
االل���ت���زام  ال���د����س���ت���ور وع�����دم  اخ������راق  ان 
بن�سو�سه وقواعده القانونية )وهم �ساهموا 
بو�سع مواده وفقراته والتوقيع عليها( يعني 
وحركة  النا�سئة  بالدميقراطية  االمي��ان  عدم 

التاريخ للتغيري.
فاأن املادة )14( من الد�ستور �ساوت العراقيني 
او  ال��ع��رق  او  اجل��ن�����س  ب�سبب  متييز  دون 
او  ال��دي��ن  او  ال��ل��ون  او  اأواال����س���ل  القومية 
الو�سع  او  ال�����راأي  او  امل��ع��ت��ق��د  او  امل��ذه��ب 
 )65( املادة  واأن  االجتماعي،  او  االقت�سادي 

ا�سرطت يف املر�سح لرئا�سة اجلمهورية:
ابويني  م��ن  ب��ال��والدة  ع��راق��ي��ًا  ي��ك��ون  اأن   .1

عراقيني.
2. اأن يكون كامل االهلية واأمت االأربعني �سنة 

من عمره.
وخ���رة  ح�����س��ن��ة  ���س��م��ع��ة  ذو  ي���ك���ون  اأن   .3

�سيا�سية.
4. اأن يكون م�سهود له بالنزاهة واال�ستقامة 

واالخال�س للوطن.
انه  العراقي مام جالل  الرئي�س  ان  لهذا نرى 
يف  عليها  املن�سو�س  ال�����س��روط  على  ح��ائ��ز 
الد�ستور اإ�سافة اىل اأن له مميزات قل وجودها 
عند عراقي اآخر ، حيث و�سفه املرجع الديني 
علي  ال�سيد  العظمى  الله  اية  �سماحة  االأعلى 
ال�سي�ستاين باأنه �سمام اأمان وحدة العراق ، 
كونه يقف على م�سافة واحدة من كل اأطياف 

ومكونات ال�سعب العراقي.
ويف ال�ساحة الدولية اأنه انتخب نائبًا لرئي�س 
هذا  وان   2008 ع��ام  ال��دول��ي��ة  اال���س��راك��ي��ة 

االنتخاب هو مدعاة فخر لل�سعب العراقي.
فخامة  انتخاب  بخ�سو�س  نتحدث  ونحن 
لوالية  الطالباين  ج��الل  ال��ع��راق��ي  الرئي�س 
ثانية والعراق مير باأزمات و�سراعات حادة 
جميد   ما�سي  ذو  ق��وي  رج��ل  اإي��ج��اد  تتطلب 
باأطرافهم  ال��ع��راق  اأع���داء  ومقارعة  �سد  يف 

الداخلية واخلارجية.
الدميقراطية  وقواعد  ا�س�س  ار�ساء  وبهدف 
النا�سئة ، فمن املفيد ان نذكر وب�سكل موجز 
اخللفية ال�سيا�سية ملام جالل وكيفية تاأ�سي�س 
حزبه )االحتاد الوطني الكرد�ستاين ( ليطلع 
ال�سعب العراقي عن ما�سي هذا الرجل والذي 

و�سفوه برجل املهمات ال�سعبة.
على اثر اقرار اتفاقية اجلزائر يف 1975/3/6 
ح�سني  و���س��دام  اي���ران  �ساه  املقبورين  ب��ني 
الثورة  بوجه  االي��ران��ي��ة  احل���دود  اغ��الق  مت 
وامل�ستلزمات  االرزاق  دخول  ومنع  الكردية 
احلياتية للثوار كما يقول اال�ستاذ كمال حمي 
الدين ، مما ا�سطرت القيادة املركزية الكردية 
والتخلي عن  القتال  وق��ف  اع��الن  اىل  اآن��ذاك 
للعودة  )البي�سمركه(  الثوار  ودعوة  ال�سالح 
واحد  �سهر  م��رور  وبعد  ولكن   ، بيوتهم  اىل 
جذور  ان  غري   ، امل�سوؤومة  االتفاقية  تلك  من 
برزت  ج��دي��د حيث  م��ن  تنمو  ب���داأت  ال��ث��ورة 
ال�ستمرارية  تدعو  �سيا�سية  كيانات  ثالثة 
الثورة من خالل ت�سكيل حزب جديد يجمعها 

وهذه الكيانات هي:
يف  الدميقراطية  اال�سراكية  احلركة  اواًل: 
اليو�سفي  �سالح  ال�سهيد  برئا�سة  كرد�ستان 

ابراهيم  ال�سهداء  البارزين  اع�سائها  وم��ن 
ودكتور  الع�سكري  وعلي  دبابة  وعمر  احمد 

خالد �سعيد وغريهم.
ث��ان��ي��ًا:اجل��م��ع��ي��ة امل��ارك�����س��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
الطالباين  جالل  وك��ان  كوملة-   – كرد�ستان 
�سكرتريًا لها ومن ابرز قادتها ال�سهيد �سهاب 
الدين  وفرياد حمي  زاد �سائب  و�ساه  نوري 
وعمر  علي  وف��ري��دون  ك��ول  حممد  وخ�سرو 

�سيد علي وغريهم.
وتتكون  العري�س(  )اخل��ط  جمموعة  ثالثًا: 
يت�سفون  وممن  املثقفني  من  املجموعة  هذه 
الثورية  اخل����رة  وذوي  ال�����ذات  ب��ن��ك��ران 
وامل�سبعة افكارهم ب�سرورة ا�ستمرار الثورة 
ولقد كانت انطالقة العمل يف تاأليف االحتاد 
ه��ي دع���وة اال���س��ت��اذ م��ام ج��الل اىل اجتماع 
ل��ه��ذه امل��ج��م��وع��ات الثالث  م��و���س��ع م�����س��رك 
ا�سم  حت��ت  ك��ردي��ة  وط��ن��ي��ة  ج��ب��ه��ة  لت�سكيل 

)االحتاد الوطني الكرد�ستاين(.
االجتماع  ه��ذا  يح�سل  مل  ط��ارئ��ة  ول��ظ��روف 
يف  م�سغر  باأجتماع  االك��ت��ف��اء  ومت  املو�سع 
مطعم  يف   1975/5/22 ب��ت��اري��خ  دم�����س��ق 
مام  اال�ستاذ  ح�سره  الرمانه  مبحلة  طليطله 
جالل وال�سادة الدكتور فوؤاد مع�سوم وعادل 
مراد وعبد الرزاق فيلي واأ�سدروا اأول  بيان 
العالن ت�سكيل )االحتاد الوطني الكرد�ستاين( 
�سالفة  الثالثة  التنظيمات  الن��دم��اج  نتيجة 
اأي   1975/6/1 يف  البيان  ن�سر  ومت  الذكر 
اتفاقية اجلزائر  اأ�سهر من  اقل من ثالثة  بعد 

امل�سوؤومة.

باكتمال  وانتهائه  االنتخابي  ال�سراع  خما�س  بعد 
ال����روؤى  وو����س���وح  ل��ل��ن��اخ��ب��ني  ال��ت�����س��وي��ت  عملية 
الوطني  احل���دث  وب��ه��ذا  ال���ع���راق  يف  ال�سيا�سية 
دراية  اأك��ر  العراقي  املواطن  اأ�سبح  الدميقراطي 
اأن  وم��ن اجلميل  االن��ت��خ��اب��ات  وخ���رة يف جم��ال 
جدا   طويلة  فرة  منذ  مرة  الأول  العراق  اأبناء  اأجد 
باتفاقهم يف دواخل نفو�سهم العراقية االأ�سلية على 
ملعرفتهم  الت�سريعية   االنتخابات  يف  ي�سوتوا  اأن 
م�سري  تقرير  يف  الأ�سواتهم  العجيب  التاأثري  بذلك 
بالدهم خللق حالة من التناغم الهرموين يف اجلمال 
لدى  والعزمية  االإ�سرار  نحو  البالد  اأفق  يف  يلوح 
به  ما مروا  بكل  الرغم  العراقي على  املجتمع  اأبناء 
االمريني   فيها  عانوا  طويلة  ا�ستبدادية  حقب  من 
تكالب  وم��ا    2003 ع��ام  ال�سقوط  بعد  ما  ومرحلة 
بالتهجري  متثلت  التي  واالآالم  االأوج��اع  من  عليهم 
والعزوف  الياأ�س  من  حالة  وخلق  الطائفي  والقتل 
عن احلياة ولكننا اأالن ن�ساهد بان النا�س ينه�سون 
م��ن ج��دي��د وك����اأن احل��ي��اة ب��ث��ت اإل��ي��ه��م م���رة اأخ���رى 
هذا  العراقية  عروقهم  داخل  مي�سي  االأمل  واأ�سبح 
امل�سهد الرائع هو من اأجمل امل�ساهد التي كنا بحاجة 
والعزمية  واالإ���س��رار  االآراء  يف  الثبات  ه��ذا  ملثل 
والهاونات   واملتطرفني  االإره���اب  لتحدي  القوية 
يعرفوا  لكي  مظلمة  �سيقة  زاوي���ة  يف  وو�سعهم 

باأنهم لن ي�ستطيعوا اأن يثنوا النا�س عن الذهاب اىل 
�سناديق االنتخابات ويختاروا بكل حرية و�سفافية 
اأ�سارة  بدمائهم  يكتبون  باأنهم  وي�سعروك  ونزاهة 

�سح باأ�سابعهم على القوائم االنتخابية.
علينا اأن نحمد الله كثريا لو�سولنا اإىل اليوم الذي 
ميثلنا  لكي  تر�سيحه  نريد  من  نختار  فيه  اأ�سبحنا 
بثورة  امل��ج��ه��ول  م��ن  خ��وف��ن��ا  قلوبنا  م��ن  ون��زع��ن��ا 

االأ�سابع البنف�سجية.
على  اأقدامنا  و�سعنا  قد  نكون  التجربة  بهذه  نحن 
احل�سارية  ال�����س��ع��وب  خ��ط��وات  م��ن  خ��ط��وة  اأول 
ركب  ي�ساير  متمدن  �سعب  باأننا  للعامل  واأثبتنا 
االإن�سانية  عالقاتنا  تطوير  ،وا�ستطعنا  احل�سارة 
القوة  ع��ن  واب��ت��ع��دن��ا  اي��ج��اب��ي��ا  جمتمعنا  خل��دم��ة 
واتفقنا  كبرية  غايات  لتحقيق  والعنف  وال�سالح 
على احرام االآخرين باختالف انتمائهم وعقائدهم 
ت�ستخدم   �سليمة   قانونية  دول���ة  لتاأ�سي�س  نقطة 
البالد   ق�سايا  جميع   حل��ل  وال��ق�����س��اء   ال��د���س��ت��ور 
وجعلها  الدميقراطية  حديث  ي��زال  ما  جمتمع  يف 
القادمة  االأجيال  اإىل  نقلها  وبالتايل  حقيقية  غاية 
ي�سرك  جماعي  قرار  البالد  م�ستقبل  قرار  واعتبار 
فيه جميع العراقيني باختالف مذاهبهم  وقومياتهم 

وطوائفهم.
املواطن  عن  والكلمات  اال�ستطرادات  هذه  كل  بعد 
ت�ساوؤال  جن��د  ال�سمع  يتخطى  ك�����س��وت  ال��ع��راق��ي 
املعاناة  هذه  الرملانيون  �سيقدر  هل  نف�سه  يطرح 
عن  العراقيني  لتعوي�س  اأعينهم  ن�سب  وي�سعونها 
ما فاتهم من م�سافات زمنية ذهبت باأعمارهم �سدى 

لكي يحافظوا على بالدهم.

دعاية اخالقية
الذي  امل��ق��رب��ني  ال�سيوعيني  ا���س��دق��اء  اح��د 
الت�سويت  على  حثني  مقاربة  نتيجة  توقع 
ال  داوود!  اب��و  يفوز  االق��ل  على  قائال:  لهم 
اإنه  اقول نكتة هنا، بل هذا ما ح�سل فعال. 
الهبوط  فهذا   ، �سريح  �سيكولوجي  ا�سقاط 
ي�سف  ال  املحزن،  التوا�سع  هذا  باالهداف، 
حلظة �سيكولوجية بائ�سة تقنع بالقليل، بل 
ي�سف عنا�سر كثرية يف ال�سيا�سة ال�سيوعية 
: واقعية �سيا�سية بال افق ، قناعة باأن الدور 
اهداف  ت�سجيل  اىل  ي�سعى  ال  ال�سيوعي 
، ممار�سة احلكمة مع غري  البقاء  بل جمرد 
احلكماء ، القيام بدور امل�ساعي احلميدة بني 
اأ�سود ال�سيا�سة العراقية وثعالبها الطماعني 

واملتخا�سمني . 
 ، والغيالن   ، اال�سود  النتيجة؟  كانت  م��اذا 
واالفاعي، �سّلموا للحزب ال�سيوعي باأخالقه 

ال�سامية وقالوا له وداعا. 
كانوا  احل��زب  ا���س��دق��اء  م��ن  الكثري   .. نعم 
نف�سه،  احل��زب  اال  النتيجة  ه��ذه  يتوقعون 
ال�سباب  انهم  بيد   ، �سخ�سيا  داوود  ابو  اال 
"احتاد  لقائمة  ا�سواتهم  اع��ط��وا  اخالقية 
ال�سيوعيني  باأن  انف�سهم  مقنعني  ال�سعب"، 
عن  اأنف�سهم  واأبعدوا  لل�سعب،  اوفياء  ظلوا 

ال�سرقة واللعب بحياة مواطنيهم .
مبفارقات  وال�����س��ع��ور  الف�سل،  ت��وق��ع  ازاء 
ال���واق���ع وغ������دره، وان����ع����دام اخل���ط���ط اأو 
عن  احلديث  ال�سيوعيون  اختار  غمو�سها، 
مم�ساهم  طريق  بو�سفه  امل�ستقيم  ال�سراط 
�ساروا  وق��د  اليومي،  وال��روح��ي  االخالقي 
وي�سرة،  مينة  يلتفتوا  اأن  دون  من   ، عليه 
ال�سيا�سة ترتبط  فيه  الذي كانت  الوقت  يف 
الدولة  من  تبقى  ما  على  وجتهز  بال�سرقة 

العراقية. 
بها  ي��ت��ب��اه��ى  االخ�����الق  غ���ري  اذن  ي��ت��ب��ق  مل 
ال�سيوعيون. ملاذا؟ الأن مل تعد ال�سيا�سة يف 
باأن االخالق  العراق اخالقية. فهل توهموا 
فوق  هاماتهم  م��ن  وت��رف��ع  متيزهم،  �سوف 
اولئك الذين ملوؤوا جيوبهم ب�سرقات الدولة 
العراقية املنهارة، اعلى من منافقي الوطنية 
الذين قب�سوا املاليني من اجلهات االجنبية ، 
اعلى كالن�سر املحلق فوق ذلك الدود اال�سود 

الذي ينخر برابنا وموؤ�س�ساتنا؟ 
لكن لي�ست هذه �سيا�سة بل دعاية عائلية يف 

م�سروع خطبة يد اآن�سة م�سون! 

لقد اختاروا ال�صمت
اىل  االخالقية  البيانات  ه��ذه  نغادر  دعونا 
ال�سيوعيون  ظهر  ان  فمنذ   . الفعلي  الواقع 
طمعوا   2003 ن��ي�����س��ان  ب��ع��د  ال�����س��ارع  يف 
مبمار�سة دور �سيا�سي من دون اأن ميتلكوا 
قواعد جماهريية ثابتة وال تنظيم ي�ستطيع 
كل  يبنوا  ان  عليهم  ك��ان  بعمل.  ينه�س  ان 
ه���ذا، وه��و ام��ر م�����س��روع و���س��روري . كل 
اىل   ، تنظيمي  ج�سد  اىل  حت��ت��اج  �سيا�سة 
�سلبة.  ن��واة  حول  ي��دور  خا�س  قوي  حقل 
ميالأ  زمن  اىل   ، وقت  اىل  �سيحتاجون  اإذن 
ع���روق احل���زب ب��ال��دم��اء اجل��دي��دة ال��ت��ي ال 
اخلرة.  ذات  القدمية  والدماء   ، لها  خرة 
من  �سيئا  يبنوا  ان  قبل  ال�سيوعيني  ان  بيد 
هذا غامروا ب�سمعتهم ال�سيا�سية باالنخراط 
برمير.  اداره��ا  التي  ال�سيا�سية  العملية  يف 
وي���ب���دو اأن���ه���م ���س��ع��روا ب���اخل���وف م���ن ان 
دونهم  من  ال�سيا�سي اجلديد  الزمن  مي�سي 

نف�س  يركوب  به  يلحقوا  ان  عليهم  وك��ان   ،
اال�سالميون  ركبه  ال��ذي  امل��ت��ه��ادي  القطار 
التقدميني  وبع�س  والنحل  امللل  جميع  من 
كامل  ج��رت  لقد  ج��ي��دا.  املنظمني  واالك���راد 
يف  برمير  اداره��ا  التي  ال�سيا�سية  العملية 
اعلن  بائ�س  باحتفال  وانتهت  الكوالي�س، 
فيه ت�سكيل جمل�س احلكم . بدا هذا املجل�س 
ال�سيا�سة  هو   ، الوحيد  الواقعي  االفق  هو 
والل�سو�سية.  احل��رائ��ق  زم��ن  يف  املتبقية 
اآخر  راأي  لل�سيوعيني  ك��ان  علمي  وح�سب 
توافقا  متثل  قوية  حكومة  ت�سكيل  وه��و   ،
هذه  التحول  مرحلة  وتعر  وا�سعا  وطنيا 
باأقل اخل�سائر. وكانوا على �سواب مرتني، 
مرة بطرح م�سروع م�ستقل، ومرة يف ارباك 
لتغريت  جنحوا  لو  االمريكية.  املخططات 
ف�سلوا حلازوا  لو  اللعينة،  امل�سارات  بع�س 
و�سلوا  قد  كانوا  وما  النا�س،  احرام  على 
يف  امل�ساهمة  ع��ن  ال��ن��اجت  الف�سل  ه��ذا  اىل 
االآتي:  ح��دث  لكن  لهم.  معدة  لي�ست  وليمة 
االوىل،  حدو�سهم  م��ع  االن�سجام  م��ن  ب��دال 
وب��دال م��ن اع��الن ه��ذه احل��دو���س على املالأ  
لكي مييز النا�س بني �سيا�سة واأخ��رى، بني 
املثال،  �سبيل  على  واالأك����راد  ال�سيوعيني 
مار�سوا  ك��ذل��ك،  اال���س��الم��ي��ني  وب���ني  بينهم 
 : املقد�سة  وقوانينها  الكوالي�س  �سيا�سة 

ال�سمت ! 
غدر  على  ال�ساعة  ه��ذه  حتى  �سمتوا  لقد 
االآخرين بهويتنا العراقية مل�سلحة االثنيات 
موافق.  انه  يعني  ي�سمت  من  والطوائف. 
يتمحل اال انه موافق: هذا هو در�س اخالقي 
دون  من  لالخالق  احلقيقي  ال��در���س  كذلك، 
الدخول مبباراة تعداد مزايا �سرف احلزب 

الذي مل يتلوث بعد. 

ال�صغار والكبار
اإن قوانني الكوالي�س �ستفر�س هيمنتها على 
ال�سيوعيني  على  خانق،  نحو  على  ال�سغار 
بوجه خا�س، ول�سبب مفهوم ، وهو ان الكبار 
واثنيات،  طوائف  كممثلي  انف�سهم  طرحوا 
اي انهم ممثلو كتل تاريخية تريد ان تنتقم 
لهذا  حازوا  وقد  "املظلومية" ال�سابقة،  من 
مبنية  ج��اه��زة،  ق��وى  ح��ق��ول  على  ال�سبب 
باحكام  املو�سولة  التعي�سة  التذكارات  على 
اهداف  ولها  ال�سعبي،  باملا�سي  طقو�سي 
عاجلة، وت�سيف اليها ال�سعائر واملنا�سبات 
الدينية مادة حية لتقوية التنظيم والدعاية 
، فما الذي ميتلكه ال�سيوعيني باملقابل لكي 
ار�س  على  وينت�سروا  حزبهم  بناء  يعيدوا 
اللينيني؟  اجللو�س  عيد  املجّرحة؟  العراق 
ذكرى  ه��ن��اك  لطفا-  �سخرية  ب��ال  اآه-  لكن 
ثورة متوز التي باتت من كر املدائح غري 
ظله  يلقي  ممزقا  بريقا  متاثل  لها  النقدية 
انها  بيد  ال�سيوعيني.  هامات  على  امل�سظى 
مو�سوعيا �سراج بال نار، ذكرى بال �سرار، 

ن�سيد بال حما�سة. هذا ما تبقى! 
التي  هي  العامة  العالقات  �سيا�سة  وحدها 
تفريغ  �سيا�سة  وه��ي   ، االم��ري��ك��ان  جربها 
ال�سارع العراقي من ال�سيا�سة وتركه يرعى 
والل�سو�س  امل��ن��ظ��م  االره����اب  ب��رك��ة  ع��ل��ى 
وم�������س���ع���ل���ي احل�����رائ�����ق واالن�����ف�����ج�����ارات 
االآخر  الوجه  هو  الكوالي�س  واملفخخات. 
ال�سيوعيون  ان�سجم  وق��د  ال�سيا�سة،  لهذه 
معها لعدم امتالكهم ج�سما وال حقال للقوى 
غري هذه الزفرة الهزلية التي ت�سلح للبنات 

وادي  يف  يدق  ناقو�س  الذكرى  املراهقات: 
الن�سيان!

يتحلى  ال��ذي  التنظيمي  الهو�س  وج��د  لقد 
و�سط  العمل  يف  جت�سيده  ال�سيوعيون  به 
الكوالي�س ولي�س بني اجلماهري . فما الذي 
يقال عن هذا ال�سلوك الغريب الذي ال يتفق 
الواقع  اأن  �سيقال  ال�سيوعي:  التنظيم  مع 
معقد وخطر ، وعلينا ان نكون عامل تهدئة 
حتاول  عقالنية  جماعة  اىل  نتحول  واأن   ،
جمع الروؤو�س املهوو�سة بالتمثيل الطائفي 

واالثني ! 
لهم  �سيجدوا  ال�سيوعيني  ان  الوا�سح  من 
التمثيل الطائفي  عمال وا�سعا و�سط جنون 
واالثني ال�سائد ما داموا ال ي�سكلون خطرا 
على احد وال يناف�سون احدا. عمل ميكن عده 
يتخ�س�سوا  ان  وه��و  وا�ستثنائيا،  وطنيا 
بتمثيل املمثلني يف ايام ال�سخب واالخطاء 
والنذاالت والد�سائ�س. �سيجمعوا الروؤو�س 
اجلمل  �سيكملوا  النقا�س،  ط���اوالت  ح��ول 
املهتاجة،  اخل��واط��ر  �سيطّيبوا  الناق�سة، 
���س��ي�����س��رب��وا امل��ث��ل ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال�����دوؤوب، 
، وي�سلموا  بقانون 140  �سي�سّلموا لالكراد 
ل��ع��رب ك���رك���وك مب��خ��اوف��ه��م ، وه���ك���ذا يف 
بني  وال�سحكة،  الب�سب�سة  وب��ني  املو�سل، 
الراأ�س  ه��ذا  جمع  ب��ني  واج��ت��م��اع،  اجتماع 
�سيلتمع  الف�سيح،  الراأ�س  ذاك  مع  احلامي 
احلليقني،  احل��م��راوي��ن  داوود  اب���و  خ���دا 
وحتلق �سخ�سيته باناقتها الظاهرة ولثغتها 
هو  و�سيظن  الريا�سي،  واأفقها  الطفولية 
وجلنته املركزية اأن ما يتحقق على امل�ستوى 
واأن  احل��زب،  على  �سينعك�س  "الوطني" 
حزبا ميار�س دور عامل التهدئة والعقالنية 
قد يختاره ال�سعب جلائزة الوحدة الوطنية 
بالتاأكيد  وه����ذا  االك���ت���اف،  ع��ل��ى  حم��م��وال 
االنعكا�سية(  النظرية  مل��رح  )ي��ا  �سينعك�س 
على التنظيم. بيد ان ال�سيوعيني يف الواقع 
�سيجدوا انف�سهم بال كر�سي يجل�سون عليه، 
�سّجل  بل  لهم  احلكم  جمل�س  كر�سي  فلي�س 
اأم��ا  ل��ه��ا.  بعينها وجم���رّي  ط��ائ��ف��ة  حل�����س��اب 
احل�سول على وزارة الثقافة يف ظروف كان 
النا�س يذهبون فيها اىل بيوتهم منذ ال�ساعة 
يف  "الالا�سياد"  ح�سة  فهي  ظهرا  الثانية 
ا�ساعة  نن�سى  ال  )بالطبع  لها  ال عمل  وزارة 
م��ث��ق��ف��ون(، وقد  ال�����س��ي��وع��ي��ني  ان  م��ف��اده��ا 
تليق  ال����وزارة  ه��ذه  اأن  بعد  م��ا  يف  ات�سح 
اأما وزارة  ل�سرطي متهم االآن بجرمية قتل. 

التكنولوجيا ..هل هذا هو ا�سمها؟! 

ال�صجاعة والربط
الترير  ايجاد  يف  ال�سيوعيني  مع  لنتبارى 
الالزم لهم. يف احلقيقة اننا ن�سّلم بتعقيدات 
خياراتهم  ان  بيد  املحتل،  العراقي  الو�سع 
عذراء،  �سوت  من  اخفت  �سوتهم  جعل  يف 
الواقع  هذا   ، الواقع  مبداأ  على  واعتمادهم 
�سو�سيولوجيا  يدر�س  ومل  يحلل،  مل  ال��ذي 
العراقيني  ال�����س��ي��وع��ي��ني  )ت����راث  ونف�سيا 
�سيا�سة  من  جعل  �سفرا(  ي��وازي  النظري 
بال�سيوعيني اىل م�ستوى  تنزل  الواقع  امر 
اأظهرت  واحل����ال  ���س��يء.  ك��ل  يف  امل�سغبة 
اكر  ه��م  ال��دي��ن  ان بع�س رج���ال  ال��وق��ائ��ع 
�سجاعة منهم، وثمة رجال �سيا�سة جدد من 
او  �سدقا  عقائرهم  رفعوا  االطياف  خمتلف 
اأن رج��ال احلكم  ب��ل  كذبا وب��ات��وا جن��وم��ا، 
االو�ساع  اليها  اآل���ت  م��ا  ان��ت��ق��دوا  انف�سهم 

، يف  االب����دان  ل��ه��ا  تق�سعر  ا���س��ي��اء  وق��ال��وا 
مثل  منخف�س  ال�سيوعيني  �سقف  ظل  حني 
ا�سواتهم.  لقد ت�سنى يل ان اراقب عددا من 
ال�سيوعيني يف ندوات وحوارات تلفزيونية 
وهالني انهم بال طعم وال رائحة، هادئون، 
ت�سريحاتهم   ، يجدح  ال  كالمهم  عقالنيون، 
مفككة  جملهم  االث��ارة،  ت�سبب  وال  تقلقل  ال 
العراقيون  يعطي  فهل   ، بالهمهمة  ا�سبه 
م�ستعدة  غ��ري  هام�سة  جلماعة  ا�سواتهم 
للعراك يف زمن العراك، وغري فعالة يف اي 
والرثرة  الهلو�سات  زمن  يف  علني  حجاج 

واال�ساطري واالمل واخلوف؟ 
نتائج،  من  الكوالي�س  بني  العمل  يخلو  ال 
ع��ل��ى االأق����ل مي��ك��ن االط����الع م��ن خلله على 
اأو  االخ����رى،  ل��ل��ق��وى  ال�سيا�سي  ال�����س��ل��وك 
من  يقربنا  اأو  يجري،  عما  �سورة  يعطينا 
الكوالي�س  عمل  لي�س  مهمة.  ا�ستنتاجات 
ق�ساء  على  متفق  اجلميع  دام  ما  كله  باطال 
دام  وم��ا  وامل��م��رات،  الغرف  يف  احتياجاته 
التاأ�سي�س:  هدفها  مب�ساورات  يتعلق  االمر 
ال���وزارة،  لت�سكيل  لالنتخابات،  للرملان، 
واالت���ف���اق ع��ل��ى اج�����راءات حم���ددة حتتاج 
تعلمه  ال����ذي  ف��م��ا  االن���دف���اع���ات.  جل���م  اىل 
ال�سيوعيون من �سلوك الكوالي�س؟ ال�سمت 
�سيا�سة  االهانات،  ابتالع  واقعية،  ك�سيا�سة 
بني  انف�سهم  وج����دوا  واأخ�����ريا  ال��ث��ع��ال��ب، 
اىل  املطاف  اآخ��ر  يف  تف�سي  التي  امل��م��رات 
ف�سلوا  ال�سيوعيني  ان  واحلال  خال.  �سارع 
الكوالي�س  بني  ديناميكي  راب��ط  اقامة  يف 
انهم  حتى  ال�سارع،  يف  ال�سيا�سي  والعمل 
كان  كم  نعرف  الذين  لينني  معلمهم  ن�سوا 
كلبيا )باملعنى الفل�سفي( يف ال�سيا�سة، وكم 
كان براغماتيا، وكيف كان يربط بني العمل 
يف "الدوما" والن�سال الثوري يف املجتمع، 
ا�سراب.  وتنظيم  ال�سفراء  ال�سحافة  بني 
مع  تتنا�سب  ال  منخف�سة  �سقوفهم  ظلت  لقد 
معتقدين  وا���س��اط��ريه��م،  االآخ��ري��ن  �سقوف 
���س��ل��وك خ�����س��وم��ه��م وحم���اوري���ه���م هو  ان 
احتكاكات  عن  ناجت  �سيا�سي  �سلوك  جمرد 
ومل   ، الراهنة  الو�سعية  )انعكا�سات(  او 
مي���ي���زوا اجل�����زء اال����س���ط���وري وال���رم���زي 
كل  �سلوك  يف   ، ال��رج��ال  �سلوك  يف  الفّعال 
تتم�سك  �سيا�سة  مع  احل��ال  فكيف   ، �سيا�سة 
بالتمثيل الطائفي واالثني يف القرن الواحد 
اأو   ، والع�سرين وال حتيد عنه اال بالتحايل 

بعد وقوع الفاأ�س بالراأ�س؟ 
لكن من ال يحلل نف�سه ال ي�ستطيع ان يحلل 
االآخرين ، وال�سيوعيون الذين طاملا تباهوا 

التاريخ  يف  علمية  ن��ظ��ري��ة  ورث����ة  ب��اأن��ه��م 
ي��ع��رف��ون من  واالق��ت�����س��اد وامل��ج��ت��م��ع ، ال 
منها  تتطاير  التي  ال�سورة  غري  نظريتهم 
املا�سحة  وظيفة  مت��ار���س  جتريدية  اف��ك��ار 
اقل  ه��ي  التي  الثورية  العادية  لغرائزهم 
اذن  انهم  اعتقد.  كما  ذك��اء  واأك��ر  ت�سليال 
االآخرين  وال  انف�سهم  حتليل  ي��ع��رف��ون  ال 
احلقيقية  ق��واه��م  وي�سعفون  ب��ل  وح�سب 

القادرة على العمل واأخذ املبادرة اي�سا.

اال�صتقاللية واالخفاق
يف  مقعدين  على  ال�سيوعيون  ح�سل  لقد 
الرملان ب�سبب وجودهم يف كتلة العراقية، 
ثم خرجوا من هذه الكتلة من دون ان نتبني 
ال�سبب احلقيقي. يقال ان عالوي يتفرد يف 
ال��راأي، لكن لي�س ثمة حيثيات على هذا يف 
ما  اال  اللهم  اجل��دل  حولها  اث��ري  ق�سية  اي 
نعرف ان عالوي له )راأي( يف ق�سية كركوك 
التي ي�سرك بها  الق�سايا اخلالفية  وبع�س 
مع قوى اخرى من �سمنها القوى اال�سا�سية 
راأي  اأن خالفات  ن�سدق  . هل  يف احلكومة 
يف  كتلته  ي���غ���ادرون  جتعلهم  ع����الوي  م��ع 
الوقت الذي ظلوا �سادة "امل�ساعي احلميدة" 

و"ا�سالح ذات البني"؟ 
االنتخابات  يف  حت��ال��ف��ات��ه��م  ان  واحل�����ال 
افق  حقيقة  اأظ��ه��رت  املرددة"   " املحلية 
ادارتهم ال�سيا�سية التحالفية، و�سر اخفاقهم 
من  حلفائهم  يختارون  فهم  االخ��ري.  الكبري 
"خرج" املا�سي، من امل�ستودع القدمي ، من 
خلل  من  ولي�س  للما�سي  املتني  اخال�سهم 
حتليل ح�سي لعالقات القوى القائمة. ل�ست 
العراقية  قائمة  غ���ادروا  النهم  هنا  ادينهم 
ذاك  ان �سلوكهم  اتبني  ان  ا�ستطيع  ولكن ال 
وحدها.  اال�ستقاللية  املته  اخ��ت��ي��ارا  ك��ان 
الذي  ا�ستقالليتهم  على  انتباههم  ان  واأظن 
ال�سعب"  "احتاد  قائمة  يف  م��وؤخ��را  جتلى 
كان حماولة ملعرفة جماهريهم احلقيقية من 
جماهريهم االفرا�سية. فبعد ان يئ�سوا من 
قدموا  ان  وبعد  واحلا�سر،  املا�سي  حلفاء 
مل  املحلية،  االنتخابات  يف  �سعيفا  عر�سا 
تعد جماهريهم نف�سها تثق باأنهم �سيحققون 
�سيئا يف موازنة وطنية جديدة. لقد عرفت 
انتخبوا  ال�سيوعيني  ا�سدقاء  م��ن  الكثري 
انتهوا  الن��ه��م  وامل��ال��ك��ي،  ع���الوي  قائمتي 
 " كلكام�س   " ف��وز  ان  م��ف��اده��ا  نتيجة  اىل 
" ، وفوز اي من  "انكيدو  يحتاج اىل خلق 
على  القادرين  لالقوياء  فوز  "البطلني" هو 
ويف  العراق.  على  املخيم  الكابو�س  حلحلة 

كل االحوال اأمل هوؤالء ، حالهم حال النا�س، 
احلذر  الفائز  �سيعّلم  �سعبا  ف���وزا  اأن  م��ن 

والواقعية والوفاء بالوعود. 
ونتائجه  اال���س��ت��ق��ط��اب،  اح��ب  ال  �سخ�سيا 
تقاليد  ميتلك  ال  بلد  يف  وخيمة  ت��ك��ون  ق��د 
مينع  ان  ي�ستطيع  م��ن  ل��ك��ن  دمي��ق��راط��ي��ة. 
تناف�س اخليول ال�سريعة ؟ �سواء فاز االول 
مريحة،  مب�سافة  اأو  بالت�سوير  الثاين  على 
فاإننا ناأمل ان ينتهي االمر ب�سالم بال ع�س.   
عام  االف   6 نحو  قبل  اوروك  عراقيي  اإن 
الاللهة  من  طلبوا  عندما  جدا  حكماء  كانوا 
انت�سر  النهاية  ويف  مل�ستفرد،  مناف�س  خلق 
وطالبي  التهور  على  املدينة  حكماء  جمل�س 
املجد وال�سلطة. اإن ق�س�س ال�سيا�سة املغلفة 
كلها  انطلقت  القدمي  العراق  يف  باال�ساطري 
التوازن.  لتحقيق  متوازنة  غري  حلظة  من 
كان هذا ديدن العراق وال زال. كان هذا ديدن 
ال�سيا�سة يف "اجلمهورية" الفالطون كذلك: 

التوازن وال�سعادة! 
قواهم؟  ع��ن  ال�سيوعيون  ع��رف��ه  ال���ذي  م��ا 
اأن  ف��ي��ه  ي�ستطيعون  م��وق��ع  يف  اظ��ن��ه��م  ال 
ال  الأنهم  بل  خ�سروا،  الأنهم  لي�س  يعرفوا، 
رهانهم  ك��ان  ومل��اذا  خ�سروا،  مل��اذا  يعرفون 
فات  وقد  اوان��ه،  فات  قد  ا�ستقالليتهم  على 
فوق  اإنهم  العقوبة.  مياثل  نحو  على  حقا 
على  املعركة،  طبيعة  يدركوا  مل  وذاك  ه��ذا 
ملدة  الكوالي�س  يف  عا�سوا  انهم  من  الرغم 
طويلة، وتعرفوا على ابطال اللعبة. واحلال 
انهم ال ميتلكون التنظيم الذكي الذي يحلل 
توازنات القوى على نحو مو�سوعي، وهم 
حتى االن، وقد اختاروا املراهنة على قواهم 
التي  ال�سيا�سية  النتائج  يحللوا  وحدها، مل 
مو�سوعيا  قررت  والتي  حولهم  من  تطفوا 
الت�سنيف  ا�ستخدموا  لقد  اهمالهم وعزلهم. 
االخالقي البائ�س يف الدعاية الذي قد يفيد 
ال�سيا�سي  امل��ن  يف  ولي�س  احل��وا���س��ي  يف 
هذه  م��ن  �سيفيقون  اظنهم  وال  وال��ف��ك��ري. 
يتهمون  فهاهم  منها،  ويتعلموا  ال�سدمة 
مفو�سية االنتخابات ويكيلون النقد للنظام 
االن��ت��خ��اب��ي ال���ذي خ���روه ح��ق��ا، ول��ك��ن مل 
ي�سريوا يف نقدهم ، وال حتى بالتلميح، اأن 
كال من املفو�سية والنظام االنتخابي هما من 
�سنع الكوالي�س والنظام ال�سيا�سي احلايل. 
حتى وهم ينتقدون يختارون اهدافا �سهلة. 
يخدم  للمفو�سية  نقدهم  ان  يبدو  وعمليا 

البع�س ولن يخدمهم .
الذكاء  ميار�سون  ال��ذي��ن  ال�سغار  لعبة  اإن 
يعمل  ال�سيا�سي  النظام  انتهت.  والتمحل 

ال�سغار  خدمات  اىل  يحتاجون  ال  وابطاله 
اال اذا مثلوا �سيئا. 

ا�صتدراك ونتائج
من  ���س��ي��ن��زع��ج��ون  ال�����س��ي��وع��ي��ني  ان  ادرك   
بع�س  ان  اي�����س��ا  وادرك  امل���ق���ال���ة،  ه����ذه 
يف  م�سوؤوال  ل�ست  ج��دا.  �سريحهم  القوى 
االنزعاج  ع��ن  ال��ت��ب��ا���س،  اي  ع��ن  احلقيقة 
ال�سيوعيون  دام  م��ا  ل��ك��ن  التهليل.  وع���ن 
ما  وه��ذا   ، جتربتهم  تقومي  يف  �سي�سرعون 
ان  الغد  قبل  ان يدركوا االن  فعليهم   ، اظنه 
اإن  النقد.  ه��ذا  يتجاوز  املجلجل  اخفاقهم 
يتعلم  الفوؤاد والعقل وحدهم من  �سحيحي 
النقد،  خم�سات  م��ن  ويتعلم  االخ��ف��اق،  م��ن 
وج����روح ال��ت��ج��رب��ة. ه���ذا ه��و امل��ب��داأ . بيد 
ياأ�سا  اك��ر  بكوين  القول  ا�سارحهم  انني 
يف  بتعلمهم  خا�سة  توقعات  ابني  ان  م��ن 
و�سعية  متت�سها  التي  التجربة  هذه  حدود 
روح  مبعايري  وزنها  وتعيد  كاملة  تاريخية 
نقد  ال�سيوعيون على  داأب  لقد  الع�سر.  هذا 
ان  دون  من  املتكررة  ال�سيا�سية  اخفاقاتهم 
ال�سيا�سية  لثقافتهم  النوعي  الطابع  يتغري 
انهم  ال�سبب  ل��ع��ل  التنظيمية،  ومل��ب��ادئ��ه��م 
وتراثهم  ما�سيهم  ف���وق  ي��ح��وم��ون  ظ��ل��وا 
املليء باجلراحات واالخفاقات واملناورات 
غري  امل��ررة  غري  واخل�سائر  واالن�سقاقات 
وبكلمة  منه.  انف�سهم  انتزاع  على  قادرين 
الفر�س.  مربط  ه��و  ه��ذا  �سيوعيني.  ظلوا 
ولقد ظلوا �سيوعيني باملعنى ال�سيء للكلمة، 
ومهلهلة،  قدمية  و�سيا�سية  فكرية  مبراجع 
والرموز  الذكريات  نف�س  على  وباالعتماد 
التي ينفخون بها كل عام باملنا�سبات. ال �سيء 
تغري يف احلقيقة . اإن املا�سي ال�سيوعي ظل 
مرجعا ، وكلما زادت االخفاقات يف احلا�سر 
ارت��ك��ن اىل ت��اري��خ احل��زب جم��ددا بو�سفه 
الرمزية  واىل  واالآن،  هنا   ، حيا  ت��اري��خ��ا 
احلكمة  رب��ة  بو�سفها  امل��دوخ��ة  ال�سيوعية 
هذا  ي�ستطع  مل  ال�سبب  ول��ه��ذا  واالخ���الق، 
احلزب ان يكون نواة للقاء الي�سار العراقي 
او للدميقراطيني التقدميني. من ال يتغري ال 
ي�ستطيع ان يقود اي تغيري. ومن ال يعرف 
ان ال�سيوعية غادرت امليدان الفعلي �سيجر 
ان  االوان  اآن  اأم��ا  التاريخ.  غ��ادره  تاريخا 
العراقيني  ال�سيوعيني  دينميكية  تن�ساف 
اإنه  جديد؟  ا�سراكي  دميقراطي  حزب  اىل 

اقراح. 
ا�ستخدم يف النهاية مارك�س الذي ال يعرفه 
ال�سيوعيون : " لقد قلت وخّل�ست نف�سي".  
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــص ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــصــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

�صبيح احلافظجناة الكواز

�صهيل �صامي نادر

ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�سوابط االآتية: 1 � يذكر ا�سم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة . 2 � تر�سل املقاالت على الريد االلكروين اخلا�س بال�سفحة. 3. ال تزيد املادة على 700 كلمة. ideas@almadapaper.net�آر�ء و�أفكــــــار

اعرتف انني حزين للنتيجة البائ�صة التي ح�صل عليها "ال�صيوعيون" يف 
االنتخابات، لي�س الأنهم ال ي�صتحقونها، وي�صتحقون اف�صل منها، واأف�صل 

منها بكثري، بل الأنني توقعت هذا االخفاق، وكنت ارى ان القيادة 
ال�صيوعية غامرت ب�صمعة احلزب والي�صار يف ا�صرتاكها بلعبة خا�صرة، 

وقد �صددت لنف�صها �صربة هائلة ، الأنها مل تتعب نف�صها يف القيام 
بتحليل �صيا�صي و�صيكولوجي لطبيعة املعركة االنتخابية وتغري املزاج 

اجلماهريي . 

�ملــتــتـــــالــيـــــة؟ ــات  ـــ ـــ ــاق ـــ ــف �لإخ ــذه  ـــ ه ملــغـــــادرة  �لأو�ن  �آن  ــــا  �أم

ـــــــدة �لــــعــــر�قم�شهد �ل�شارع �لعر�قي بعد �لنتخابات ــــــــان وح ـــام �أم ـــم ـــش ـــــــه � �إن

اأثارت الت�صريحات التي 
اطلقها �صيا�صيون بارزون 

وهم ي�صطلعون بوظائف 
ومنا�صب قيادية يف الدولة 

العراقية حفيظة الراأي 
العام العراقي وا�صتفزازه 

مما اأدى اىل ا�صتنكارها 
و�صجبها من قبل املثقفني 
العراقيني والعرب، اأدباء 
وكتاب وحمللني �صيا�صيني 

وغريهم كونها حتمل 
نزعات قومية �صوفينية 

متع�صبة يهدف ا�صحابها 
اىل اعادة العراق اىل 

مرحلة الدكتاتوريات 
اال�صتبدادية املقيتة 

وخلق فتنة بني القوميتني 
املتاأخيتني العربية 

والكردية .

مظاهرة يف بغداد


