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 أكتوبريف عشية االحتفاالت املئوية لثورة 
 تدعي الدميقراطية بص  ع  غري دميقراطية لحتالفات 

 
 محد زكيأخالد 

 عضو األمانة العامة حلركة اليسار التقدمي يف العراق
 

 يتخلى الشيوعيون العراقيون  1917الروسية  أكتوبريف عشية الذكرى املئوية لثورة 
 ت بثورة أكتوبراالحتفاال إىل نيالسباقمن كانوا   وهم ل مرة ،عن بعض عاداهتم ألو 

 األدبيات، على حد توصيفها يف  " الثورة البلشفية العظمى باعتبارها كانت " ،
 السلطة إىلاليت مهدت الطريق لوصول احلزب الشيوعي الروسي  وهي الشيوعية ، 

 ، حزب شيوعييقودها  ظهور االحتاد السوفييت كأول دولة اشرتاكيةلوبعدها  ،
والدولية منها احلركة الشيوعية العربية  تاركةيف بداية التسعينيات  تلك الدولة سقطت
 سائرا   ، عندما ختلى احلزب الشيوعي الصيين عن احتضاهنا وحائرة ، خصوصا   يتيمة
 إىلالية منها قرب للرأمسأمسار تنموي وسياسي دويل هو  حنوالصني دولة ب

 الدولة االشرتاكية  لشيوعي الصيين على بعض مالمحب احرص احلز رغم االشرتاكية 
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املركزية  "يف ما يسمى  املتشددة حكم احلزب الواحد والصرامةو  التمسك بسلطة يف
تل  عن ما  ختال  الشيوعي الصيين احلزب قيادة نإوبذلك ف، للحزب  " الدميقراطية
  ربتهوسقطت جت الذي تآكل ، املنحل احلزب الشيوعي السوفييت وضع كان عليه
تردي التسيري و ،  تغول البريوقراطية احلزبية احلاكمة أمههاعديدة  ألسباب

والعجز يف جماراة االقتصاد الرأمسايل يف غزو منتجات التصنيع  والفشل ، االقتصادي
وانعدام عدد من احلريات ومنها فرص الدميقراطية والنشاط  لألسواق العاملية ،

عن  السوفييت، كما عجز االحتاد  احلكم إىلالسياسي لغري الشيوعيني للوصول 
 . دول الغرب بقيادة الواليات املتحدة تسديد فواتري التسلح الباهظة يف جماراة

 ال ختلو املفارقة من وبعدها احتالل العراق  السوفييتويف العراق ما بعد السقوط 
 وتربر "  احلزب الشيوعي العراقي "حتمل عنوان  ظلتوجود تنظيمات عراقية بقاء و 
مع القوى االرتباط و  األمريكيحتالفها مع االحتالل البقاء هبذا العنوان رغم  لنفسها

والطائفية اليت جلبها وسلطها االحتالل  ةالثيوقراطيالسلطات مشاركة الرجعية و 
 .  على مقاليد السلطة يف العراق احملتل اإليراينوالنفوذ  األمريكي

فرص التكافؤ  فيه تنعدمو واالثنية احملاصصة الطائفية كرس ويف ظل دستور  
وامهة باحلصول على فرصة  " احلزب الشيوعي العراقي "الدميقراطي ظلت قيادة 
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، طوال  اليد الواحدة أصابعبتعداد  ، دميقراطية حقيقية للفوز ولو بعدد من املقاعد
انشطار و  والتشرذم ، فكان حليفها الفشل السنوات املاضية اليت أعقبت االحتالل

كردي شوفيين وانفصايل التوجهات   األول،  عنوانني إىلالرمسي  الشيوعي احلزب
برمير يف بول يستجدي الفرصة من تركة  فتح مقره ببغدادواألخر ،  واهلوى

 أمينهجملس احلكم بشخص  إىلاحملاصصات اليت قبلها احلزب يف قبوله االنضمام 
 إلخاللعنوان طائفي شيعي  ت حتتصنيفه الفرعي بالعام محيد جميد موسى ولو حتت 

بني عدد املنتدبني لسلطة االحتالل بزائد واحد  الطائفية اليت رتبها األمريكيون الكفة
يف جملس اخلمس وعينهم من ممثلي الشيعة والسنة الذين اختارهم بول برمير 

 إدارةو  سلطة حتت ووضعهم كأداة تنفيذية والعشرين عميال من عمالء االحتالل
 . االحتالل

 شىت جمموعات منو  شخوص بني فرتة وأخرى خترج عليناومنذ ذلك الوقت و 
وقد  ، متداولةأو شبيهة  شيوعية أمساءالسياسية حتمل  والكتل والتجمعات العناوين

لدميقراطية كالتقدمية واليسار وا  :استهلكت من فرط االستعمال املبتذل ملضامينها 
 زبذلك احل طلب الوجاهة واالرتباط مع كتدور بفلواجملتمع املدين واغلبها ظلت 

وتضحيات  ، عن جوهر مبادئه السياسية قادته ومبن ارتبط هبم ختلى الذي الشيوعي



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 4 

 ، مقاومة االحتالل أدان دماعن علنيا عن شعاراته السابقة وأخطأ رفاقه حينما ختلى
 لعبة يف ما يسمىأدوات العملية السياسية املشبوهة و ن يكون جزء من أوارتضى 

ذيول ب متبوعةاحملاصصة الدينية  أحزابالذي مزقته  ألتعدديالدميقراطية يف العراق 
من حتت واجهة يستغل اليوم بنشاطاته التضليلية احلزب الشيوعي كديكور حمنط 

وما جتربة التظاهرات املشرتكة والتنسيق  " ،  العابرة للطائفية املسماة " التحالفات
 اإلفالسحالة تؤكد مدى  إالليشياته يوم يف العراق مع رموز االستبداد الثيوقراطي

" القوى  اليوم اليت تسمي نفسها الشيوعية الذي وصلته كل تلك العناوين
االئتالف قوى القوى الكردستانية و  : بقية مثل هلا عن متييزا   ،  " الدميقراطية العراقية

 سالمويةإلاالشيعي واحتاد حتال  القوى وغريها من عناوين التكتالت الطائفية 
 . بوجهيها الشيعي والسين

ومبا حصدوه من نتائج  مثل هذا املشروع من جممل خيباهتم أصحابومل يتعظ 
هم  ، ها الثالث ويف مجيع الدورات ، يف مجيع االنتخابات احمللية والربملانية مفلسة
مببادرة  بعد مؤمتر هلم عقد ببغداد النبثاق حتال  انتخايب جديدمن جديد يروجون 
على قاعة  ( والشخصيات املدنية واألحزاباللجنة التحضريية ملؤمتر القوى  من  )

 : ، حتت شعار فندق فلسطني مرييديان
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 . [ملستقبل العراق الزاهر األمانالدميقراطية واملدنية صمام  ] 
على طريق بناء حتال   أوىلحمطة   ) :نه أ أصحابهيدعي وانبثق عنه تنظيم جديد 
 دنيةحتال  القوى الدميقراطية امل  ] جديد  عنوانوب ، ( مدين أوسع وعابر للطائفية

 28السبت املاضي  يوم ببغداد عن تشكيله أعلن( الذي  تقدم )وخمتصره  [ 
 . 2017 أكتوبر /األولتشرين 
 عربت عنها التحضريات املعلنة منها والسرية ،و  قت عقد املؤمتر جمموعة منسب

املزمع تشكيله ال خيرج عن كونه لتنظيم ن اأاليت تؤكد بشكل جلي التصرحيات 
 قفهم امل يراجع أصحابه مو و  ، من رحم العملية السياسية القائمة خيرج مسخا   مولودا  
طاهتم بالعملية السياسية ومل يراجعوا دروس ارتبا ، من االحتالل وإدانتهاملخزية 
عضو اللجنة  كتصريح  ، ون بدستورها الكسيحيتمسك، بل الزالوا  القائمة

 حسان عاك  ، د. ، عضو املكتب التنفيذي للتيار الدميقراطي لمؤمترالتحضريية ل
كانت هناك لقاءات وحوارات متواصلة مع عدد من   :  ) ...  " طريق الشعب ، لـ"

تقاربات وائتالفات سياسية ميكن  إىلوالشخصيات الوطنية هبدف التوصل  األحزاب
ا دورها املهم يف احلياة ائتالفات وحتالفات هل ، ن تنبثق عنها قوائم انتخابية الحقا  أ
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، مبنية على أسس مدنية ودميقراطية وتعمل ضمن  السياسية واالجتماعية والثقافية
 . ( ، و تشكل رقما مهما قادرا على كسر احتكار السلطة سق  الدستور

هو  يف كل تصرحيات القائمني على املؤمترامللفت لالنتباه ان القاسم املشرتك  املهم  
 .   الدستورالتمسك بسقإقرارهم ب
 قد يتسرب من فلتات اللسان أحياناينضح مبا فيه وان املسكوت عنه  اإلناءن أومبا 

تكوينه  أهدافن هذا التنظيم ال خيلو من أعرب د. حسان عاك  دون لن ينتبه 
"  بأصواتيريد املتاجرة  بأنهيف السلطة معروفة  أطرافودعمه املايل والسخي من 

 يف سالل القوى الدينية املتنفذة باالنفتاح عليها الحقا  " ووضعها  القوى الدميقراطية
) عاك  د. حسان  " فيصرح الرمسي عن " تقدم اإلعالنيف خطوة تالية بعد 

وجتمعات وشخصيات سياسية  أحزابالتحضري للمؤمتر واملشاركة فيه اقتصر على 
بالنسبة  إما)  ، مستدركا   ( مدنية من دميقراطيني يساريني وليرباليني وقوميني تقدميني

دولة املواطنة  إىلاليت تؤمن بالقيم املدنية وتدعو  اإلسالميةلألطراف والشخصيات 
، واليت لدينا  عن دولة املكونات وترفض هنج احملاصصة واملؤسسات الدستورية بديال  

ن العالقة معها مرتوكة حلجم إ، ف لقاءات وعالقات ميكن اعتبارها طيبة مع بعضها
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 اإلطاران تتبلور بينها وبني القوى املدنية والدميقراطية يف  التوافقات اليت ميكن
  .( الوطين العام

ا تغيري حقيقي مل أداةلن يكون و  ، ومن ذلك يتجلى بأن ال أمل من هذا التحال 
يف   أصحابهاعرتف  احملاصصة القادمة أدواتحد أابتلي به العراق بقدر ما يكون 
هدفه املباشر الدخول يف ائتالف انتخايب  )..   :  نأكلماهتم يف املؤمتر التحضريي 

، وهدفه  االنتخابات الربملانية أوسواء على مستوى انتخابات جمالس احملافظات 
االسرتاتيجي تشكيل قطب سياسي فاعل وقوي قادر على كسر احتكار السلطة من 

 . (  قبل القوى احلالية املتنفذة
لعمل السياسي هادوا بعناوين شيوعيون سابقون ومتقاعدون من ا حضر املؤمتر لقد 

محيد جميد  منهم و  "  مدنية مسوها "مثلوا قوى وحركات سياسية  قدمية وجديدة
، والدكتور غسان  موسى السكرتري السابق للجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي

حضرت عمامة سوداء واحدة بشخص " و  عدالة حركة "ما يسمى العطية راعي 
 . ريهموغ  السيد رحيم أبو رغي 

 ألقاها  للمؤمتر كلمة اللجنة التحضرييةيف افتتاح املؤمتر  ومن الكلمات اليت ألقيت 
ن عربت عرائد فهمي العام للحزب الشيوعي العراقي  األمنيكلمة و  إبراهيممحد أد. 
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اليت مل خترج عن التمسك بالبقاء حتت  اجلديد رؤية أحزاهبم هلذا التحال  مضامني
  اخلوض فيه إىل املرء تاجال حيعام بشكل   ثنايا الكلمات سق  الدستور وما ورد يف
عن  البعض منهم مل خيجلو بدعمه العملية السياسية كونه يعرتف بكل صراحة 

ارتباطه بالعملية السياسية وتوجهاهتا عن بانتصارات احلشد الشعيب و اإلشادة والتغين 
 : العامة واخلاصة ويتضح ذلك من قول رائد فهمي

هذا املولود  إخراجاألحزاب والقوى والشخصيات املشاركة يف  فنحن ... )
، عازمون على توحيد  ( تقدم ، حتال  القوى الدميقراطية املدنية ) السياسي الواعد

، يف سبيل جعل االنتصارات الباهرة  إمكانياتناجهودنا وحشد طاقاتنا وتكريس كل 
، ضد  ختلفة املساندة هلا، والتشكيالت الشعبية الباسلة امل لقواتنا املسلحة البطلة

، اللذين  والتغيري اإلصالح إلحداث، حمطة أمل ورافعة  اإلرهايبتنظيم داعش 
، من اجل حتقيق األمن واالستقرار والتالحم الوطين والتقدم  تنشدمها مجاهري شعبنا

سكرتري احلزب  رائد فهمي  وينهي، (  ، يف ظل عراق دميقراطي احتادي والرفاهية
 : افاته ومنهاشعاراته وهتلمته لرتديد الشيوعي العراقي ك

ضم ي النصر لشعبنا وللقوات املسلحة ولتشكيالت املتطوعني املساندة هلا )...
،  ، وحزب التجمع اجلمهوري العراقي التحال  اجلديد : احلزب الشيوعي العراقي
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 ، وحزب األمة العراقية ، واحلزب الوطين الدميقراطي والتيار االجتماعي الدميقراطي
، والتجمع  ، وحزب الشعب واإلصالح ( األول احلزب الوطين الدميقراطي )، و 

، وحزب  ، وقائمة الوركاء الدميقراطية هنرين ، وحزب احتاد بني الدميقراطي العريب
، وتنسيقيات حركة  ، واملنرب الدميقراطي الكلداين التجمع من أجل الدميقراطية

 إىل إضافة،  ء الرافدين، وتيار ندا ، واحلزب الوطين اآلشوري االحتجاج الشعيب
  .من خمتل  التوجهات عدد من الشخصيات 

سرتعي االنتباه ت لرفيعياد. علي  ألقاها  اليت البيان اخلتامي التوق  عند كلمةن إ
وحماباة القوى الفاسدة  عن دائرة النفاق السياسي مبجمله نه ال خيرجأبشكل جلي 

 ، اإلقليميةورعته تدخالت الدول  االحتالل أقامهيف النظام السياسي اجلديد الذي 
 . يف العراق أتباعهاممارسات و  الصفوية يرانإحكومة املوق  من تدخالت وخاصة 

مسؤوليته جرائمه و  إدانة احلشد الشعيب وجتنبببصريح العبارات  البيان أشادوقد  
اليت ارتكبت على  واجلرائم األخطاءجممل وجرى جتاهل  ، األمينالنفالت اعن 
البيان اخلتامي وال حىت الكلمات اليت أدىل هلا  ن،  ومل يد عشر عاما   أربعةمدى 

أسباب جتاهل مت ،  و  اإليراينوال التدخل  األمريكي االحتالل بعض املتحدثني
 ،على يد نوري املالكي  سقوط احملافظات بيد داعش بطريقة التسليم املباشر
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واملايل ووجود  ارياإلدملنظومات الفساد  املباشر والدقيق وتفادى التشخيص
حاالت االعتقاالت الكيفية واالحتجاز الظامل لعشرات استمرار و  املنفلتةاملليشيات 
 أحوال جتاهل إىل إضافة وانعدام كامل لسلطة القانون من الوطنيني العراقيني األلوف

، كما جرى ديارهم  إىلومنعهم من العودة  ، نازح ومهجر ماليني كثر من ثالثأ
مريكية املنتشرة يف يف شؤون العراق وعودة القواعد األ اإليراينتدخل لالتغافل عن ا

 . واملوق  املطلوب حسمه من قضية انفصال مشال العراق مشال وغرب الوطن
السلطة الفاسدة  أدواتخيار التمسك بالتغيري من خالل نفس التطرق إىل  ن أكما   

الطائفية واالثنية اليت يعكس مدى القبول والرتاضي مع خمططات الكتل والتحالفات 
ئ لكل العراقيني من دون مفهوم املواطنة واخليار الدميقراطي احلر واملتكاف اما  تلغي مت
 .شخصية عراقية  أوحزب  أوطرف  أوقوة  ألي واستبعاد واجتثاث إبعاد
ويف هذا  وغريه ن والدة مثل هذا التحال إف إليه أعاله شرنا أعلى ضوء ما و  ختاما  و 

 مومسيا   ن يكون حتالفا  أيعدو  السي واالجتماعي املعقد يف العراق السيا الظرف
يف أي  حيتمل تأجيلها ،حتمته ظروف التهيئة واالستعداد النتخابات قادمة  وظرفيا  
ولكن سعي املال السياسي والتحالفات ،  ةعقدلظروف العراق امل نظرا  ،  وقت

حماولة  بأدوارهاتبادل ت باتت السياسي احلاكم اليت اإلسالم أقطابمع املضطربة 
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أو  أساسيتنيقواها يف قائمتني  بقية توزيعو  التشبث بامتيازاهتا ولو بإعادة وتدوير
بعد تفكك ما يسمى  األوضاعيف استباق  ،  يسعى كل حتال  منها كثرأأو  حتالفني 

بعد تسوية ما لوضع  املوحد ،  اليت كان ميثلها التحال  الكردستاين لقبانابيضة ب
ال يستبعد استعمال القوة لتحجيم الربزانيني لصاحل قوى الطالبانيني و  ،  عراقمشال ال

 . عدهم يف خضم الصراع الكرديالذين يعانون من تفكك وخسارة كبرية لقوا
هل وتغييب قوى املعارضة الوطنية تجاب ان حماوالهتأ إىلكل هذه القوى   مل تتوق  وما
مطبخ هذه العملية السياسية ال زال يعمل وفق ن إارج العملية السياسية القادمة فخ

مبدأ والية الفقيه بأكل حلوم تداهن و  ،  دون نضج األمورمبدأ برمير يف سلق 
على قدم  رغم كل حمارق الشواء واملذابح القائمة ،  ولو كانت نيئة ،  العراقيني

 . وساق يف العراق
نفرط حال خروج التلفزة ت تأمام كامريامثل هذه جتري صفقاهتا  ن حتالفاتإ

 ال حتمل من مضمون مسمياهتا شيئا   ، حتالفات أصحاهبا من قاعات الفنادق الفخمة
  ، " ن اختصرت عناوينها بكلمة " تقدمإحىت و  ألصحاهباستكون ردة وانتكاسة 

عن تبعات  ةالنامج ومعاناته يديرون ظهورهم لواقع شعب العراقن هؤالء أطاملا 
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الشروع حبوار بد من الو  األبدىل إن تردم و أيت جيب االحتالل والعملية السياسية ال
 . واالستقرار والسالم األمنلالنطالق بالعراق حنو  مسئول وواعوطين 
 

 الشبكةكّتاب 
 الكاتب خالد أمحد زكيصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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