
القصف اإلعالمي على أدمغة األحياء ، 
وما بعد االنتخابات

 نتائــج االنتخابــات جــاءت بمــا 
المناهــض  التيــار  لــه  خطــط 
ــراق،  ــي الع ــي ف ــوذ اإليران للنف
ــي  ــق الكاظمــي المهمــة الت وحق
لــم  مــا  أن  إال  إليــه.  أُوكلــت 
ينتــه إلــى اآلن هــو القصــف 
علــى  المتواصــل  اإلعالمــي 
العــراق،  جماهيــر  ادمغــة 
األولــى  بمســألتين؛  إلقناعهــا 
التــي  للكذبــة  الترويــج  هــي 
نفســه كــي  الكاظمــي  اطلقهــا 
قــال  كمــا  االخريــن  يصدقــه 
وزيــر اعــالم هتلــر )اكــذب ثــم 
ــب انتفاضــة تشــرين/  ــق مطال ــه حق ــك االخــرون( بأن ــى يصدق ــذب حت ــم اك ــذب ث اك
أكتوبــر وهــي  تنظيــم انتخابــات مبكــرة، والمســألة الثانيــة اعــادة الثقــة والهيبــة 
ــات  ــر إثب ــة عب ــة االنتفاض ــر عاصف ــت اث ــي ترنح ــية الت ــة السياس ــار للعملي واالعتب
شــفافية االنتخابــات وحصــر كل ارادة الجماهيــر بســاحر قــادم مــن الفضــاء ومتســلح 
ــا المســتقلة لالنتخابــات والصنــدوق  بلبــاس الرجــل الحديــدي ســموه بالمفوضيــة العلي
االنتخابــي. انتهــت االنتخابــات فــي العــراق، وليــس مهمــا كانــت نزيهــة او  المقيميــن 
ــت  ــي وضع ــات الت ــن المجــردة، الن اآللي ــرى بالعي ــفافة او ال  ت ــا مرتشــين، ش عليه
ــة االنتخابيــة ســواء كمرشــحين او مشــاركين فــي التصويــت، يجــب أن تكــون  للعملي
محصلتهــا، الحفــاظ علــى العمليــة السياســية ونظــام الفســاد وقانــون المحاصصــة 
ــزو  ــد الغ ــكلوا بع ــن تش ــة، الذي ــي النعم ــة الحديث ــة البرجوازي ــح الطبق ــة مصال وحماي
واالحتــالل. فمجــرد ذكــر حقيقــة واحــدة يمكــن االستشــفاف دون عنــاء ماهيــة الرجــل 
ــرا، وهــي   ــا كثي ــد ان نخــوض به ــي ال نري ــا الت ــة برمته ــة االنتخابي ــدي والعملي الحدي
أن النســبة المشــاركة التــي اعلنتهــا مفوضيــة االنتخابــات متناقضــة مــع تقاريــر 
االتحــاد األوروبــي والمنظمــة األمميــة ووســائل اعــالم عالميــة مثــل واشــنطن بوســت 
ــير  ــت تش ــي كان ــة، والت ــة والعالمي ــائل االعــالم المحلي ــن وس ــد م ــت والعدي و اندبندن
حتــى الســاعة السادســة مــن مســاء إغــالق صناديــق االنتخابــات بــأن نســبة المشــاركة 
ــبة  ــى نس ــم تصــل حت ــاك محافظــات ل ــا،  وهن ــي اقصــى حاالته ــاوز ٣٠٪ ف ــم تتج ل
المشــاركة فيهــا الــى  ١٢٪  مثــل كربــالء علــى ســبيل المثــال حتــى الســاعة الثانيــة 
ــر  ــدر بالذك ــة، فيج ــذه الحقيق ــد ه ــف عن ــس متوق ــر لي ــر. اال ان االم ــد الظه ــن بع م
ــي  ــة جــدا مــع نفــس النســبة الت ــوم أمــس متقارب ــات ي ــي انتخاب أن نســبة المشــاركة ف
أعلنتهــا مفوضيــة االنتخابــات لعــام ٢٠١٨ التــي وصلــت الــى  ٤٤,٤٪ ، مــع فــارق 
واحــد، فلقــد اكتشــف بقــدرة قــادر وبعــد ثــالث ســنوات ونصــف عجــاف وتحديــدا قبــل 
ايــام معــدودة،  ان االنتخابــات ٢٠١٨  كانــت مــزورة وأنهــم ألقــوا القبــض علــى احــد 

اعضــاء المفوضيــة بتهمــة تزويــر االنتخابــات المذكــورة.
التتمة )ص2(...
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ال شرعية لكم وال النتخاباتكم وال 
لعمليتكم السياسية برمتها..!

)بصدد نتائج االنتخابات وأجواء التهديد 
المتبادلة بين المليشيات جرائها(

لــم  تســفر النتائــج المباشــرة واألوليــة لمــا ســمي باالنتخابــات التــي أعلــن عنهــا يــوم 
أمــس اال بتعميــق االزمــة السياســية فــي العــراق, إن هــذا هــو، مــا توقعنــاه وأشــرنا 
إليــه وحذرنــا مــن تداعيــات نتائجهــا. فكذبــة إجــراء  “االنتخابــات المبكــرة”  إلخــراج 
العــراق مــن أزمتــه السياســية بعــد هبــوب ريــاح انتفاضــة تشــرين اكتوبــر، كانــت 
ــاذ  ــر إلنق ــي باســم انتفاضــة اكتوب ــه الكاظم ــذي مثل ــار ال ــن التي ــة واضحــة م فبرك
العمليــة السياســية وااللتفــاف علــى المطالــب العادلــة لجماهيــر العــراق فــي تحقيــق 
الحريــة والمســاواة والرفــاه، وحســم الصــراع علــى الســلطة بيــن المواليــن إليــران 

والمواليــن ألمريــكا.
ــار  ــح والتي ــيات فت ــف مليش ــن تحال ــة بي ــدات متبادل ــن تهدي ــوم م ــق الي ــا يطل إن م
ــدة  ــات والمزاي ــج االنتخاب ــول نتائ ــي ح ــي والسياس ــن اإلعالم ــدري، والتالس الص
فيمــا بينهــا تحــت يافطــات »المقاومــة« و«حصــر الســالح بيــد الدولــة« و«تزويــر 
االنتخابــات« ليــس أكثــر مــن إخفــاء حقيقــة الصــراع الدائــر علــى الســلطة والنفــوذ 
ــار  ــة ومليشــيات التي ــن، المليشــيات الوالئي ــكال الطرفي ــم. ف ــا بينه ــازات فيم واالمتي
ــاالت  ــات االغتي ــن بعملي ــراق، متورطي ــر الع ــاء جماهي ــن بدم الصــدري، متورطي
ــة  ــع انتفاض ــي قم ــم ف ــت مصالحه ــي، واتفق ــكل علن ــن وبش ــاف المتظاهري واختط
اكتوبــر بشــتى الوســائل مــن أجــل اســتمرار العمليــة السياســية والنظــام الفاســد الــذي 
ــل  ــى الشــارع ســواًء مــن قب ــزول المســلح إل ــح بالن ــى ســدته. إن التلوي يتربعــون عل
المليشــيات الوالئيــة التــي ترفــض االنتخابــات أو مــن قبــل التهديــدات المبطنــة التــي 
أطلقهــا مقتــدى الصــدر يــوم أمــس فــي كلمتــه احتفــاًء بحصولــه علــى نســبة أكبــر مــن 
مقاعــد البرلمــان يكشــف عــن الماهيــة الحقيقيــة لهــذه الجماعــات، وتتخــذ مــن نتائــج 
االنتخابــات عنــوان إلشــاعة الفوضــى األمنيــة وتهديــد أمــن وســالمة جماهيــر العــراق 
بعــد أن قامــوا بنهبهــا وســرقتها منــذ الغــزو واالحتــالل وتحويــل حياتهــم إلــى بــؤس 
ويــأس بســبب ازديــاد مديــات الفقــر والعــوز وغيــاب الخدمــات. يــا جماهيــر العــراق.. 
إن االنتخابــات التــي تتبجــح هــذه االطــراف بإطــالق التهديــدات بعــد إعــالن نتائجهــا 
ليــس أكثــر مــن مبــررات إلعــادة فــرض هــذه الجماعــات ســطوتها وســيطرتها علــى 
ــدم  ــن خــالل ع ــات م ــذه االنتخاب ــم ه ــم رفضت ــه، وإنك ــتئثار بمقدرات ــع واالس المجتم
المشــاركة بهــا، وافشــلتم كل خطــط هــذه الطبقــة البرجوازيــة الفاســدة مصاصــة دمــاء 
ــم  ــية ونظامه ــة السياس ــار للعملي ــة واالعتب ــادة الهيب ــن بإع ــاء المحرومي ــرق ودم ع
الترويــج لرفــع نســب  الحكوميــة حــول  البائــس. وان كل محــاوالت االطــراف 
المشــاركة فــي االنتخابــات ال تلغــي حقيقــة وال يمكــن اخفــاء رفــض االغلبيــة المطلقــة 
لجماهيــر العــراق لــكل العمليــة السياســية. وبينــت نتائــج االنتخابــات للمــرة الخامســة 
علــى التوالــي بــأن مــن يحصــد أغلبيــة المقاعــد هــو مــن يملــك قــوة ميلشــياتية والمــال 
السياســي الــذي حصــل عليــه مــن الســرقة والنهــب،           التتمــة )ص2(...

أن تكونوا خلف القضبان، 
هذا ما تتطلع إليه جماهير 

العراق !

لعبة نكز الخواصر بين 
إيران وإسرائيل، إلى أين؟
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* سمير عادل :

وكلمــة عابــرة عــن المفوضية العليــا المســتقلة لالنتخابات: 
فهــي لــم تكــن ابــدا مســتقلة، وتأسســت حســب نظــام 
ــي  ــية ف ــل االساس ــدى المفاص ــر اح ــة، وتعتب المحاصص
النظــام السياســي القائــم، واحــدى العتــالت الرافعــة للعملية 
السياســية وصمــام أمــان للحفــاظ عليهــا واســتمرارها. وان 
عمليــة رفــع نســبة المشــاركة فــي كل انتخابــات وخاصــة 
عندمــا تكــون مقاطعــة الجماهيــر اليهــا كبيــرة هــي جــزء 
أساســي مــن واجباتهــا ووظيفتهــا ومــن اجــل اضفــاء 
الشــرعية علــى االنتخابــات وكل العمليــة السياســية،  التــي 
رفضــت النســبة العظمــى مــن جماهيــر العــراق المشــاركة 
فــي االنتخابــات. وهنــا البــد ذكــر هزليــة المشــهد الرجــل 
قبلنــا  إذا  االنتخابــات، وهــي   اي مفوضيــة  الحديــدي 
ــإن  ــع حــال أي ٤١٪ ،  ف ــر نســبة المشــاركة كواق بتزوي
ــة  ــات  ورفضــت كل العملي نســبة ٥٩٪ رفضــت االنتخاب
السياســية. لكــن ال تأخــذ بهــا، الن الديمقراطيــة ليــس 
بمقاطعــة االكثريــة المطلقــة لصناديــق االنتخابــات ووضع 
عالمــة اســتفهام عليهــا، إنمــا يأخــذ بنظــر االعتبــار نســبة 
ــي  ــاركة ف ــوم المش ــي ي ــا ف ــت ارقامه ــا كان ــاركة أي المش
صناديــق االنتخابــات وحســب االليــة التــي تضعهــا بحيــث 
ال تخــرج عــن نطــاق ســيطرتها وتؤمــن اســتمرار العمليــة 
ــذ  ــب خ ــد ارن ــل )تري ــك المث ــول ل ــا يق ــية. أي كم السياس

ارنــب، تريــد غــزال خــذ ارنــب(.
 

نتائج االنتخابات وانتقال السالح المنفلت من 
كتف الى كتف:

المهمــة التــي أتمهــا الكاظمــي علــى أكمــل وجــه كمــا عبــر 
عنهــا يــوم االنتخابــات، وبشــكل عملــي هــي نقــل الســالح 
المنفلــت مــن مليشــيات تحالــف فتــح الموالــي إليــران الــى 
مليشــيات التيــار الصــدري الــذي قــال زعيمــه فــي كلمــة 
النصــر “يجــب أن ينتهــي الســالح المنفلــت بعــد اليــوم”، 
اي ان ســالحه المنفلــت الــذي حمــاه الكاظمــي ولقبــه 
بســيد المقاومــة وغــض الطــرف عــن كل جرائــم القبعــات 
الزرقــاء علــى متظاهــري ســاحة الحبوبــي والتحريــر وام 
بــروم والعروســين…الخ، ال يحتاجــه أي الســالح المنفلــت 
ــدى  بحصــر الســالح  ــا مقت ــك دع ــات، فلذل ــد االنتخاب بع
بيــد الدولــة بعــد إتمــام مهمــة اإلجهــاز علــى بــؤر انتفاضــة 
ــور  ــه لعب ــب معارضي ــا وترهي ــاء جمراته ــر واطف أكتوب

مرحلــة االنتخابــات.
صالــح  وبرهــم  الكاظمــي  يحــاول  الــذي  والمشــهد 
والحلبوســي ومعهــم مقتــدى الصــدر بترويجــه بــأن نتائــج 
االنتخابــات أحدثــت تغييــرا كبيــرا، فأقــل مــا يقــال عنهــا 
تســويق لســذاجتهم السياســية. فــإذا مــا تتبعنــا خارطــة 

ــة  ــك. وللوهل ــر الضح ــا يثي ــه حق ــات، فأن ــج االنتخاب نتائ
األولــى تبيــن نتائــج االنتخابــات بشــكل خــادع بــأن التيــار 
ونفــوذه  مقاعــده  الموالــي إليــران خســر  الميليشــياتي 
ــد  ــي. بي ــوذ االيران ــي انحســار النف ــذي يعن السياســي، وال
أن النظــر إلــى كل اللوحــة فــان ابطــال التيــار الميليشــياتي 
ــى  ــر. لننظــر ال ــس أكث ــم ولي ــم ومناصبه ــرت مواقعه تغي
ــار الصــدري  ــا التي ــي حصده ــد الت ــة؛ المقاع ــذه اللوح ه
هــي ٧٥ مقعــد بــدال مــن ٥٤ فــي انتخابــات ٢٠١٨، بينمــا 
حصــد التحالــف الميليشــياتي وهــو فتــح ١٦ مقعــد بعــد أن 
كان ٤٧ مقعــدا، فــي حيــن كان المالكــي او دولــة القانــون 
يحظــى ب٢٥ مقعــد واالن ارتفعــت حصتــه الــى ٣٧ 
مقعــد. وكــي تكتمــل الصــورة فيجــب اضافــة مــا أحــرزه 
تحالــف فتــح الــى  ٣٧ مقعــد الــذي أحــرزه المالكــي 
ليكــون حصيلــة مقاعدهــم ٥٣ مقعــدا. والمالكــي كمــا هــو 
ــام  ــد ع ــي بع ــي الثان ــاب الطائف ــروف بمؤســس الخط مع
٢٠١١، ولقــب نفســه بمختــار العصــر وانــه مثــل الحســين 
فــي معركتــه مــع خصومــه مــن التيــار القومــي العروبــي 
اليزيــد، واســس  بأنصــار  الذيــن ســماهم  ومعارضيــه 
مليشــيات الحشــد الشــعبي وقبلهــا اخــرج قيــس الخزعلــي 
مــن الســجن ليوعــز لــه بتشــكيل ميليشــيا عصائــب الحــق 
وعقــد مؤتمــره فــي مدينــة الموصــل وكانــت أول رســالة 
ميلشــياتية طائفيــة، و شــكل ائتــالف أو تحالــف البنــاء مــن 
كل المليشــيات الوالئيــة، ليختــاروا احــد اعتــى المجرميــن 
لرئاســة حكومتهــا وهــو عــادل عبــد المهــدي. بمعنــى 
ــادة تحالــف المليشــيات مــن هــادي  آخــر انتقــل مركــز قي
العامــري فــي انتخابــات ٢٠١٨ الــى نــوري المالكــي 
ــادة المليشــيات  ــة قي ــت دف ــات، أي انتقل ــي هــذه االنتخاب ف
ــر  ــى اخ ــيات. بمعن ــي للمليش ــاح المدن ــى الجن ــة ال الوالئي
اكتســب المالكــي زخمــا جديــد فــي هــذه االنتخابــات 
واصبــح العبــا بــدال مــن العامــري. وفــي المحصلــة 
أعيــد  والمليشــيات  الفســاد  جماعــات  كل  ان  النهائيــة 
إنتاجهــا مــن جديــد. ومــا خســرتها مليشــيات فتــح ذهبــت 
الــى التيــار الصــدري ودولــة القانــون، لتتعاقــب نقــل 
البندقيــة أو الســالح المنفلــت كمــا يحلــو لهــم ان يســموها 
مــن كتــف الــى كتــف. وهكــذا يســتمر المشــهد السياســي 
ولكــن هــذه المــرة لصالــح النفــوذ األمريكــي الــذي ربــح 
الجولــة فــي هــذه االنتخابــات، ويشــكل الحكومــة كمــا 
شــكل التحالــف المليشــياتي الموالــي إليــران حكومــة عبــد 
ــار  ــن التي ــا احس ــات ٢٠١٨. وإذا م ــي انتخاب ــدي ف المه
الموالــي ألمريــكا اســتغالل انتفاضــة أكتوبــر وركــب على 
اكتافهــا وقــام بتجييــر نزعتهــا المعاديــة للســلطة اإلســالم 
السياســي لفــرض التراجــع علــى النفــوذ االيرانــي، فليــس 
أمــام التيــار المليشــياتي الموالــي إليــران اال الفوضــى 

ــا. ــي تشــكيل حكومته ــة ف ــح الجول ــة لرب االمني
حركة امتداد، امتداد للكاظمي:

الهمــم  يشــحذ  وحيــث  االعالمــي،  القصــف  ويســتمر 
وخاصــة اصحــاب االقــالم المأجــورة، وتحلــق بعيــدا الــى 
مناطــق قــد لــم يطالهــا القصــف االعالمــي لكذبــة الكاظمي 
عــن االنتخابــات، بتســويق تصــوراً أن نزاهــة االنتخابــات 
ونشــطاء  فعالــي  اوصلــت  فيهــا  المشــاركة  وفرصــة 
االنتفاضــة الــى البرلمــان، مستشــهدين بحركــة امتــداد 

ــد. ــدت ٩ مقاع ــا حص وانه
ــى ٩  ــا عل ــداد وحصوله ــل امت ــة مث ــال عــن حرك ــا يق  م
مقاعــد وأنهــا انتصــار النتفاضــة اكتوبــر او بيضــوا وجــه 
االنتفاضــة كمــا يقولــون او انتصــار لدمــاء تضحيــات 
المنتفضيــن، فهــي تشــبه كذبــة الكاظمــي اذا لــم تكــن اكبــر 
منهــا، عندمــا تبجــح بأنــه حقــق مطالــب انتفاضــة أكتوبــر 
وهــي االنتخابــات المبكــرة. فحركــة امتــداد تأسســت علــى 
أكتــاف االنتفاضــة وبدعــم مرجعيــة النجــف  والكاظمــي، 
وقدمــوا لهــا كل اشــكال الدعــم المالــي المفتــوح والسياســي 
ــداد  ــة امت ــا. أي أن حرك ــل افراده ــة لتنق ــة االمني والحماي
هــي امتــداد إليقــاع الحفــاظ علــى العمليــة السياســية 
وليــس لهــا اي ربــط ال مــن بعيــد وال مــن قريــب بمطالــب 
انتفاضــة أكتوبــر مثلمــا هــو حــال الكاظمــي ومستشــاريه 
الذيــن عينهــم مــن عــدد المشــاركين فــي االنتفاضــة، 
بموجــب  لهــم رواتــب ومعاشــات ســرقت  وخصــص 
ــة علــى  ــة المحلي ــة البيضــاء وتخفيــض ســعر العمل الورق
حســاب فقــر وجــوع وعــوز المالييــن مــن العاطليــن عــن 

العمــل.
القصــف اإلعالمــي لحكومــة الكاظمــي وصــل الــى نهايتــه 
وســينتهي معــه الغبــار الــذي احدثــه، وســوف يــزول 
الحاجــز الــذي وضعتــه أمــام الجماهيــر كــي تمنعهــا مــن 
رؤيــة الحقيقــة، حقيقــة الكاظمــي الــذي راهــن علــى التيــار 
ــوزراء، وستكشــف  ــاره رئيســا لل الصــدري إلعــادة اختي
ــات،  ــة االنتخاب ــا وراء كذب ــة عــن م ــة القادم ــام القليل األي
وتبيــن ان كل مــا جــرى لــم تكــن أكثــر مــن لعبــة تغييــر 
تــوازن القــوى باســم الجماهيــر وباســم االنتفاضــة، و 
مســعى إلنقــاذ العمليــة السياســية ومحاولــة لترويــض 
الجماهيــر.  اال ان مــا  ال تراهــا الطبقــة البرجوازيــة 
الحديثــي النعمــة بســبب صراعهــا علــى الســلطة والنفــوذ 
أن  انقــاذه،  يمكــن  مــا  إلنقــاذ  او  بالغنائــم  واالنشــغال 
ــة  ــي حقيق ــات يعن ــي االنتخاب ــر ف ــاركة الجماهي ــدم مش ع
ــا  ــراف به ــلت وال اعت ــية فش ــة السياس ــدة، ان العملي واح
بالرغــم مــن محاولــة اعــادة الهيبــة والشــرعية لهــا، وان 
ــذه  ــا ه ــي وضعته ــات الت ــر اآللي ــون عب ــن يك ــر ل التغيي
ــر. وان  ــق آخ ــر طري ــي عب ــل يأت ــدة ب ــات الفاس الجماع
اســتحقاق المالييــن المحروميــن لــم يحــل ســاعته، و واهــم 
ــام  ــذا النظ ــاء ه ــي بق ــة ف ــه مصلح ــن ل ــور او م او مأج
الفاســد بــأن التغييــر لــن يأتــي اال عبــر صناديــق انتخابــات 

ــدة. ــة الفاس ــس الطغم ــا نف صممته

ال شرعية لكم وال النتخاباتكم وال لعمليتكم السياسية برمتها..!
وايضــا مــن يرفــض نتائجهــا هــو قــوى ميلشــياتية ايضــا 
وال تقبــل بأقــل مــن حصتهــا الســابقة. وهــذا يعنــي إن 
االنتخابــات ليســت إال لعبــة لتحســين الحظــوظ واالمتيازات 
بيــن تلــك األطــراف ال عالقــة لهــا مــن بعيــد وال مــن قريب 

بمصالــح العمــال و المحروميــن والكادحيــن.
إن الطريــق إلــى األمــن والســالم لــن يأتــي عبــر الخطــاب 
المتهــرئ للكاظمــي والصــدر وكل الطبقــة البرجوازيــة 
الفاســدة بـ«حصــر الســالح المنفلــت«، فهــم مــن شــرعوا 
بغــض  متــورط  نفســه  والكاظمــي  المنفلــت،  بالســالح 

ــا  ــار الصــدري عندم ــيات التي ــالح مليش ــن س ــرف ع الط
والتحريــر  الحبوبــي  ســاحة  متظاهــري  بقتــل  قامــت 

وغيرهــا.
ــا  ــرت عــن وعيه ــي عب ــراق الت ــر الع ــا ندعــو جماهي إنن
االنتخابــات  لعبــة  عليهــا  تنطلــي  بــان  تســمح  ولــم 
ــن أجــل  ــرة أخــرى م ــا م ــرص صفوفه ــأن ت ــرة، ب المبك
ــوق،  ــل الحق ــة والمســاواة وني ــي الحري ــا ف ــق أهدافه تحقي
وتقويــة واالرتقــاء بنضاالتهــا مــن اجــل انهــاء عمــر هــذه 
الســلطة المليشــياتية الطائفية-القوميــة،  وفــي هــذا المســار 

والســياق التصــدي لتهديــدات هــذه المليشــيات ومحاوالتهــا 
ــع. ــن وســالمة المجتم ــث بأم العب

والكادحيــن  العمــال  لقــوى  الجماهيــري  الحضــور  إن 
والمحروميــن، وبصــف مســتقل وبشــعار )ال النتخاباتكــم 
لوجودكــم  وال  السياســية،  لعمليتكــم  ونتائجهــا...ال 
الميليشــياتي( هــو ســبيل إحــالل األمــن والســالم التــام 

والدائــم. والشــامل 
الحزب الشيوعي العمالي العراقي.

١٢ تشرين األول ٢٠٢١
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أن تكونوا خلف القضبان، هذا ما تتطلع إليه جماهير العراق !
)كلمة حول كلمة هادي العامري سيء الصيت في ميسان(

* فارس محمود :

مــن ضمــن األزمــة العميقــة والشــاملة لإلســالم السياســي 
الشــيعي، بلــغ التيــار الميليشــياتي الوالئــي حــداً مــن التــأزم 
ــة  ــى أي ــق أمامــه ســوى اللجــوء ال ــم يب ــث ل السياســي بحي
أســلحة كانــت، حتــى تلــك التــي قــد أكلهــا الصــدأ تمامــاً.

ففــي خطــاب القــاه هــادي العامــري قبــل ايــام فــي تجمــع 
انتخابــي فــي محافظــة ميســان، تباكــى علــى عــدم تمكــن 
ــك الن  ــوب وذل ــار مــدن الجن ــاره االجرامــي مــن اعم تي
ــن  ــم م ــك النه ــام بذل ــم بالقي ــمحوا له ــم يس ــداء« ل »األع

ــاع الحســين«. اتب
ــي  ــه السياس ــتر مأزق ــري لس ــادي العام ــام ه ــق أم ــم يب ل
ســوى  واالجتماعيــة  السياســية  تيــاره  قيمــة  وانعــدام 
اللجــوء الــى الترهــات الطائفيــة المســمومة. ال عتــب 
كثيــر عليــه فــي هــذا. فمــاذا لــدى »المســكين« فــي 
»خزينتــه الفكريــة« حتــى يبــرر االمــر، حتــى يقــول 
كالمــاً مــا بوســعه ان يقنــع »كــم نفــر« اشــد بالهــة منــه؟! 
ان لخزينتــه مــن الهزالــة حــداً بحيــث لــم يجــد ســوى 
ــه! يتحــدث  ــة طــوق نجــاة ل ــة المتهرئ ــة البالي هــذه الخرق
الكثيــرون عــن »خــرف« العامــري، ولكــن قبــل هــذا هــو 
»خــرف«  افــق وهــدف حركتــه السياســية وانزوائهــا 

المتعاظــم!
ــة  ــة المقيت ــة الطائفي ــي العــراق الهوي ــع ف ــذ المجتم ــد نب لق
الحقيقيــة  وأهدافهــا  ماهيتهــا  وتعــرت  ســنوات،  منــذ 
ــي  ــل التباك ــن مث ــا م ــداف دعاته ــة واه ــة وماهي والواقعي
ظلــم  مــن  قــرون   ٧ و«  الشــيعة«  علــى »مظلوميــة 
الشــيعة وآل البيــت« وابعادهــم عــن الحكــم وغيرهــا 
ــع  ــة الســاحقة للمجتم ــت األغلبي ــد عرف ــات. لق ــن التره م
قنــوات  ســوى  تتعــدى  ال  المواضيــع  هــذه  مثــل  ان 
ورافعــات للســلطة والهيمنــة علــى الحكــم والثــروة. وإنهــم 
ــين«  ــوراء« و«الحس ــة ان »عاش ــق المعرف ــون ح يعرف
ــوراء وكل  ــوم عاش ــة« و« كل ي ــراء« و«فاطم و«الزه
ارض كربــالء« والمســيرات المليونيــة لكربــالء مــا هــي 

إال أدوات وأســاليب خــداع وتضليــل الجماهيــر مــن اجــل 
ــة. ــر المعلن ــداف غي ــك األه ــق تل تحقي

ولكــن الســؤال المطــروح: مــا لــذي حــل بالعامــري حتــى 
يلجــأ إلــى هذه االســطوانة المشــروخة؟! المســألة ببســاطة، 
هــذا هــو كل مــا يملكــه مــن امثــال العامــري والخزاعــي 
الفقيــه  والفيــاض ومــن ورائهــم ولــي نعمتهــم، ولــي 

ــالمية! ــة االس والجمهوري
الــذي قامــوا بــه  النهــب  بــأم اعينهــا  رأت الجماهيــر 
واللصوصيــة الســافرة. لقــد رأت كيــف ابتلعــوا بيــوت 
وابنيــة مؤسســات دولــة كبيــرة وضخمــة اثــر ســقوط 
النظــام الفاشــي البعثــي وقيّدوهــا بأســمائهم. لقــد رأت 
مكاتبهــم االقتصاديــة، »كومشــينات« الصفقــات والعقــود،  
هيمنتهــم علــى المعابــر الحدوديــة ومواردهــا التــي تصــل 
ــب  ــهريا، تهري ــدوالرات ش ــن ال ــن م ــات الماليي ــى مئ ال
النفــط، السمســرة، تجــارة المخــدرات، الرشــاوي و... 
حتــى بلــغ االمــر بالحصــص مــن المالهــي والبــارات 
ــمي  ــب الرس ــن النه ــك ع ــا، ناهي ــاء وغيره ــوت البغ وبي
و«القانونــي« و«الشــرعي« مــن الدولــة ومؤسســاتها 
وأموالهــا. ان مــا نهبــوه يعــادل ميزانيــات عــدة دول 
ــاره  ــع وإعم ــاء المجتم ــي لبن ــا تكف ــة. إنه ــا مجتمع بأكمله

ــدة. ــرة واح ــس م ــرة ولي ــة م مئ
 إن آخــر فضحائهــم، وليســت االخيــرة، حرمانهــم مــن 
المســلحة  المؤسســات  كســائر  الخــاص«  »التصويــت 
للدولــة، وذلــك نظــراً المتناعهــم عــن تقديم اســماء منتســبي 
الحشــد لصــرف البطاقــات االنتخابيــة، إذ أن مــن شــأن ذلك 
ــرات  ــث ان عش ــد. حي ــة للحش ــام الواقعي أن يفضــح االرق
االالف مــن المنتســبين هــي أســماء وهميــة تذهــب رواتبهــا 
لقــادة الحشــد!! لــم يبقــوا ثقبــاً مــا لــم يســعوا الــى التضليــل 
ــوم  ــري الي ــي العام ــه! ويأت ــوال من ــب االم ــداع ونه والخ

ليتحــدث مثــل هــذا الهــراء فــي خطابــه. 
واآلن يأتــي مــن أمثــال العامــري للحديــث عــن »ان 
ــام  ــدن واالهتم ــار الم ــا المجــال إلعم ــم يعطون االعــداء ل
ــة؟ يــرى العامــري  ــي هــذه الكذب ــى مــن تنطل بهــا؟!« عل

ــه  ــك. إن ــراق كذل ــر الع ــن ان جماهي ــالً، فيظ ــه هزي نفس
قبــل أن يضحــك علــى غيــره.  نفســه  يضحــك علــى 
ــرة. ــواطاً كثي ــه أش ــر، عبرت ــه بكثي ــى من ــر أوع الجماهي
ال أتحــدث عــن ســجلهم اإلجرامــي. إذ  قتلــوا، وهّجــروا، 
ولســنوات  الشــباب  آالف  الســرية  بســجونهم  ورمــوا 
ــة  ــة الغربي ــكان المنطق ــن س ــص م ــة وباألخ دون محاكم
التطهيــر  سياســات  فرضــوا  بوجههــم،  والمنتفضيــن 
»محاربــة  بحجــة  المــدن  مــن  الكثيــر  فــي  العرقــي 
اإلرهــاب وداعــش«! لــم يبــق شــيء بشــع يتصــوره احــد 
ــا  ــري كم ــال العام ــم امث ــا, يجــب أن يُحاك ــوا به ــم يقوم ل

حاكمــت البشــرية النازيــة والنازييــن.
لــم تمــِض ســوى ســنوات قليلــة حتــى تبيــن للجميــع الطابــع 
االجرامــي لحشــدهم. ســعوا لفــرض قدســيته علــى النــاس 
بقدســيته بــكل الســبل. ولكــن، لــم تمــِض ســوى ســنين قليلــة 
حتــى تحــول الــى مبعــث ســخط وازدراء واحتقــار االغلبية 
بحــل  اليــوم جهــاراً  التــي تطالــب  للمجتمــع  الســاحقة 
الحشــد. ليــس هــذا وحســب، بــل تحــول محــور حركتهــم 
وحضورهــم المقبــل فــي البرلمــان وشــرط تحالفاتهــم هــو 
الدفــاع عــن بقــاء الحــد الشــعبي!! ان يكــون الحشــد الشــعبي 
ورجاالتــه منبــوذان إلــى هــذا الحــد هــو أمــر مفهــوم جــدا، 
وباألخــص بعــد المجــازر التــي ارتكبها الحشــد وميليشــياته 
ــي والقاصــي  بـ«الطــرف  ــا الدان ــي يعرفه ــة الت االجرامي
ــي  ــازر الت ــذا، المج ــرح به ــم يص ــو ل ــى ول ــث« حت الثال
ارتكبهــا الحشــد بحــق شــباب انتفاضــة تشــرين وقتــل مــا 
يقــارب ٨٠٠ شــاب وشــاب معترضيــن ومــا يقــارب مــن 
٢٥ الــف جريــح ومعــوق، ناهيــك عــن اعمــال االختطــاف 

ــال و...غيرهــا. واالغتي
لــم ولــن يتطلــع احــد الــى »منجزاتهــم« باإلعمــار والبنــاء. 
إن كل مــا هــم بارعــون بــه هــو القتــل والبلطجــة والنهــب 
ــد  ــة. لق ــة واالخالقي ــية واالدبي ــؤولية السياس ــدام المس وانع
ــي  ــي ســاهمت ف ــوى الت ــت ســاعة كنســهم هــم وكل الق حل
خلــق هــذا الكابــوس المــؤرق لألغلبيــة الســاحقة للمجتمــع. 
فمــا تتطلــع الجماهيــر إليــه فعــالً هو زجهــم خلــف القضبان.

حول قضية التطبيع مع الدولة االسرائيلية العنصرية
* عواد أحمد :

ــذي  ــترداد( ال ــالم واالس ــر الس ــمى ) مؤتم ــا يس ــاد م  أع
عقــد فــي اربيــل يــوم ٢٤ ايلــول المنصــرم الــى الواجهــة 
ــرائيلي العنصــري  ــان االس ــع الكي ــع م ــة التطبي موضوع
حيــث حــاول المؤتمــرون اســتدراج الحكومــة العراقيــة فــي 
بغــداد لتطبيــع العالقــات مــع اســرائيل كمــا فعلــت بعــض 

الــدول العربيــة الخليجيــة والســودان قبــل عــدة اشــهر.
التطبيــع  ذلــك  ماهيــة  توضيــح  الضــروري  ومــن 
واالســباب التــي تقــف وراءه والموقــف الماركســي منــه 

مــن الوجهــة المبدئيــة والسياســية.
ــات  ــت عالق ــي اقام ــة الت ــة العربي ــة الحاكم  ان االنظم
او اتفاقيــات ســالم مــع اســرائيل تســير وراء مصالحهــا 
والتحــوالت  التغيــرات  بموجــب  والسياســية  الطبقيــة 
ــن  ــات م ــد الثمانين ــذ عق ــة من ــي المنطق ــت ف ــي حدث الت
ــام  ــراق ع ــالل الع ــد احت ــة بع ــي وخاص ــرن الماض الق
ــام  ــي ع ــع العرب ــمي بالربي ــا س ــد م ــا  بع ٢٠٠٣ والحق

ــد  ــم تع ــن ول ــا واليم ــي ســوريا وليبي ٢٠١١ والحــرب ف
العربــي  تهتــم بموضوعــة الصــراع  تلــك االنظمــة  
ــع  ــا تتب ــطيني ألنه ــعب الفلس ــوق الش ــرائيلي او حق االس
وتخضــع للسياســات والهيمنــة االمبرياليــة وامالءاتهــا..
ــاس الموقــف السياســي مــن  ــي هــذا الصــدد يمكــن قي وف
ــوق  ــن اولهمــا مــن وجهــة نظــر حق ــع مــن زاويتي التطبي
االنســان ومســاواة البشــر فــي الحقــوق بوجه عــام وحقوق 
الشــعب الفلســطيني بوجــه خــاص فــي التخلــص مــن 
النيــر واالضطهــاد القومــي واالحتــالل وثانيهمــا مــن 
وجهــة نظــر اليســار واالشــتراكية والصــراع الطبقــي 
فــي المنطقــة العربيــة . ومــن الزاويــة االولــى اي قضيــة 
حقــوق االنســان ومســاواة البشــر فــي الحقــوق السياســية 
والديمقراطيــة فــان االنظمــة العربية  التــي اقامت عالقات 
مــع اســرائيل انمــا تنكــرت لحــق الشــعب الفلســطيني فــي 
الحريــة واالســتقالل ونيــل حقوقــه المشــروعة فــي اقامــة 
دولــة مســتقلة بهــذا المعنــى منحــت الشــرعية والموافقــة 
للموقــف االســرائيلي الــذي ظــل يرفــض ويعــارض حــل 
الدولتيــن منــذ حــرب حزيــران عــام ١٩٦٧ ثــم حتــى بعــد 

اتفاقيــات اوســلوا التــي منحــت الفلســطينيين حكمــا ذاتيــا 
شــكليا بــال صالحيــات فعليــة فــي هــذا المعنــى تصطــف 
تلــك االنظمــة الرجعيــة واالســتبدادية فــي خنــدق واحد مع 
دولــة نازيــة عنصريــة هــي دولــة اســرائيل التــي مارســت 
التطهيــر العرقــي واغتصــاب االراضــي واقامــت دولتهــا  
باســم حقــوق تاريخيــة مزعومــة مبنيــة علــى الخرافــات 
الدينيــة. ان سياســات التطبيــع التــي نقذتهــا بعــض االنظمة 
البرجوازيــة العربيــة مــع اســرائيل تضفــي الشــرعية على 
وجــود الدولــة الصهيونيــة وعلــى السياســات الفاشــية 
ــق  ــها بح ــي مارس ــة الت ــروب العدواني ــة والح والعنصري
جماهيــر فلســطين منــذ قيامهــا عــام ١٩٤٨ وحتــى يومنــا 
ــي الكــف او التغاضــي  ــا تعن ــك انه ــى ذل ــة ال هــذا. اضاف
عــن ادانــة وفضــح اســرائيل بوصفهــا دولــة تمييــز 
ــي  ــي. وه ــر عرق ــل وتطهي ــاب وقت ــة واغتص وعنصري
ــطين  ــار ارض فلس ــي واعتب ــى التطــرف الدين ــة عل قائم
حــق الهــي منــح لليهــود وحدهــم وضــرورة طــرد كل مــن 

هــو غيــر يهــودي مــن ارض  فلســطين .
التتمة )ص4(...
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لعبة نكز الخواصر بين إيران وإسرائيل، إلى أين؟
* أحمد عبد الستار :

ــات سياســة النظــام  ــات مــن بديهي ــذي ب مــن المعــروف وال
اإليرانــي الجوهريــة  والثابتــة، انتهــاج إجــراءات " تصديــر 
ــي  ــى إتباعــه ف ــذي عمــل عل ــورة"، المنهــج السياســي ال الث
المنطقــة، النظــام اإليرانــي بعــد اســتتباب الســلطة الدينية في 
إيــران فــي نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي. وأبــرز نتائجه 
الدمويــة المباشــرة؛ اإلصتطــام بنظــام ال يقــل وحشــية عنهم، 
نظــام صــدام والشــروع فــي حــرب امتــدت لثمــان ســنوات،   
أدت إلــى مقتــل مئــات اآلالف مــن الطرفيــن وطحــن البلديــن 
ــا. الحــرب هــذه، وغــض النظــر عــن  ــر اقتصاداهم وتدمي
ــن  ــو م ــي ه ــام اإليران ــأن النظ ــعلها، ف ــذي أش ــرف ال الط
أدامهــا وجعلهــا تســتمر كل هــذه الســنوات، وكانــت القيــادة 
اإليرانيــة برأســها المقــدس المتمثلــة فــي زعامــة الخمينــي 
الروحيــة، ســعيدة بهــذه الحــرب، وكأنهــم ينتظرونهــا منــذ 
األزل. والخمينــي هــو الــذي صــرح بعــد مســك مقاليــد 
ســلطته التــي ال يتســرب إليهــا النقــد والشــك موضحــا معنى 
تصديــر الثــورة: " ال يعنــي تصديــر الثــورة إننــا  نتدخــل 
ــة  ــن أجــل اإلجاب ــن م ــدول األخــرى... ولك ــئون ال ــي ش ف
ــو  ــح ه ــى واض ــة هللا". والمعن ــأن معرف ــئلتهم بش ــن أس ع
تصديــر النمــوذج اإليرانــي إلــى المنطقــة كواجــب دينــي، 
ــراق،  ــع الع ــلة م ــن الحــرب الفاش ــائل م ــتى الوس ــر ش عب
إلــى أكثــر الوســائل خســةً وعجرفــة. ودنــاءة الطبــع هــذه، 
ــاً  ــه عقائدي ــى إنهــا "دهــاء" يتميــزون ب ــاٍه عل يصفونهــا بتب
ــي  ــا، ف ــزون به ــرة يتمي ــة خب ــي الحقيق ــي ف ــياً، وه وسياس
تمريــر مصالحهــم الخاصــة، بأســاليب غيــر صريحــة.  
كمــا نــرى ذلــك فــي إنشــاء جماعــات مســلحة وحتــى جيوش 
خــارج األراضــي اإليرانيــة، فيمــا يُعــرف فــي اإلعــالم  
ــوري  ــش الس ــوة الجي ــم بق ــا تدع ــة، مثلم ــاألذرع اإليراني ب
مــن أجــل مصالحهــا السياســية، والحشــد الوالئــي فــي 
العــراق والحوثييــن فــي اليمــن وحمــاس والجهــاد اإلســالمي 
ــي  ــزب هللا ف ــزة، وح ــي غ ــدة ف ــن الجدي ــة الصابري وحرك
ــرائيل.  ــد خاصــرة إس ــاً عن ــاً مهم ــذ موقع ــذي يتخ ــان ال لبن
ــا  ــأتها أو دعمته ــي أنش ــات، الت ــذه التشــكيالت والجماع وه
إيــران، لــم تكــن فــي الحقيقــة، مــن أجــل "المقاومــة" للوجــود 
ــا مــن  ــالل اإلســرائيلي لفلســطين، وإنم األمريكــي أو االحت
أجــل مواجهــة غرمائهــا فــي معــرض منافســتها للســيطرة 

وبســط النفــوذ وبالتالــي لتصديــر الثــورة فــي المنطقــة.
ــابق  ــن س ــدرك ع ــران( ت ــا )إي ــع، ألنه ــاءة الطب ــول دن نق
ــاق  ــببت بإلح ــد س ــذا ق ــلوكها ه ــي س ــة، ف ــم ودراي تصمي
ــَص  ــد وال تح ــات ال تع ــآالف وإصاب ــل ل ــن قت ــار م الدم
ــار اقتصاداتهــا  ــدان، وانهي ــر شــعوب هــذه البل ــن جماهي بي
وبنيتهــا التحتيــة، وتشــريد الســكان، وتعطيــل للحيــاة العامــة 
واإلنتــاج والعمــل، وإبعادهــا عــن قضاياهــا المصيريــة 

ــزاب  ــلطة األح ــت س ــأن تح ــذي ي ــراق ال ــو الع ــا ه ...وه
ــذ مــا يناهــز العقديــن، والدمــار الــذي  المواليــة إليــران من
لحــق باليمــن بســبب اســتهتار الحوثيــن، والخــراب الكبيــر 
الــذي لحــق بســوريا، فــي جــزء منــه وجــود قواعــد إيرانيــة 
الصــف  اإلســرائيلي، وشــق  للقصــف  يوميــاً  تتعــرض 
الفلســطيني وارتهــان قســم منــه لجانــب إيــران، مــن دعــم 
حمــاس والجهــاد فــي غــزة وإبعادهــا عــن صلتهــا بالضفــة 
ــذي  ــان ال ــد، ولبن ــطينية ككل واح ــة الفلس ــة والقضي الغربي
ــأن  ــن"  ب ــة اللبنانيي ــار، والقــول لغالبي ــى االنهي شــارف عل
ــة  ــة والمالي ــان االقتصادي ــدرات لبن الحــزب اســتغل كل مق
ــوزارات  ــوارد ال ــتخدام م ــة واس ــى الحكوم ــيطرته عل بس
ــرة  ــي غم ــوري." وف ــام الس ــران والنظ ــح إي ــذ مصال لتنفي
جانــب  وإلــى  االمبراطــوري،  حلمهــا  لتحقيــق  ســعيها 
انتشــارها األخطبوطــي ومــا يتركــه مــن آثــار مكلفــة علــى 
ــانة  ــاء ترس ــة لبن ــد الهث ــا،  تجه ــى اقتصاده ــة وعل المنطق
ــدرات  ــات ومق ــذا المشــروع كل إمكان ــة. ســّخرْت له نووي
ــائر  ــأن خس ــذا الش ــون به ــدر المعني ــا يق ــب م ــد، وحس البل
إيــران بمئــة مليــار دوالر أمريكــي لحــد اآلن، نتيجــة 
العقوبــات وضيــاع ثروتهــا النفطيــة وتوقــف االســتثمارات 
الخارجيــة، وتأثــر إنتاجهــا الســلعي الداخلــي بالحصــار 
ــة بالجــوع  ــران المكبل ــر إي ــى جماهي ونتائجــه المدمــرة عل
والقمــع. تكابــر إيــران وتنــازع جاهــدة إلنتــاج هــذه القنبلــة، 
رغــم كل الخســائر الباهظــة التــي تتكبدهــا مــن خــالل 
العقوبــات، وتكاليــف إدامــة أذرعهــا وتعزيــز قدراتهــا 
العســكرية علــى حســاب معيشــة وخبــز وأمــان حيــاة 
المالييــن، والحــرب المســتترة مــع إســرائيل بتبــادل حــرق 
ــرات المســيرة...كل هــذا المنهــج  الســفن والقصــف بالطائ
ــا  ــع كم ــر الواق ــرض األم ــي تف ــر لك ــم والمدم ــر الحكي غي
تظــن علــى إســرائيل وأمريــكا، ويُحســب لهــا الحســاب 
علــى خارطــة وحــدود  متنفــذة  إقليمــي، وســلطة  كنــد 
ــا  ــائها. مثلم ــم بإرس ــي تحل ــة، الت ــا المزعوم إمبراطورتيه
ــا  ــع خصومه ــاءة، يتمت ــث ودن ــاً بخب ــران دائم تتصــرف إي
ــة  ــط ماكــر، ومواجه ــاً وتخطي ــا خبث ــل عنه بأســاليب ال تق
ــف  ــى قص ــرائيل إل ــد إس ــل. تَعم ــاد بالمث ــرار والعن اإلص
األهــداف إيرانيــة بــدون كلــل، ســواًء أكانــت فــي ديــر 
ــة  ــرة داخــل األراضــي العراقي ــزور لمســتودعات الذخي ال
علــى مــرأى ومســمع الحكومــة العاجــزة، وضــرب مواقــع 
ــي  ــكل يوم ــورية، بش ــل األراضــي الس ــتودعات داخ ومس
تقريبــاً، بالصواريــخ والطائــرات المســيرة، وكذلــك تقصف 
مواقــع اســتطالع ومراكــز قيــادة ومســتودعات ذخيــرة 
وأنفــاق، أقامهــا حــزب هللا عنــد الحــدود  أو داخــل أراضــي 
ــا خاصــرة إســرائيل،  ــه أحــد قادته ــق علي ــا أطل ــان فيم لبن
ــم  ــاء. ل ــة الخرق ــة اإليراني ــى الطريق ــة عل ــرب بالوكال كح
ــق  ــل تنطل ــن مح ــث ع ــي البح ــراً، ف ــرائيل كثي ــد إس تجه

ــة  ــان الواقع ــت أذربيج ــران.  كان ــارة خاصــرة إي ــه إلث من
شــمال غــرب إيــران بحــدود مــا يقــارب مــن ٣٠٠ ميــل، 
للتدخــل والتخريــب مــن  للتموضــع واالنطــالق  لقيتهــا 
ــة  ــن حكوم ــب م ــاء بطل ــذي ج ــذه التموضــع، ال ــالل ه خ
ــف، للمســاعدة  ــام عليي ــي إله ــس األذربيجان صديقهــم الرئي
فــي الحــرب التــي تســتعر بيــن فتــرة وأخرهــا مــع أرمينيــا.
ــاً بمســاعدة  ــم تبخــل قطع ــكا، وبالخصــوص إســرائيل ل أمري
أذربيجــان، بــل لبــْت علــى الفــور نــداء طلــب المســاعدة ومدت 
ــي  ــكل وســائل الدعــم العســكري واللوجســتي، وف ــرة ب األخي
ــي  ــائل الت ــات الرصــد والتجســس، الوس ــال بتقني ــة الح طبيع
ــران،  ــا المســتترة مــع إي ــي حربه ــا إســرائيل ف ستســتفيد منه
وحســب تصريــح مســؤول إيرانــي بــأن الطائــرات المســيرة 
التــي ضربــت منشــأة " نطنــز" كانــت قادمــة مــن أذربيجــان.
زادت فــي اآلونــة األخيــرة حــدة شــكوك ومخــاوف إيــران 
حــد  الــى  أذربيجــان،  فــي  اإلســرائيلي،  التواجــد  مــن 
قيامهــا بتدريبــات واســتعراضات عســكرية مــع حدودهــا، 
ومنحتهــا اســماً ذا مغــزى خــاص "المنتصــرون فــي خيبــر" 
ومعركــة خيبــر، وقعــت فــي بدايــة الدعــوة اإلســالمية مــع 
ــة، وكان االنتصــار الســاحق  ــرة العربي ــي الجزي ــود ف اليه
آنــذاك للمســلمين.  نقلــت إيــران قطعــات عســكرية ضخمــة 
لهــذه الحــدود وقــد فتحــت جبهــة جديــدة انتقلــت مــن الشــرق 
ــدأت تســخن. الغــرب  ــي ب ــة الت ــذه المنطق ــى ه األوســط إل
ــك  ــة دون تملّ ــدأب وإخــالص للحيلول ــى العمــوم يعمــل ب عل
ــووي،  ــد ن ــى ن ــس بحاجــة إل ــم لي ــووي، فه ــران لســالح ن إي
وحليــف للصيــن وروســيا أنــداد الــدول الغربيــة ومنافســيهم 
للســيطرة علــى النفــوذ فــي هــذه المنطقــة وكل منطقــة أخرى. 
ــع كل  ــيطرة وقم ــط الس ــة لبس ــد الضارب ــرائيل الي ــد إس وتُع
مخالــف لمصالــح وخطــط اإلمبرياليــة الغربيــة فــي الشــرق 
ــه  ــا. وعلي ــى عنه ــة ال غن ــة حيوي ــذات، كمنطق ــط بال األوس
وعلــى األرجــح ســوف تُمنــع إيــران مــن الحصــول علــى 
ســالح نــووي، مهمــا كلــف الثمــن ومهمــا كانــت النتائــج أو 
ــم  ــم اتخاذهــا لضمــان هــذا األمــر.  وحل ــي يت الوســائل الت
الطغمــة الحاكمــة فــي إيــران فــي بســط إمبراطوريــة تتمتــع 
ــوس  ــوى كاب ــن س ــم يك ــكرية، ل ــة عس ــة وهيب ــوة نووي بق
يجثــم علــى صــدور جماهيــر شــعوب المنطقــة وجماهيرهــا 
هــي إيــران، وال نــدري مــن دقــة النســبة التــي تشــير الــى 
مــا يقــارب مــن خمــس إلــى ثمــان مالييــن مواطــن إيرانــي 
يقتاتــون علــى القمامــة وفتــات الطعــام، وهــل هــؤالء 
ــة  ــى اإلجاب ــة هــم بحاجــة إل ــن المنطق وغيرهــم مــن ماليي
لمعرفــة هللا علــى طريقــة الخمينــي، أم بحاجــة إلــى دولــة 
أوهــام  وتبعــد عنهــم كل  اإلنســانية،  تضمــن كرامتهــم 
طائفيــة ودينيــة، وإنفــاق األمــوال مــن أجــل الخبــز والتعليــم 
ــي مشــاريع ال تعــود  ــا ف ــا وحرقه ــدل إنفاقه والصحــة ...ب

ــار.  ــات والدم إال بالخيب

حول قضية التطبيع مع الدولة االسرائيلية العنصرية
ــن  ــب م ــتغرب وال نتعج ــن ال نس ــياق نح ــذا الس ــي ه   وف
ــوم كل  ــة اســرائيل فالي ــع دول ــي م ــع رســمي عرب اي تطبي
االنظمــة البرجوازيــة العربيــة التــي طبعــت عالقاتهــا والتي 
لــم تطبــع اصبحــت مندمجــة فــي الســوق الرأســمالي العالمي 
االســرائيلية  العنصريــة  الفاشــية  الدولــة  تماثــل   وهــي 
مــن الناحيــة السياســية العمليــة . ان الموقــف اليســاري  
ــع  ــة م ــاس المقارن ــى اس ــى عل ــي ال يبن ــرري والمبدئ التح
مواقــف الســلطة الفلســطينية او حمــاس او االنظمــة العربيــة 
او كل مــن يقيــم عالقــات مــع اســرائيل او يخضــع للسياســة 
االمبرياليــة  بــل هــو موقــف ثابــت إلدانــة  كل مواقــف 
وسياســات القــوى الرجعيــة والفاشــية فــي المنطقــة العربيــة 

دون اســتثناء. الماركســيون هــم دعــاة حــق تقريــر المصيــر 
دون قيــد او شــرط  هــم دعــاة وانصــار الثــورة االشــتراكية 
التــي وحدهــا ســتحقق حريــة االنســان مــن االضطهــاد 
القومــي والطبقــي وهــم دعــاة ممارســة اشــد اشــكال الضغــط 
السياســي علــى اســرائيل مــن اجــل اقــرار حــق شــعب 
ــاة  ــة للحي ــوق وقابل ــاوية الحق ــتقلة متس ــة مس فلســطين بدول
ان ادانــة التطبيــع مــع دولــة اســرائيل يعنــي ادانــة كل مــن 
يضفــي الشــرعية علــى وجــود دولــة اســتيطانية عنصريــة 
ونازيــة قائمــة علــى الحــرب والقتــل واغتصــاب االراضــي 
والتطهيــر العرقــي والتمييــز وهضــم حقــوق شــعب مشــرد 
ومغتصــب . طرحنــا لحــل قضيــة الصــراع الفلســطيني 

ــت  ــي الوق ــن ف ــل الدولتي ــي ح ــى تبن ــوم عل ــرائيلي يق االس
الراهــن وباألخــص قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة علــى 
ــاة  ــة للحي ــة قابل ــة وعلماني ــام ١٩٦٧ ديمقراطي اراضــي ع
وعــودة الالجئيــن الــى مدنهــم وقراهــم االصليــة. لحيــن 
ــن  ــر موازي ــبة وتغي ــة مناس ــة واقليمي ــروف دولي ــر ظ توف
ــا كل  ــة عالمي ــتراكية والتقدمي ــوى االش ــح الق ــوى لصال الق
ذلــك ســيمهد الســبيل لتفكيــك الدولــة العنصريــة االســرائيلية 
ــة  ــر ديني ــة و غي ــر قومي ــة فلســطينية واحــدة غي ــام دول وقي
اشــتراكية وعلمانيــة علــى كامــل ارض فلســطين تضــم 
ــوم  ــق مفه ــة وف ــات القومي ــود وســائر المكون العــرب واليه

ــع. ــاوية للجمي ــوق متس ــة وبحق المواطن
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