الــدول متورطــة 
ــم فــي العــراق بشــكل او  بمــا حــدث ويحــدث مــن جرائ
بأخــر منــذ الحــرب العراقية-االيرانيــة ومــرورا بحــرب 
ــاء بغــزوه  ــة والحصــار االقتصــادي وانته ــج الثاني الخلي
ــر  ــر دعــم الجماعــات والمليشــيات او عب ــه، عب واحتالل
ــراءة  ــم ب ــاول تقدي ــها، وتح ــث جيوش ــاه وعب ــع المي قط
ذمــة عبــر اإلعــالم المأجــور، وتســويق نفســها بأنــه تريــد 
ــس  ــراق. الي ــر الع ــالم لجماهي ــر والس ــار والخي االزده
ــام  ــي صناعــة األوه ــا ف ــل نظيره ــة ق ــذا احترافي ــي ه ف
ــي  ــي ف ــاء الذات ــام االكتف ــد  إتم ــارج بع ــا للخ لتصديره

داخــل العــراق.

مقطع من مقال لينين ) برنامجنا( 
...إننــا نقــف كليــا علــى أرضيــة نظريــة ماركس: فهــي التي 
حولــت للمــرة األولــى االشــتراكية مــن طوبويــة إلــى علــم، 
ــة ورســمت الطريــق  ــى أســس ثابت ــم عل وأرســت هــذا العل
الــذي ينبغــي الســير فيــه مــع تطويــر هــذا العلــم باســتمرار 
ومــع دراســته وتعميقــه بجميــع تفاصيلــه. وقــد كشــفت 
كنــه االقتصــاد الرأســمالي المعاصــر إذ أوضحــت بــأي 
نحــو يســتر اســتئجار العامــل، شــراء قــوة العمــل، اســتعباد 
ــة  ــل حفن ــك مــن قب ــر المال ــاء الشــعب غي ــن مــن أبن الماليي
مــن الرأســماليين، مالكــي األراضــي والمصانــع والمناجــم 
الرأســمالية  وخالفهــا. وبينــت كيــف يتجــه كل تطــور 
المعاصــرة إلــى زحزحــة اإلنتــاج الصغيــر مــن قبــل 
اإلنتــاج الكبيــر، ويخلــق الظــروف والشــروط التــي تجعــل 
مــن الممكــن والضــروري بنــاء المجتمــع علــى أســاس 
اشــتراكي. وعلمتنــا أن نــرى وراء ســتار العــادات المتأصلة 

والدســائس السياســية والقوانيــن العويصــة والتعاليــم المعقــدة 
ــف  ــن مختل ــي، النضــال بي ــدا، النضــال الطبق قصــدا وعم
أصنــاف الطبقــات المالكــة وبيــن ســواد غيــر المالكيــن 
والبروليتاريــا التــي تســير علــى رأس جميــع غيــر المالكين. 
وأوضحــت مهمــة الحــزب االشــتراكي الثــوري الحقيقية. إن 
هــذه المهمــة ال تقــوم فــي اختــالق المشــاريع إلعــادة بنــاء 
ــين  ــم بتحس ــماليين وأذنابه ــظ الرأس ــي وع ــع، وال ف المجتم
أوضــاع العمــال، وال فــي حبــك المؤامــرات، بــل فــي تنظيــم 
نضــال البروليتاريــا الطبقــي وقيــادة هــذا النضال الــذي هدفه 
النهائــي هــو ظفــر البروليتاريــا بالســلطة السياســية وتنظيــم 

المجتمــع االشــتراكي.
ونحــن نســأل اآلن: أي شــيء جديــد قدمــه لهــذه النظريــة 
ــا هــذه  ــاروا فــي زمنن »مجددو«هــا الصّخابــون الذيــن أث
الضجــة الشــديدة ملتفيــن حــول االشــتراكي األلمانــي 

ــوة  ــوا أي خط ــم يدفع ــم ل ــدا: فإنه ــيء أب ــتين؟ ال ش برنش
ــم الــذي أوصانــا ماركــس وانجلــس  إلــى األمــام هــذا العل
ــدة  ــاليب جدي ــا أي أس ــوا البروليتاري ــم يعلم ــره؛ ول بتطوي
ــن  ــات م ــين مقتطف ــط، مقتبس ــروا فق ــا تقهق ــال؛ إنم للنض
نظريــات متأخــرة، ومروجيــن بيــن صفــوف البروليتاريا، 
ــام  ــازل أم ــازل، التن ــة التن ــل نظري ــة النضــال، ب ال نظري
أعــداء البروليتاريــا األلــداء، أمــام الحكومــات واألحــزاب 
البحــث عــن وســائل  التــي ال تــكل فــي  البرجوازيــة 
ــد كان أحــد مؤسســي  ــدة لمطــاردة االشــتراكيين. ولق جدي
وزعمــاء االشــتراكية-الديموقراطية الروســية، وأعنــي بــه 
بليخانــوف، علــى كامــل الحــق والصــواب عندمــا أخضــع 
لنقــد صــارم ال هــوادة فيــه »النقــد« األحــدث، أي »نقــد« 
برنشــتين الــذي تنكــر لنظراتــه اآلن حتــى ممثلــو العمــال 

ــر(. ــي مؤتمــر هانوف األلمــان )ف
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مذكرة الى الرأي العام العالمي

الى الحكومات في دول العالم كافة
الى كافة المنظمات االنسانية والنسوية

األفغانيــات  لمالييــن  ومــروع  مريــر  تطــور  فــي 
ــم  ــة مجتمعه ــل حري ــن أج ــوا م ــن عمل ــن الذي واالفغانيي
ــان  ــم عــادت طالب ــع أنحــاء العال ــي جمي ــم ف ولمناصريه
فــي ١5 آب ٢٠٢١ مــرة اخــرى للســيطرة وفــرض 
حكمهــا علــى أفغانســتان إثــر انســحاب القــوات االمريكية 

ــا. ــا منه وحلفائه
لقــد جربــت النســاء حكــم طالبــان منــذ عــام ١996 
إلــى بدايــة الغــزو االمريكــي فــي أكتوبــر ٢٠٠١ حيــث 
تعرضــن إلــى ابشــع انــواع االضطهــاد وتجريــد المــرأة 
التعليــم والعمــل  فــي  أبســط حقوقهــا االنســانية  مــن 
وحريــة التنقــل وشــكل اللبــاس. تحــاول اآلن تجميــل 
ــن  ــام" ع ــو ع ــدار "عف ــالل إص ــن خ ــم م ــا القدي وجهه
كل موظفــي الدولــة وحــث النســاء علــى االنضمــام إلــى 
حكومتهــا. ولكننــا نــرى رجــال افغانســتان يهربــون قبــل 
نســاءها، بســبب الذعــر الــذي أشــاعته ســيطرة التنظيــم 
علــى هــذا البلــد لمــا فيــه مــن تهديــد لــكل القيــم اإلنســانية 

ــة ــة والتحرري والمدني
أفغانســتان  فــي  االمريكيــة  السياســات  وفّــرت  لقــد 
الحكــم عبــر دعمهــا  الــى  األجــواء إلعــادة طالبــان 
للجماعــات الفاســدة والمناهضــة لمصالــح الجماهيــر، 
ومهمــا حاولــت تمويــه هــذا الفشــل بمقــوالت االحتــواء، 
أو اإلغــراق أو التوريــط ، أو »االنطــواء علــى النفــس« 

أو المتطلبــات االنتخابيــة والصــراع الداخلــي ، فالثابــت 
أن أمريــكا علــى مــدى عشــرين عامــا مــن الحــرب علــى 
ــاءة، وال  ــكيل إدارة ذات كف ــتطع تش ــم تس ــاب ، ل االره
جيــش حقيقــي، وال دولــة مدنيــة وال بنــاء أي شــكل مــن 
ــه  ــرف أو عودت ــر التط ــع خط ــة لمن ــكال الديمقراطي أش
ال فــي أفغانســتان وال فــي ايــة دولــة تدخلــت فيهــا ، 
بــل خلقــت أرضيــة خصبــة لنمــو التطــرف ، واكتســابه 

ــر مــن مــكان. ــي أكث ــاً ف زخم
ــر  ــرة نعب ــذا المذك ــى ه ــن عل ــات والموقعي نحــن الموقع

عــن ســخطنا وادانتنــا الســتالم طالبــان الســلطة فــي 
افغانســتان وندعــو كافــة حكومــات العالــم مــن اجــل 
محاصــرة هــذا النظــام، وعــدم االعتــراف بحكومــة 
طالبــان وبــدون اي قيــد او شــرط. ودعــم نضــال نســاء 
ورجــال افغانســتان مــن اجــل ان يتمتــع الجميــع، بالحرية 
والمســاواة واالعتــراف بحقوقهــن-م فــي العمــل والتعليــم 

ــم. ــش الكري ــر والعي والتعبي
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»يقاطع«... »يشارك«، غٌد مشرٌق يبدأ من صفحة أخرى!
وباألخــص بعــد حرائــق المستشــفيات فــي الناصريــة 
حركــة  إن  العشــرات.  ضحيتهــا  راح  التــي  وبغــداد 
االنســحاب كانــت تهــدف الــى خلــق ضجــة جديــدة 
ــار،  ــذا التي ــوف ه ــي صف ــر ف ــث روح اكب ــك وب لتحري
وباألخــص انــه مقبــل علــى انتخابــات! ان هــذه المنــاورة 
ــاي  ــا ب ــة له ــة، وال صل ــة ضيق ــح انتخابي ــق بمصال تتعل
تغييــر حقيقــي فــي حيــاة ومعيشــة عشــرات المالييــن مــن 
ــار الصــدري  ــد التي ــى ي ــي عل ــذا ال يأت ــن. أذ ه العراقيي
وأمثالــه، وباألخــرى ليــس لــه مكانــة فــي ممارســة هــذا 

ــه.     ــار وأهداف التي
ولكــن مــاذا ســيعمل هو؟! إن ســيناريوا االخريــن الداعين 
لالنتخابــات معــروف، ولكنــه هــو نفســه ال يعــرف مــاذا 
ــراره باالنســحاب  ــد ق ــدى، بع ــل إن قاطــع؟! إن مقت يعم
فــي منتصــف تمــوز، هــو فــي تيــه تــام! ال يعــرف مــاذا 
يفعــل؟! رغــم إن اآلخريــن قــد وعــدوه بانــه ســينال 
حصتــه مــن كعكــة الســلطة، حصصــه، )وزاراتــه، 
مناصبــه الحكوميــة، صفقاتــه وكوموشــناته و... ســينالها 
دون نقصــان ســواء أشــارك فــي االنتخابــات ام ال؟! 

ــه! ــن الشــديدة علي ــوط االخري ــك عــن ضغ ناهي
ــي  ــة »االصالحــات« الت  وإال فالســؤال، مــاذا فــي ورق
ــن  ــري م ــم، العام ــي، الحكي ــي، الحلبوس ــا البرزان وقعه
ــم  ــدى ك ــر مقت ــد ان يذّك ــاج أح ــل يحت ــد؟! ه ــيء جدي ش
ــم  ــق ت ــد وخارطــة طري ــة »شــرف« وتعه ــاق ووثيق اتف
توقيعهــا مــن قبــل  أولئــك عديمــي الشــرف ومــاذا حــّل  
ــد فــي تعهــد »تحســين احــوال  ببنودهــا؟! مــا هــو الجدي
ــزع الســالح  ــروة«، »ن ــادل للث ــع الع ــاس«، »التوزي الن
المنفلــت«، »محاربــة الفســاد«، »ال للمحاصصــة«، 

مــن  و...غيرهــا  الدولــة«  هيبــة  علــى  »الحفــاظ 
أمــور ال تتعــدى حبــر علــى ورق. ان الصــدر قبــل 
غيــره  مشــارك فــي كل هــذا وطــرف أساســي فيــه. 
ــدي«  ــش المه ــرايا الســالم« و«جي ــف »س ــف نصن فكي
ــيات  ــن مليش ــا م ــزرق« وغيره ــات ال ــة القبع و«بلطجي
الصــدر؟! أي دولــة وقانــون تســير وفق »جــرة اإلذن«؟! 
ــا،  ــد قيادييه ــع  اح ــه م ــت جماعت ــاذا فعل ــره بم ــل أذّك ه
العــوادي، الــذي هجمــوا عليــه وحرقــوا موالتــه و...
غيــر ذلــك؟! هــل أذّكــره بمــاذا فعلت ميليشــياته، »ســرايا 
الســالم«، حيــن انتشــرت فــي بغــداد وبعثــت الرعــب فــي 
افئــدة النــاس باســتعراض فــج للقــوى تحــت حجــة »لدينــا 
ــى المقدســات والمقدســات  ــاك مؤامــرة عل ــار ان هن أخب
فــي خطــر!!«، ناهيــك عــن »المحاكــم الشــرعية« التــي 
شــكلّوها وقتــل الخوئــي ومجــزرة الشــباب المثلييــن و... 
ــة«  ــن »دول ــدث ع ــن يتح ــر م ــدى آخ ــا. إن مقت غيره
منفلــت«  و«ســالح  و«قانــون«  دولــة«  و«هيبــة 
و«فســاد« والــخ. أيتطلــع احــد مــا الــى وعــود مــن امثــال 
المذكــورة اســمائهم اعــاله الغارقيــن فــي الفســاد، النهــب، 

ــخ؟! ــة و....ال ــة المنظم الجريم
ــدى،  ــا مقت ــدث عنه ــي يتح ــالح« الت ــة االص  إن »ورق
ــي أال  ــا ه ــراره، م ــن ق ــِدَل ع ــها َع ــى أساس ــي عل والت
طــوق نجــاة  وحبــل نجــاة لمقتــدى الصــدر. وإال، ال 
يعــرف مــاذا يفعــل. اذ بنيــت كل العمليــة السياســية فــي 
العــراق، وأشــاعت الطبقــة الحاكمــة وابواقهــا المأجــورة 
علــى ان ال ســبيل ســوى »االنتخابــات«، حتــى ولــو 
كانــت كارتونيــة وهزيلــة إلــى ابعــد الحــدود. ال يهــم ألن 
مــا ينشــدوه هــو فقــط الصــوت االنتخابــي للمواطــن حتــى 

ــرقوا  ــى يس ــة، حت ــنوات مقبل ــع س ــمه ألرب ــوا باس يحكم
وينهبــوا ويقتلــوا ويســنّوا احــط القوانيــن والقــرارات 
الرجعيــة والمعاديــة للمــرأة، للعامــل، للطفولــة، للشــباب 

ــع انســاني. ــكل تطل ول
يقاطــع الصــدر، يشــارك الصــدر، تقــام االنتخابــات، عدم 
اقامتهــا .... كلهــا ينبغــي ان ال تكــون قضيــة الجماهيــر 
فــي العــراق. ان االنتخابــات هــي عمليــة لترتيــب تقاســم 
الســلطة والحكــم، وبالتالــي الكعكــة والثــروات، بيــن 
جماعــات طفوليــة ولصوصيــة برجوازيــة معاديــة حتــى 
النخــاع لجماهيــر العــراق. إن هــذا االمــر قضيتهــم، لماذا 
نضفــي الشــرعية والقانونيــة علــى حكمهــم؟! لقد حســمت 
االشــكال  بأوضــح  منهــم  موقفهــا  العــراق  جماهيــر 
والعبــارات: »كلهــم يعنــي كلهــم« دون أي اســتثناء، مــن 

ــن وعشــائر وإســالميين و...! ــن وطائفيي قوميي
ــن  ــدأ م ــراق يب ــر الع ــرق لجماهي ــد مش ــتقل وغ إن مس
اكتوبــر- إدامــة  صفحــة أخــرى تختلــف كليــاً، مــن 

تشــرين، مــن تصاعــد وتعميــق نضــال الجماهيــر فــي كل 
محلــة ومعمــل ومركــز دراســي، مــن ارتقــاء العاطليــن، 
العمــال، الطلبــة، الخريجيــن، نســاًء ورجــاالً بنضاالتهــم 
ــس وكل  ــة ومجال ــات عام ــي اجتماع ــهم ف ــم انفس وتنظي
ــا  ــع م ــن اوس ــي تضم ــة الت ــة الممكن ــكال التنظيمي االش
يمكــن مــن تدخــل الجماهيــر وفــرض ارادتهــا وســلطتها 
ــا  ــة لم ــياتية الجاثم ــوى المليش ــذه الق ــى ه ــرة عل المباش
يقــارب العقديــن علــى قلــوب المجتمــع. إن هــذا هــو 
ــة. ــد مــن هــذه الطغمــة اإلجرامي ســبيل الخــالص الوحي
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عالــم افضــل: هنــاك تصــور شــائع نوعــا مــا لــدى 
انســحبت  امريــكا  ان  مفــاده  الغربييــن  المحلليــن 
مشــروع  للصيــن  للصيــن.  المشــاكل  خلــق  بهــدف 
ــر  ــر. ان محــور خــط الحري عمــاق اســمه خــط الحري
الــى  ومنــه  وايــران  وافغانســتان   بباكســتان  يمــر 
اوروبــا.. ان تــرك افغانســتان منطقــة مضطربــة وغيــر 
ــل  ــر يضــع عراقي ــات ومخاط ــة بصراع ــه ومحفوف امن
ــة  ــر تقوي ــاق او عب ــروع العم ــذا المش ــام ه ــة ام جدي
)ومــا  بالمنطقــة  المتشــددة  االســامية  الجماعــات 
اكثرهــا!( ممــا يؤثــر علــى االســتقرار السياســي لتلــك 
البلــدان ... وبالتالــي، ان امريــكا بخطوتهــا هــذه توجــه 
ضربــة للصيــن وروســيا و... كــم هــذه المقاربــات 

واقعيــة وصحيحــة برايكــم؟!
تومــا حميــد:  لقــد كانــت أفغانســتان غيــر مســتقرة 
ــي  ــة الت ــي األفغاني ــب األراض ــكا. ان اغل ــود أمري بوج
ــيطرة  ــت س ــت تح ــكانية كان ــز الس ــارج المراك ــي خ ه
ــؤ  ــكان التنب ــس باإلم ــكا. لي ــود أمري ــى بوج ــان حت طالب
فيمــا إذا كانــت أفغانســتان ستســتقر او تنزلــق الــى 
بــان  اعتقــد  ال  شــخصيا  انــا  ولكــن  أهليــة.  حــرب 
ــر.  ــق الحري ــي طري ــتان ه ــع أفغانس ــن م ــكلة الصي مش
ــر  ــق الحري ــة لطري ــة االصلي ــوال، الخط ــي كل األح ف
ــق  ــذا الطري ــمالي له ــار الش ــتان. فالمس ــر بأفغانس ال تم
ــدا،  ــر بكازخســتان، روســيا، روســيا البيضــاء، بولن يم
المانيــا، فرنســا. والمســار الثانــي أي الجنوبــي يمــر ب 
ــتان،  ــتان ، تركمس ــتان، أوزبكس ــتان، طاجيكس )قيرغس
ايــران، العــراق ، ســوريا ، تركيــا. والفــرع االخــر 
ــاء  ــى مين ــر باكســتان ال ــي يمــر عب مــن المســار الجنوب

جــوادر الباكســتاني.
 لــن اتعجــب ان تحــرص طالبــان علــى اقامــة عالقــات 
مــع دول العالــم وكســب اعترافهــا، او علــى األقــل 
جعلهــا تتعامــل مــع أفغانســتان تحــت حكــم طالبــان. 
ــا  ــان ١996-٢٠٠١ فيم ــر طالب ــوم هــي غي ــان الي طالب
يتعلــق فــي التعامــل مــع القــوى األخــرى. كان للصيــن 
وروســيا مثــال تواصــل مــع طالبــان لســنين. لهــذا تجــد 
ــول. ــي كاب ــا ســفاراتهما ف ــم تغلق ــن ل ان روســيا والصي
ــى  أفغانســتان، وبغــض النظــر عمــن يحكــم، بحاجــة ال
االســتثمارات األجنبيــة وخاصــة الصينيــة. اذ يوجــد 
بقيمــة  االســتخراج  تنتظــر  معــادن  أفغانســتان  فــي 
ــادرة. مــن جهــة  ترليــون دوالر، بمــا فيهــا المعــادن الن
ــرص  ــي وف ــتقرار السياس ــن باالس ــم الصي ــرى، تهت اخ
االســتثمار بمــا فيهــا فــي أفغانســتان. هنــاك حديــث مــن 
ــاون  ــمى بالتع ــا يس ــيع م ــن بتوس ــوم الصي ــان تق االن ب
االقتصــادي الصينــي الباكســتاني ليشــمل افغانســتان. ان 
أولــى الخطــوات هــي امــداد الخــط الســريع الــذي يربــط 
الصيــن بباكســتان الــى أفغانســتان عــن طريــق خــط 
ــذا هــو  ــا يحســم ه ــول. ان م ــن بيشــاور وكاب ســريع بي
مــدى قــدرة طالبــان علــى فــرض االســتقرار السياســي
ان مشــكلة الصيــن األساســية هــي فيمــا اذا كانــت أمريكا 
او حتــى طالبــان ســتقوم بدعــم الحــركات اإلســالمية فــي 
إقليــم شــنجان الصينــي الــذي تقطنــه األقليــة مــن مســلمي 
االيغــور او تقويــة الحــركات اإلســالمية اإلرهابيــة فــي 
ــق  ــا طري ــي ســيمر فيه ــيا الوســطى الت ــات اس جمهوري
ــروع  ــذا المش ــا ه ــي يجلبه ــد الت ــن الفوائ ــر. ولك الحري

لــدول اســيا الوســطى هــي مــن األهميــة بحيــث ســتقوم 
هــذه الــدول بــكل مــا فــي وســعها إلزالــة كل العراقيــل 
ــروع  ــذا المش ــر له ــوذج مصغ ــاك االن نم ــه.  فهن امام
يربــط الصيــن مــن خــالل كازخســتان وروســيا بأوروبا، 
وهــو يشــمل خــط لســكك حديــد وخــط للشــاحنات وخــط 
لســفر وانتقــال االفــراد بــدون أي مشــاكل. ســتبين األيــام 
القادمــة نوعيــة العالقــات بيــن الصيــن وطالبــان، ولكــن 
ــات  ــم الجماع ــدم دع ــان بع ــزم طالب ــب ان تلت ــن اتعج ل
وتعامــل  الصينيــة  االســتثمارات  مقابــل  اإلســالمية 
الصيــن معهــا. فطالبــان بحاجــة الــى ان تكــون مقبولــة 
ــوم هــو هــل ســيكون بإمــكان  ــر المعل ــا. االمــر غي دولي
ــن  ــرب م ــدا الغ ــتقرار ام ال، اذا ب ــرض االس ــان ف طالب

ــادة احمــد مســعود. االن بدعــم التحالــف الشــمالي بقي
ــق  ــم الناط ــان ومنه ــادة طالب ــدث ق ــل: يتح ــم افض عال
الرســمي للمكتــب السياســي عــن ان طالبــان اليــوم هــي 
غيــر طالبــان الســابقة، مــا قبــل 20 عــام حيــن حكمــت 
مــن 1996 الــى 2001... اذ تؤمــن اليــوم بحريــة 
المــرأة وان يكــن وفــق الثوابــت االســامية ، حريــة 
الــراي والتعبيــر واالحــزاب السياســية، علــى قــول 
ــان وأفغانســتان  ــي طالب ــة ف احــد مســؤوليهم ان الحري
ســتكون اوســع مــن الفيســبوك )!!(... اي ال تبقــى 
ــد واقتــل و... الســؤال كــم  ــان اذبــح واجل ــان طالب طالب
هــذا التصويــر واقعــي.... هــل يمكــن ان تكــون طالبــان 

ــان اخــرى؟! طالب
تومــا حميــد: انــا لســت مقتنعــا بادعــاءات طالبــان حــول 
احتــرام حقــوق االنســان وحقــوق النســاء والحريــات 
ال  األمــور  هــذه  ان  والسياســية.  والمدنيــة  الفرديــة، 
ــرض ظــروف  ــوف تف ــان. س ــة طالب ــع طبيع ــق م تتواف
وحشــية علــى جماهيــر أفغانســتان، وســوف تســتمر فــي 
اســتعباد المــرأة، وانــكار ابســط الحقــوق والحريــات 
المدنيــة والفرديــة والسياســية. ان وصــول طالبــان الــى 
ــل  ــاب والقت ــن اإلره ــدة م الســلطة ســيجلب موجــة جدي
والقمــع والرجعيــة. اذ مــاذا تعنــي حقــوق المــرأة او 
ــت  ــة حســب الثواب ــية والمدني ــة والسياس ــوق الفردي الحق
اإلســالمية؟ هــذا هــراء. المســالة هــي هــل ستســمح 
جماهيــر أفغانســتان لطالبــان بــان تفــرض هــذه األمــور. 
طالبــان تريــد ان تعطــي انطبــاع بانهــا هــي ليســت 
ــرة ان  ــى حــد مــا مجب ــان ال ــان ٢٠٠١ ولكــن طالب طالب
تتغيــر الن المجتمــع االفغانــي هــو ليــس مجتمــع ٢٠٠١، 
اذ تغيــرت تطلعــات الجماهيــر. مــن جهــة أخــرى، يقــوم 
ــرة  ــان متغي ــالة ان طالب ــم مس ــي بتضخي ــالم الغرب االع
حتــى يثبــت بــان تدخــل أمريــكا نجــح فــي تحقيــق أهدافه.
ــيطرة  ــي )س ــع "الواقع ــذا الوض ــع ه ــل: م ــم أفض عال
ــات  ــرب والمنظم ــف ســيتعامل الغ ــان(، كي ــم طالب وحك
االوربــي  واالتحــاد  المتحــدة  االمــم  مثــل  الدوليــة 
وغيــره...؟  تتحــدث طالبــان نفســها عــن إقامــة عاقات 
طيبــة مــع الجيــران )روســيا والصيــن وطاجكســتان 
وباكســتان وايــران و... غيرهــا( ومــع امريــكا لهــا 
اتفاقــات وتتحــدث عــن انهــا تنــوي اقامــة عاقــات 
ســليمة مــع العالــم وال تقبــل بــان تكــون افغانســتان 
منطلقــا ألي عــداء للــدول االجنبيــة... كيــف تــرون 
ــان  ــود طالب ــن وج ــم م ــو موقفك ــا ه ــور وم ــم االم انت

كدولــة.....؟!
تومــا حميــد: فيمــا يتعلــق االمــر بالغــرب واالتحــاد 

األوربــي، اعتقــد بــان الــذي يســود هــو حالــة مــن 
الغمــوض. اذ لــم يحســموا لحــد االن كيــف ســيتعاملون 
مــع طالبــان ومــدى الدعــم الــذي ســيقدمه التحالــف 
الشــمالي. ولكــن اعتقــد فــي النهايــة ســوف يقبلــون 
ســيحاول  أفغانســتان.  فــي  ســيفرض  الــذي  بالواقــع 
الغــرب المنافســة مــع الصيــن وروســيا فــي كســب 
المــوارد  فــي  باالســتثمار  يتعلــق  فيمــا  أفغانســتان 
الطبيعيــة وحتــى إقامــة خــط االنابيــب لنقــل الغــاز 
ــى الشــاطئ  ــا ال ــى أفغانســتان ومنه ــن تركمنســتان ال م
الباكســتاني او االســتثمار فــي تعديــن المــوارد الطبيعيــة 
مثــل الليثيــوم والنحــاس والحديــد والذهــب. ولكــن اعتقــد 
بــان للصيــن اليــد الطولــي فــي هــذا المجــال، وقــد تتمكــن 
ــر إذا اســتقر  ــي مشــروع الحري مــن دمــج أفغانســتان ف

الوضــع. 
ــة  ــان هــي قــوة رجعيــة ظالمي ــا هــو ان طالب امــا موقفن
يجــب ازاحتهــا بالقــوة. لأســف ان الظــروف التــي 
طبيعيــة،  غيــر  هــي  االفغانــي  المجتمــع  بهــا  يمــر 
لصــراع  ســاحة  لعقــود  أفغانســتان  اصبحــت  حيــث 
ــروب  ــاوية والح ــاع المأس ــة. ان األوض ــوى الرجعي الق
والتدخــالت العســكرية ووجــود قــوى الســيناريو األســود 
ــان ألربعــة عقــود تعيــق فرصــة الجماهيــر  مثــل الطالب
فــي أفغانســتان للمقاومــة وتقلــل مــن فــرص الجماهيــر 
ــكل  ــري بش ــي جماهي ــال سياس ــي نض ــوض ف ــي الخ ف

ــر. ــي ومباش مدن
ان مشــكلة أفغانســتان هــو ان هــذا المجتمــع ليــس لديــه 
ــى الســلطة. ان  ــوم عل ــدرة تصــارع الي ــة مقت قــوة تقدمي
الصــراع هــو بيــن القــوات الرجعيــة. ولكــن هنــاك بوادر 
هنــا وهنــاك لمقاومــة مــن قبــل النســاء والقــوى المدنيــة، 
ــدن، وان  ــاواة والتم ــة والمس ــة للحري ــر المحب والجماهي
كانــت ضعيفــة، ولكــن مــع هــذا فهــي تعتبــر االمــل 
الوحيــد. يجــب ان ال ننخــدع بأحمــد مســعود ابــن احمــد 

شــاه مســعود او امــر هللا صالــح نائــب اشــرف غنــي.
ــوى اإلســالمية مســلحة وتمــارس العنــف.  ــان والق طالب
والشــيوعية  والنســوية  التقدميــة  القــوى  امــام  ليــس 
والعمــال والكادحيــن فــي أفغانســتان مــن بديــل غيــر بناء 
جبهــة جماهيريــة ثوريــة تنظــم نضــال مســلح ضــد هــذه 
القــوى. يجــب ان ال يســمح لطالبــان ان تتحكــم بمصــر 
ــرب  ــرض الح ــم وتف ــق مظل ــي نف ــه ف ــع وتضع المجتم
والقتــل والرجعيــة مــن خــالل نضــال جماهيــري ثــوري. 
ان بــروز جبهــة جماهيريــة تقدميــة ســوف يجلــب دعــم 
ــول  ــتراكية ح ــة واالش ــوى التقدمي ــي للق ــن امم وتضام

العالــم. 
فيمــا يتعلــق بالسياســية الدوليــة، بنظــري يجــب النضــال 
ضــد انهــاء االحتــالل وأنهــاء تدخــل كل الــدول فــي 
أفغانســتان مــن أمريــكا وباكســتان والهنــد وروســيا 
وإيــران. واالهــم يجــب الوقوف ضــد أي محاولة لفرض 
ــر  ــون لجماهي ــب ان يك ــد.  يج ــذا البل ــى ه ــار عل حص
أفغانســتان الحــق فــي تقريــر مســتقبلهم بأنفســهم.  يجــب 
ــب  ــرعية، ويج ــة ش ــان كحكوم ــراف بطالب ــدم االعت ع
العمــل مــن اجــل تنظيــم الجماهيــر واالرتقــاء بنضاالتهــا 
ــان فــي أفغانســتان مــن مدنيــة بحيــث  وعندهــا ســنجد ب
يكــون بإمكانهــا اختيــار نظــام حكــم أفضــل مــن الحكــم 
ــن  ــان م ــذي تفرضــه طالب ــكا او ال ــذي تفرضــه أمري ال

خــالل الســالح.

)الجزء الثاني واألخير(


