
َمْن يدق الطبول إلدانة التطبيع 
مع إسرائيل !

ــة  ــوري وثيق نشــر مشــعان الجب
تضمنــْت قائمــة مــن األســماء 
ــدن عشــية غــزو  ــت فــي لن وقّع
العــراق ومــن قبــل عــدد مــن 
ــة  ــي العملي ــوم ف ــن الي الموجودي
الموقعــون  يتعهــد  السياســية. 
ــل  ــرائيل مقاب ــع إس ــع م بالتطبي
تســليمهم للســلطة فــي العــراق. 
ســتجدون الوثيقــة فــي ملحــق 

ــفل. ــي االس ــال ف ــذا المق ه
ــا شــخصيا  ــة ال يهمن فــي الحقيق
ال مــن بعيــد وال مــن قريــب 
ســواًء  الوثيقــة،  هــذه  شــأن 
ــم يتعهــدوا،  أكانــت صحيحــة او غيــر صحيحــة، تعهــدوا بالتطبيــع مــع إســرائيل أم ل
ألنــه ببســاطة  مــن أضفــى الشــرعية علــى أســر رقــاب جماهيــر العــراق إلــى المارينــز 
األمريكــي وارتهــان ثرواتهــا وتحويــل العــراق الــى بلــد فاشــل بامتياز، وســاحة لتصفية 
الحســابات الدوليــة وحــرب الوكالــة، ومســتنقع للعصابــات االســامية والمافيــات مــن 
كل حــدب وصــوب، واطفالــه ونســائه وشــبابه يبحثــون فــي أكــوام الزبالــة عــن الطعــام 
ــوم  ــاة لي ــد الحي ــى مــا يبقيهــم قي ــه عل او عــن اي شــيء يمكــن بيعــه والحصــول مقابل
ــد  ــدوق النق ــي لصن ــام ه ــذه األرق ــر ٤٠٪ ، وه ــى الحــد تجــاوز حاجــز الفق اخــر، إل
الدولــي قبــل إصاحــات الكاظمــي وورقتــه البيضــاء ســيئة الصيــت، فآخــر مــا يمكــن 
الحديــث عنــه هــو النفــاق السياســي والكــذب الــذي يجــب أن يكــون جــزء مــن الســيرة 
الذاتيــة لهــؤالء المدونــة أســمائهم كــي يتأهلــوا للعمليــة السياســي ويجــدو لهــم موقعــا 
فــي النظــام السياســي الفاســد فــي العــراق. فــا تنتابنــا ذرة اســتغراب ابــدا اذا كانــت 

ــوري هــذه صحيحــة. ــة الجب وثيق
المشــكلة الحقيقــة وســبب كتابتنــا لهــذه األســطر هــي فــي إصــدار عــدد مــن الفعاليــن 
ــوا جــزء مــن الخطــاب  ــع، وبالنتيجــة يكون ــة التطبي ــات بإدان العمــال ومنظماتهــم بيان
السياســي للملكييــن أكثــر مــن الملــك نفســه امثــال المليشــيات التــي ذبحــت المتظاهريــن 
فــي وضــح النهــار فــي انتفاضــة أكتوبــر. الســؤال الــذي نطرحه علــى هــؤالء االعزاء، 
ــن  ــدول المرفوضــة م ــن ال ــة بي ــع السياســات البرجوازي ــال م ــا نحــن العم ــا عاقتن م
ــراق  ــن الع ــة بي ــاك عاق ــت هن ــواًء أكان ــال س ــن العم ــا نح ــي مصلحتن ــا ه ــا! م قبلن
ــا  ــن عدمه ــات أو م ــك العاق ــتعيد تل ــل س ــعودية، ه ــكا والس ــن امري ــرائيل او بي واس
ــار  ــن إفق ــت م ــي فاقم ــة البيضــاء الت ــل الورق ــا قب ــى قيمته ــة ال ــة العراقي ــعر العمل س
المجتمــع،  هــل توفــر لنــا فــرص عمــل أو تســن قانــون ضمــان بطالــة ألكثــر مــن ١٢ 
مليــون عاطــل عــن العمــل، هــل تســن قانــون ضمــان اجتماعــي إنســاني لنــا فــي الوقــت 
الــذي تحــاول الحكومــة التنصــل مــن دفــع مســتحقاتها لصنــدوق الضمــان، هــل توفــر 
الخدمــات والضمــان الصحــي وتعيــد وهــج التعليــم لنــا، هــل ســتنهي الظلــم الطائفــي فــي 
المناطــق الغربيــة بحيــث ندفــن المســتنقعات الطائفيــة ،           التتمــة )ص2(...
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في الذكرى الثانية 
النتفاضة تشرين/ أكتوبر

كل الدعم والتضامن مع القوى 
الداعية للتحرر والمساواة وإنهاء 

العملية السياسية وانتخاباتها
بعــد أيــام قليلــة تمــر علينــا الذكــرى الثانيــة النتفاضــة تشــرين - أكتوبــر التــي أســقطت 
حكومــة عــادل عبــد المهــدي البغيضــة، تلــك الحكومــة التــي مثلــت الطبقــة البرجوازيــة 
والوجــه اإلجرامــي لإلســام السياســي بعــد مــا يقــارب عقديــن مــن اإلجــرام والفســاد 

والســرقة والنهــب واالغتيــاالت والقتــل وســطوة المليشــيات علــى المجتمــع.
ــيات اإلســام  ــتها مليش ــي مارس ــل واالختطــاف الت ــات القت ــن عملي ــم م ــى الرغ وعل
ــي  ــة اإلســامية ف ــل الجمهوري ــن قب ــة بشــكل مباشــر م ــلطته المدعوم السياســي وس
إيــران إلجهــاض انتفاضــة الماييــن مــن العاطليــن عــن العمــل وعمــال العقــود 
واألجــور والنســاء التواقــات للتحــرر والمســاواة، إال أنهــا فشــلت بالحيلولــة دون 
فــرض التراجــع علــى مكانتهــا السياســية واالجتماعيــة ال علــى صعيــد العــراق 

ــة. ــد المنطق ــى صعي ــل عل ــب ب فحس
ــة العروبيــة والمحليــة )الوطنيــة( تجييــر  وعلــى الجانــب اآلخــر حاولــت القــوى القومي
انتفاضــة أكتوبــر واســتغال نزعتهــا المعاديــة لإلســام السياســي؛ االســتئثار بهــا، 
ــادرة بعــد هزيمتهــا عبــر غــزو واحتــال العــراق، والعمــل علــى  الســترداد زمــام المب
إعــادة تموضعهــا السياســي لترســيخ نفســها فــي الســلطة السياســة. وكان الكاظمــي 
وحكومتــه المدعومــة هــذه المــرة مــن مليشــيات الصــدر، تعبيــرا وممثــا عــن ذلــك التيار 
الــذي انبثــق مــن العمليــة السياســية، وعمــل بجــد لتفريــغ انتفاضــة أكتوبــر مــن محتواهــا.
وكانــت الدعــوة إلــى االنتخابــات المبكــرة هــي مســعى ذلــك التيــار الــذي مثلــه الكاظمــي 
وتقويــض كل مطالــب االنتفاضــة مــن )إنهــاء عمــر العمليــة السياســية وتشــكيل حكومــة 
منبثقــة مــن الجماهيــر، محاكمــة قتلــة المتظاهريــن، حــل المليشــيات بمــا فيهــا الحشــد 
الشــعبي، توفيــر فرصــة عمــل او ضمــان بطالــة لــكل العاطليــن عــن العمــل مــن اإلنــاث 
والذكــور، إنهــاء كل أشــكال التمييــز القومــي والدينــي والطائفــي والجنســي، والقضــاء 
علــى الفســاد واســتئصال جــذوره..( إلــى مطلــب فــارغ مــن اي محتــوى وال يلبــي إال 

مســاعي تلــك القــوى الــذي يمثلهــا وهــو مطلــب االنتخابــات المبكــرة. 
فــي ذكــرى انتفاضــة أكتوبــر، نؤكــد مــن جديــد؛ أن أســاس الفســاد وكل إشــكال الظلــم 
ــة  ــة البرجوازي االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي وانعــدام األمــن مصدرهــا الطبق
ــة السياســية الفاشــلة، وأن  ــا العملي ــدت منه ــي ول ــا السياســية، والت ــا وتياراته ونظامه
ــادة  ــوى إع ــا س ــدف منه ــس اله ــدة لي ــوى الفاس ــك الق ــا تل ــو إليه ــات تدع ــة انتخاب أي
إنتــاج وترســيخ دعائــم هــذا النظــام وســلطته الحاكمــة، التــي اهتــزت بفعــل ضربــات 
انتفاضــة تشــرين، وطريــق إلدارة األزمــة السياســية وإعــادة إنتــاج نفــس القــوى التــي 

ابتلــت بهــا جماهيــر العــراق.
التتمة )ص2(...

بصدد خديعة 
»من تشرين إلى تشرين«

األحزاب السياسية بين 
األقوال واألعمال !



2
َمْن يدق الطبول إلدانة التطبيع . . .

* سمير عادل :

  بعــد ان طــرد المالكــي وهــو أحــد الذيــن وردت اســمائهم 
فــي الوثيقــة المذكــورة واكثرهــم صافــة بالتطبيــل ضــد 
التطبيــع، نقــول طــرد البعــوض منها ورش الظلــم الطائفي 
عليهــا ليكــون مرتعــا خصبــا لنمــو داعــش، هــل ســتنهي 
مأســاة األيزيدييــن ونطــوي ملــف مصيبــة النازحيــن، 
وهــل يمكــن مســح اثــار التطهيــر الدينــي بحقهــم وبحــق 

ــخ. المســيحيين والصابئة...ال
أليســت كل العاقــات  بيــن الحكومــات والــدول وأجهــزة 
ســري  وبشــكل  الكواليــس  خلــف  تجــري  مخابراتهــا 
وبعيــده عــن أعيننــا نحــن العمــال ولــم يأخــذوا رأينــا يومــا 
ــف  ــى كي ــا ننس ــا بالن ــك، فم ــى ذل ــاوة عل ــا، وع ــا به م
ــرض  ــا تف ــا مثلم ــا ودمائن ــات عرقن ــك الحكوم ــص تل تمت
شــروط عمــل قاســية علينــا لزيــادة أرباحهــم كمــا هــو حال 
رفاقنــا العمــال فــي الشــركات النفــط االجنبيــة فــي المــدن 
الجنوبيــة وشــركات الســمنت الفرنســية مثــل الفــارج فــي 
طاســلوجة الســليمانية وكربــاء وغيرهــا، ومثلمــا تمتــص 
دولــة اســرائيل الفاشــية عــرق رفاقنــا العمــال الفلســطينيين 
فــي اســرائيل وتســتغل وضعهــم المعيشــي لفرض شــروط 
عمــل قاســية عليهــم ناهيــك عــن التمييــز والظلــم القومــي 
ضدهــم مــن أجــل اســتثمار اســتغالهم علــى أفضــل حــال.
ــن  ــر م ــس أكث ــع لي ــة التطبي ــر إلدان ــل والتزمي ان التطبي
ــادة  ــطينية إلع ــة الفلس ــول القضي ــة ح ــة تالف ــد هوي تجدي
اإلنتــاج السياســي لجماعــات اإلســام السياســي بعــد 
ــر  ــى اث ــية عل ــة والسياس ــرعيتهم االجتماعي ــدوا ش ان فق

ضربــات انتفاضــة اكتوبــر وليــس أكثــر.
ان التطبيــل والتزميــر بإدانــة التطبيــع هــو مــن اجل طمس 
ــة  ــية واالقتصادي ــم السياس ــى كل جرائمه ــة عل او التعمي
اقــوى  رائحتــه  اصبحــت  الــذي  وفســادهم  والماليــة، 
ــف المســتنقعات اآلســنة، وبحاجــة ال ان  ــن رائحــة جي م
تــدرج فــي ســجل محاســبة منظمــة الشــفافية الدوليــة لهــم 
ــات  ــود اتفاقي ــي بن ــا ف ــل أيضــا يجــب ادراجه فحســب، ب
المنــاخ وحمايــة البيئــة بســبب تلــك الرائحــة النتنــة التــي 
ــة  ــأي مصداقي ــا. ف ــا وصحي ــة اجتماعي ــوث البيئ ــت تل بات
ــا  ــة عندم ــطينية العادل ــة الفلس ــل القضي ــة مث ــى لقضي تبق
ــت  ــد ارتفع ــة، وق ــات المجرم ــذه الجماع ــا ه ــع عنه تداف
عقيرتهــا حــول التطبيــع مــع اســرائيل، فــي الوقــت 
الــذي قتلــت مليشــيات هــذه الجماعــات وذبحــت وســرقت 
ونهبــت وصــادرت اراضــي فــي جــرف الصخــر وحــزام 
بغــداد والموصــل وســهل نينــوى واالنبــار وديالــى وقامت 
بتطهيــر طائفــي ودينــي ضــد جماهيــر العــراق أكثــر مــن 
ــرة  ــة اســرائيل بحــق الشــعب الفلســطيني وخــال فت دول

قياســية.
أمــا المفارقــة االخــرى  فلــو 
أحصينــا جرائــم امريــكا في 
ــا  ــيتها وقتله ــم، ووحش العال
لــكل مــن اعترض سياســتها 
فــي فيتنــام حيث قتلــت أكثر 
مــن مليــون ونصــف مليــون 
ــيما  ــي هيروش ــخص و ف ش
أكثــر  قتلــت  وناغازاكــي 
مــن ربــع مليــون انســان، 
والوس  كمبوديــا  وفــي 
الكوريــة  الحــرب  وفــي 

وفــي العــراق وافغانســتان، هــذا ناهيــك عــن االنقابــات 
العســكرية الدمويــة التــي قامــت بهــا )الســي آي أي ( فــي 
ــول،   ــة تط ــيلي والقائم ــيا وتش ــراق واندونيس ــران والع إي
ــى  ــرائيل، عــاوة عل ــع إس ــة م ــر دون مقارن ــي األكث فه
الدعــم السياســي والعســكري والمالــي واالســتخباراتي 
ــا  ــواله لم ــرائيل، اذ ل ــكا إلس ــل امري ــن قب ــي م الامتناه
تحولــت االخيــرة الــى دولــة فاشــية ومارقــة مثلمــا يســميه  
الكاتــب األمريكــي نعــوم تشومســكي، وتمــارس البلطجــة 
ــبة،  ــطيني دون محاس ــعب الفلس ــق الش ــا بح ــل عرابه مث
ومــع هــذا، هنــاك عاقــات طيبــة مــع امريــكا والــكل يحــج 
الــى ســفارتها ويطلــب العــون والدعــم منهــا. هل هــذا نوع 
مــن االزدواجيــة أم حماقــة سياســية ام نفــاق سياســي، او 
مــا زال الوعــي العربــي أســير العقــل الباطــن الــذي يبــدو 
غافيــا لحــد االن؛ بــان القضيــة المركزيــة لألمــة العربيــة 
هــي فلســطين فــي الوقــت الــذي ان حمــاة األمــة العربيــة 
ــة  ــية واقتصادي ــية ودبلوماس ــات سياس ــم عاق ــح له اصب
مــع إســرائيل وتتســابق بالحــج إليهــا، مثل مصــر واألردن 
والمغــرب والســودان والبحريــن واإلمــارات. وهنــاك 
ــة اخــرى مــن حمــاة القــدس التــي ســميت )بعــروس  قافل
ــة  ــاعر الرجعي ــج المش ــا، لتأجي ــا م ــي يوم ــم( ف عروبته
يســموه  ولــم  العربيــة،  القوميــة  للرجولــة  والمتخلفــة 
)بعريــس عروبتهــم( الن اغتصــاب الرجل ويبــدو اذا كان 
ــد العقــل  عريســا او ال فلــن تحــرك المشــاعر االســنة عن
العروبــي المتخلــف، وقــد تلقفــه ســريعا اإلســام السياســي 
ومليشــياته، وهــذا هــو الســر فــي رفــع شــعار أن )الحشــد 
الشــعبي حامــي اعراضنــا(، نقــول هنــاك قافلــة ومــع هــذا 
ــلطنة  ــي س ــرائيل  وه ــع  إس ــع م ــة التطبي ــتلتحق بقافل س
عمــان والســعودية ودول اخــرى فــي ظــل تطــورات 
سياســية كبيــرة، ومحورهــا حــل إســرائيل كقــوة اقليميــة 
صاعــدة ومنافســة الــى تركيــا وإيــران فــي المنطقــة بــدال 

ــة. ــات المتحــدة األمريكي ــن الوالي م

أن  الســخرية ال تكمــن فقــط عنــد هــذه الحــدود، فمنظمــة 
ــا  ــطينية له ــة الفلس ــة القضي ــطينية صاحب ــر الفلس التحري
ــب  ــي الجان ــة ف ــرائيل وخاص ــع إس ــة م ــات طبيعي عاق
األمنــي واالســتخباراتي، وحمــاس التــي هــي جــزء مــن 
محــور »المقاومــة والممانعــة« رفعــت او الغــت بنــد 
تدميــر دولــة اســرائيل فــي مؤتمرهــا قبــل اربــع ســنوات 
وتحــاول جاهــدة التفــاوض مــع إســرائيل والقبــول بمبــدأ 
حــل الدولتيــن، وارســلت وفدهــا الــى المغــرب قبــل 
انتخاباتهــا التشــريعية لتبــارك االخــوان المســلمين وتعلــن 
عــن تأييدهــا لهــم بعــد اتفاقيــة التطبيــع مــع اســرائيل عندما 
كانــت اي االخــوان المســلمين تقــود الحكومــة المغربيــة،  
ــوق  ــي س ــدة ف ــنربح المزاي ــل س ــد، وه ــن نزاي ــى م فعل

ــر فلســطين. تحري
واخيــرا نقــول ألــم يحــن الوقــت لتبديــد االوهــام، الــم يحــن 
الوقــت لنقــول نحــن العمــال الــى مــن يطبـّـَع مــع اســرائيل 
او لــم يطبــع؛ كفاكــم كذبــا ونفاقــا، فلمــدة اكثــر مــن نصــف 
قــرن مارســتم شــتى أشــكال االســتبداد و فرضتــم القهــر 
علينــا ومنعتــم حقنــا بممارســة كل أشــكال الحريــات 
وحولتــم حياتنــا الــى ماســاة وفقــر وعــوز وفاقــه، و شــيدتم 
مــن عرقنــا وكدنــا قصوركــم  تجاورهــا زنازيــن وســجون 
ــا  ــن بريطاني ــب م ــى أدوات التعذي ــتوردتم حت ــا، و اس لن
ــوان  ــت عن ــا وتح ــرائيلية لترويضن ــرة إس ــا وبخب وفرنس
واليــوم  الشــرقية،  البوابــة  فلســطين وحمايــة  تحريــر 
ــا و  ــا عبث ــم تعيدونه ــرة، اال انك ــدوا الك ــون ان تعي تحاول
هــذه المــرة بســخرية مثلمــا يقــول ماركــس، التاريــخ يعيــد 
ــكل  ــي بش ــدي والثان ــكل تراجي ــن، االول بش ــه مرتي نفس
ــرب  ــي هــي أق ــر المشــاهد الت ــاك اكث ــدي. فهــل هن كومي
الــى مســرحية يمثــل فيهــا ممثليــن فاشــلين امثــال الفيــاض 
العامــري والخزعلــي والمالكــي تثيــر الســخرية والتهكــم 
وهــم يحاولــون ســرقة هويــة مزيفــة  النتحــال صفــة 

محــور المقاومــة والممانعــة!

في الذكرى الثانية النتفاضة تشرين/ أكتوبر . . .
إن إنهــاء عمــر ســلطة الطبقــة البرجوازيــة والعمليــة 
واألمــان  األمــن  نحــو  الطريــق  هــو  السياســية، 
والحريــة والمســاواة، وان إفشــال مخطــط القــوى 
اإلســامية والقوميــة إلجــراء مــا ســميت باالنتخابــات 
قطــب  فــي مســار ظهــور  هــو خطــوة  المبكــرة 
الثــوري للجماهيــر الكادحــة باتجــاه تحقيــق مطالبهــم. 
فــي ذكــرى انتفاضــة تشــرين/ أكتوبــر يعلــن الحزبان 
عــن  والكردســتاني  العراقــي  العمالــي  الشــيوعي 

ــة  ــوى الرافضــة  للطبق ــكل الق ــاندتهم ل ــم ومس دعمه
الحاكمــة وعمليتهــا السياســية، وان إنهائهــا يأتــي فقــط 
عبــر مواصلــة انتفاضــة تشــرين، وإشــعال انتفاضــة 
القوميــة  القــوى  كل  لكنــس  أخــرى  جماهيريــة 
واإلســامية وســلطتهم  البغيضــة. وفــي الوقــت ذاتــه 
يقــف الحزبــان فــي مقدمــة نضــال تلــك القــوى وفــي 
ــي  ــة ف ــر المحروم ــوق الجماهي ــترداد حق ــدق اس خن

ــان. ــاواة واألم ــة والمس الحري

عاشت ذكرى انتفاضة تشرين أكتوبر
عاشت عملية إفشال االنتخابات وإنهاء عمر 

العملية السياسية.
عاشت الحرية والمساواة

الحزب الشيوعي العمالي العراقي ... الحزب 
الشيوعي العمالي الكردستاني

٢٨ أيلول ٢٠٢٠
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بصدد خديعة »من تشرين إلى تشرين«

* فارس محمود :

كذبة سمجة !
وتحــث  االنتخابــات،  عــن  اليــوم  الحديــث  يتصاعــد 
ــي  ــى المشــاركة ف ــاس عل ــة الن ــائل اإلعــام العراقي وس
االنتخابــات. ومــن ضمــن الدعايــات اإلعاميــة، اإلشــارة 
الــى هــذه االنتخابــات علــى إنهــا امتــداد النتفاضــة 
االعتبــار  بنظــر  أخذنــا  مــا  إذا  وباألخــص  تشــرين! 
مشــاركة البعــض بوصفهــم »تشــرينيين«، تلهــج بـ«مــن 
ــات(! وإن  ــرين )االنتخاب ــى تش ــة( ال ــرين )االنتفاض تش
ــا  ــرين«! يتحفونن ــى تش ــا ال ــلّمت رايته ــد س ــرين ق »تش
ــوزراء  ــس ال ــر رئي ــد التشــرينيون؟! تغيي بمــاذا كان يري
)عبــد المهــدي(، تــم تغييــره! انتخابــات مبكــرة؟! هــا هــي 
انتخابــات مبكــرة تجــري! تغييــر مفوضيــة االنتخابــات؟! 
ــاذا  ــاه! م ــي؟! غيّرن ــام االنتخاب ــر النظ ــك! تغيي ــا بذل قمن

ــد؟! ــدون بع تري
ــم تكــن  ــاء وكــذب ســافر! ل ــاق وري ليــس هــذا ســوى نف
كل هــذه »المطالــب« ذات صلــة بانتفاضــة تشــرين! وال 
بمطالــب الماييــن التــي هبّــت ضــد الســلطة المليشــياتية 
الحاكمــة. إنهــا ليســت مطلــب وال قضيــة أحــد.  قــد 
تكــون مطلــب التيــار الصــدري، ولكنهــا ليســت مطالــب 
الجماهيــر المليونيــة. انتفــض التشــرينيون ضــد الجــوع، 
الحقــوق  انعــدام  الخدمــات،  انعــدام  البطالــة،  الفقــر، 
والضمانــات، الفســاد، النهــب، االنفــات االمنــي، غيــاب 
بقيمــة  المنفلــت  القانــون، االســتهتار  الدولــة، غيــاب 
ــببها آالف  ــر بس ــاع تُجب ــد أوض ــوا ض ــان. انتفض االنس
ــرات اآلالف  ــوء عش ــات، ولج ــى أكل النفاي ــل عل العوائ
مــن الفتيــات والنســاء لبيــع الجســد والمتاجــرة بأجســادهن 
مــن أجــل إمــرار معيشــة عوائلهــن. هبــوا ضــد أوضــاع 
بــل  فحســب،  معلــوم  غيــر  الشــباب  مســتقبل  ليــس 
ــؤال. ال  ــة الس ــت طائل ــه تح ــم نفس ــم ووجوده حاضره
ــى! أوضــاع  ــم والدراســة والشــهادة الدراســية معن للتعلي
يعيــش العامــل فيهــا عيشــة الكفــاف، ولكنــه »متــرف« 
بنظــر رفيقــه العاطــل. والعاطــل ينشــد العمــل حتــى 

ــاً. ــس فع ــرزي والبائ ــل الم يصــل لوضــع العام
هبـّـت الجماهيــر مــن أجــل إزاحــة هــذه الســلطة التــي لــم 
ــا  ــات للمجتمــع وإعادته ــب والوي ــب ســوى المصائ تجل
ــا.  ــت منه ــي أت ــة الت ــطية واالجرامي ــا القروس لجحوره
ــى تشــرين«  ــن تشــرين ال ــدى شــعار »م ــذا، ال يتع وله

ــة ممجوجــة. ســوى كونهــا كذب
إن مــا يتعقبونــه مــن هــذه الكذبــة واضــح جــداً. إن 
سياســية  ثمــة مصلحــة  مجربــة.  طبقــة  البرجوازيــة 
ــات  ــس توجه ــي تعك ــائل االعــام الت ــن وس ــتركة بي مش
ــارات سياســية فــي تصويــر شــخصيات كهــذه بانهــم  لتي
هــؤالء  وبيــن  تشــرين«،  »ممثلــو  »تشــرينيون«، 
لهــم  يشــير  ان  مصلحتهــم  مــن  الذيــن  »الممثلــون« 
االخــرون بوصفهــم »ممثليــن« لحــدث عظيــم مثــل 
ــكار.  ــي إشــاعة هــذه االف ــن مصلحــة ف تشــرين. للطرفي
كــي تقــول الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة: طويــت صفحــة 
ــا! وإن هــؤالء  ــت اهدافه تشــرين، انتهــت تشــرين، حقق
ــذا  ــات. ه ــي االنتخاب ــا ف ــاركون معن ــا ومش ــم ممثلوه ه
وهــذه جماعــة  مشــكلة،  لديــه  ليــس  التميمــي  غيــث 
»نــازل اخــذ حقــي« او أن  تلــك الجماعــة الفانيــة ايضــا 
مــع االنتخابــات. هــا هــم ممثلــو تشــرين يكملون رســالتكم 
التشــرينية بتحســين العمليــة االنتخابيــة واالنتخابــات التي 
ــد لتحســين اوضاعكــم. انهــا خديعــة  هــي الســبيل الوحي
لإلبقــاء علــى الوضــع القائــم ومــن اجــل وأد تشــرين 

واهــداف الماييــن المحرومــة.
ولكــن ثمــة مســألة جديــة هنــا: هــل مــن الممكــن ان 

يكــون لتشــرين متحدثيــن باســمها؟
تحدثوا باسمكم أنتم فقط!

ــن  ــن المتحدثي ــوان« م ــاً »أشــكال وأل ــك يومي يطــل علي
باســم تشــرين! مــا أود قولــه هنــا هــو: ليــس مــن حــق أي 
مــا، أن يتحــدث باســم تشــرين! انــه ال يمثــل ســوى نفســه 
أو جماعتــه فــي أكثــر االحــوال، ال اكثــر. فحتــى لــو كان 
ــام ولحظــات االنتفاضــة،  ــي كل أي ــاركاً ف الشــخص مش
لــو قــام بألــف شــيء وشــيء فيهــا، فليــس مــن حقــه ايضــاً 
ــل شــيء  أن يتحــدث باســمها. فالمشــاركة شــيء والتمثي

آخــر. لــم تخولهــم تشــرين، ولــم يخولهــم احــد بذلــك!
إن انتفاضــة اكتوبــر هــي حركــة جماهيريــة سياســية 
ــع.  ــعة للمجتم ــة واس ــات اجتماعي ــات وفئ ــة لقطاع عام
ــة  ــورات مختلف ــات ذات تص ــا جماع ــاركت فيه ــا ش كم
وبأهــداف سياســية واجتماعيــة مختلفــة. ناهيــك عــن 
تدخــل التيــارات السياســية الحاكمــة بأشــكال مختلفــة 
حــرف  أجــل  مــن  متنوعــة  سياســية  وباختراقــات 
التظاهــرات وجرهــا آلفاقهــا الخاصــة، مــن أمثــال التيــار 
ــان واحــدة  ــا ليســت  كي ــذا، فإنه ــره. وله الصــدري وغي

ــد. ــل واح ــدة وتمثي ــة واح ــا ككتل ــل معه ــى تتعام حت
»شاركوا كي نهزم الفاسدين«!

يتحفونــا بالحديــث عــن وجــوب المشــاركة الواســعة 
فــي االنتخابــات.  يبــررون االمــر بالتالــي: ألن فــي 
حالــة المشــاركة المتدنيــة، ســتبقى االحــزاب والتيــارات 
ــرة  ــات م ــوز باالنتخاب ــور وتف ــا جمه ــي له ــة الت التقليدي
اخــرى! ولهــذا كلمــا زادت مشــاركة الجماهيــر، ستتســع 
مســاحة الرافضيــن لهــا انتخابيــاً، وبالتالــي، ستتســع 
ــر  ــة، »غي ــخصيات نزيه ــيء ش ــا ومج ــة إزاحته امكاني
فاســدة«، انــاس تهمهــم الــرد علــى حاجــات المجتمــع!!
ــرد  ــة بأجلــى اشــكالها فيمــا يخــص ال كمــا بينــت التجرب
ــا  ــات وال مقاطعته ــع، ال االنتخاب ــات المجتم ــى حاج عل
وال الديمقراطيــة وال البرلمــان وال حقــوق االنســان هــم 
قنــاة هــذا االمــر. جــّرب المجتمــع هــذا االمــر لمــا يقــارب 
ــم تكــن النتيجــة  ــع، ل ١7-١8 عــام، ومثلمــا يــرى الجمي
المــادي  والتدهــور  البطالــة،  الجــوع،  الفقــر،  ســوى 

ــع. ــوي المتعاظــم للمجتم والمعن
الحجــة  الحقيقــة  وفــي  المذكــورة،  المحاججــة  ان 
المذكــورة، هــي حجــة دعــاة االنتخابــات وإيهــام النــاس 
بالمشــاركة باالنتخابــات. يريــدون خــداع المجتمــع وجره 
تحــت هــذا المبــرر. يســتندون الــى ســخط الجماهيــر 
وغضبهــا الكبيــر، عــن حــق، مــن الطبقــة السياســية 
الحاكمــة الفاســدة واالجراميــة والمعاديــة لهــم. يتاعبــون 

ــة. ــم الخاص ــه ألهدافه ــر، ويوظفون ــذا الوت به
بيــد ان هــذا ليــس مبــرر كافــي لمشــاركة الجماهيــر فــي 
االنتخابــات. ألنهــا تحــول قضيــة مستشــرية وعميقــة 
مســالة  الــى  االبعــاد  ومتعــددة  ومتشــابكة  ومتجــذرة 

افــراد: »نزاهــة« او »عــدم نزاهــة« أفــراد!
المجتمــع البشــري مجتمــع طبقــات. إن هــذا تصويــر 
ــر.  ــى البش ــا عل ــياء وتمريره ــف األش ــد تزيي ــة تري طبق
إنــه تصويــر طبقــة تحيــل مواضيــع طبقــة وطبقــات 
الــى »أفــراد«. وهــذا هــو التصويــر المخــادع الــذي 
ــان كثيــرة بإشــاعته وتمريــره.  نجحــوا لألســف فــي احي
مثــاً، لمــاذا هنــاك ديكتاتوريــة؟ ألنــه أتــى شــخص 
»مجنــون«، »مصــاب بــداء العظمــة«، »ال يســتمع 
او  هتلــر  او  صــدام  اســمه  »مغــرور«  ألحــد«، 
بينوشــيت.... كل هــذا حتــى يخفــون مصالــح الطبقــة 
مشــاريع  وراء  تقــف  التــي  البرجوازيــة،  الحاكمــة، 

الديكتاتورييــن. وخطــط 
إن هــؤالء الفاســدين يمثلــون طبقــة معينــة، أنــاس طبقــة 
ــف  ــي تق ــة، الت ــا الخاصــة، البرجوازي ــة ومصالحه معين
للمجتمــع.  الســاحقة  االغلبيــة  مصالــح  مــن  بالضــد 
يمثلــون، بــكل قراراتهــم، سياســاتهم، مشــاريعهم... بــكل 

ــة. ــذه الطبق ــة له ــة والنهائي ــح العام شــيء المصال
»لنشــارك باالنتخابــات حتــى نزيــح الفاســدين« )!!(. إن 
ــات  ــاس لانتخاب ــى جــر الن ــدف ال ــة ته ــم وكذب ــذا وه ه
الفاســدين  وصــول  ســبل  إن  بالمشــاركة.  وإقناعهــم 
معلومــة ومؤثــرة وقويــة و«قانونيــة« و«شــرعية«: 
المــال  العشــائر،  الذمــم، شــراء ذمــم شــيوخ  شــراء 
السياســي الــذي يمتلكــوه هــم! أذ كيــف اتــى »الخنجــر« 
للســلطة بســوى المــال السياســي المنهــوب؟! الســاح 
بيدهــم، لديهــم مليــون ناخــب فقط مــن القــوات االمنية.... 
ــى  ــة عل ــم والهيمن ــم للوصــول للســلطة والحك هــذه آليته

ــع. ــدرات المجتم مق
سياســي مســتقل و«نزيــه«؟! يهضمونــه ويبتلعونــه! 
فـ«غيــر الفاســد« يفســد بهــذه العمليــة. العمليــة السياســية 
فاســدة مــن االســاس! إن اغلــب، حتــى ال اجــزم كل، 
الذيــن رشــحوا علــى إنهــم مســتقلون، ال يســتطيعون 
العيــش فــي هــذا المســتنقع اال عبــر االلتحــاق بأحــد 

الطغــم الماليــة والميليشــياتية...
ألقــل شــيء حــول موضوعــة المســتقلين. إن موضوعــة 
ــزاب  ــك االح ــان تكتي ــب األحي ــي أغل ــي ف ــتقلين ه المس
والتيــارات المليشــياتية الكبيــرة التــي هــي جماعــات 

وانتفضــت  المجتمــع  أغلبيــة  ويحتقرهــا  منبــوذة 
ــة  ــة حقيق ــر ضدهــا, وهــي تعــرف حــق المعرف الجماهي
ــال  ــن أمث ــها، م ــية نفس ــخصياتها االساس ــحت ش إذا رش
المالكــي والعامــري والخزعلــي، فلــن ينالــوا اصواتــاً 
تُذكــر. ولهــذا التجــأ معظمهــم الــى طــرح او االتفــاق مــع 
ــا  ــوم، م ــتقلين«، تق ــوان »مس ــدة، تحــت عن ــوه جدي وج
ــل  ــرة مــن مث ــان الكبي ــوز، بااللتحــاق بالكتل-الحيت أن تف

ــا. ــائرون وغيره ــح، س ــون، الفت ــة الاقان دول
ليــس ثمــة ســبيل لخــاص المجتمــع فــي العــراق وإنهــاء 
مسلســل هــذه األكاذيــب عبــر اإلطاحــة بهــم مــرة ولابــد  

إال عــن طريــق انتفاضــة ثوريــة وجماهيريــة عارمــة.  

إن هؤالء الفاسدين يمثلون طبقة معينة، 
أناس طبقة معينة ومصالحها الخاصة، 

البرجوازية، التي تقف بالضد من مصالح 
االغلبية الساحقة للمجتمع



األحزاب السياسية بين األقوال واألعمال !
* عادل أحمد :

ــا يصــرح  ــا كل م ــس دائم ــول: لي ــوم دارج يق ــة مفه ثم
بــه المــرء عــن نفســه صحيحــا، وانمــا يجــب ان ننظــر 
ــذا  ــق. وه ــر الحقائ ــي تظه ــف لك ــال والمواق ــى األعم ال
ــات  ــزاب والحكوم ــة واألح ــى السياس ــق عل أيضــا ينطب
بقــدر  مهمــة  واألقــوال  الشــعارات  فليــس  كذلــك.  
االعمــال والمواقــف السياســية اليوميــة والوقــوف بجانب 
الجماهيــر ومطالبهــا وكل مــا يتعلــق بالحيــاة والمعيشــة..
إذا امعنــا النظــر الــى األحــزاب السياســية كافــة فــي 
العــراق، ونقــارن مــا يقولونــه ومــا يفعلــون فــي الواقــع، 
لرأينــا األهــداف الحقيقيــة مــا وراء األقــوال والشــعارات 
تحقيــق  اجــل  مــن  الجماهيــر  بأحاســيس  والتاعــب 
مصالحهــم الطبقيــة . ان شــعارات جميــع األحــزاب 
الدينيــة الشــيعية هــي الدفــاع عــن المســتضعفين والفقــراء 
ــاس  ــوال هــي تحريــض الن ــات واألق ــع الخطاب وان جمي
ــم  ــذي ت ــم ال ــه والظل ــة الحســين ومقتل ان تســتذكر موقع

بحقــه ، ولكــن فــي الواقــع ان جميــع هــذه الخطابات 
العقــول  الســيطرة علــى  اجــل  هــي مــن 

الجماهيــر  الضطهــاد  والمشــاعر، 
والشــعارات  الكلمــات  عبــر 

أعمــال  اثبتــت  الطنانــة. 
منــذ  الشــيعية  األحــزاب 

البعــث  حكومــة  ســقوط 
هــذا،  يومنــا  والــى 
يقولونــه  مــا  عكــس 
الشــعارات  وعكــس 
ومــا يرفعونــه مــن 
الفتــات.. ان الظلــم 
بحــق  أوقــع  الــذي 
الجماهيــر المصنفــة 
بالشــيعية ال يوصــف، 

والبطالــة  الفقــر  وان 
جهــة  مــن  والجــوع 

واالعتقــاالت  والســجن 
والقتــل  والتعذيــب 

واالغتيــاالت مــن جهــة أخــرى 
للجماهيــر  األكبــر  النصيــب  هــي 

والتظاهــرات  االحتجاجــات  وان  هــذه. 
تواجــه بالقمــع المســلح وان الناشــطين وفعالــي 

واالعتقــاالت  االغتيــاالت  يواجهــون  االحتجاجــات 
والتهديــد ال لشــيء إال مطالبــة بالحقــوق والعيــش بكرامة 
انتفاضــة  وان   ، المأســاوية  األوضــاع  قبــول  وعــدم 
أكتوبــر هــي اكبــر دليــل علــى عــدم قبــول هــذه األحــزاب 
مــن قبــل أكثريــة الجماهيــر المحرومــة، ولــو كانــوا على 
ــبته   ــا نس ــن بم ــب المظلومي ــؤولية وبجان ــن المس ــدر م ق
ــوا المناصــب  ــتقالوا وترك ــد اس ــوا ق ــة  لكان ــد بالمئ واح
ــاة  ــديد المعان ــتمرار بتش ــدم االس ــلطة وع ــي الس وكراس
ــذه  ــع ه ــا يدعــون. وان جمي ــراء والمســتضعفين كم الفق
ــا  ــعبية ومرجعيته ــودها الش ــارات وحش ــزاب والتي األح
ــة  ــن اجــل اســتغال الطبق ــع موجــودة م ــي الواق ــي ف ه
ولتراكــم  والمحرومــة  الكادحــة  والجماهيــر  العاملــة 
األمــوال الهائلــة، مــن الثــروات واألمــوال لصالحهــم 
ولصالــح مــن يخدمونهــم.. وان الجماهيــر المحرومــة ال 
ــاة. اذا  ــاة والمأس ــن المعان ــر م ــر الكثي ــيئا غي ــض ش تقب
ــح  ــس مصال ــط عك ــو بالضب ــع ه ــي الواق ــه ف ــا يفعلون م

أكثريــة المجتمــع. ولهــذا مــن الضــروري ان نــرى 
ــي  ــن لك ــن الزم ــن م ــارب العقدي ــا يق ــم طــوال م أعماله
يكــون لدينــا الصــورة الحقيقيــة ألهــداف والمقاصــد 
الحقيقيــة لهــذه األحــزاب وليــس بكائهــم علــى قتــل 
الحســين قبــل ١٤٠٠ســنة لتحريــك مشــاعر الفقــراء 
للظلــم، لنــرى الظلــم اليــوم وليــس فــي التاريــخ القديــم…
وان األحــزاب القوميــة هــي ليــس بحــال احســن مــن 
األحــزاب الشــيعية فــي هــذا المجــال. وان التاعــب 
بالمشــاعر القوميــة الوهميــة و االســتنجاد بالقــوم واألمــة 
وتعظيمهــا فــي حالــة حاكميتهــا كمــا فعــل حــزب البعــث 
الســني  اإلســامي  بالتيــار  المغلفــة  األحــزاب  واالن 
ــن  ــراق، او القوميي ــي الع الشــريك بالســلطة السياســية ف
األكــراد كمــا يحركــون مشــاعر الظلــم القومــي والمســألة 
القوميــة … ان جميــع هــذه األحــزاب، كمــا تدعــي 
وكمــا تقــول فــي خطاباتهــا وشــعاراتها بــان مــن يعيــش 
تحــت ظــل حكمهــم، ســوف يجــد الفخــر والعــز والكرامة 

لعيــش  ا يــم و لكر ا
والرفــاه… ولكــن التجربــة، وأعمــال كل هــذه األحــزاب 
ــرى  ــول شــيئا اخــر ن ــة تق ــة والعروبي ــة  الكوردي القومي
الفقــر والجــوع والبطالــة، فــي قطــب يمثــل غالبيــة 
ــب  ــرى قط ــاة، ون ــارق بالمعان ــروم والغ ــع المح المجتم
آخــر غــارق أيضــا لكــن بالثــروات وامتــاك كل مــا يقــع 
ــال كل هــذه  ــن الســماء واألرض، ان اعم ــا بي بأيدهــم م
األحــزاب هــي التعبيــر عــن حقيقــة مقاصدهــم وأهدافهــم 
ــوال واالدعــاءات والشــعارات  ــس األق ــم  ولي ومصالحه
الفارغــة . ان االعمــال اليوميــة والمواقــف السياســية 
ــزاب  ــات األح ــر سياس ــن جوه ــرا ع ــر تعبي ــي األكث ه

ــذه. ه
ــي  ــة مثل ــا إصاحي ــاك أحــزاب أخــرى تدعــي بانه وهن
ــا أي مشــاركتها  ــار الصــدري، وان بعــض تكتيكاته التي

فــي االعتراضــات بالضــد مــن الحكومــة او ســحب 
وزراءهــم فــي بعــض األحيــان او التهديــد بمقاطعــة 
االنتخابــات كمــا ورد فــي تصريــح مقتــدى الصــدر 
ــة  ــار اليومي ــذا التي ــال ه ــا أعم ــة اشــهر، لرأين ــل ثاث قب
يســمى  بمــا  األول  اليــوم  منــذ  الســلطة  ومشــاركة 
ــي  ــة ف ــة الذهبي ــت الحص ــوة ونال ــية بق ــة السياس بالعملي
نهــب ثــروات المجتمــع،  ولديهــم الــوزارات واإلدارات  
الماليــة والكمركيــة اذا لــم يكــن اكثــر مــن بقيــة األحــزاب 
ــى  ــم. وعل ــل منه ــس أق ــي لي ــي الســلطة فه المشــاركة ف
غــرار كل هــذا يدعــي بانــه يقــوم باإلصاحــات فــي 
ــي  ــة. وان كل االدعــاءات باإلصاحــات هــي ف الحكوم
المزيــد مــن الحصــة  الواقــع إصاحــات مــن اجــل 
ومزيــد مــن نهــب الثــروات لصالــح هــذا التيــار وليــس 
لصالــح الجماهيــر الفقــراء.  ان الحيــاة فــي منطقــة 
ــي  ــار ت ــذا التي ــل ه ــي معق ــي ه ــدر( والت ــورة )الص الث
ــة  ــوع والبطال ــر والج ــا وان الفق ــى له ــة ال يرث ــي حال ف
مستشــري فــي أوســع اشــكالها علــى الرغــم مــن حصــة 
هــذا التيــار فــي تقســيم المحاصصــة كبيــرة جــدا. اذا كل 
ــي  ــات ه ــن اإلصاح ــار ع ــذا التي ــه ه ــا يقول م
ــه  ــا يقول ــة الن م ــي السياس ــة ف ــر كذب اكب
يفعلــه  عــن اإلصاحــات مــع مــا 
فــي  حتــى  اإلصاحــات  مــن 
الحقيقــة  تبيــن  داره  عقــر 
والواقــع الحــال ألهــداف 
إصاحاتهــم والتــي هــي 
إصــاح  الواقــع  فــي 
الحصــة مــن النهــب 
ــن  ــرقة وم ــن الس وم
تراكــم أموالــه عــن 
مشــاركة  طريــق 
الســلطة  فــي  اكثــر 

السياســية.
علــى  نحــن  واليــوم 
االنتخابــات  اعتــاب 
البرلمانيــة فــي العــراق 
 ، تقريبــا  أســبوع  بعــد 
هــذه  كل  نميــز  ان  علينــا 
يقولــون  مــا  مــع  األحــزاب 
ومــع مــا يفعلــون فــي الواقــع وان 
الطائفيــة  بأحــزاب  جميعــا  نجمعهــم 
ــة بشــطريها  ــا القومي الشــيعية والســنية  وأحزابه
ــلة  ــي س ــدة وه ــلة الواح ــي الس ــة ف ــة والكوردي العروبي
امتصــاص الدمــاء الجماهيــر المحرومــة  وان عمليتهــم 
السياســية هــي بالضــد مــن مصالــح جميــع العمــال 
والكادحيــن والمعدوميــن فــي المجتمــع. وان نرفــض 
ــا كل  ــم  وانم ــة انتخاباته ــم ومقاطع ــط انتخاباته ــس فق لي
ارادتنــا  لديهــم وان نرتكــز علــى  السياســية  العمليــة 
وقوتنــا ووحدتنــا فــي كنــس جميــع هــذه األحــزاب كنســا 
ــم يبقــي شــيئا منهــا مــن أثــر، وان نبنــي علــى  بحيــث ل
أنقاضهــا ســلطة تكــون اكثــر تعبيــًر بالقــول وفعــا عــن 
ــة المجتمــع وان هــذا يتحقــق  ــح أكثري ــا ومصال مصالحن
فقــط بإرادتنــا المســتقلة والموحــدة وان ال نســقط فــي فــخ 
الشــعارات والخطابــات الفارغــة لهــذه األحــزاب أحــزاب 
الطبقــة الغنيــة.  علينــا ان نقــرن دائمــا األقــوال باألفعــال 

فــي جميــع مياديــن الحيــاة.
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اليوم 
نحن على اعتاب االنتخابات 

البرلمانية في العراق بعد أسبوع تقريبا 
، علينا ان نميز كل هذه األحزاب مع ما يقولون 

ومع ما يفعلون في الواقع وان نجمعهم جميعا بأحزاب 
الطائفية الشيعية والسنية  وأحزابها القومية بشطريها 

العروبية والكوردية في السلة الواحدة وهي سلة 
امتصاص الدماء الجماهير المحرومة  وان عمليتهم 

السياسية هي بالضد من مصالح جميع العمال 
والكادحين والمعدومين 

في المجتمع


