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أبو التمن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي سلمان الرفيق الدكتور عزت 

 :العراقي، للشرارة

عامل الجماهير حينما يدخل في المعادلة السياسية سيغير التوازن 

 بين قواها

 مزاحم مبارك مال هللا. د: حاوره

 ،دكتاتوريةوقيام عراق ما بعد ال 3002بالنظام الصدامي الدموي في نيسان  اإلطاحةمنذ 

 يخرج المتتبع للمسيرة السياسية بمحصلة ان الوضع في العراق لم يشهد االستقرار

ي فالوضع في البلد أشبه ما يكون بالخط البيان .الشعب الذي طمح ويطمح اليه والتطور

، جميعها هناك معطيات، هناك أسباب، هناك تفاعالت، هناك نتائج .المتراجع المتعرج

 فكيك كل هذه المعادالت المركبة،ت ومن اجل .عملية السياسية برمتهاالصالح  لم تكن في

عضو المكتب  ،أبو التمن سلمان هذا اللقاء المهم مع الرفيق عزت "الشرارة"كان لمجلة 

 .معه هذا الحوار الصريح والواسع وأجرت ،السياسي للحزب الشيوعي العراقي

عبّرون عن استيائهم ي ا  عمومبل الناس  الشعب غير راضٍ، الشعب غير مرتاح،

ليه ا ر الحزب الشيوعي العراقي ما آلتكيف يصف وكيف يفسّ  .وتذمرهم ومخاوفهم

 ؟بعد سقوط الصنم األوضاع

لد من تطورات خطيرة وشؤون الب اآلنوخاصة ما يجري  ،بالتأكيد الشعب غيُر راض  

، أوالا تبط أن الشعب غير راض  فهذا مر نقول وحينما .كلها على حافة كارثة حقيقية

، وثانياا  .اإسقاطهالتي قدمها في نضاله ضد الدكتاتورية هادفاا الى الجسام بالتضحيات 

ين وئرهابيين من القاعدة وبقايا النظام السابق، المناالحقاا لال في التصديتضحياته 

 االجتياحالحرب و التي تمت عبرالنظام  إزاحةطريقة ، وثالثاا  .للعملية السياسية

هذه  .أدى الى انهيار الدولة العراقية احتاللوالذي تحول الحقاا الى غربي الالعسكري 

وبالرغم من  .عوامل جعلت عملية اعادة بناء العراق الجديد عملية صعبة ومعقدة

الى جانب شعبنا وحرصاا منّا في أن نلعب دورنا لتغيير معارضتنا للحرب كوسيلة ل

من أجل الستقالل والسيادة الوطنية الكاملة ووقواه الوطنية النهاء االحتالل واستعادة ا

 واعتبرناقررنا المساهمة بالعملية السياسية  ،الشعب والوطنبناء الدولة الجديدة لصالح 

جهود كل الوطنيين الحريصين  الى تحتاجواالحتالل لدكتاتورية ا تركة إزالة مهمةن ا

تركة النظام نت فقد كا ا أن نكون صريحين وواقعيين،علين.العراقعلى مستقبل 

االحتالل نفسه أضاف و، صعبة أمام السلطة الجديدةوالتحديات ثقيلة جداا الدكتاتوري 

الفترة في التي استخدمها في حكمه للعراق  أساليبهسياساته ومن خالل أخرى تعقيدات 

ومما الشك  .العملية السياسية أمامصعوبات جدية  أضافتكل هذه  .التي أعقبت التغيير

نبذل  وبالتالي فعلينا ان ،أمامناكانت والزالت حاضرة االوضاع الصعبة ذه فيه ان ه

، والخروج من حالياا  بالدنا هجالتي توا الجسيمة تحدياتلاستثنائية لمواجهة ا اا جهود

 .  المأزق السياسي الخطير الناجم عن سياسات القوى المتنفذة
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ولكن  ،ن العملية السياسيةفي كل خطاباته يقول الحزب الشيوعي العراقي انه جزء م 

 كيف تفسرون ذلك؟. المشهد السياسي اد الحزب عنإبع محاولة ما هو ملموس هو

تهدف الى االنتقال بالعراق من عملية  انها .عرض مفهومنا للعملية السياسيةستبدءاا لن

الى نظام دستوري ديمقراطي مدني يضمن  واإلرهاب النظام الشموليالدكتاتورية و

 نظام حكم وإقامةالشعب واستكمال السيادة الوطنية  أبناءحريات لجميع الالحقوق و

حشد كل جهود  من خالل إالّ  يتحققيمكن ان  هذا ال .راطي اتحادي مستقلوطني ديمق

فأن ولهذا السبب وحسب منظورنا . التي لها مصلحة في تطور العراقوطاقات القوى 

التوافق السياسي مبدأ ة وة لتداول السلطيالسلم األساليبان تعتمد  يجبالعملية السياسية 

بنا منها حتى اآلن، النظام السابق، والتي يعاني شع تركةفي التصدي لمهمات تصفية 

 .واعادة بناء الدولة ومؤسساتها وصياغة دستورهاالوطنية واستكمال السيادة 

كان  بل ،يحتاج موافقة من هذا أو ذاك كي يشارك بالعملية السياسية الحزب الشيوعي ال

بالمسؤولية  شعوراا  مل مع الجماهيروالعالشارع النزول الى ادر والسباق في المب الحزب

جريدة  أصدرنافبعد ايام من سقوط النظام . عادة العراق على السكة الصحيحةالوطنية إل

 بضعةوبعد مرور  .في العراق االولى التي توزع علناا  وكانت،"بطريق الشع"،الحزب

في  نظمنا تظاهرة كبرى بمناسبة عيد العمال العالمي النظام البائد سقوطمن  اسابيع

، وساهمنا البالد إرجاءفي مقرات وفتح ترتيب تنظيماته  بإعادةثم بدأ الحزب  .بغداد

على ان تحقق العملية السياسية  وبنشاط في كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية حرصاا 

الحصول يحتاج  الحزب الان وبالتالي ف .هة الشعب وخاصة الكادحين منحاهدافها لمصل

جرت في وقت الحق أنه إال  .السياسيةالعملية موافقة االخرين ليشارك في على 

من خالل  والقوى الديمقراطية نشاط الحزب للتضييق على ، مكشوفة وخفية،محاوالت

 مهمومن ال .بعض االجهزة االمنيةممارسات و وانتهاكها الهجوم على الحريات العامة

، قيادة وتنظيمات ورفاق، مع مختلف القوى االشارة الى استمرار عالقات الحزب

ها ونتداول في ركة في العملية السياسية، نلتقي معوالشخصيات السياسية الوطنية المشا

 .شؤون الشعب والوطن

وراء دخول الوطن والشعب في انفاق مظلمة ام  واألثنيةالمحاصصة الطائفية  تقف هل

 باب اخرى؟هناك اسان 

صراعات بين  ؛نوعين من الصراعاتمن تزال  واللعملية السياسية منذ نشأتها اعانت 

 أعداءبين هذه القوى وبين دموية القوى المساهمة في العملية السياسية وصراعات 

 .من االرهابيين وبقايا النظام الصدامي وبدعم اقليمي وخارجي سافر العملية السياسية

بين القوى المساهمة المنافسة من أن تكون  بدالا  ،ولألسف ،األول ؛هناك محورينان أي 

من أجل بناء عراق ديمقراطي ومؤسسات تستند الى الدستور في العملية السياسية 

على  لخاصةمصالحها ا ، أخذت هذه القوى تتنافس انطالقاُ منوتبادل السلطة سلمياا 

محور هو والثاني؛ .دولة ومضمونهاال وايضاا على شكلوالقرار، والنفوذوالثروة السلطة 

  .الى النظام السابق قوى ومع من يعمل من اجل العودة بالوضعالصراع بين هذه ال
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المدعوم بقايا النظام البائد عناصر من القاعدة ول وارتباطا بالنشاط االرهابي التخريبي

ة وبسبب الشروع في بناء الدولة الجديد، االمريكي لوسياسات االحتال خارجيا،

، وتعمق الصراع بين البغيضة االثنية –ومؤسساتها على اساس المحاصصة الطائفية 

 مني والخدمات وتزايدالى تدهور الوضع األ كله أدى هذا القوى السياسية المتنفذة،

حقوق االنسان  وانتهكت ،في كل مؤسسات الدولة الفساد البطالة ونسب الفقر وتفشي

في  ستور، اضافة الى اتساع التدخالت الخارجيةوالحريات العامة التي يضمنها الد

عاق العملية السياسية أكل هذا  .كل هذا تحول وبالتدريج الى أزمة شاملة. شؤون البالد

 . تحقيق أهدافها وحال دون

 على أسس المواطنة  هانعني انشاء الديمقراطيةالمدنية نتحدث عن بناء الدولة  عندماو

القوى التي تريد  من قبل جميعوالشراكة  ،جتماعيةوالعدالة االوالحريات والحقوق 

أكدنا على أن المهمات ، فقد ما طرحه الحزب منذ بداية التغيير هو وهذا .الخير لشعبنا

طرح الحزب وحينها . الوطنيةجهود كل القوى الى ية تحتاج الوطنية والديمقراط

وطنية الوالشخصيات الديمقراطي من أجل تجميع كل القوى  الوطني مشروعه

ر وتحقيق في التغيي وبمشاركة واسعة من جماهير الشعب، صاحبة المصلحة الحقيقية

على بناء أسس الدولة الجديدة  القوى المتنفذة إصرارأن  إالّ  .اهداف العملية السياسية

 .وشاملةفي أزمة حقيقية  البالداالثنية، أدخل  -وفق المحاصصة الطائفية 

  بأجندات خارجية؟ رتباطه اهذا االصرار لان هل تعتقد 

كانت باألساس بأن عقلية السياسيين المتنفذين  القولوأستطيع  ذاك، له بهذا القدر أو !نعم

ومؤتمرات التحضيرات  هذه التوجهات لها عالقة بطبيعة  .االرتباط امؤهلة لمثل هذ

من ر الطريقة التي جرى بها التغييبو ،الدكتاتوري النظام إسقاطالتي سبقت المعارضة، 

لعراقية ضعيفة مشتتة تكون الدولة اعملت على ان  حيث ،لعراقا التي احتلتالدول قبل 

. صلة مباشرة بهالها القدرة على التحكم بها من خالل خلق عدة مراكز قوى كي تملك 

ولم تقتصر ارتباطات القوى المتنفذة بأجندات دول االحتالل بل تعدتها الى الدول 

ان بعض القوى الذي يثير القرف واالشمئزاز  ئوالش. ل الخليجيمية المجاورة ودواالقل

وتتلقى الدعم  قليميةاجهزة مخابرات دول ا عمق نسّ تُ المساهمة في العملية السياسية 

. وبدون حياء، لضمان استمرارها في مواقع السلطة والنفوذ ،المادي والمعنوي منها

رجية سوف ال تجلب للعراق وشعبه جندات الخاأكيد فأن ارتباطات هذه القوى باألوبالت

 . وهذا ما نشهده اليوم في بالدنا ،الدمار والخراب المزيد من الخير واالستقرار بل

 ذن ما هو موقف الحزب في مواجهة هذه التطورات؟إ

سس ية السياسية وفق أالعمل بناءساعدت على كرتها التي ذكل هذه العوامل 

ت الصراع بين عّمقهي ايضا المحاصصة  هذهان ولكن دعني أشير الى  .محاصصاتية

لحصول على المكاسب لتسعى  تزالالقوى المشاركة بالعملية السياسية ألنها كانت وما 

كاألخطبوط اليوم المحاصصة أصبحت . على حساب مصلحة الشعب والوطن والغنائم

نتائج مرعبة من ت بحيث أعط وعلى جميع المستويات،المرافق ل ك الىوقد مّد أذرعه 
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وهذا يرتبط ايضاا  .اري والمالي والتخلف العام ورداءة الوضع األمنيالفساد االد

ادخال البالد في في  االثنية -الطائفية  ةدور المحاصص بشأن بموضوع سؤالك السابق

 .نفق مظلم

جودنا في مجلس الحكم من و ابتداءا  ،كحزب قمنا بالعديد من المبادرات وفي كل المراحل

من اجل أن نضع العملية لية تجاه شعبنا ومن منطلق الشعور بالمسؤا بادرن .نولحد اآل

طرحنا بعد  .السياسية على السكة الصحيحة وأن نعمل من أجل التغيير الحقيقي الفعلي

وبعد ان شعرنا بأن نتائج االنتخابات، التي شابها الكثير من  3000عام  انتخابات

طرحنا  زمتها،لن تخلص البالد من أ ، سوفوتزوير ارادة الناخبين والتالعب الشكوك

ات زممستلشروط و، بعد توفير مبكرةالعودة الى الشعب واجراء انتخابات فكرة 

 عقدل حول التهيئةالقوى السياسية  مختلفمع وتداولنا والتقينا  انتخابات نزيهة فعالا،

امل م شيجري فيه تقيي ، تشارك فيه كل القوى المساهمة بالعملية السياسية،مؤتمر وطني

ساس المحاصصة عملية بناء الدولة العراقية على أبإنهاء  لمسيرة العملية السياسية ويقر

لمبادرات لم تجد لكن هذه ا .لحل مشاكل البالد وطنياا  االثنية ويضع برنامجاا  –الطائفية 

وكانت هناك عملية تفريخ مستمرة  وتفاقمت األزماتاستمرت بل بالعكس  صاغية، اا آذان

  .هانلسلسلة م

الخامس  تظاهرات ، ولنا من تجربةوفي هذه االجواء ومن خالل تجربة حزبنا

 للحزب توصلنا في المؤتمر الوطني التاسع غنية، دروس 3000والعشرين من شباط 

 ق،يمكن ان تتف القوى السياسية المتنفذة والتي بيدها القرار ال"أن  مفاده الى استنتاج هام

يث عن الخطر الحدو خرآلاوالتهميش وعدم القبول بالرأي  اءاإلقصبعقلية  ارتباطاا وذلك 

في ظل توازن القوى ، انهاو .إضافة الى المكاسب الحزبية الضيقة القادم من المقابل،

دخال هذا يتطلب إ ولذا فان .زمة، التي هي نفسها خلقتهاغير قادرة على حل األسائد، ال

كعامل حاسم في  ركة الشعبيةوالح شراك الجماهيرب، أال وهو إعامل هام ومجرّ 

وكقوة لها مصلحة حقيقية في  ،لخلق توازن جديد ينبذ المحاصصةالمعادلة السياسية 

على الحوار وتقديم التنازالت واستخدام لغة استقرار وتقدم البالد، ترغم القوى المتنفذة 

 ."العقل والبحث الجاد في حل أزمات البالد

الحزب هذه يفسر ل سياسية مختلفة، كيف نسالخات من كتنشهد بين حين وآخر ا

 الظاهرة؟

في مثل ظروفنا، في البدء يمكن القول ان هذه الظاهرة هي ظاهرة صحية وموضوعية 

وبرامج تسعى لتحقيق التطور  ساس وطنيعلى ألم تتشكل  لسياسيةا خاصة وان الكتل

لمنافسات غير وفي خضم الصراعات وا. أثني أو أساس طائفي ىوإنما عل والتقدم للبالد،

، ومحاولة وضع قدم هنا وقدم هناكعلى المكاسب والمغانم والمناصب،  مشروعةال

وارتباط ، في مواقعهم في السلطةها والضغوط من المواطنين الذين وضعوا ممثلي

اصطفافات يؤدي الى تواجه تمزقا داخليا  هذه الكتلفأن بعضها بأجندات خارجية، 
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االثنية، ألنها جلبت  -على تفكك االصطفافات الطائفية نحن ال ولن نتأسف  .جديدة

 .نتائج خاطئة الى الخراب للبالد والعباد، وان ما بُني على أساس خاطئ يؤدي

ساس البرامج التي تطور المشترك على أالوطني نحن مع وحدة الصف ومع العمل 

نة والبرامج ساس المواطلفات واالئتالفات التي تبنى على أومع التحا ،وتقدم البالد

 .استقرار البالد وبناء العراق الديمقراطي االتحادي المستقلولمصلحة 

كيف ينظر الحزب  .البالددارة ا  في إديحى منحا  تفرالمالكي ينالسيد هناك من يقول أن 

رغم ان  نلذي لم يخرج بنتائج ايجابية لحد اآلالشيوعي الى حكومة المالكي وادائها ا

 ؟من نهايتها واليته الثانية تقترب

ن التنافس الالمشروع االثنية فإ - على نهج المحاصصة الطائفية الدولةعندما تُبنى 

جاوز الكثير من باإلمكان تكان . في الصراع يصبح سيد الموقفوالالديمقراطي 

 ،ومن جانبنا .سس للثقة المتبادلةأتبني لغة الحوار وبناء  لو جرى المشاكل والصعوبات

قدمنا مقترحات و ،بالفعل ما آلت إليهليه االوضاع، وهو إ مما قد تؤول نبهنا وحذرنا فقد

وبالذات مع  ،عملية وواقعية خالل لقاءاتنا مع الرئاسات الثالث ومختلف الكتل السياسية

ان  إالّ  .ول في الدولةالمسؤول األعلى رأس السلطة التنفيذية وعتباره بإ رئيس الوزراء

فسح في المجال الى  ،والتشدد في المواقف خراآلي الرأالقبول بعلى عدم  اإلصرار

وعدم  ،نعدام البرنامج الحكوميفإ .ةتدريجي وبصورةزيادة الفرقة بين القوى المتنفذة 

 ،مع القوى المشاركة في الحكومة التداولوفقدان  ،لمجلس الوزراءقرار النظام الداخلي إ

وعدم  ،المؤسسة القضائية ومحاوالت الضغط على ،وانعدام التنسيق مع مجلس النواب

وفقاا "الشراكة حكومة"تل المتنفذة ذاتها التي تتقاسمبرمة بين الكااللتزام باالتفاقات الم

ات الخاصة نات للدرجيواالستحواذ على التعي ،األثنية –لقاعدة المحاصصة الطائفية 

الى جانب هذه  دون العودة الى مجلس النواب،"الهيئات المستقلة"العسكرية والمدنية وفي

ه على ذلك توساعد .لسلطة بيد رئيس الوزراءا ظمالى تمركز معدت أ ممارسات اخرى

 كترثي ال إجراءات بدأ بأتخاذحيث  .المواقف المتذبذبة للكتل األخرى المنافسة لكتلته

ناهيك  ،هاب، وال تأخذ بنظر االعتبار مطالالمشاركة معه في الحكومةالقوى رأي بفيها 

 . ككل لشعب العراقيروعة لالمشمطالب العن 

تقع على  األعلى،في السلطة وله السلطة  األولولما كان السيد المالكي هو الشخص 

ومن جانبنا  .المتنفذةعاتقه المسؤولية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية 

مجموعة المقترحات لحل  ،ليه، وايضاا الى رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمانإقدمنا 

المصلحة العليا  علىأوالا وقبل كل شىء من الحرص زمة السياسية المتعمقة انطالقاا األ

  .للشعب والوطن

 في االنتخابات البرلمانية قبل السابقة، مع العراقيةالحزب الشيوعي تحالف انتخابيا   

وشخصيات وطنية  صطفافه االنتخابي لمجالس المحافظات مع قوىواليوم يعيد إ

هي تكتيكات الحزب االنتخابية، ماذا  ما .في بعض المحافظات عوديمقراطية أوس

 يبغي؟
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، وما يقيّم تحالفاته وتحركاته وسياسته أنكل حزب سياسي يحترم تأريخه ونضاله عليه 

تمكننا من تقييم التي  الديمقراطية الحزبية للوسائل امتالكنا ،نحن الشيوعييننفتخر به 

ذكرته في  ما .في مجراها الصحيح األمورع ونض ستنا ونشاطنااوتدقيق وتقويم سي

ناضل  حزبنا . االنتخابيالت التي حصلت في تاريخ نشاطنا سؤالك هي واحدة من الحا

هناك  ان إال ،عبر صناديق االقتراع تيار من يحكممن اجل حرية اخولعقود طويلة 

في  من تمثيل لحصول على ما يستحقهفي الم تساعد الحزب موضوعية  اا ظروف

الحساس  المؤثر والملموس في هذا الظرف كي يلعب دورهؤسسات التشريعية الم

 .الخوض فيهلاآلن  يسع المجال ألسباب ال

داة هامة في عملية اتها من اجل ان يتحول حزبنا الى أمنظماتنا الحزبية تعمل بكل طاق

لسياسي للنشاط االظروف السياسية التي توفرت لنا ايجابية . اإلمكانياتالتغيير ولدينا 

تبني مطالب الشعب  من اجل مثابرةا بذل رفاقنا واصدقائنا جهوداا يحيث  ،والجماهيري

يمكن ان يكون هناك  لكن تجربتنا تؤكد انه ال. لهتحقيق مكاسب و والدفاع عن حقوقه

للنضال، جيدة  فرصتوفرت للحزب  .امجهنبر أهدافما لم يحقق  مؤثرو حزب قوي

نتماءات وتشجيع اال فهناك الوعي المتدني، .هلةليست سلكن الظروف الموضوعية 

استغالل التواجد  على حساب المواطنة، ، المذهبية، االثنية، العشائرية، المناطقيةفرعيةال

الذاتية وتشجيع الروح النزعة الوعود الكاذبة بالتعيين،  ،إمكانياتها توظيفوفي الدولة 

التضييق على الثقافة التقدمية  ،الةلفساد، االرتباطات الخارجية، البطاالستهالكية، ا

صرف انتباه المواطن عن مصالحه و، المتخلف والمتشددالفكر  انتشارو والمثقفين،

 .على منظماتنا ورفاقنال هذه عوامل ضاغطة كالفعلية، 

، خرىاالقوى التمتلكها ونمتلك صفات ال كبيرة  إمكانيات كل هذه التحديات لدينا رغم

في سوح النضال من اجل  حيث قدمنا آالف الشهداء دتأريخ نضالي مجي منها؛

نا تنظيمات تنتشر في كل انحاء العراق تضم آالف ديلو .الديمقراطية وسعادة االنسان

ختلف قوميات ومكونات مومن  لمخلصين لقضية الشعب وخاصة كادحيه،الشيوعيين ا

ا بهذا القدر أو ارتبطو الوطنيين الذينلوف من مئات األ وفي المجتمع العراقي. الشعب

. ألفكار الوطنيةل اوفياءبقوا وناضلوا في صفوفه وفره الطويل عبر س  الحزب بذاك 

ولنا عالقات  ،وتكتسب سياستنا ومواقفنا االحترام والتقدير من مختلف الفئات االجتماعية

أوساط المثقفين في  اكبير اتأثيركما نمتلك . واسعة مع القوى السياسية العراقية

في الوظائف العليا  ادة الشعب بأن كل شيوعي عملشه وتبقى. واالعالميين نوالمبدعي

 ته واخالصه لواجباتهءوكفا أثبت نزاهتهسواء في المؤسسات التشريعية أو التنفيذية 

 لهم دورالشيوعيون و .يادي البيضاءلقب ذوو األ وبإستحقاق حمل الشيوعيون ،ةيالوظيف

ن في وينشط الشيوعيو. جل المواطنين والكادحينوا من افي محاربة الفساد وعمل بارز

لدينا و، التيار الديمقراطي وفي منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية

في  ،ومن كال الجنسين ،جمهرة واسعة من الشباب كما تجد .واسعة أمميةعالقات 

يجعل  كل ذلك .الحزب مجاال رحبا لتطوير وعيهم وتلبية طموحاتهم المشروعة

 فيها قوة مؤثرة نستند ،واالنضباط العالي ونكران الذاتيوعيين ومن خالل االلتزام الش
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طموحات  تحقيق قادرة علىالى نظرية وفكر وسياسة صحيحة سليمة وعقالنية ومعتدلة 

 .ديمقراطية مستقلة اتحادية مدنية الشعب في بناء دولة

المهمة هي سألة والم .رية والسياسيةمن الناحية الفك نوعياا  تنظيمناعلينا ان نطّور 

ورسم سياسة على  ،المتغيرات في المجتمع والنظر بعين الواقعية لما يجري استيعاب

 .سياسي عال  فكري مستوى وعي  أساسضوء المستجدات وبناء تنظيم على 

عمل ضمن واستناداا لتجربتنا الغنية في الالمؤتمر الوطني التاسع  فيضمن توجهاتنا 

دائرة القوى ائتالفاتنا االنتخابية لتضم وسع ن توصلنا الى ان ار الديمقراطي،قوى التي

األهداف  تحقيقيمكن و لتغيير نحو بناء عراق ديمقراطي،التي لها المصلحة في عملية ا

حسب ف التيار الديمقراطيفي الحملة االنتخابية الحالية لم نتوجه الى فولهذا  .بشكل أسرع

أهدافنا وهي  من اا التي تشاركنا بعض طيف اوسع من القوى الىتوجهنا  ايضاا  وإنما

تشعر بخطورة الوضع  ايضا (أي القوى)وهي ،ديمقراطية كيد أهداف وطنيةبالتأ

هذه هي توجهاتنا االنتخابية في الوقت  .على مستقبل العراق ونشترك بنفس الهم والقلق

 .الراهن

 .ي الذي بدأت تتبلور صورتهالحزب الشيوعي جزء مهم وأساس في التيار الديمقراط

كيف تفسرون تعاضد التيار مع معتصمي االنبار والفلوجة رغم الشكوك التي تحوم 

 حول تلك االعتصامات كونها طائفية؟

فعندما تدهور  .أكثرنحن مع الدور الذي يلعبه التيار الديمقراطي بل نعمل على زج قوى 

التجييش الطائفي والتي  من خاللثة ؤدي الى كاريقد  الذيو ،ما عليه اآلنالوضع الى 

التيار وعدد من منظمات المجتمع المدني طرح  الشعب، أبناءتفصل بشكل مستمر بين 

وتدعو هذه المبادرة، ارتباطاا . "نعم للمواطنة.. ال للطائفية " :مبادرة واضحة وجلية

ت المتبادلة واحدة وتقديم التنازال طاولةالحوار والجلوس الى بتفاقم مخاطر الوضع، الى 

 ملك العراقيين وال البلد بثرواته وارضه هو ان. ذا البلد هو ملك الجميعورفع شعار ان ه

تحّمل المسؤولية استعداده ل مقدارفي  إالّ خر آمن عراقي  أفضليمكن ان يكون عراقي 

 .أفضلوالعمل من اجل عراق 

 ماهي الخطوات العملية في هذا األتجاه؟ 

قصد وحينما نقول الضغط فأ ،المتنفذةى القوى السياسية غط علالخطوة العملية هي الض

وان تتحول  األوضاعفي تهدئة  األساسيةصاحبة المصلحة مشاركة الجماهير 

من  التنافسجل مصالحها واقتسام السلطة الى أمن الصراعات بين القوى من صراعات 

 .اجل مصلحة الوطن والشعب

 سياسية بهذا المعنى ؟هل تم تقديم ورقة أو لقاء مع القوى ال

ومن منطلق الشعور  ،صوتنا ومالحظاتنا ومقترحاتنا إيصالنحن لن نتوقف عن 

 بصورةابتداءا من رئيس الوزراء  األخرىالى القوى بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن، 
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 ،التحالف الكرستانيالعراقية والى مكونات القائمة لى مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك ا

مؤسسات الدولة وكذلك  معظمعلماا أن الجريدة تصل الى  عالمنا وجريدتنا،ا ومن خالل

خر وعدم اآلتكون حالة عدم سماع  عندماولكن  فرأينا قد وصل اليهم، .مجلس النواب

 .مأساة كبيرةالصبح ت قبول المشورة والنصيحة،

دين نحن ندعو الى تحقيق المطاليب المشروعة للمتظاهرين واألكثرية منهم والمتواج

االن هم أبناء الشعب ولهم الحق في التظاهر، ولكن التظاهرات تستغل من قبل القوى 

وبالتأكيد جرى استغاللها ورفعت شعارات . التي ليس لها مصلحة في استقرار العراق

سعت عناصر وحينما  .الى مستوى يهدد وحدة العراق الوضعب تدفعخطيرة جداا، ال بل 

وخصوصاا عندما  ،هذه التظاهرات فهنا دق جرس اإلنذار الى استغاللومندّسة  معادية

ذا ما هو والسؤال .إسقاط العملية السياسية وإسقاط الدستورتدعو الى علت أصوات 

 مجتمعنتائج اسقاط العملية السياسية؟ البديل هو العودة الى الدكتاتورية واقامة  ستكون

 . متخلف ظالمي

عراقية تتحمل القسط االكبر من المسؤولية في والحكومة ال ،ب المشروعةالمطالنحن مع 

 .لتدخل العناصر المعادية اا عدم تلبيتها بالسرعة الكافية لتضع حد

استقال وزير ام االخيرة حصلت انعطافات جديدة  فبعد استقالة العيساوي ،في االي

هل يرى الحزب أننا أمام معضلة حقيقية . ه استقالة نائب في البرلمانتتبعالزراعة و

ما اشار الى ذلك المحرر السياسي لطريق الشعب في عددها الصادر يوم ك

 ؟01/3/3103

: قالهاوإنما رئيس الوزراء  وحدنا، نحن نقول ذلك ال. خطر جداا  اا حن نعيش وضعنعم ن

نتفق مع دوافع هذه التصريحات والتي غايتها  ال ."نحن على ابواب حرب طائفية"

القوى  ه وبأيدييديألننا نعرف أن القرار في  شعب،طائفي وزيادة فرقة أبناء التجييش 

في فقط الخطورة ال تكمن . ذا الخطررءات لمواجهة هاج اتخاذ بإمكانهاالمتنفذة التي 

هناك دعوة  نواآل .مر للمليشياتتالفتنة الطائفية ولكن من الصعود المتنامي والمس

عات المليشياوية والدعوة التجم إنعاشواضحة من مختلف القوى المتنفذة ومن يتبعها في 

الى التسلح وبحجة الحفاظ على المتظاهرين واستمرار التدخل الخارجي مما يدفع 

ان ف لذاو .تحمد عقباه ال الى وضعمما يدفع البلد  ،الى التصلب في مواقفه خراآلالجانب 

 .الملتهبة األزمةللخروج من هذه  األمثلدعوتنا الى الحوار هي الحل 


