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رائد فهمي

فــبـعض الـتــوجـهـات كــانت مـطـروحـة
ــــوقف من اصـال مـــنــــهـــا االصالح وا
احملـاصـصة وقـضيـة مـحاربـة الفـساد
والــســيـــاســة اخلــارجــيــة الــعــراقــيــة
والخ.... فـهذه ليست غريـبة فاللقاءات
الـتي تـمت بالـسـنوات الـسـابقـة كانت
لــديــنــا مــجــســات وتــعــرف ان هــنــاك
اســتـعـداداًِ لـتـقــبل اآلخـر بـهـا ومن ثم
مـاهـو شكل اضـيـفت الـنـقـاط األخـرى 
وبه رئـيس الوزراء ان يـكون مـستقالً 
مـواصفات مـعينـة ان يكون من خارج
االحــزاب ..الخ. هــذه الـنــقـاط االخـرى
الــتـي قــد تــكــون بــهــا وجــهــات نــظــر
فــنـحـن نـقـول مــخـتــلـفــة من االخـرين 
خالل الــفـتـرة الــقـادمـة وعـنــد انـتـهـاء
عـــمـــلــيـــات الـــعـــد والــفـــرز او هـــكــذا
ــفـروض ان هـذه (يــعـدونــنـا) بــذلك  ا
االن مـاب ان تكون الـعمليـة تتسارع 
قـريـبـاً مـني او الـتـقي مـعك واتـعاطف
مـعك واشتـرك معـك ولكن االن مـرحلة
احلـــسـم وهل انت االن مـــســـتـــعـــد ان
تـلتقي على اسس هـذه الوثيقة وحتى
اذا كــانت هـنــاك تـعـديـالت فـالـوثــيـقـة
مــفـتـوحــة الجـراء بـعض الــتـعـديالت
ولكن يبقى االساس الوطني غير قابل
ـعــنى وهـذه هي وبـهــذا ا لــلـتــغـيــيـر 
وهذا الـبـعد الـوطـني البـعد الـثـوابت 
البـعد العابر اخلـارج عن احملاصصة 
هـذا الـبـعـد الـوطـني غـيـر لـلـطـائـفـيـة 
الـقابل للـنقاش اليجـوز ان تطلب مني
امــــا اذا حتــــاورنـــا الــــتــــراجع عــــنه 
ـفـردات حول مـواصـفات احلـكـومة بـا
مكن من ا واسـلوب تشكيل احلـكومة 
ان يــكـون هـنـاك نـقـاش ولـكن االسس
هي اسس اخذت بـنظر الـتي وضعـت 
طالبات الشعبية والتجربة االعـتبار ا

وهـو ـطـالــبـة بـالـتــغـيـيـر ــاضـيـة وا ا
تــغــيــيــر الــنــهج والــشــخــوص وفــتح
اجملـال للطاقات اجلـديدة واالمكانيات
اجلـــديــدة .هــذه كــلـــهــا جــاءت ضــمن

العملية االساسية.
{ الناس تـتطلع لـلحزب الشـيوعي وعندهم
امل بــــأن يـــكـــون رئـــيـس الـــوزراء من هـــذا
ـــمـــكن ان يــتـم اخــتـــيــار هل من ا احلـــزب 
رئـــيس الـــوزراء من هـــذا احلـــزب قـــيـــاســا

لتجربة وزرائه ?
- بــــهـــذا الـــوضع ومــــوازين الـــقـــوى
ـنـاخ الـعـام ... ولـكن الـشـيـوعـيـ وا
نعم يعني عـندهم بصمة بـكل مايدور 
هـذه الــبـصـمـة تـأتي في دوره الـفـاعل
فـي حتـــالـف ســــائــــرون مع الــــتــــيـــار
واالحـزاب االخرى وانـا اعتـقد ان هذه
الوجهة(كما يقول السيد مقتدى)  هي
ـعزل او بـالضـد عمـا يتـفاعل لـيست 
ـتفق داخـل سائرون  مـع التـوجهات ا
عـلـيـها لـذلك حـتى هـو يـاخذ بـاعـتـبار
عـند حـدوث مداوالت اذا صـارت هناك
وجــهـات نـظـر فـاحلــزب الـشـيـوعي له
دور كـبـيـر جدا فـاحلـزب الـشـيوعي له
دور فـي صــيــاغــة بـــرنــامج ســائــرون
والـيـوم بـضمن هـذه الـتوجـهـات نحن
االن جنــد لـقـاء كـبـيـراً فــيـمـا نـدعـو له
دعـــونــا إلـى حــكـــومــة عـــابــرة نـــحن 
لـلطائـفية  دعونـا إلى حكومة اصالح
دعـونـا دعـونـا إلى نـبـذ احملـاصـصـة 
إلى الـعـدالـة االجـتـماعـيـة وهـذه كـلـها

حاضرة .
{ نرى ان احلـزب الشـيوعي االن لديه دور
في احلراك الـسياسي وهـو حراك مؤثر في
الــســاحـة الــســيــاسـيــة ويــشـارك فـي صـنع
الـقرار وخـصوصـا بعـد انضـمامه إلى كـتلة
سائرون حـيث بدأ يترك بصمة واضحة بدأ
يــعــطي مــاعــنــده من جتــربــة  فـهــو لم يــكن
ــســـتــوى هــذا االداء مــنــذ  2003 وحــتى
 2014 هل هذه هي التجربة االولى للحزب

باحلكم ?
 -لقد كانت هناك مشاركة سابقة من
خالل اجلـبـهـة الوطـنـيـة في عهـد عـبد
الــــكـــر قــــاسم مـن خالل مـــشــــاركـــة
رحومـة نزيهة الدليمي وفي الـرفيقة ا
زمن اجلـبهة الوطـنية في العام 1973
وهــنــاك مــشـاركــة في احلــكــومـة وفي
مـــجـــلـس احلـــكم ولـــكن وزن  وحـــجم
نـحن ــشـاركــة مـخـتــلـفــة  وطــبـيــعـة ا
ــشـــاركـــة بـــاحلـــكـــومــة اعـــتـــبـــرنـــا ا
ـؤسـسات الـتـنفـيـذية وشـاركـنا في وا
صـــنــاعــة الــقـــرار نــحن شـــاركــنــا في
شـاركة مـجـلس احلكم ولـكن طبـيعـة ا
ـشـاركـة كـانت في تـلك الـفـترة ووزن ا
غـير كافية ونحن قيّـمناها ولنا موقف
اريد ان اؤكـد على هـذه النـقطة مـنهـا 
ان مــــشـــــاركــــتـــــنــــا في احلـــــكــــومــــة
ؤسـسات الـتنـفيـذية هي جزء من وبـا
ــيـادين الــتي نــعـمل من خاللــهـا من ا
اجل الـدفع بـالعـمـليـة االنتـقـاليـة التي
حـــدثت بـــعــد عــام  2003 لـــلــوجـــهــة
الـسليمة اما العمـلية السياسية نحن
حـلــلـنـاهـا مـبـكـرا وقــلـنـا ان الـعـمـلـيـة
تــواجـه نــوعــ من الــتــنــاقــضــات او
االول هـو تــنــاقض بـيــنــهـا الــصــراع 
ـعــادين لـلـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وبـ ا
اضي وهـؤالء ظـلـوا مـنـشـدين نـحـو ا
ـقـراطي وضـد الـبـعـد الـفـدرالي والـد
وهنا نـحن متـقاطعـون معهم لـلعـراق 
وايـضا في داخل الـعملـية السـياسية
هـنـاك صـراع حـول بلـورة مـاهـو شكل
الــدولــة الــقــادم مع وجــود الــدســتـور
المح الرئيسـية للنظام ثل ا والـذي 
الـســيـاسي ولـكن وجـدنـا حـتى ضـمن
الـدستور ان هناك تأويل مع لبعض
مــواد الــدســتــور وهــنــاك تــفــاهــمــات
صـارت مـابـ الـقـوى الـسـيـاسـيـة
خـــــارج الــــدســــتــــور وولــــدت
ـــــــارســـــــات اعـــــــراف و
اصـــــبـــــحت تـــــتــــحـــــكم

بالعملية السياسية .
{ اين كــنــتم عــنــد كــتــابــة
الـدســتـور ? أال تــعـتــقـد ان
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شــاركـــوا في حـــكــومـــات فــاســـدة وارتــكب
اعـضـاؤه الكـثـيـر من اجلـرائم وهـذه حـقائق
الم يحاول هذا التيار موجـودة على االرض 
الـــتــأثـــيــر عــلـــيــكـم ويـــــطــلـب مــنـــكم بــعض

التنازالت ?
- يـــبـــدو ان الـــبـــعض لـم يـــفـــرق بــ
الــتـحـالـفـات فـنـحـن لـسـنـا في حتـالف
ايـديولـوجي فكل طرف احـتفظ بـبناءه
عنى التوجد االيـديولوحي كامال أي 
ـعـنى نـحن حتـالــفـات ايـديـولـوجـيـة 
مـحـتـفـظـون بـاسـتـقاللـيـتـنـا الـفـكـريـة
وهـذه مـيــزة الـتـحـالف والــسـيـاسـيــة 
حـيث اعـتـرفـنـا بـاسـتـقاللـيـة كـل طرف
الـفـكريـة والسـياسـيـة والتـنظـيمـية 
فـنحن اعترفنا بهم كتيار اسالمي هذه
عـقيدتهم  وهم ايضا اعـترفوا بكوننا
وهــذه هي نـــظـــريــتـــنــا شـــيــوعـــيـــ 
وال الضـغطـوا عليـنا باجتـاه تغيـيرنا 

نحن تدخلنا باستقالليتهم الفكرية .
نــحن حتـالف عــلى ارضـيـة ســيـاسـيـة
ان الـذي جـمـعـنـا فـهــنـاك مـشـتـركـات 
عـنــد خـروجـنـا هـو انـنـا ضـد الـفـسـاد
ورب قـائل يقـول هم من ضـمن كابـينة
نـعم هم يـقـولـون نـحن فـيـنـا الـفــسـاد 

الــــــفـــــاســـــدون
ن ولـكن اليوم 
فـــيــهم مـــقــتــدى
الــــــــــــــصــــــــــــــدر
وجـمـاعـتـه الذي
خــــرجــــوا مــــعه
ضــــد الـــفـــســـاد
يــقــولــون حـتى

لـو وجـد ضـمن تـيـار الـصـدر فـاسـدون
فــهم مـوافــقـون عــلى الـوقــوف ضـدهم
ــــــوقف هـــــذا هــــــو ا بــــــكل قــــــواهـم  
الـسياسي الذي اتـفقنا عـليه فهذه هي
نـحـن ضـد الـفـسـاد بـكل مــشـتـركـاتـنـا 
ابــعـاده وضـد احملـاصـصـة وحـتى ان
يـعنـي العـدالة هـنـاك بعـدا اجـتمـاعـيا 
وعـنـدمـا نـقـول الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة 
االجـتـمـاعـيـة نقـصـد تـامـ اخلـدمات
مــراعـاة ظـروف الــكـادحـ والــفـقـراء
وايضا الفساد الذي وضعيفي الدخل 
هـو آفـة تـأكل كل شيء وهـذا هـو الذي
جـمعـنا هـذه هي االرضيـة السـياسـية
خـارجـا كل طـرف لـديه اسـتـقاللـيته لم
نـطـلب الـيهم الـتـخـلي عن مـعتـقـداتهم

ولم يطلبوا منا تغيير معتقداتنا .
{ نــحن بـ فــتـرة واخــرى نـسـمـع اخـبـارا
بشأن تـشكيل الكـتلة الـكبرى فدولـة القانون
يقولـون نحن شكلنـا الكتلـة االكبر وسائرون
اين وصـلت يـقـولــون نـحن الـكـتـلــة الـكـبـرى 
هذه التجاذبات  الشارع يريد ان يعرف ? 
- لـم يــــتم الـــــتــــوصل حـــــتى اآلن إلى
صـيغـة نهـائيـة لتـشكـيل الكـتلـة االكبر
تـمت لـقـاءات مع مخـتـلف الـتحـالـفات
وحــدث اقــتــراب وتــفــاهــمــات اولــيــة
ــا مع ر بــشــأن تـــوجــهــات مــعــيــنــة 
احلــكـــمــة كــان هــنــاك اقــتــراب مــعــ
ـا مع الوطـنية كـان هنـاك اقتراب ور
خــرج عــلى شــكل بــيـانــات في مــعــ 
مع الفتح حـدث لقاء وتواصل حـينهـا 
مـعـ ومـشـتـركـات حـددت بـشـكل عـام
ولـكن كل هذه حلد وكـذلك مع النـصر 
االن لـم تــرق إلى مـــرحــلـــة الــتـــحــالف
ـكن ان  نـعـتـمـد عـليه الـصـلب الـذي 
بـتشكـيل الكتـلة الكـبرى  بشـكل نهائي
وكـانت هنـاك بعض الـقضـايا بـحاجة
وذلك الـبـيـان االخـير او إلـى توضـيح 
الــورقـة الـتي قــدمـهـا الــسـيـد مــقـتـدى
الــــصـــدر او مـــاســــمـــيت بــــالـــشـــروط
ـــواصـــفـــات هـــذه جـــاءت لــيـــست وا
ــعــزل عــنــا فـي اطــار ســائــرون كـان
هـــنـــاك اتـــفــاق عـــلـى مــاهـــيـــة مالمح
ومــاهي االسس احلــكــومــة اجلــديــدة 
الـتي ينـبغي ان تـتشـكل على اسـاسها
وهي اسس يـجب ان الـكـتـلـة الـكـبـرى 
أي اليجوز تكون مبنية على االصالح 
ان تــتــشــكل االن حــكــومـة عــلى نــسق
احلـكـومات الـسابـقة هـذا غيـر مقـبول
فـمن هذه الوجهة يجب ان يكون هناك
بـــعـــد اصالحـي والــبـــعـــد االصالحي
احلــقـيـقي يــعـني اوال :يـجـب ان يـنـبـذ
احملـاصـصـة عـلى ان يـسـيـر علـى نهج
االبــتــعـاد عـن احملـاصــصــة واالعـراف
وبه بــعــد مــعـاد الــتي ارتــبــطت بــهــا 
وبه بـعـد لـلــفـسـاد واجـراءات عـمـلـيـة 
اقـتـصـادي و اجـتمـاعي يـعـني يـحاول
ان يــــســـتــــجـــيـب حلـــاجــــات الـــنـــاس
ومــطـالـبـهـا االسـاســيـة واسـتـنـهـاض
وبه بعد آخر ايضا االقتصاد الوطني 
اليـــقل اهــمـــيــة حـــول عالقـــة الــعــراق
ي ـحـيطه الـعربي واالقـلـيمي والـعا
وقـدرته على ان يـتبع سيـاسة مسـتقلة
ولكن تـقوم على بـعيدة عن الـتدخالت 
ــــتــــبــــادل هـــذه اســــاس االحــــتــــرام ا
ـا ان نـضيف ـرتـكزات االسـاسـية ر ا
هـذه نـعـتـبرهـا من لـهـا فـقـرات اخـرى 
امـا بالـنسـبة الـثـوابت مع أي حتالف 
لـسائـرون ثوابتـها تتـطرق إلى الكـثير
مـنـهــا مـواصـفـات ــواصـفـات اخــرى 
رئـيس الـوزراء ومـواصـفات احلـكـومة
وضـرورة الـتـجـديـد وآلـيـة الـعـمل بـ
رئــيس الـوزراء والــكـتــلـة الـســانـدة له
ومــدى حــريـته في تــشــكـيل حــكــومـته
وكــيـفـيــة عالقـته بـيــنه وبـ االحـزاب
الـتي قـد تـكـون داعـمـة له وهـذه جاءت
بـالـوثيـقـة التي قـدمـها الـسـيد مـقـتدى
ـــبــاد ثـــبـــتت هـــذه الــتـــفـــاصـــيل وا
وتــفـاصــيل االخــرى .وهـذه مــطـروحـة

للقوى التي التقيناها.
{ مدى استجابة القوى لهذه الوثيقة ?

- قـــسم مـــنــهـــا كــانـت مــطـــروحــة في
الـلـقـاءات األوليـة وهي لـيـست جـديدة

كــانـت شــمس آب قــد قــاربت عــلى ان
تـكـون عـمـوديـة حـ وجلـنـا إلى مـقـر
ـركـزيـة لـلـحـزب الـشـيـوعي الـلـجـنـة ا
ـوعد قد اقـترب وقته ح الـعراقي فا
اسـتقـبلنـا موظف االستـعالمات كانت
الـبساطة والـهدوء هي السمـة الغالبة
لـلـمقـر هنـاك التـقـيت بالـسيـد عاصف
اجلـشعمي الذي جتاوز العقد السابع
ولـكنه مـازال معطـاء لم ينـتظر كـثيرا
حــتى نـاولــني مـقــالـته عن (الــلـسـان)
وطـلب مني قراءتها لقد كانت مكتوبة
بـلغـة شـعريـة فهي اقـرب منـها لـلنص
قام لم يطل بـنا ا الـنثري تـصفحتـها 
كــثــيـــرا حــتى طــلب الــيــنــا مــســؤول
قابلـة سكرتير االسـتعالمات التـوجه 
ـركـزيـة لـلحـزب رائـد فـهمي الـلـجـنة ا
الــذي قـابـلــنـا بــابـتـســامـته الــبـاذخـة
ـكتب ايضا ـعهودة كان ا وبـساطته ا
بـسـيـطـاً ولـكن الهـيـبـة واجلـديـة تمأل
كـان اسـتـقبـاله لـنـا هـو االخر اركـانه 
ال اعرف بـاذخـا من حـفاوة وتـرحـيب 
كـيف بدأ احلديث فجأة وجدت نفسي
فـي خــــضم حــــوارحـــــول مــــواضــــيع
مــتـداخـلــة يـتـصــدرهـا الــهمّ الـعـراقي

فكان هذا احلوار . 
{ الـيـوم انتم في مـرحلـة العـمل السـياسي
باعتـباركم مشـارك بالعـمل السياسي من
خالل وزرائـــكم وكـــانت مـــشـــاركــة رائـــعــة
فانـتم اليوم دخلتم وايادي بـيض ولم تلوث 
في حتالف سـائرون ووسط هذه التجاذبات
السيـاسية مـاب تزويـر االنتخـابات واعادة
العد والـفرز وحـرق الصنـاديق واشكـاليات
في تـكـوين الكـتـلة الـكبـرى :سـؤالي هو إلى

اين انتم سائرون ياسائرون:
اوال: حتـــــيـــــة لك وجلـــــمـــــيع قـــــرّائك
...حتـالف سائـرون هو حتـالف انبثق
ـــهــدات فـي ظل شــروط مـــعـــيــنـــة و
مـعــيـنـة وهـو حتـالف يـعـده  الـبـعض
ـكـن وغـيـر إلى فــتـرة وجــيـزة غــيـر 
واقــــــعي ويـــــكــــــاد يـــــنــــــدرج ضـــــمن
ـســتـحـيالت ولـكن هـذا انـبـثق بـنـاء ا
ـهـدات اسـاسـيـة نـشـأت خالل عــلى 
متد من عام 2015 احلـراك الشعبي ا
إلـى عام  2017 وحـتى االن مـتواصل
خالل هـذا احلراك بـاشـكـال مـختـلـفـة 
الـذي اطلقه مدنيـون ومبادرات مدنية
والــذي شـارك فـيه احلــزب الـشـيـوعي
وقـوى عـديدة  مـتـنوعـة وطيف واسع
مـن التـيـار الـصـدري ايـضـا شارك في
هـذا احلـراك بعـد اسـابيع مـن انبـثاق
احلــراك وشــارك عـلى اســاس اهـداف
وشـــعــارات هـي ذات الــشـــعــارات في
احلـراك بـعـيـدة عن كل مـنـحى طـائفي
وذات بــعــد اثـــني عــصـــبــوي ضــيـق 
ـطـالب الـشـعـبـية وطـني وقـريـب من ا
وخـالل هــذا احلــراك نــشــأت عالقــات
كــســـرت الــكــثــيــر من احلــواجــز بــ
ـدني والــتـيــار الـصـدري اجلــمـهــور ا
وخـاصـة فيـمـا يتـعـلق بالـعالقـة فيـما
بـيــنـهم وامـكـانـيــة ايـجـاد مـشـتـركـات
بـالــعـمل فـهـذه االرضـيـة الـتي نـشـأت
حــيث نــشـأت خـالل هـذه الــســنــوات 
عـالقـات وتـنــسـيق وتــعـاون في ادارة
وتــنـظـيم هـذا احلـراك الـذي امـتـد في
بـــغــداد وبـــقــيـــة احملــافـــظــات وكــان
مـتواصالً بشكل اسبوعي و تشكيل
جلـــان مـــشـــتـــركـــة  ومن ثـم االســاس
الــسـيـاسي الــذي يـدعـو إلى االصالح
واخلـدمات يدعـو إلى محاربـة الفساد
ـطـالب ذات وطـائـفـة اخـرى من هـذه ا
الــصـلــة وعـنـدمــا جـاءت حتــضـيـرات
االنـــتـــخــابـــات االخـــيـــرة  وحــصـــلت
تـغييـرات في التيـار الصدري فـالسيد
مـقتدى عطل كتلة االحرار ودعم حزب
االســتـقـامــة وحـزب االسـتــقـامـة ذات
فهؤالء انفتحوا على تـركيبة متميـزة 
قــوى مــتــعــددة من ضــمــنــهــا احلـزب
الـشيـوعي وقد رأينـا ان هنـاك ارضية

وعـلى اســاسـهـا  مــشـتــركـة انــذاك 
الـبـنـاء وتشـكـيل حتـالف ضمن اسس
ورؤى واضـــــحــــة من اجـل مــــشــــروع
وطــــني ونــــابــــذ لــــلــــمــــحــــاصــــصـــة
واصـالحي وبه بعد اجـتمـاعي ويقوم
ــتـبــادل لـكل عــلى اسـاس االحــتـرام ا
ألن حتـالف مــكـونـات هـذا الــتـحـالف 
ســــــائـــــرون اليــــــضـم فـــــقـط احلـــــزب
ـا الــشــيـوعي وحــزب االســتـقــامــة ا
هــــنــــاك احـــزاب اخــــرى ضـــمـن هـــذا
وشباب جتمع اجلـمهوري  الـتحالف 
هذه لـلتغيـر حزب الترقي واالصالح 
الــعــمـلــيـة هـي الـتي كــونت ســائـرون
نــحن بـالـنــسـبـة لـنــا وجـودنـا ضـمن
اضي الـتـحـالف اليـعـني انـنـا نـؤيـد ا
أو ان هـناك تـزكية أومـسحاً لـلماضي
ـاضي مــوجـود وكل شــخص لـديه فــا
ولكن نـتحدث مـواقفه اخلـاصة ازاءه 
عـن مـــــواقـف حــــــدثت مـن خاللــــــهـــــا
حتـوالت وانتـقاالت وخاصـة بالنـسبة
لــلــتـيــار الــصــدري وشـخص الــســيـد
مـقـتـدى الـصـدر وهي مـواقـف تـقـترب
دني كـثـيـرا من مـشـروعـنـا الـوطنـي ا
ومــاهــو مــطـروح عــلــيه يــنـســجم مع
ـدني يــجــوز انه اليـذهب ــشــروع ا ا
ــدني كــلــهـا ــشــروع ا إلـى مـديــات ا
نع ان وهذا ال الشـك ان هذا مفهـوم 
نـبــقى بـأن لـديـنـا مـشــــروعـنـا االكـثـر

بعدا ..
{ هل يـــعــــني هـــذا ان هـــنـــاك ضـــغـــوطـــا
مــورست عــلــيــكم وقـدمــتم تــنــازالت فــنـحن
نــعـرف ان احلــزب الـشــيـوعي حــزب مـدني
ـا يطـرح على الـساحة علـماني العالقة له 
من افكـار دينيـة وهذا معـروف وعلى عكس
التيـار الصدري فـهو تيار مـتعصب بل قدم
ـا يــؤيـد هــذا الـشيء واعــضـاؤه الـكــثـيــر 

أفواج تـلو أفـواج من كل بقـاع العالم االسالمـي توجهت الى بالد
كرمـة ألداء منـاسك احلج والوقوف احلرمـ  حتديـدا الى مكـة ا

على جبل عرفات.
رحـلـة طـويـلـة ومـضـنـيـة وتـسـتـحق الـعـنـاء ولـيس كل مـن يـطـلـبـها

ينالها وايضاً ليس كل من يلبي يأتيه الرد الرباني بالعفو 
حديثي هنا ليس عن ماهية العودة من احلج بصفحة بيضاء ام ال

ا عن هذه الرحلة والتحضير اليها ? وإ
جـمـيع دول الـعـالم االسالمي تـعـلن عن اسـمـاء فائـزيـهـا في قـرعة

احلج وتبدا بتحضيرات الترتيب لهذه الرحلة
ضيف لـلمالي ـملكـة العربـية السـعوديـة البلـد ا لـكن ما تعـيشه ا
من الزوار من اسـتعداد وحتـضير وتـأهب يفوق كل االسـتعدادات

 ويفوق التوقعات
ؤسسات احلكومية السـعودية ترتبط في مهامها  وتنتقل جميع ا
ادارة الـوزارات بـجـمـيع مـنـتـسـبـيـهـا بـدءا من الـوزيـر وصـوال الى
ـكـرمـة حتـضـيـرا وتـنـسـيـقـا الـسـائق الى جـدة الـقـريـبـة من مـكـة ا

الستقبال الضيف الزائر
وزارة االعالم الـسعوديـة استـنفرت كـافة طـاقاتهـا وشكـلت مركزا
اعالميـا يعـمل على مدى 24 ساعـة بطـاقة استـيعـابية كـبيـرة لعدد
الــعــامـلــ فــيه من اجل تــســهـيـل مـهــام اكــثـر من  800  إعالمي
ية ـثلون مـؤسسـات إعالميـة محلـية وعـربية وعـا ومـثقف ومـفكر 

يساهمون في تغطية موسم احلج لهذا العام
ومن االعالم الى وزارة الـداخلـيـة التي كـان استـعـداداتهـا  ال تقل
أهمية عن سابـقاتها  فقـوى امن احلج هي االخرى دخلت مرحلة
االســتـعــداد الــقـصــوى عـلـى اعـتــبـار ان األمن اهـم الـركــائـز في

شعائر احلج 
سـؤول ـرتـبة االولى سـعيـا من ا ويـاتي دور وزارة الصـحة في ا
ــــــمـلـكــة الــــــعـربـيــة الـســــــعــوديـة لـلــحـــــفـاظ عـلى ارواح في ا

احلجاج .
ويسبق كل هذه اجلهود جهود  وزارة احلج السعودية.

كن ان يلمسه صورة متكاملـة الستعداد كبير واسـتنفار أوسع 
ويـشـاهده اي حـاج  احلـشود الـتي نـزلت شوارع مـكـة من رجال

امـن وصــحــة والــتـوعــيــة والــتــفــويج أعــطـت رســالـة
شاعر كرمة وا اطمئنان الى كل قاصد مـكة ا

قدسة ا
اجلميع هنا يؤدي فريضة انا مستعد

ويحمل شعار ابتسم تؤجر
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 ديالى

مــا أن أعـــلن الـــرئــيس األمـــريــكـي دونــالـــد تــرامب إعـــادة فــرض
الــعـقـوبـات األمــريـكـيـة عــلى طـهـران بــعـيـد انـســحـابه من االتـفـاق
الــنـووي اإليــراني حـتـى تـردد صــداهـا بــقـوة في مــخـتــلف أرجـاء
ـيـة الـكـبـيـرة الـعالم حـيث أعـلـنت مــعـظم الـدول والـشـركـات الـعـا
تـأييـدهـا والـتزامـهـا بتـلك الـعـقـوبات السـيـما تـلك الـشـركات ذات

تحدة وإيران.  زدوج ب الواليات ا التعامل ا
ي مـا لـتلك لم يعـد يـخـفى على مـتـتـبعي الـشـأن االقتـصـادي الـعا
بـاشر عـلى االقتـصاد الـعقـوبـات على طـهران من األثـر السـلـبي ا
ي عمـومـاً واقتـصـاد الـشرق األوسط عـلى وجه اخلـصوص الـعـا
سـتـقـبلـيـة التي قـد تـكـون وخيـمـة إن حدثت ناهـيك عن الـعـواقب ا

مواجهة عسكرية ب البلدين. 
ائـية األهم لـنقل نفط مـرات ا حـينـها ستـكون سـاحتـها بالـتأكـيد ا
ية وأعني بذلك حوض اخلليج اخلليج والعراق نحو األسواق العا

العربي ومضيق هرمز على وجه التحديد. 
نـظـومة ومـا يهـمـنا نـحن الـعـراقيـ هـو أثر تـلك الـعـقوبـات عـلى ا

رتبطة بقوة باقتصاد اجلارة إيران.  االقتصادية العراقية ا
فــمـعـظم الــسـلع الـغـذائــيـة والـبـضــائع االسـتـهالكـيــة وغـيـرهـا من
شـتقات النـفطية والـطاقة الكـهربائية تـستورد من إيـران باعتماد ا
شـبه كـلي في ذلك فـيـمـا خال من سـلع وبـضـائع تركـيـة وسـعـودية
وكويتية وغيـرها ال تشكل مجتمعـة نصف ما يستورده العراق من
ناهيك عن حركة الـسياحة الدينـية التي تعاظمت السوق اإليرانية 
بــعــد الــعـام  2003 لــتـصــبح مـن أهم مـدخــوالت الــنــاجت الــقـومي
العراقي بعـد النفط والزراعـة بحسب ما بيـنه اخملتصون في شأن

االقتصاد العراقي. 
أمـا مـوقف الـــــــعـراق من تلك الـعـــــــــقـوبـات فقـد حـسـمه رئيس
ا الـوزراء العـراقي حيـدر العـبـــــــادي بـوقوفه مع تـلك العـقوبـات 
ارتآه من مصـــــــلحة البلد العليا بحسب ما صرح به في مؤتمره

اضي.  الصحفي األسبوعي نهاية األسبوع ا
وأعتقد إن لعقـود تسليح اجليش العـراقي التي أبرمها العراق مع
تحدة األمـريكية بـصفقات مـستقبـلية التـنفيذ والـتجهيز الواليـات ا
ــؤيــد لــتــلك ــوقــفه ا هي مــا أثــرت عــلى ســـرعــة كــشف الــعــراق 
العقـوبات رغم اخملاطرة الكـبيرة التي يـنطوي عليـها وقف التعامل
رحلة األولى من الـية اإليرانية وهي ا ؤسسات ا صارف وا مع ا
العقوبات األمريكية الـتي أعلن عنها الرئيس األمريكي ترامب قبل

أيام قليلة. 
نحن لسنا معني بالبحث في صحة القرار العراقي الذي اتخذته
احلـكـومـة الـعـراقـيـة من عـدمه بـقـدر قـلـقـنـا عـلى مـسـتـقـبل الـواقع
االقتـصادي الـعراقي ومـدى تأثـره بتـلك العـقوبات فالـقرار بـرمته

من صالحيات احلكومة ومن صميم واجباتها. 
لكن عـلى القائـم عـلى سدة القـرار االقتــــــــصـادي العراقي أن
يــسـرعـوا بـإيـجـــــــــاد حـلـول بـديـلـة ودول أخـــــــــرى تـكــــــــون
قـادرة على رفـد السـوق العـراقــــــــيـة بالـسلع والـبضـائع التـــــي
كانـــــــت تستــــــورد لـلبلد من إيران وبذات األسعـار الزهــــيدة
ـتـنـاول الـطـبـــــــقـة الـكـادحـة في الـبـلـد وهي الـسواد الـتي هي 
األعـــــــــــظم من اجملـــــــــــتـــمع الـــعــراقـي لــتـــعــــــــوض الـــنــقص
ـتــــــــوقع في تـلـــــك الـسـلع والـبـضـــــــائع والسـيـمـا الـغـذائـيـة ا

منها. 
فـالـوضــــــع في الــبـلـد ال يـحـتــــــــمـل مـوجــــــة غالء تـعـصـــــف
ـا قـد ال يـحـمـد بـأسـواقه قــد حتـرك اجلـمـاهـيـر الـغـاضــبـة أصالً 

عقباه. 
أما إن تـطورت عواقب تطـبيق تلك الـعقوبات عـلى إيران للـمواجهة
الــعـســكــريـة بــ الــبــلـدين فــأعــتــقـد أن عــلى الــعــراق دراسـة كل
تاحـة بخصـوص اإلسراع بتأمـ نقل النـفط العراقي اخليـارات ا
ـستطـير الذي عـبر منـافذ بديـلة عن اخللـيج العربي جتـنباً لـلشر ا
الحت بــوادره في األفـــــــق بــعــد تــصــريــحـات اجلــانب اإليــراني
ائية بـــــــوجه ناقالت نـــــــفط اخلليج مرات ا وتوعدهم بإغالق ا
ــيـــة. هــذا مـــا نــرجـــوه من خـــبــرائــــــــــنــا نــحـــو األســواق الـــعـــا
االقـتصـادي والـقـائمـ على الـقرار االقـتصـادي العـراقي لتـسلم
اجلـرة وتـصل سـفـيـنـة االقـتـصـاد العـراقـي لبـر األمـان في جـمـيع

االحتماالت.
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بغداد

ـشـكـلـة بـالـدسـتـور .والـديـبـاجـة تـقول  ان ا
القـوان تسـتمـد من الدين االسالمي وهذا

الغاء لبقية الطيف.
ـشـكـلـة الـكـبرى - نـحن النـعـتـقـد ان ا
بـــالــدســـتــور نــعـم ان هــنـــاك فــقــرات
بـالدسـتور قـابلـة للـتطـوير حـ نقول
نـريد ان نـطور الدسـتور نـقصد بـاننا
نــريـــد تــطــويــر وتــعـــمــيق احملــتــوى

قراطي . الد
نــــعم كــــنــــا ضــــمن جلــــنــــة كــــتــــابـــة
الدستورعندما نقول اننا نريد تطوير
شـكلة التـكمن بالـدستور الـدستـور فا
حـ نـأخـذ الـدسـتـور كـكل سـنـجد ان
احملــاصــصــة التــوجــد في الــدســتـور
ولـكن توجـد فقـرة يؤكـد علـى التوازن
ـعـنى ان ـسـلــحـة و داخـل الـقـوات ا
تـكـون مـفـتـوحـة لـكـافـة ابـنـاء الشـعب

وليس محصورة بطيف مع .
{ كــلـمــة تـوازن بـ هـاللـ مـاذا تــعـني ?

االتدلل على وجود محاصصة ?
- اسـتــخـدمت هـذه الـكـلـمـة كـوسـيـلـة
لـتـبـريـر مـنطـق احملاصـصـة ولـتـبـرير
تـــقــاسـم الــدولـــة واحلــكـــومــة وهــذا
نـعتبـره تأويالً ونعتـبره تفـاهماً وهو
غـير مـوجود في الدسـتور النه عـندما
وردت هــذه الـكـلـمـة في مـوضع واحـد
سلحة هو فـقط وفي موضع القوات ا
ـارسـات امـتـدت جــاء كـرد فـعل إلى 
إلـى عـقــود كــانت الــسـلــطــات حتـاول
ــواقع فـي  الــقــوات حـــصــر بـــعض ا
سلحة في طيف مع دون االطياف ا
عــنـدمــا قـلــنــا الـتــوازن هـذا االخــرى 
اليــعــني ان هــنــاك نـســبــاً ثــابــتـة من
مثل الـسنة والـشيعة اطـياف الشـعب 
والـكرد ولكن كان الـقصد من التوازن
ـسـلـحـة يــعـني ان تـركـيـبـة الــقـوات ا

تـعـكس تركـيـبة الـشعـب العـراقي بكل
اطـيافه هذه هي الفـكرة ولكن التوازن
اعــتـمـد من قـبـل االحـزاب الـتي تـدّعي
تـمـثـيـلـهـا لـلـطـيف (وانـا اقول تـدّعي)
الن لــديـنـا احـصـائـيـة ان كل االحـزاب
ـئة من هـي وجمـهورهـا التـمثل 10بـا
الـشـعب الـعـراقي اذاً قـضيـة الـتـمـثيل
هي قـضـيـة جـوهـرية عـنـدمـا نـتـحدث
ولكن عـن جزء وتدعي انك تمثل الكل 
بــعـد مـرور  15 ســنـة ظــهـر وثـبت ان
ــــصـــالح هــــذه االحـــزاب حــــصـــرت ا
ــــغـــا بـــيــــدهـــا هي ــــكـــاسب وا وا
ولــذلك بــدأت تـبــرز هـذه ومــريــدوهـا 
ــشـــهــد بــ الـــطــيف الـــفــجـــوة في ا
ـنــظـومــة الـســيـاســيـة الــسـيــاسي وا
ومـاب اجلـمهور الـواسع وهي تمثل
الـقاعدة الـشعبـية الواسـعة واحلديث
الـيوم عن بعض الشعارات التي ترفع
ضـد االحزاب اذا اردنا ان نحـللها من
مــنـطـق عـام فــهـو خــطـأ النه التــوجـد
ـقـراطـية بـدون االحـزاب ((مثل كال د

كال لالحزاب)) .
{ الواقع هـذه الشـعـارات هي ليـست ضد
ـا قصد اجلمـهور بها االحزاب االحزاب ا
ـاذا لم يــنـدد بــاحلـزب الـفــاسـدة والــدلـيـل 
الـــشـــيـــوعي ?الـــواقع هـــو لـــيس لـالحــزاب
الوطنـية ولكن التـنديد بفـساد هذه االحزاب
.والفـساد ينسحب على جميع االحزاب اذا

استثنينا احلزب الشيوعي .
- نــعم هـذا الـكالم هــو الـسـلـيم وهـذا
الــتــوضـيح ســلــيم ولـكن الــشــعـار به
ـوضـوع النـنا اطـالق ونحـن نـتـفـهم ا
نـعرف الشعب  نعـرف سياقاته ولكن
عزل عن حيثياته اذا اخـذنا الشعار 
جنـــد انه يـــؤدي الى اســتـــنــتـــاجــات
هـنـاك خـطـورة من الـنـاحـيـة خـاطـئـة 
ـا اذا فـسره ور الـنـظـرية والـفـكـرية 
ـــا لــيـــست لــديـه  قــاعــدة انـــســان ر
نـظـريـة جيـدة يـقـتصـرفـهمـه للـشـعار
قــد يـصـل إلى اسـتــنـتــاجـات خــطـرة
ولـكـنـنا نـريـد ان نصـل إلى ان عمـلـية
ـــغـــا الـــفـــســـاد واالســـتـــئـــثـــار بـــا
ـــصــالح الـــتي شــابـت الــعــمـــلــيــة وا
الــسـيـاسـيـة والـتي وفــرت الـطـائـفـيـة
الــســـيــاســيــة ومــفــهـــوم الــطــائــفــيــة
والـتبـرير االيديـولوجي لهـا يعني هم
حـركــوا جـمـاهـيـر الـنـاس بـاجتـاهـات
ـــا هي ضــد مــصـــاحلــهــا لـــكــنــهم ر
اقـنعوهم وحاولوا تضـليلهم بأن هذه
االشـياء هي من مصلـحة الطائفة وان
ـكـون اآلخـر يـعني اخلـطـر يـاتي من ا
عنى صار تضليل ايديولوجي بـهذا ا
صلحة واين وعـدم معرفة اين تكمن ا
تــكــمن الـتــهــديـدات وهــذه الــعـمــلــيـة
والـــشـــعب بــجـــمـــهــوره وقـــطـــاعــاته
الـــواســعـــة بــدأت تــتـــفــهم وتـــتــحس
وانـتقلت ليس فقط إلى مرحلة الوعي
ـــا انــتـــقــلت إلـى مــرحـــلــة الـــفــعل ا
الـــســـيـــاسـي والـــفـــعل االجـــتـــمـــاعي
بــالــتــظــاهـرات واقــول ان تــظــاهـرات
 2015و 2017 ادت دوراً مهماً في

اشـــــاعــــة الـــــوعي وارســـــال رســــائل

واضـحة ومـستمـرة في كل االجتاهات
والـعمـليـة التـراكمـية ولـدت تظـاهرات

2018 .
{ نـرى االحـزاب الـيـوم لـهـا مـشارب شـتى
وكل حــزب يــتــبع دولــة اقــلــيــمــيـة تــرى اين
الـعـراق في اجـنـدات االحـزاب واين الـعراق
في اجنـدتكم وفي خارطتكم كحزب شيوعي
ـثل الذاكرة الـتاريـخية واعتقـد ان احلزب 
لــلـعــراق فـهـو قــد تـأسس فـي الـعـام 1934

أي بعد سنت من استقالل العراق  ?
ـنـظـور الـوطني - دعـنـا نـطـلق عـليه ا
الـرؤيـة الـوطـنـية الـهـويـة الـوطـنـيـة 
نــحن كـحــزب شـيــوعي مـنــذ انـبــثـاقه
وحـــتى عـــنـــد دراســة تـــاريخ الـــدولــة
الــعـراقـيـة جتـد ان احلــزب الـشـيـوعي
تــــأسـس في الــــعـــام  1934أي بــــعـــد
ســنــتــ من اســتــقـالل الــعــراق فــهـو
ــثل تــاريــخـه تــاريخ الــعــراق فــهــو 
ـثـل بـعـداً ذاكــرة الـعــراق وهـو كــان 
ولـكن هـنـاك بـعـد اجـتـمـاعـيـاً طـبـقـيـاً 
حـتى هذه اللـحظة نادر وطـني ولذلك 
من يـــتـــمـــكن من الـــطــعـن بــالـــهـــويــة
الـوطـنيـة العـراقيـة لـلحـزب الشـيوعي
حــتى من خـصـومه واعـدائه حـتى في
زمـن االحتــاد الـــســوفـــيــتـي والــبـــعــد
ـي واطروحة(( الرفيق فهد )):قال اال
(كـــنت وطـــنــيـــا وعـــنــدمـــا اصـــبــحت
ـيا تعـززت وطنـيتي) هذا شـيوعـيا ا
ي الـربط مـابـ الـبـعـد الوطـني واال
واالجـتماعي هـذا كان الهـاجس االكبر
لـلشـيوعـي لـفتـرة معـينـة في احلركة
الــشـــيــوعــيــة ومـــركــزهــا في االحتــاد
الــسـوفـيـتي عـنــدمـا نـنـظــر لـلـمـشـاكل
ا تـخطط له الـعـراقيـة كنـا نـستـعـ 
ـا تـطرحه احلـركة الـشيـوعيـة ككل و
وهــذه كـانت احـدى االدوات الـنـظـريـة
التي نستع بها رغم ان احلزب
راحل حتى في زمن في كل تلك ا
ـتشددة جتد ان سـتال الـفترة ا
ســـيــــاســـة احلـــزب الـــشـــيـــوعي
والـرفـيق فهـد انـذاك هي سيـاسة
االنـفتاح خملتلف مفاصل الشعب
ختـلف شرائحه وهذا الـعراقي 
يـــفـــســر ان احلـــزب الـــشـــيــوعي
الـعراقي تمكن من االسـتمرار بالعراق
رغم حــمـالت الــتــصــفــيــات الــفــكــريـة
واجلـسديـة حيث  اعـدام سكـرتارين
اثـنـ ومـئـات من الـشـهـداء هـذا الذي
ـعـنى انه تــغـلـغل في يــفـسـر بـقــاءه 

حلقات اجملتمع اخملتلفة .
{ قـــبل ايـــام كـــنـت اقـــرأ روايـــة لـــلـــروائي
الـعـراقي (عـلي لـفـتـة سـعـيـد) بـعـنـوان (قـلق
عـتــيق ) تـدور احــداثـهــا مـنــذ الـعـام 1958
وبـــدايـــة الـــثـــورة وحــــتى االن وقـــد تـــمـــكن
(سعيـد) )من االمسـاك بلحـظة حتـول  حالة
الصراع الفكري االيديولوجي إلى الصراع
اجلسدي ب القومي والشيوعي وحصل
مـاحـصل في تـلك الـفتـرة وقـد خـلف حاالت
كـــثــــيـــرة ..انــــا اآلن اتـــفــــاءل بـــأن احلـــزب
ـقاعـد اكثر الـشيـوعي سيـتمكن مـن الفوز 

فهل ستعاد هذه التجربة ?
- انـظـر ان هـذه الـتـجـربـة هي جتـربة
مـريرة  التي مر بهـا احلزب الشيوعي
ها من قبلنا في اكثر من وقـد  تقو
مــرة واكــثــر من مــنــاســبــة ولــذلك في
ســيـاسـتـنــا يـقـول الـبــعض و يـذكـرنـا
بــالــذي مـضى نــحن لــيس لـديــنـا أي
مــوقف سـيــاسي دون ان نــسـتــحـضـر
الــتـجـربـة الــسـابـقـة حــتى في جتـربـة
اذا كثـيرين يـقولـون لنـا  الـتحـالفـات 
ـاذا حتــالــفــتم مع الــبــعــثــيــ واآلن 
حتـالـفـتم مـع سـائـرون وهـذه حـاضرة
فـي الــــذهن لـــــيس عــــلـى مــــســــتــــوى
حتــالــفـاتــنــا بـالــعــراق بل حـتـى عـلى
ـنـطقـة ايـضا صـعـيـد حتالـفـاتنـا في ا
حــــاضـــــرة بــــالــــذهن هــــذه الــــدروس
ونــتـمـعن بـهـا فـنــحن حـ نـعـمل في
ـا االن قــلّت فـهـذه حــالـة من الــشـد ر
الـتجاذبات الحتدث اآلن ب القومي
ــدنــيـ ــا صــارت بـ ا ــ ر واال
واالسالمــيــ وهـذه ايــضـا جتــنـبــهـا
وهذه الـعراق وهذه النقطـة مهمة جدا
ـهـمـة لــلـتـحـالف مع احــدى الـدالالت ا
ســائــرون ان حــركــة اسـالمــيــة تــقـول
عـنـهـا رايديـكـالـية ومـتـطـرفة واذا هي
تـقــبل وعـلى لـسـان زعـيـمـهـا الـروحي
والــســيــاسي ان تــتــعـامـل مع احلـزب
ــدني فــقط وهـذا الــشــيـوعي ولــيس ا
يـعـد  تـطـورا  وحتـوال كـبـيـرا بـالوعي
وهـــذا مــــؤشـــر عـــلى واقـع اجملـــتـــمع

الــعــراقي انـه قـبـل بــالــتـنــوع ويــقــبل
بـاالختالف وابـتعـاد النظـرة االلغـائية
واالقــصــائــيــة وهـذا يــعــتــبــر رصــيـد

للشعب العراقي ككل .
اريــد ان اعــود  لــلـحــديث عن قــضــيـة
الـوطنية فـنحن النتحـدث عن الوطنية
بــانـنـا نـعـطي  صـكــوكـاً وطـنـيـة نـحن
النـسـمح النـفـسـنـا ان نـعـطي صـكـوكاً
الـوطنـيـة كائـناً من كـان ولكن نـظرتـنا
دائــمــا تــنـــطــلق من الــبــعــد الــوطــني
ولــكن االحــزاب الــطــائــفــيـة الــشــامل 
ــقـصــود بـالــطـائــفـيـة الــسـيــاسـيـة وا
الـسياسـية تشمل االحـزاب التي تؤكد
ا تؤكد الـبرنامج التي الـهوية اكثـر 
تـنـطـلق من هـويـة مـذهبـيـة مـعـيـنة او
هــويــة قــومـيــة مــعــيــنـة أي طــائــفــيـة
عنى الواسع واالن اصبحت عندنا بـا
تـــبــرز الـــطــائــفـــيــة الـــديــنـــيــة وهــذه
اولـوياتـها تـختـلف فهي تـنظـر للوطن
مـن خالل الـــطــائـــفـــة ولـــيس تـــنـــظــر
لـــلـــطـــائـــفـــة مـن خالل الـــوطن وهـــذه

منهجيتها .
{ ايهـما افضل ان تـنظـر للوطن من خالل
الـطـائـفـة ام تـنـظـر لـلـطائـفـة من خالل

الوطن ?
- انـت تدري لكـلٍ حقوقـه ونحن نـنظر
كـونـة لـلوطن إلى مـصـالح االطـيـاف ا
ـصـلـحة الـعـامـة ونـنـظر تـنـطـلق من ا
ع  في هذا االطار ـصلحة الطيف ا
امــا اذا انـطــلـقــنــا فـقط من مــصـلــحـة
ـــوضـــوعي الـــطـــيـف ...الـــتـــحـــلـــيل ا
والتحليل العميق اليوجد تناقض ب
مـصلحـة الفرد واجملـتمع ولكـن عندما
تـكـون النـظـرة عصـبـوية ضـيـقة فـهـنا
نـلغي عمـليا او نـهمش البـعد الوطني
فـتصل إلى سـياسـات قد تـهدد الـكيان
الــوطـــني وتــكــرس حـــالــة االنــقــســام
اجملــــتـــمــــعي وهـــذا مــــاحـــدث الن كل
طـائفـية هي  عصـبويـة وتعصب وكل
تـعـصب تـعـني اننـا نـنـظـر إلى الوطن

كمتشظ ومنقسم .
ـشـاركة في الـعـملـية { اليـوم تـكلـمـنا عن ا
الـسيـاسيـة للـحزب الـشـيوعي وابـتعـدنا عن
الــتــنــظــيــر ولــكن بــودي ان اســأل عـن هـذه
الــقــضــيــة :اين فـــئــة الــشــبــاب في احلــزب

الشيوعي ?
- االن الـشـبـاب يـؤدون دورا متـنـامـيا
عنى ان فنحن حزب عمره  84 سنة 
هــنـاك تـركــيـبــة عـمـريــة بـحــكم عـمـره
وصــار قــطــعـاً نــتــيــجـة الــســيــاسـات
الــقــمــعــيـة ولــهــذا النــقــدر ان نـقــارنه
بــحــزب حــديث ولــهـذا عــنــدمــا عـادت
االوضــاع لـلـوضع الـطـبــيـعي لـنـشـاط
احلـزب بدأنـا نسـتعـيد الـفئـة العـمرية
ــكن مـــقــارنــة مـن الــشــبـــاب واالن ال
الـوضع عـلى مـاكـان عـلـيه الـوضع في

اآلن حتى في  2003الحضورا 
الـــقـــيـــادات الــيـــوم وهـــذا احلـــضــور
يــتــنــامى نــعم انه اليــزال اليــرقى إلى
مــاهــو مـطــلـوب وخــاصــة الـبــلــد فـيه
تـركيبـة عمريـة شبابـية من اعمار 30 
ـئة من ـئة-60 بـا سـنـة تـمثل 55   بـا
اجملــتـمع او اكــثـر وهــو االن يـتــنـامى
ونـالحظ الـــيـــوم فـي هـــذه احلـــركـــات
واالحــتـجــاجـات الـشــبـاب الــشـيـوعي
حــاضــرا جــنــبــا إلى جــنب مع بــقــيـة
الــشــبـاب الــعــراقي .وهــذه الــعـمــلــيـة
التـأتي بصـورة سريعـة ونحن النرسم
صـــورة ورديــة فـــهــنـــاك اشــكـــالــيــات
فـالـعـملـيـة لـيست سـهـلـة فنـحن لـديـنا
جـــيل تــربي عـــلى الــنـــضــال الــســري
وتــقـــالــيــد نــضـــالــيــة مــخـــتــلــفــة عن
ـارسات الـيوم وهي  الـعمل الـعلني
ــكـــنــهم عـــفــويــا فـــهــؤالء الــنـــاس ال
وبـسرعة تهجـر وتنتقل بتـجربتها من
حــــال إلى حــــال وهـــنــــاك شــــبـــاب لم
يـعـيـشـوا هـذه الـتـجـربـة هم جـاؤا مع
اسـلوب الـعمل اجلـديد ونـشاؤا ضمن
هـــذه الــوضع ولــذلـك هــنــاك اخــتالف
بـالـتـجـارب ومـواكـبـة هـذه الـتـطورات
واالنـــتـــقـــال إلى االشـــكـــال اجلـــديــدة
والـتـحـديث هـذه الـعـملـيـة تـعـتـرضـها
ايــضـا عــمـلــيـات الــتـجــاذب فـتــصـبح
الـعـملـيـة التـسيـر دائـما بـسالسـة ولو
نـحن كسياسة عامة جتدنا منذ 1993
ـــقــراطـــيــة حتـــدثــنـــا عن حـــزب الــد
والـتـجـديـد والنـقصـد بـالـتـجـديـد فقط
ـؤتـمــر وجـلب شـبـاب الــتـجـديــد في ا
وتــغـيـيـر شـخـوص فــنـحن نـنـظـر إلى
الــتـجــديـد بــأنــهـا عــمـلــيـة مــسـتــمـرة
الـتـجـديـد دائـمـا بـالـفـكر ومـتـواصـلـة 
الـتـجـديد ـمـارسـة  وا بـالـسـيـاسـة 
بـاالشـكـال التـنـظيـمـيـة التـجـديد
وهـذه بــاســالــيب الــعـــــــــمـل 
الــعــمــلــيــة اآلن تــأخـــــــــــذ
وعــلى كل نــحن مـــداهــا 
فـتـحـنـا اجملـال لـتـطبق

بحيوية الالزمة .
{ ســـؤال اخـــيـــر رائـــد
فــــــهـــــمـي هل هــــــو اسم

مركب .
- ال ابـــدا انـــا اســـمي

رائد جاهد فهمي . 


