
 عن المؤتمر السابع لرابطة االنصار الشيوعيين العراقيين

 

 مزهر بن مدلول 

 

(1) 

انعقدت اولى جلسات  03/8/3300يوم   مساء منفي الساعة الثامنة و السويدية غوتنبرغفي مدينة 

من بينهم مندوبا  88 حضر المؤتمر  وقد المؤتمر السابع لرابطة االنصار الشيوعيين العراقيين،

يوف من االنصار وغير االنصار ومن بينهم الرفيق حضر المؤتمر بعض الضنصيرة، كما 01

ستاد والدكتور كاظم حبيب واال محمد جاسم اللبان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

زهير الجزائري والشاعر عواد ناصر والشاعر كامل عبد الرزاق الصافي والكاتب الروائي 

والعديد من المسرحيين  طالب غاليوالفنان والصحفي داود امين  والروائي كريم كطافةالركابي 

 .والرساميين والمهتمين بالشأن الثقافي واالدبي من االنصار الشيوعيين

 

 

 



اذاعة الحزب )المذيع في صوت الشعب العراقي  (جاسم طالل)وبعد ان رحب الرفيق النصير 

طلب من الحاضرين الوقوف  ،الضيوفبالمندوبين وسابقا ( الشيوعي العراقي في حركة االنصار

 .االنصار وشهداء الحركة الوطنيةدقيقة حداد على ارواح شهداء حركة 

 

 

ثم تحدث الرفيق ابو رائد مسؤول رابطة االنصار الشيوعيين العراقيين عن الظروف التي ادت الى  

الكبير من النصيرات واالنصار العدد هذا ان  انعقاد المؤتمر في الخارج والتي سمحت ان يحضر 

 .والضيوف

الشكر الى فرع رابطة غوتنبرغ لالنصار الشيوعيين ومنظمة وبعد ان قدم الرفيق مسؤول الرابطة  

 مستلزمات انعقاد في توفيرلعراقي لما قدموه من مساعدة ومابذلوه من جهود عي االحزب الشيو

 بها بالدنا ومارافقها من فوضى سياسية وامنية المؤتمر، تناول في كلمته االزمة السياسية التي تمر

 .كان ضحيتها االولى المواطن العراقيو



 

مة الحزب الشيوعي العراقي الرفيق محمد جاسم اللبان عضو المكتب السياسي بعد ذلك القى كل

في تحقيق جميع  لرابطة االنصار الشيوعييين العراقييينوالتي تمنى فيها النجاح للمؤتمر السابع 

وماقدموه  بدور االنصار التاريخي في النضال ضد الدكتاتورية (اللبان)اهداف الرابطة، كما اشاد 

من تضحيات كبيرة في سبيل تحرير شعبنا من الظلم والقهر والحرب، بعد ذلك تناول الرفيق ممثل 

الى المزيد من الخراب  الحزب في كلمته الظروف السياسية التي عصفت بالبالد والتي لم تؤدي اال

والفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها ، ودعا في كلمته الى المزيد من النضال 

 .من اجل انقاذ وطننا وشعبنا من الظروف المعقدة والصعبة التي يمر بها

اسة من ثالثة ثم انتخب المؤتمر في جلسته االولى لجنة االعتماد التي تتألف من ثالثة رفاق وهيئة رئ

 .رفاق ايضا

 

(2) 

رة من صباح ابتدأت الجلسة الثانية لمؤتمر رابطة االنصار الشيوعيين العراقيين في الساعة العاش

من هيئة رئاسة المؤتمر التي تتكون من ثالثة  (انوار)، والتي تحدثت فيها الرفيقة 00/8/3300

 .انصار وهم النصيرة انوار والنصير كاوة الطريق والنصير ابو حسنة



 

 جلساتتنظيم الوقت وطريقة ادارة وقدمت هيئة الرئاسة مجموعة من المقترحات تهدف الى كيفية 

ثم بدأ ت هيئة الرئاسة  ،الى جانب نظام الورشات في ادارة الجلسات وصوت المؤتمرون ،المؤتمر

على هذه الورش التي كان عددها اربعة وهي المالية والثقافية والنظام الداخلي زيع االنصار بتو

 .وورشة التقرير االنجازي

واستمر عمل الورشات لعدة ساعات من اجل انجاز هذه المهمة، ثم عاد المؤتمرون في الساعة 

 .المختلفة اللجاناليه قشة واقرار ماتوصلت والنصف مساءا لمواصلة العمل ومنا الثالثة

 



 

علما بان االنصار قبل ان يعودوا الى خيمة المؤتمر وقفوا وقفة تضامنية مع تظاهرات شعبنا ضد 

ابو )الفساد واالرهاب ومن اجل الحرية والكرامة وتوفير جميع وسائل العيش والحياة، والقى الرفيق 

كل اساليب القمع والقهر كلمة بهذه المناسبة والتي اكد فيها شجب االنصار الكامل ل (حيدرهيركي

في كلمته عن تضامن االنصار وهم يعقدون  وعبر الذي يمارسه السياسيون ضد ابناء شعبنا العراقي

مؤتمرهم السابع مع المتظاهرين في ساحة التحرير وفي محافظات العراق المختلفة الذين خرجوا 

توفير الخدمات والقضاء على الفساد ومعالجة االزمات والغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين  من اجل

 .وغير ذلك من المطالب المشروعة وتعديل الرواتب للوظائف الصغيرة



 

الى المؤتمر وقد سادت  بدات المناقشات للتقارير التي قدمتها لجان العملبعد وقفة التضامن هذه 

من اجل الخروج بنتائج ايجابية تخدم عمل رابطة االنصار الشيوعيين في اجواء الود في الحوار 

ليال، وتوصل المؤتمر الى مجموعة من القرارات  واستمر النقاش حتى الساعة العاشرة، المستقبل

( ابو رائد)، كما قام الرفيق دينوالتوصيات التي من شأنها ان تساهم في تطوير العمل في كافة الميا

الكثير من االسئلة التي طرحها االنصار عن عمل اللجنة التنفيذية السابقة خالل باالجابة على 

السنتين الماضيتين ومارافق ذلك من صعوبات في تنفيذ بعض المشاريع وايضا التاكيد على تطوير 

 . المهمات التي لم يتم انجازها الى حد االن فيذنانجز واستكمال ت ما

 

 (3) 

وفي الساعة العاشرة صباحا انعقدت الجلسة الختامية للمؤتمر السابع لرابطة  0/8/3300بتاريخ 

قدمتها لجنة  االنصار الشيوعيين العراقيين، والتي استكمل فيها مناقشة واقرار بعض المهمات التي

توصل الى اتخاذ القرارات المهمة، تمت المناقشات والوبعد االنتهاء من  ،التوصيات والقرارات

يشمركة الحزب الشيوعي قراءة برقيات التحايا والتهاني التي وصلت الى المؤتمر وكانت من ب

 تارا ، وتحية من الرفيق النصير ابو  غونتبرغالكردستاني وبرقية من رابطة المراة العراقية فرع 

، كما وجه (ابو شوان)رسالة تحية وتمنيات بالشفاء الى الرفيق النصير قادر رشيد كما وجه المؤتمر 



المؤتمر الشكر الى الرفاق االنصار الذين يعملون في موقع ينابيع العراق وغرفة ينابيع العراق 

وفرقة ينابيع المسرحية، كما ثمن المؤتمر المبادرات الفردية التي اهتمت بقضية توثيق وارشفة 

، وايضا اثنى المؤتمر على الجهود الكبيرة التي بذلها الرفاق االنصار في  الحركة االنصاريةتاريخ 

ثم توفير جميع مستلزمات نجاح المؤتمر، ومنظمة الحزب الشيوعي العراقي في  فرع غوتنبرغ 

 .ن الى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تقود عمل الرابطة للسنتين القادمتينانتقل المؤتمرو

 

 

االشادة بدور االنصار  خرج المؤتمر ببيان ختامي جاء فيه،انتخاب قيادة الرابطة الجديدة  وبعد  

وبتاريخهم النضالي وماقدموه من تضحيات كبيرة في مقارعتهم للنظام الدكتاتوري السابق، كما 

ادية حء دولة ديمقراطية اتدعاهم الى مواصلة الطريق في سبيل تحقيق شعار المؤتمر من اجل بنا

شدد البيان على اهمية مواجهة التدهور الذي وصلت اليه بالدنا نتيجة الفساد واالرهاب مستقلة، و

واالهمال الكامل للخدمات الضرورية ومستلزمات العيش الكريم للمواطن العراقي، وشجب المؤتمر 

يمر بها وطننا ت التي بقوة السياسة الطائفية والمحاصصاتية التي كانت السبب الرئيسي لكل االزما

رسالة الى الحكومة العراقية يشجب ويستنكر فيها الطريقة القمعية التي المؤتمر  وجهكما الحبيب ، 

جميع المعتقلين الذين اعتقلتهم السلطة في االول هرين وطالب المؤتمر باطالق واجهت فيها المتظا

الشيوعيين العراقيين المنعقد في اننا مندوبوا وضيوف المؤتمر السابع لرابطة االنصار . من امس

غوتنبرغ ندين بشدة كافة االجرءات القمعية التي واجهت بها القوات االمنية المتظاهرين الذين 

خرجوا للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية واالمتيازات المالية العضاء البرلمان والدرجات الخاصة، 

وفير الخدمات، اننا اذ نستنكر اجراءات الحكومة ومطالبتهم المشروعة بحقوقهم في العمل واالمن وت

نطالب الجهات الرسمية باحترام حق المواطنين في  في التعامل القمعي مع المظاهرات السلمية

الذي ضمنه الدستور ، ونطالب باطالق سراح كافة المعتقلين من المحتجين االحتجاج والتظاهر 

 .سها تم اعتقالهموايقاف االجراءات الغير قانونية التي على اسا



ودعا المؤتمر جميع القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وكل التجمعات  

والشخصيات التي تؤمن ببناء دولة مدنية ديمقراطية دعاها الى التكاتف والعمل المشترك من اجل 

  .تحقيق هذا الهدف النبيل

 

 

 

 

 حفل اختتام مؤتمر االنصار السابع

 

المذيع السابق في اذاعة صوت الشعب العراقي ( طالل جاسم)الحفل الرفيق النصير ابتدأ عريف  

وف ت واالنصار وضيبالترحيب بالنصيرا( اء حركة االنصارناذاعة الحزب الشيوعي العراقي اث)



وقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الحركة االنصار والوطنية وكل مؤتمرهم السابع طالبا منهم ال

 .قرأ بعض المقاطع الشعرية التي تتعلق بنضاالت هذا الفصيل الرائعشهداء العراق،ثم 

ابو )القاها الرفيق لرابطة االنصار الشيوعيين العراقيين  لى للجنة التنفيذية الجديدةوكانت الكلمة االو

جميع الرفاق حيا فيها ايضا ضيوف المؤتمر وووبين دايتها بالرفاق المنوالتي رحب في بد( ائدر

وخاصة فرع رابطة االنصار في غوتنبرغ ومنطمة الحزب الشيوعي  اعماله نجاحفي  االذين ساهمو

العراقي في المدينة، كما تناولت الكلمة المحنة التي يمر بها الوطن وواجبنا ومسؤوليتنا اتجاه شعبنا 

 .وبالدنا

، تمنى فيها النجاح للمؤتمر (بكر فتاح حسين)ي السويد السيد برقية من السفير العراقي ف قُرأت اكم 

في سبيل اسقاط النظام الدكتاتوري السابق النضال المشترك تطرقت البرقية الى ، ووتحقيق مهماته

 .جل بناء عراق ديمقراطي اتحاديمواصلة الكفاح من اواهمية 

حيا فيها و (توماس)ممثل المجلس السيد بعد ذلك جاءت كلمة مجلس السلم العالمي التي القاها  

 .المؤتمر مؤكدا على النضال المشترك من اجل حقوق االنسان في العيش والحرية والكرامة

في غوتنبرغ وحركة العمال النقابية  تهنئة  من رابطة المراة العراقية ووردت الى المؤتمر برقيات

الديمقراطية في السويد وتنسيقية التيار الصدري وجمعية المراة العراقية والبيت الثقافي في غوتنبرغ 

 .النجاح العمالهمر االنصار السابع وتمنوا ورابطة المراة العراقية في الدنمارك حيوا فيها مؤت

واكدت يها المؤتمر ثم جاءت كلمة التيار الديمقراطي في السويد والتي القتها السيدة سهيلة حيت ف 

التضامن والتكاتف من اجل انقاذ عراقنا الحبيب من الظروف الصعبة التي يمر بها على ضرورة 

 .ومن اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية

لشيوعي العراقي في السويد، التي اثنت على وفي ختام الحفل الخطابي جاءت كلمة منظمة الحزب ا

 .المؤتمر وتمنت له النجاحالتاريخ المشرف لالنصار وحيت فيها 

 



 

نضال عبد  ةبعد ذلك انتقل المؤتمرون الى قاعة العرض المسرحي حيث مثلت الفنانة النصير 

وكان اداء الفنانة رائعا ( اشتي)من تأليف النصير مشهد مسرحي عن الشهيدة املينا مسرحية  الكريم

الفنان سالم ، وبعدها قام النصير وكانت الموسيقى للفنانين فيصل غازي ومحفوظ البغدادي وجميال

المعارف التي تتناول سيرة العالم الفيزيائي عبد الجبار عبداللة وهي من  الصكر بتمثيل مسرحية

 .ع ابو دواد في االداء التمثيليدوقد اب تاليف واخراج الفنان النصير سالم الصكر

 

 

 



وكانت جدران القاعة مزينة برسومات ولوحات لبعض الفنانين االنصار في هذاالمجال وهم  

وقد اثارة لنصير عباس العباس والنصير سربست والنصير ابو الصوف النصير ستار عناد وا

 .لوحاتهم اعجاب المتفرجين

 

 

 

 

 

 

 



الفني والذي كان نجمه االول الشاعر عواد ناصر  لجمهور الى قاعة اخرى لبدأ الحفلا ثم انتقل 

 .رية جبلية كانت جميلة في صورها االنصاريةالذي بدأ بجولة شع

 

وبعد انتهاء الفقرة الشعرية بدا الحفل الغنائي الذي استمر الى ساعة متاخرة من الليل والذي بدأ  

 .االنصار وبالذات شباب انصار حلوين بترديد اغاني

الحفل حمودي شربة وستار عناد وابو الصوف والفنان طالب غالي ومشاركات  هذا وقد شارك في 

 .احيوا فيها ليلة منليالي االنصار الجميلة فردية كثيرة من قبل انصار اخرين

 

 

 

 

  

 


