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سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

العمالي العراقي عن مكانة وموقعية المؤتمر 
السادس للحزب بالنسبة للطبقة العاملة وعموم 

جماهير العراق، وأزمة السلطة البرجوازية
الحزب الشيوعي العمالي العراقي 
وإنهاء عمر السلطة المليشياتية

ــي  ــيوعي العمال ــزب الش ــادس للح ــر الس ــد المؤتم ــن عق ــن ع ــد أعل ــام: لق ــى األم إل
العراقــي عبــر البيــان الختامــي ، هــل لــك ان تحدثنــا عــن مكانــة هــذا المؤتمــر ونقــاط 

قوتــه؟
ســمير عــادل: كان المؤتمــر الســادس للحــزب هــو بمثابــة إنهــاء أو طــي صفحــة مرحلــة 
ــة  ــدء مرحل ــي وب ــي والسياس ــي واالجتماع ــد التنظيم ــى الصعي ــزب عل ــاة الح ــي حي ف
جديــدة عنوانهــا حــزب ماركســي ذو تقاليــد شــيوعية راســخة قــادر علــى قيــادة الطبقــة 
العاملــة والجماهيــر المحرومــة إلنهــاء عمــر الســلطة المليشــياتية البرجوازيــة، حــزب 

يكــون خيــار الجماهيــر محــل كل البدائــل السياســية القوميــة واإلســامية البغيضــة.
وكمــا اشــرت فــي كلمــة افتتاحيــة المؤتمــر، أن المناســبة بحــد ذاتهــا أي انعقــاد المؤتمــر 
الســادس للحــزب لــم تكــن مناســبة روتينيــة تنظــم فــي حيــاة األحــزاب السياســية، بــل 
كانــت مناســبة عزيــزة بالنســبة لجيــل مــن الشــيوعيين وضعــت علــى عاتقهــم مهمــة؛ 
بعــث األمــل بالتغييــر فــي صفــوف الجماهيــر المحرومــة مــن العمــال والشــباب والنســاء 
والطلبــة، وبالتالــي إنهــاء مأســاة الجماهيــر بيــد ســلطة اســامية وقوميــة رجعيــة غارقــة 
بالفســاد والجريمــة المنظمــة، ،بإمكانيــة احــال وجــود بديــل سياســي آخــر ليــس برلمــان 
المليشــيات والشــخصيات الفاســدة بــل بديــل منبثــق مــن االرادة الحــرة والمباشــرة 
للجماهيــر.. إن هــذا المؤتمــر هــو المــكان الــذي ناقــش فيــه هــذا الجيــل مــن الشــيوعيين 
جميــع الوثائــق والقــرارات السياســية التــي تخــص المجتمــع بــدءا مــن الوضــع السياســي 
ــى  ــوية إل ــة والنس ــة العمالي ــاًء بالحرك ــي وانته ــل السياس ــرورا بالبدي ــراق وم ــي الع ف
جانــب قــرارات إنهــاء اإلدمــان علــى المخــدرات فــي العــراق وقضيــة البيئــة والدفــاع 
عــن الهويــة العلمانيــة للدولــة. مــن الجانــب اآلخــر إن الحديــث عــن إنهــاء عمــر الســلطة 
المليشــياتية الحاكمــة وعــن أي نــوع مــن الحــزب الــذي يــراد لهــذه المهمــة كانــت واحــدة 
مــن نقــاط قــوة المؤتمــر.  وثانيــا وكان هنــاك وجــود لعــدد مــن حلقــات اشــتراكية وأنــاس 
اشــتراكيين شــاركوا فــي المؤتمــر كضيــوف ســاهموا فــي مناقشــات الوثائــق السياســية، 
وثالثــا ســادت األجــواء الحماســية فــي المؤتمــر حيــث كان هنــاك انســجام سياســي ســواء 
ــق السياســية و  ــوف حــول الوثائ ــب الضي ــن جان ــر او م ــي المؤتم ــد مندوب ــى صعي عل
رفــع رايــة االشــتراكية فــي العــراق، وكذلــك االنســجام حــول  البديــل االشــتراكي الــذي 
هــو بديــل واقعــي وفعلــي بإمكانهــا كســب ثقــة الجماهيــر وبعــث الــروح الثوريــة فــي 
صفوفها.                                                                التتمة )ص2(...

المؤتمر السادس للحزب الشيوعي 
العمالي العراقي ينهي أعماله بنجاح !

وســط أجــواء حماســية وثوريــة وبحضــور أغلبيــة الثلثيــن لمندوبــي تنظيمــات الحــزب فــي 
داخــل العــراق وخارجــه وعــدد كبيــر مــن الضيــوف، ناشــطي الحركــة االحتجاجيــة والحركــة 
النســوية مــن خــارج العــراق والعديــد مــن مســؤولي الحلقــات االشــتراكية وبحضــور وفــد مــن 
المكتــب السياســي للحــزب الشــيوعي العمالــي فــي كردســتان برئاســة خســرو ســايه، رئيــس 

المكتــب السياســي، انعقــد المؤتمــر الســادس للحــزب يومــي 14-15 كانــون الثانــي 2022.
افتتــح المؤتمــر بعــزف النشــيد األممــي وبعــد ذلــك وقــف الحاضــرون دقيقــة صمــت إجــاال 
للمضحيــن علــى طريــق االشــتراكية والحريــة، ثــم بــدأ المؤتمــر بإقــرار قانونيــة االنتخابــات 
الخاصــة بتحقــق النصــاب القانونــي للمندوبيــن وصحــة العمليــة االنتخابيــة، حيــث قــدم فــارس 
ــا حــول آليــة وعمليــة  ــرا مفص ــرفة علــى االنتخابــات تقري محمــود رئيــس اللجنــة المش
انتخــاب المندوبيــن ليتــم بعدهــا التصويــت باإلجمــاع علــى قانونيــة المندوبيــن والمؤتمــر، ثــم 
تــم إقــرار ضوابــط تســيير وادارة اجتماعــات المؤتمــر وجــدول أعمالــه والــذي كان كالتالــي:

1- التقريــر السياســي لســكرتير اللجنــة المركزيــة للمرحلــة مــا بيــن المؤتمريــن الخامــس و 
الســادس.

2- الوضع السياسي في العراق والسياسات العملية للحزب
٣- المؤتمر العام لممثلي مجالس الجماهير هو بديل السلطة المليشياتية الحاكمة.

4- بصدد تحرر المرأة ومطاليبها الفورية.
5- بصدد الحركة العمالية ومهام الحزب.

وفــي خطابــه االفتتاحــي للمؤتمــر تحــدث ســمير عــادل عــن أهميــة ومكانــة هــذا المؤتمــر فــي 
ــى ضــرورة أن  ــي العــراق، وعل ــع ف ــا المجتم ــر به ــي يم األوضــاع السياســية الحساســة الت
تكــون الشــيوعية متدخلــة مــن أجــل خــاص المجتمــع مــن الكابــوس المظلــم الــذي فرضتــه 

التيــارات والقــوى البرجوازيــة القوميــة والدينيــة والطائفيــة علــى المجتمــع.
التتمة )ص2(...
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كافيًا على حاجات 
الجماهير!
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أكــد برنامــج عمــل المؤتمــر علــى مســاعي الحــزب للدفــع 
ــلطة  ــذه الس ــاء ه ــة إلنه ــة واالحتجاجي ــة الجماهيري بالحرك
والقوميــة  اإلســامية  المليشــياتية  القــوى  مــن  الحاكمــة 

الفاســدة والمجرمــة.
ــزاب والمنظمــات  ــائل األح ــراءة رس ــك ق ــت بعــد ذل وتُلي
الــى المؤتمــر. حيــث القيــت رســالة »الحركــة الديمقراطيــة 
اليابــان، وكلمــة الحــزب  مــن اجــل االشــتراكية« مــن 
ــس  ــو وطــن رئي ــى أب ــا الق الحكمتي،)الخــط الرســمي(، كم
االتحــاد العــام لنقابــات العامليــن فــي العــراق كلمــة فــي هــذه 

ــبة،   المناس
وقــرأت برقيــة تهنئــة مــن ســعيد نعمــة رئيــس االتحــاد العــام 
لنقابــات عمــال وموظفــي العــراق، وتحــدث خســرو ســايه 
رئيــس المكتــب السياســي للحــزب الشــيوعي العمالــي عــن 
أهميــة هــذا المؤتمــر والــدور الــذي بإمكانــه ان يلعبــه فــي 

الوضــع الراهــن.
 لقــد أكــد المؤتمــر وفــي كافــة النقاشــات والقــرارات التــي 
اتخــذت فــي جــدول أعمالــه علــى قضيــة واحــدة أال وهي أن 
أي تحســن فــي حيــاة ومعيشــة الجماهيــر وتحقيــق مطاليــب 
الجماهيــر كالعمــال والنســاء وســائر الجماهيــر مرهــون 

فقــط وفقــط بكنــس الســلطة الحاليــة مــن حيــاة المجتمــع.
      قــدم ســمير عــادل فــي فقــرة التقريــر السياســي 
ــرة  ــن، نظ ــن المؤتمري ــا بي ــة م ــة المركزي ــكرتير اللجن لس
عامــة وشــاملة عــن أعمــال الحــزب فــي الفتــرة المنصرمــة. 
ــا  ــَر به ــي م ــات الت ــل والمحط ــرز المراح ــاول أب ــث تن حي
الحــزب مســتعرضا مواقفــه السياســية والعمليــة مؤكــدا 
ــاط  ــى نق ــا، مشــيراً إل ــل الحــزب معه ــا وتعام ــى مواقفن عل

ــرة.  ــذه الفت ــي ه ــزب ف ــل الح ــف عم ــوة وضع ق
فــي فقــرة الوضــع السياســي والسياســات العمليــة للحــزب، 
تحــدث ســمير عــادل عــن األوضــاع والمســارات السياســية 
للســلطة  المتــأزم  الطابــع  وعــن  العــراق  فــي  الراهنــة 
انســداد  السياســية«، موضحــا  البرجوازيــة و«لعمليتهــا 
مــن  الرغــم  ـه وعلــى  أنَـّ تــام، وأوضــح  بشــكل  آفاقهــا 
ــترك  ــا تش ــا، إال انه ــن أطرافه ــات بي ــات والخاف الصراع
الجماهيــر  وســائر  العاملــة  الطبقــة  إفقــار  سياســة  فــي 
الكادحــة والمحرومــة، راســماً الخطــوط العامــة لسياســات 

الحــزب ومهامــه الفوريــة تجــاه هــذه األوضــاع.
للســلطة  السياســي  الحــزب  بديــل  يخــص  فيمــا  أّمــا 
ــرح  ــرار المقت ــود الق ــارس محم ــدم ف ــة، ق ــية القائم السياس

ــس  ــام لمجال ــر الع ــوان »المؤتم ــر تحــت عن ــدم للمؤتم المق
الحاكمــة«.  المليشــياتية  الســلطة  بديــل  هــو  الجماهيــر 
حيــث أكــد علــى ان الســاعة قــد أزفــت إلنهــاء عمــر هــذه 
ــى ضــرورة تدخــل  ــه عل ــت ذات ــي الوق ــداً ف ــلطة، مؤك الس
الجماهيــر المباشــر وانتــزاع مصيرهــا السياســي مــن أيــدي 
هــذه القــوى المعاديــة للجماهيــر، وأن الســبيل لذلــك ال يكون 
ــزع  ــعة تنت ــة وواس ــية عام ــة مجالس ــاء حرك ــر إرس إال عب
ــة  ــوى البرجوازي ــذه الق ــدي ه ــن أي ــن بي ــع م إدارة المجتم
ــم  ــلطة، ورس ــذه الس ــيا له ــاً سياس ــون بدي ــياتية وتك المليش
ــة  ــام الفوري ــلطة والمه ــذه الس ــح ه ــة لمام الخطــوط العام
التــي تقــع علــى عاتقهــا. مؤكــداً علــى أن أطــراف الســلطة 
ــلطتها  ــل س ــى فش ــد عل ــن تؤك ــي م ــة ه ــية الحاكم السياس

وحكمهــا وإفاســها السياســي.
ــا  ــرأة ومطاليبه ــرر الم ــدد تح ــة »بص ــص وثيق ــا يخ وفيم
الفوريــة«، تحدثــت ناديــة محمــود عــن وضــع المــرأة فــي 
ــدف  ــعة به ــوية واس ــة نس ــم حرك ــراق وضــرورة تنظي الع
إنهــاء كل أشــكال الظلــم واالجحــاف الــذي يحيــق بالمــرأة، 
وأكــدت علــى ضــرورة أن يتحــول هــذا الميــدان الــى ميــدان 
ــرأة  ــاء بأوضــاع الم ــدف االرتق ــل الحــزب به أساســي لعم
ــب  ــى الخطــوط األساســية لمطالي ــا، وأشــارْت إل ونضاالته

المــرأة فــي الوضــع الراهــن.
وفــي وثيقــة »الحركــة العماليــة ومهــام الحــزب«، تحــدث 
ــي  ــة ف ــة العامل ــة للطبق ــاع الراهن ــن األوض ــن ع ــو وط اب
العــراق وعــن الهجــوم الشــامل الــذي تتعــرض لــه الطبقــة 
العاملــة علــى جميــع االصعــدة االقتصاديــة والمعيشــية 
والتنظيميــة وغيرهــا وألقــى نظــرة عامــة علــى مــا ينبغــي 
علــى الحــزب القيــام بــه مــن أجــل االرتقــاء بهــذه الحركــة 

ــي. ــا السياس ــا واقتداره ــر نضاالته وتطوي
لقــد نوقشــت كل الفقــرات الــواردة علــى جــدول أعمــال 
المندوبيــن والضيــوف  بإســهاب و  المؤتمــر مــن قبــل 
بروحيــة نضاليــة عاليــة تهــدف الــى االرتقــاء بــأداء عمــل 
الحــزب مــن أجــل القيــام بالمهــام الملقــاة علــى عاتقــه 
البديــل  تحقيــق  نحــو  ودفعــه  المجتمــع  وضــع  بتغييــر 

واالشــتراكية. العماليــة  والثــورة 
وفــي فقــرة القــرارات، تــم اتخــاذ القــرارات الازمــة بشــأن 
الوثائــق المطروحــة أمــام المؤتمــر، وتــم التأكيــد علــى 
ــة  ــة المركزي ــا للجن ــة وإحالته ــا العام ــى أطره ــة عل الموافق
بهــدف تدقيقهــا علــى ضــوء مناقشــات الحضــور، كمــا 

القــرارات  مــن  باإلجمــاع علــى جملــة  الموافقــة  تمــت 
ــع«،   ــة المجتم ــة ومدني ــن علماني ــاع ع ــا »بصــدد الدف منه
ــى  ــاخ عل ــر المن ــة وتأثي »بصــدد االدمــان«، »بصــدد البيئ
حيــاة البشــر فــي العــراق«، » بصــدد التغييــر فــي الوثائــق 
األساســية للحــزب«. كمــا أقــر المؤتمــر علــى إصــدار 
باغــات ونــداءات الــى جماهيــر العــراق، الطبقــة العاملــة 

ــراق. ــي الع ــاء ف والنس
وفــي فقــرة االنتخابــات تــم انتخــاب لجنــة مركزيــة مكونــة 
ــار  ــد ، عم ــا حمي ــم :              توم ــو وه ــن 18 عض م
شــريف ، عــادل احمــد ، علــي احمــد ،  ثائــر ســليم ، همــام 
الهمــام ،    اســعد طالــب ، خليــل إبراهيــم ، رزكار عبــدهللا 
ــة  ــم ، نادي ــد الكري ــز عب ــد ، فائ ، ســميرعادل ، عــواد احم
محمــود، طالــب محمــد ، صبحــي البــدري ، قاســم هــادي ، 

فــارس محمــود  ، احمــد عبــد الســتار.
ــادل   ــمير ع ــر س ــر، عب ــال المؤتم ــام أعم ــة اختت ــي كلم وف
عــن اشــادته وســعادته بأجــواء المؤتمــر والروحيــة النضالية 
العاليــة التــي أبداهــا الحضــور ككل، شــاكرا كل مــن أســهم  
فــي إنجاحــه ومؤكــدا ضــرورة تحويــل نتائــج أعمالــه إلــى 
ممارســة سياســية واســعة ونشــطة مــن أجــل تقويــة الحركــة 
إلرســاء  والنســوية  والعماليــة  الجماهيريــة  االحتجاجيــة 

مجتمــع إنســاني واشــتراكي آخــر.

وانهى المؤتمر أعماله بالنشيد االممي.
وفــي هــذه األجــواء المفعمــة باألمــل و الحمــاس واالســتعداد 
فــي قاعــة المؤتمــر، أعلــن عــدد مــن الضيــوف عــن طلــب 

العضويــة فــي صفــوف الحــزب. 
وعقــدت اللجنــة المركزيــة اجتماعهــا )٣8( وقــد تــم تضمــن 
فقرتيــن: انتخابــات  ســكرتير اللجنــة المركزيــة ونائبــه 
والمكتــب السياســي، والقــرارات. فيمــا يتعلــق باألخيــر 
ــة  ــرارات السياســية والتنظيمي ــن الق ــم اتخــاذ مجموعــة م ت
الفوريــة. وفــي فقــرة االنتخابــات، تــم انتخــاب ســمير عــادل 
ســكرتيراً للجنــة المركزيــة وفــارس محمــود نائبــا لــه، 
والرفــاق »عمــار شــريف ، ناديــة محمــود ، ثائــر ســليم ، 
فائــز عبــد الكريــم ، وخليــل ابراهيــم » كأعضــاء للمكتــب 
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ــى  ــا عل ــر جميعه ــق المؤتم ــدت وثائ ــد اك ــام: لق ــى االم إل
مســألتين وهــي الحــزب وإســقاط الســلطة المليشــياتية 

البرجوازيــة. هــل لكــم الحديــث، أكثــر تفصيــا؟
ســمير عــادل: مــن الوهــم وكل الوهــم بالحديــث عــن كنــس 
ــم  ــع الجرائ ــدة والمتورطــة بجمي ــياتية الفاس ــلطة المليش الس
ــر  ــار الجماهي ــي إفق ــي ف ــي العــراق وهــي الســبب األصل ف
واشــاعة الفوضــى االمنيــة وســلب الحيــاة مــن آالف البشــر 
فــي العــراق منــذ غــزو واحتــال العــراق، نقــول مــن الوهــم 
تحقيــق ذلــك دون حــزب سياســي منضبــط فيــه تقاليــد حزبية 
راســخة ومتســلح بآفــاق سياســية واضحــة ولــه صــف مــن 
الكــوادر الماركســية ويظهــر قيافتــه السياســية كحــزب 
ــث  المعــارض األول فــي وجــه ســلطة هــذه األحــزاب بحي

يكــون خيــار الجماهيــر.
 إن بنــاء مثــل هــذا الحــزب الــذي يســميه منصــور حكمــت 
)آلــة حربيــة( بــدأ مشــواره قبــل انعقــاد المؤتمــر الســادس، 

إال إن مهمــة هــذا المؤتمــر تتقــوم بتحــول الحــزب إلــى 
ــذا ال  ــع، وه ــي المجتم ــية ف ــارات السياس ــن الخي ــدة م واح
يكــون دون تقديــم الحــزب نفســه بأنــه محــل ثقــة الجماهيــر 
وقــادر علــى األخــذ بيدهــا لعبــور المســارات السياســية التــي 
تفرضهــا البرجوازيــة،  و ال يكــون ذلــك الحــزب المنشــود 
الســلطة  تفاصيــل  كل  علــى  بالصــراع  الدخــول  دون 
ــال  ــرورا بالنض ــات وم ــر الخدم ــن توفي ــدًء م ــية ب السياس
ضــد إفقــار الجماهيــر وانتهــاًء بتوفيــر األمــن واألمــان 

ــر هــذه الســلطة.  ــاء عم ــى انه وصــوال ال
أمــا المســألة الثانيــة هــي إنهــاء عمــر الســلطة المليشــياتية 
الســلطة  إن  العــراق.  واحتــال  غــزو  منــذ  الحاكمــة 
ــا  ــذ أحزابه ــة، ســلطة تنف المليشــياتية هــي ســلطة برجوازي
ــة  ــمالية العالمي ــوى الرأس ــات الق ــج وسياس ــية برام السياس
المتصارعــة فيمــا بينهــا علــى الســاحة السياســية، وعــاوة 
علــى ذلــك أنهــا ســلطة متأزمــة وليــس فــي أجندتهــا اي حــل 

ــار،  ــن واإلفق ــدام األم ــن انع ــراق م ــر الع ــراج جماهي إلخ
وليــس لهــا أيــة قــدرة علــى إصــاح أي شــيء وبعكــس كل 
ــل أســابيع  ــة قب ــر المالي ــر وزي ــا عب ــا، فكم ــا ونفاقه أكاذيبه
بــأن العــراق فــي 202٣ ماضــي الــى ازمــة اقتصاديــة 
ــن.  ــال والموظفي ــن العم ــريح آالف م ــيقوم بتس ــة وس عميق
ــر الحــد  ــى توفي ــادرة عل ــر ق ــا ســلطة غي ــى آخــر أنه بمعن
االدنــى مــن الخدمــات بيــد أنهــا تأخــذ فاتورتهــا عبــر 
فــرض الضرائــب علــى الوقــود والمعاشــات واالتصــاالت 
ــة المحليــة. وبالرغــم مــن أزمتهــا العميقــة  وتخفيــض العمل
وعــدم قدرتهــا علــى خلــق االنســجام فــي صفوفهــا إال 
أنهــا قــادرة علــى إعــادة إنتــاج نفســها فــي كل مــرة، فمــرة 
ــيناريو  ــق س ــن طري ــر ع ــة وآخ ــة طائفي ــرب أهلي ــر ح عب
عصابــات داعــش ومــرة عبــر الورقــة البيضــاء و انتخابــات 

ــة.  ــكلية وصوري ش
التتمة )ص3(...
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 هــي انتشــار الفكــر االشــتراكي بيــن صفــوف عــدد ليــس 
أحدثــت  لقــد  االنتفاضــة.  وفعّالــي  النشــطاء  مــن  قليــل 
انتفاضــة أكتوبــر بالرغــم ممــا آلــت إليهــا، انعطافــة يســارية 
ــي  ــرة ف ــول ألول م ــتطيع الق ــي. ونس ــع العراق ــي المجتم ف
تاريــخ العــراق الحديــث علــى األقــل منــذ عقديــن مــن 
الزمــن ظهــور عــدد مــن الحلقــات االشــتراكية، وصــف مــن 
أنــاس يرفعــون رايــة االشــتراكية فــي العــراق ويطرحــون 
البديــل االشــتراكي فــي العــراق. انهــا بحــق ظاهــرة عزيــزة 
ويعطــي األمــل واألفــق لنجــاح وانتصــار انتفاضــة اخــرى. 
ان الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي اســتطاع ان يطــرح 
أفقــه السياســي فــي صفــوف هــذه الحلقــات ونســج عاقــات 
ــق  ــا لخل ــد عشــرات االجتماعــات معه ــا وعق ــية معه سياس
االنســجام السياســي فــي صفوفهــا وتوحيدهــا. إن حضــور 
ــي المؤتمــر هــي ثمــرة عمــل  ــات االشــتراكية ف هــذه الحلق
الحــزب خــال المرحلــة المنصرمــة. ســيطرح الحــزب مــا 
ــات  ــا مــع هــذه الحلق بعــد المؤتمــر برنامــج سياســيا وعملي
وســيعمل علــى ضــم أكبــر عــدد مــن الحلقــات االشــتراكية 

الــى البرنامــج المشــار اليــه.
ــدة  ــة جدي ــة مركزي ــر انتخــب لجن ــام:  أن المؤتم ــى االم ال

ــادة؟ ــزة هــذه القي مــن 1٨ عضــو، مــا هــي مي
ســمير عــادل: لقــد عبرنــا مرحلــة حساســة فــي حيــاة 
ــن  ــة م ــا صفح ــة، وطوين ــي البداي ــرت ف ــا اش ــزب كم الح
حيــاة الحــزب فــي هــذا المؤتمــر، واســتطعنا توحيــد صفوفــه 
ــد  ــى ترســيخ التقالي ــق االنســجام السياســي والعمــل عل وخل
الشــيوعية والدفــاع عــن رايــة منصــور حكمــت، رايــة 
ــل المؤتمــر  ــي انطلقــت مســيرتها قب ــة الت الشــيوعية العمالي
ــار  ــي أي ــع ٣٣ ف ــاع الموس ــذ االجتم ــدا من ــادس وتحدي الس
ــة هــي  ــدة المنتخب ــة الجدي ــة المركزي عــام 2018، إن اللجن
تعبيــر عمــا أشــرنا إليــه. إن ميــزة القيــادة الجديــدة، وجــود 
ــي  ــم دورا ف ــن كان له ــن الشــباب الماركســيين الذي عــدد م
وكذلــك  الجماهيريــة،  واالحتجاجــات  أكتوبــر  انتفاضــة 
وجــود صــف مــن القــادة والنشــطاء العمــال، ووجــود 
شــخصيات لهــم حضورهــم االجتماعــي فــي المجتمــع. إن 

ــات  ــداف والمهم ــع األه ــادة تتناســب م ــر انتخــب قي المؤتم
ــدة  ــادة جدي ــاب قي ــي أن انتخ ــزب. برأي ــا الح ــي وضعه الت
ــاف  ــرى تض ــة أخ ــي نقط ــا ه ــي ذكرناه ــات الت بالمواصف

ــادس. ــر الس ــال المؤتم ــاح أعم ــات نج ــى مقوم ال
ان هــذه القيــادة الجديــدة بإمكانهــا تجديــد األمــل ومنــح 
غــدا مشــرق لجماهيــر العــراق اذا لعبــت دورهــا الــذي 
رســمه المؤتمــر لهــا وجــاءت فــي جميــع وثائــق المؤتمــر. 
ــض  ــوف صــف عري ــي صف ــاط ف ــأس واإلحب ــاد الي ــد س لق
داخــل الجماهيــر العماليــة الكادحــة بعــد عــدم حصــول 
انتفاضــة أكتوبــر الــى محطتهــا النهائيــة، وكانــت مقاطعــة 
ــى مــن نســبة 82٪ إال  ــى أعل ــت ال ــي وصل ــات الت االنتخاب
محاولــة أخــرى مــن قبــل الجماهيــر بمعاقبــة هــذه الســلطة 
المليشــياتية الفاســدة، بيــد أنهــا تبقــى ردا ســلبيا دون إحــداث 

ــي. ــر فعل أي تغيي
الــى االمــام: مــا هــي الكلمــة االخيــرة التــي تريــد أن تقولهــا 

في هــذه المناســبة؟
ســمير عــادل:  نقــول ودون اي تــردد ان منــح األمــل 
وتثويــر  المجتمــع  فــي  الثوريــة  بالــروح  والنهــوض 
الطبقــة العاملــة والحــركات واالعتراضــات المرتبطــة بهــا 
ــي  ــي العراق ــيوعي العمال ــزب الش ــق الح ــن طري ــون ع يك
ــادة  ــم القي ــدم فه ــع. إن ع ــي المجتم ــتراكي ف ــار االش والتي
الجديــدة لهــذه المكانــة والموقعيــة للحــزب فــي خضــم هــذه 
ــرى  ــة اخ ــة فرص ــتمنح البرجوازي ــية س ــاع السياس االوض
ــدة،  ــياتية الفاس ــلطتها المليش ــها وس ــاج نفس ــادة إنت ــن إع م
كمــا عبرنــا عنــه، مــرة عبــر الحــرب االهليــة واخــرى ان 
طريــق ســيناريوهات سياســية جديــدة. بهــذا المعنــى علينــا 
ــا الشــخصية وتطابقهــا مــع متطلبــات الحــزب  تغييــر حياتن
ــي  ــر الســادس. وف ــي صــدرت عــن المؤتم ــرارات الت والق
ــتراكية  ــات االش ــكل الحلق ــالتي ل ــه رس ــه أوج ــت نفس الوق
كل الذيــن يعرفــون أنفســهم باشــتراكين ويدافعــون عــن 
رايــة ماركــس بالتحــرر وقــادة ونشــطاء الحركــة العماليــة 
والنســوية و االعتراضــات واالحتجاجــات الجماهيريــة، 
أن االنخــراط فــي صفــوف الحــزب الشــيوعي العمالــي 

ــة يعنــي خطــوة مهمــة نحــو  ــه وبديل وااللتفــاف حــول رايت
التنظيــم ووحــدة الصــف، وعامــل فــي طــرح بديــل سياســي 
آخــر يتقــدم فــي ازاحــة البدائــل والقوميــة واالســامية فــي 

ــع. المجتم
االعتراضــات  تســليح  فــي  الحــزب  دور  يأتــي  وهنــا 
واالحتجاجــات العماليــة والجماهيريــة بآفــاق انتصارهــا 
ــا  ــطائها وفعاليه ــن نش ــجام بي ــق االنس ــا وخل ــر تنظيمه عب
وقادتهــا وصــوال الــى قيادتهــا، وكســب قادتهــا و نشــطائها 
وشــخصياتها عبــر طــرح سياســات انتصــار حركاتهــا 
ــب  ــي صل ــوادره ف ــزب وك ــخصيات الح ــد ش ــر تواج وعب
ــى تســليحها  ــك االعتراضــات واالحتجاجــات وصــوال ال تل
بأفــق إســقاط هــذه الســلطة وعبــر انتفاضــة أكتوبــر أخــرى. 
هــذا هــو التناغــم بيــن الحــزب وإنهــاء عمــر هــذه الســلطة 
الــذي جــاء فــي جميــع مناقشــات المشــاركين فــي المؤتمــر.

الــى االمــام: كان الملفــت لانتبــاه هــو حضــور ومشــاركة 
صــف مــن االشــتراكيين كضيــوف فــي المؤتمــر، هــل لــك 

ان تحدثنــا عــن هــذه الظاهــرة إذا صــح التعبيــر؟
ســمير عــادل: يمكــن القــول بأنــه شــاءت الصــدف أو حالفنــا 
ــر،  ــد انتفاضــة أكتوب ــاء بع ــا ج ــاد مؤتمرن ــأن انعق الحــظ ب
ــر ســواء  ــد مــن االشــارة:  كانــت انتفاضــة اكتوب ــا الب وهن
بحضــور صــف مــن فعّاليهــا و نشــطائها فــي قاعــة المؤتمــر 
ــت حاضــرة  ــا، كان ــا وقوته ــاط ضعفه ــث عــن نق أو بالحدي
المداخــات والمناقشــات  فــي  بشــكل حيــوي وحماســي 
ــن  ــا يمك ــن هن ــر. وم ــق المؤتم ــي وثائ ــا ف ــي اشــير اليه الت
الدخــول بالحديــث عــن إحــدى مكتســبات انتفاضــة اكتوبــر، 
ــر  ــم عب ــن يت ــا ل ــر العــراق مــن مصائبه ان اخــراج جماهي
انتظــار إصاحــات مــن هــذه الســلطة، بــل يتــم عبــر إســقاط 
هــذه الســلطة وتشــكيل حكومــة ثوريــة مؤقتــة محلهــا تــرد 
علــى مطالــب الجماهيــر فــي تحقيــق األمــن والحريــة 
والرفــاه. وفــي مقابــل هــذه الســلطة لــم تقــف االحتجاجــات 
أجــل تحســين ظــروف  مــن  الجماهيــر  واالعتراضــات 

ــا،  حياته

لماذا ينتحر )العشرينيون( في الناصرية ؟
أحمد عبد الستار :

مــع مســتهل هــذا العــام الجديــد، والــذي ال زالــت الكثيــر مــن 
ــات  ــى واجه ــة عل ــعيد باقي ــه الس ــاالت بمقدم صــور االحتف
ــن  ــر م ــكنية  وكثي ــاء الس ــل األحي ــة وداخ ــال التجاري المح
األبنيــة األخــرى، أطــل علينــا اإلعــام المحلــي فــي مدينــة 
نســبة غيــر  يبلّغنــا عــن  بأخبــار مشــؤومة.  الناصريــة 
يومــه  ومــن  المدينــة.  فــي  االنتحــار  لحــاالت  مســبوقة 
ــن  ــر م ــابع عش ــي الس ــر ف ــوم إعــان الخب ــى ي األول وحت
كانــون الثانــي، ســجلت جهــات أمنيــة معنيــة » رقمــا قياســا 
ــذا المصــدر:   ــم، وأضــاف ه ــم ه ــى حــد قوله ــا« عل مرعب
ــي 2022  ــع العــام الحال ــذ مطل ــار ومن إن »محافظــة ذي ق
ــة انتحــار خــال 17 يومــاً فقــط، بعضهــا  ســجلت 12 حال
تــم والبعــض اآلخــر لــم يفلــح اصحابهــا بإتمــام مهمــة 
ــت  ــن انتحــروا كان ــة الذي انتحارهــم«، موضحــاً أن »غالبي
ــاد  ــام فقــط أف ــة أي أعمارهــم فــي العشــرينيات«. وبعــد ثاث
ــى  ــار عل ــق الن ــق أطل ــأن: » مراه ــر ب ــي آخ ــدر أمن مص
نفســه فــي منطقــة الــرأس بواســطة مســدس حكومــي يعــود 
إلــى والــده وهــو منتســب فــي شــرطة ذي قــار....«. أي إن 

ــاً.  ــد يومي ــاً، واح ــبة االنتحــار تقريب نس
دراســات علميــة واجتماعيــة ال حصــر لهــا بحثــت وناقشــت 
ظاهــرة االنتحــار، علــى المســتوى العالمــي، وفــي العــراق 
خصوصــاً فــي الزمــن الحالــي تحــت ظــل ســلطة هــذا النظام 
ــبابه،  ــار وألس ــددة لانتح ــف متع ــت بتعاري ــم. خرج الحاك
ويمكــن إجمــال مــا مشــترك فــي جميــع التعاريــف الــواردة 
بهــذه الدراســات، بــأن االنتحــار هــو قتــل النفــس أي أن يقوم 
اإلنســان بوضــع حــٍد لحياتــه، وألســباب نفســية واجتماعيــة 
بــأن حياتهــم  كليــاً  لاقتنــاع  المنتحريــن  دفعــت  عديــدة 
ال تســتحق االســتمرار،  ويقــف االكتئــاب فــي مقدمتهــا. 
واالنتحــار قــرار صعــب، ولكــن مــا هــو األصعــب منــه؟

عاقــة  تفاصيــل  مناقشــة  فــي   الخــوض  عــن  وبعيــداً 
االكتئــاب باالنتحــار، مــا نريــد أن نشــير إليــه هنــا حصــراً 
هــو تفشــي ظاهــرة  االنتحــار وتزايدهــا اليومــي فــي مدينــة 
الناصريــة حيــث غــدت ظاهــرة ملحوظــة وتنــذر بالخطــر 
ــم ممــا تشــير إليــه  ــامة المجتمــع، وعلــى الرغ علــى س
ــف  ــد، أن تخف ــل والب ــن؛ ب ــي يمك ــة والت ــر الحكومي التقاري
ــة تنصــاً مــن  مــن وقعهــا ومــن أعــداد المنتحريــن الحقيقي
ــأن  ــع، ف ــام المجتم ــا أم ــى عاتقه ــع عل ــي تق ــؤولية الت المس
هــذه الظاهــرة ال يصــح ان ننظــر إليهــا كظاهــرة مــن 

ــوف  ــب الوق ــل يج ــب، ب ــفة فحس ــع المؤس ــر المجتم ظواه
عندهــا وقفــة ناقــد ومطالبــة عاجلــة لوضــع حــٍد ناجــعٍ لهــا، 
والســيما إن المعنييــن هــم شــباب فــي العشــرينات، فلمــاذا 
يقتــل أبنائنــا أنفســهم وهــم لمــا يزالــون فــي زهــرة شــبابهم؟؟

أحــد التعريفــات لمشــكلة االنتحــار تــراه كونــه » حــّل 
دائــم لمشــكلة مؤقّتــة«. وهــل هــو كذلــك حقــاً، أي إنــه 
ــذا  ــم ه ــز معظ ــا عج ــة؟؟ عندم ــكلة مؤقت ــة لمش ــاء نتيج ج
ــم،  ــام الحاك ــة النظ ــاً تحــت رحم ــش حالي ــذي يعي ــل ال الجي
ولمــدة قاربــت العقديــن مــن الزمــن، علــى الحصــول علــى 
ــاة  ــاة، وانغلقــت أمامــه كل ســبل الحي ــات الحي أبســط متطلب
الكريمــة، التــي يتطلــع إليهــا أي إنســان فــي أي مــكان فــي 
العالــم، كحــق مــرادف للحيــاة ورفاههــا والتنعــم بمقوماتهــا 
األساســية. خلّفــت فــي نفوســهم مــرارة ال يشــعر بهــا 

ــم. ــا إال ه ــدرك نتائجه وي
النظــام الحاكــم فــي مجملــه، غريــب عــن المجتمــع العراقــي 
وإن كان كمــا يصفونــه ديمقراطــي أو تعــددي وغيــر ذلــك، 
ــر  ــق أخــرى غي ــه حقائ ــس في ــا لب ــع تكشــف ب ــأن الوقائ ف

هــذا الوصــف المغــرض.

التتمة )ص3(...
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البرلمانية والحماية االجتماعية، ليسا جوابا كافيًا على حاجات الجماهير!
* نادية محمود :

كل مــا تفتــق عنــه عقــل النظــام الرأســمالي ومــا فعلــه 
سياســيا واقتصاديــا هــو ان يقــدم » البرلمانيــة« كنظــام 
ــة كنظــام  ــة االجتماعي ــدم الحماي ــل السياســي، وان يق للتمثي
اقتصــادي يهــدف لترقيــع اوضــاع الفقــر التــي تســبب هــو 
فيهــا بالمقــام االول، والتــي هــي اوســع بكثيــر مــن ان ترقــع.
ليــس هنالــك بلــد اثبتــت فيــه البرلمانيــة كمســخرة كمــا اثبتتــه 
تجربــة العــراق. البرلمانيــة قُدمــت علــى انهــا نظــام لتمثيــل 
ارادة النــاس السياســية واختيــار ممثليهــم. ولكــن الــذي 
حــدث ويحــدث ان » الممثليــن« ال صلــة لهــم بالشــعب 
ــم واالصــوات  ــر وشــراء الذم ــح التزوي ــه. اصب وال بطبقات
المرشــحين،  واغتيــاالت  االنتخابــات  صناديــق  وحــرق 
ممارســات  كلهــا  المرشــحات،  النســاء  ســمعة  وتشــويه 
عاديــة وال جديــد فيهــا. الجديــد هــو ان الصــراع مــن بيــن 
نفــس احــزاب الطبقــة الواحــدة، وصــل حــدا انهــم يضعــوا 
ــم هــم، ليمنعــوه مــن العمــل  ــب برلمانه ــي دوالي العصــي ف
ــر  ــن الجماهي ــدون م ــم. ويري ــل اي كان غيره ــهم، قب انفس

ــه! ــول ب القب
النظــام البرلمانــي ليــس نظامــا للتمثيــل السياســي إلرادة 
ــل نظامــا إلعطــاء الشــرعية لعــدد مــن الفاســدين  ــاس ب الن
واللصــوص الفرصــة ليمعنــوا فــي الســرقات والنهــب باســم 
عضويتهــم فــي البرلمــان. يصبــح النهــب قانونيــا، ومدعــوم 
سياســيا. يصبــح البرلمــان، جهــاز فــوق ارادة النــاس وضــد 

مصالحهــا.
البرلمــان ليــس اطــارا وال نظامــا لتمثيــل ارادة النــاس 
ــن ارادة  ــا م ــل بالضــد تمام ــام يعم ــو نظ ــل ه ــية. ب السياس
ــب  ــى مطال ــة درجــة ال ــون بأي ــت البرلماني ــاس، وال يلتف الن
الجماهيــر. البرلمــان هــو جهــاز طفيلــي ومعــادي للجماهير.
ــر  ــام اخ ــى نظ ــة ال ــاس بحاج ــي إلرادة الن ــل السياس التمثي
تمامــا، يتقاطــع كليــا مــع نظــام التمثيــل السياســي البرلمانــي 

البرجــوازي الســائد.
ــة، تبنــت الســلطة فــي العــراق  ــة االقتصادي امــا مــن الناحي
نظــام النيوليبرالــي، تتبنــى سياســة الحمايــة االجتماعيــة 
كنظــام، يســعى الــى الوصــول  مــن البشــر، ليعطيهــم فتاتــا 
ال يكفــي لســد ايــة حاجــة مــن حاجاتهــم. ومــع هــذا، وكحــال 
البرلمــان العراقــي، ال يقــدم نظــام الحمايــة االجتماعيــة اي 
عــون ودعــم للفقــراء يتمكنــوا مــن خالــه مــن االجابــة علــى 

حاجاتهــم مــن غــذاء ومســكن وصحــة وتعليــم وخدمــات.
ــى ال  ــة، حت ــمالية، النيولبرالي ــة رأس ــراق، كدول ــى الع يتبن
يضيــع البعــض فــي معرفــة ماهيــة النظــام االقتصــادي 
ــة ليســت مســؤولة عــن  ــا، ان الدول ــي مفاده ــراق، والت للع
هــي  العيــش  ســبل  عــن  البحــث  وحاجاتهــا.  المواطــن 
مســؤولية المواطــن فــي ســوق العمــل، مــع تقليــص الدولــة 
ــة،  ــر الصح ــي، توفي ــاع الحكوم ــي القط ــل ف ــرص العم لف
ــاء يجــب ان تشــترى  ــاء وكهرب ــم، الخدمــات) مــن م التعلي
كليــا او جزئيــا(. اي فــرض علــى المواطــن، ان يتدبــر 
مصــادر معيشــته وان يتدبــر تغطيــة نفقاتــه، فــي دولــة 
خلعــت عــن نفســها ايــة مســؤولية امــام المواطــن. وان 
ــم  ــة بدع ــة االجتماعي ــا للحماي ــر توفيره ــتقوم عب ــة س الدول

ــر. ــط الفق ــت خ ــون تح ــن يعيش ــك الذي اولئ
ومــع هــذا، ومــع ان الحمايــة االجتماعيــة هــي نظــام ترقيــع 
الفقــر فــي المجتمــع الرأســمالي، اال انــه فــي العــراق، مــرة 
ــة ال تســتطيع ان  ــة بالي اخــرى، ال يتجــاوز ان يكــون خرق

ترقــع اي شــيء!
ــع  ولكــن العيــش تحــت خــط الفقــر او فوقــه ليــس مــا يتطل
اليــة البشــر. لــم يكتــب احــد علــى جبيــن الجماهيــر ان 
تعيــش الفقــر لألبــد، كمــا لــم تكــن للعبوديــة يومــا، مصيــرا 
ــة االنســان لإلنســان،  ــى البشــر. انتهــت عبودي محتومــا عل
وســتنتهي عبوديــة االنســان لهــذا النظــام االقتصــادي الــذي 
اســمه النظــام الرأســمالي. فاحتــكار حفنــة مــن االشــخاص 
علــى معظــم الثــروات واتاحــة النــزر اليســير لماييــن مــن 

النــاس ليــس مصيــر محتومــا.
 نحــن فــي معمعــة وفــي قلــب هــذا االعتــراض علــى 
النظــام الرأســمالي. ال أســم اخــر وال عنــوان آخــر لنضالنــا 
ــه السياســية  ــر النضــال ضــد النظــام الرأســمالي، بهيئات غي
البرلمــان، و«رحمــة«  التــي تســمى  المنافقــة والكاذبــة 
نظامــه االقتصــادي، الــذي يقــوم علــى اســتغال عمــل 
ــون  ــذي يعيش ــى ال ــات عل ــي الفت ــة، ورم ــن جه ــر م البش

ــر.  ــط الفق ــت خ تح
ال خضــوع للفقــر، وال خضــوع لهــذه الكذبــة التــي اســمها 
التمثيــل البرلمانــي. نظــام اقتصــادي اخــر قائــم علــى توزيــع 

الثــروات علــى البشــر وفــق حاجاتهــم أمــٌر ممكــن.
لقــد بــدأت الجماهيــر فــي كل المنطقــة مــن تونــس الــى 
ايــران والعــراق ولبنــان والســودان تعــي هــذه الحقيقــة. انهــا 
ــر،  ــوارع، وتتظاه ــع الش ــم، و تقط ــض، وتنظ ــور وتنتف تث
وتنشــر، وتســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي، وتكتــب. 
ــدأت حربهــا ضــد هــذا النظــام الرأســمالي، ال  ــر ب الجماهي
البرلمانيــة ســبيلنا للتعبيــر السياســي وال الحمايــة االجتماعية 
ــكان اشــباع حاجــات  ــة. باإلم ــا المتنامي ــة لســد حاجاتن كافي
البشــر. وســيكون هــذا حقيقــة، التــي نحــن اليــوم فــي معمعــة 

النضــال للوصــول لهــا.
ــع الثــروات فــي  االشــتراكية هــي الحــل، هــي إعــادة توزي
ــة  ــاس المادي ــا ينســجم ويســتجيب لحاجــات الن ــع بم المجتم
والمعنويــة، دون االلتفــات الــى تحقيــق اربــاح او مغانــم 
علــى حســاب االخريــن. الحمايــة االجتماعيــة ســتصبح مــن 
ــاس.  ــات الماضــي، لتحــل محلهــا اشــباع حاجــات الن مخلف
ســتخلق االشــتراكية نظامــا اقتصاديــا واجتماعيــا واخاقيــا 
والاأنســانية  المتخلفــة  االخــاق  علــى  قائمــا ال  جديــدا 
ــن او  ــود االخري ــي تتصــف باســتغال جه للرأســمالية والت
النهــب او الســلب او الفســاد. فــي ظــل نظــام سياســي جديــد 
ــة  ــح اقلي ــس مصال ــراده ولي ــع واف ــة المجتم ــع مصلح يض

ــي المجتمــع. ــة مســتغلة ف ضئيل

لماذا ينتحر )العشرينيون( في الناصرية ؟
أحمد عبد الستار :

إن معضلــة »العشــرينيين« والجــزء منهــم الــذي خــاب 
واكفهــرت حياتهــم، كان مــن ســوء الصــدف، إنهــم قــد 
ولــدوا وترعرعــوا إبــان حكــم هــذه الجماعــة. وقــد وجــدوا 
الحيــاة،  تمنــح  وال  للعيــش  تصلــح  ال  مجدبــة  أرضــا 
وجــدوا أنفســهم يعيشــون وترنــوا أنظارهــم إلــى عالــم 
ــاة الســهلة، وتنفيــذ  ــاه الحي مشــرق يحققــون فيــه غنــى ورف
احامهــم الورديــة، لكنهــم كانــوا قــد واجهــوا واقعــا قاســيا 
ــي  ــام السياس ــزاب اإلس ــن وأح ــال الدي ــوب رج ــوة قل قس
ــواع  ــن أن ــوع م ــو ألي ن ــي ال تدع ــم الت ــم وعقائده وتخلفه
الســعادة، ناهيــك عــن شــراذم وعصابــات اآلخريــن تحــت 
شــتى التســميات الفئويــة والمناطقيــة. اســتمرت مطالــب 
هــذا الجيــل المحــروم بالمطالــب مــن ضمــن المطالــب 
االجتماعيــة العديــدة األخــرى، دون جــدوى ودون أمــل 
حقيقــي تطمــأن نفوســهم إليــه ولهــذا لــم يعــد االنتحــار حــل 
ــا إال  ــكاك له ــتمرة وال ف ــكلة مس ــة، إن المش ــكلة مؤقت لمش
ــع هــذا النظــام مــن جــذوره كمــا تســتأصل الشــأفة مــن  بقل
خــف البعيــر. هــذا النظــام الكالــح ال يُبشــر إال بفنــاء الحيــاة 
ــى  ــن األســف عل ــم مدعي ــم بإعامه ــه ه ــا يقولن ــل م والدلي

ضيــاع أعمــار الشــباب العشــرينيين، الذيــن وجــدوا إن 
ــوت لألســف. ــن الم ــى م ــام أقس ــذا النظ ــع ه ــاة م الحي

ــل كامــل مــن الشــبان، بســبب سياســات  ــى جي القضــاء عل
هــذا النظــام، ال يختلــف فــي ظاهــره عــن اإلبــادة الجماعيــة، 
التــي تقــوم بهــا أنظمــة اســتبدادية ضــد جماعــة معينــة مــن 
البشــر بقصــد محوهــم وتدميرهــم كليــاً. وعلــى مــر التاريــخ 
ارتكبــت مجــازر مرعبــة بحــق شــعوب وجماعــات بشــرية 
بالكامــل، والتســبب بهــذا الشــكل مــن إرغــام الشــبان علــى 
قتــل انفســهم بهــذه الطريقــة المؤلمــة وهــذه االعــداد الكبيــرة 
ــه انتحــار جماعــي  ــه انتحــار، إن ــد تعــدى كون ــة، ق واليومي
ــر  ــاة ويزده ــع بالحي ــرض أن يتمت ــن المفت ــل م ــادة جي وإب
ــرة،  ــر والبصي ــد البص ــكل فاق ــف ل ــتقبل. تكش ــم المس معه
إنــه نظــام يُعــد كونــه ليســت ســوى مصــدر لصناعــة 
ــردة  ــذه المف ــل ه ــا تحم ــكل م ــؤس الشــامل، ب ــؤس، والب الب
ــن  ــتفيدون م ــون والمس ــيس االمريكي ــذ تأس ــى. من ــن معن م
وجودهــم فــي العــراق مــع بدايــة االحتــال، قاعــدة وطريقــة 
ــد،  ــدأ واح ــى مب ــم عل ــف جميعه ــة اآلن، تحال ــم القائم الحك
ــب  ــام، أي نه ــال الع ــب الم ــلب ونه ــي الس ــن ف ــو التفن وه
ــن تحــت  ــرك المايي ــع. وت ــروة ومصــدر معيشــة المجتم ث
ــى  ــا أدن ــة، ب ــر الكافي ــة غي ــك المعيش ــوز وظن ــة الع طائل

ــوا  ــر. ترك ــن ضمي ــا أو وازع م ــؤولية م ــن مس ــعور م ش
المجتمــع وجماهيــر الشــعب بــا خدمــات مــن أبســط حــق 
ــص  ــر، ونق ــرب البش ــح لش ــاء الصال ــاء والم ــل الكهرب مث
مخيــف بالخدمــات الصحيــة التــي يــؤدي نقصهــا يوميــاً 
وصعوبــة  االمــراض  وتعقــد  بالوفيــات  التســبب  إلــى 
شــفائها إن لــم نقــل اســتحالتها. والتعليــم الفاشــل والــذي 
أصبــح مصنــع ألنــواع مــن األميــة ال ينفــع معهــا أي 
والحزبيــة  الفئويــة  والمحســوبيات  والوســاطات  تقويــم، 
والفشــل  التدريســية.  والدرجــات  الشــهادات  منــح  فــي 
الداخلــي والخارجــي بوجــه عصابــات داعــش  األمنــي 
وغيرهــا مــن اإلرهابييــن الذيــن يعيثــون بأمــن وحيــاة 
األبريــاء. والقمــع الوحشــي للمعارضيــن والمحتجيــن علــى 
ــد والحجــز،  ــل والخطــف والتهدي ــة بالقت اوضاعهــم المزري
كمــا شــاهدنا مــن مجــازر بحــق المتظاهريــن فــي انتفاضــة 
أردنــا  إن  اآلن.  حتــى  المتواصلــة  وتداعياتهــا  اكتوبــر، 
ــد  ــام ض ــذا النظ ــل أدران ه ــي تفاصي ــهب ف ــدد ونس أن نع
ــز  ــذا الحي ــل ه ــعه مث ــوف ال يس ــع، س ــر والمجتم الجماهي
علــى االطــاق، ويمكــن أن نحتــاج إلــى مصنــف ومســاحة 

ــة. ــا نهاي ــس له ــة ولي ــا بداي له


