
 : للشرارةالرفيق جاسم الحلفي 

اساس  علىسعى الى اعادة بناء العملية السياسية التيار الديمقراطي ي

 وطني ومشروعنا يتبنى الديمقراطية وفق قاعدة العدالة االجتماعية 

 هللا مزاحم مبارك مال . حاوره د

متعددة وفق أصطفافات قوى  همراحلومسيرته التتوقف ، التأريخ تصنعه الشعوب

وواحدة من أهم مراحل التأريخ هي مرحلة البناء الديمقراطي والذي  وعالقات االنتاج،

عن االنظمة الدكتاتورية الشمولية، وفي العراق بدأ التيار الديمقراطي عد البديل المقبول ي  

ة لظروف يبدو أهمها هو وجود القوى الديمقراطي يتبلورلدكتاتوري زوال النظام ابعد 

بأنتصار قضية الشعب العادلة، ومن أهم مظاهر المؤمنة بالتحوالت الديمقراطية و

غض النظر عن التوصيف والممارسة الديمقراطية هي التعددية وممارسة األنتخابات ب

ديمقراطية ال أخرى من ممارسات ممارسةيشهد خالل االشهر القليلة القادمة والعراق س،

، وألجل تسليط الضوء فظاتاالّ وهي أنتخابات مجالس المحاحتى وان كانت منقوصة ،

ارة ان تلتقي الرفيق جاسم يسر مجلة الشر ودوره في االنتخابات على التيار الديمقراطي

ار عضو المكتب التنفيذي للتيو الشيوعي العراقي عضو المكتب السياسي للحزبالحلفي 

 ـ:في حوار خص به المجلة الديمقراطي

كيف تبلور التيار الديمقراطي في العراق كصوت أو ككتلة في عراق ما بعد : الشرارة

 زوال الدكتاتورية؟

أفهم من السؤال أنه مطلوب الحديث عن تشكيالت التيار : الرفيق جاسم الحلفي

أيجاز شديد وضع التيار لكن البد ان نستعرض ولو بوالديمقراطي ونشاطه بعد التغيير 

فحينما نتصفح تأريخ العراق المعاصر نجد أن التيار  ،الديمقراطي ودوره قبل هذه الفترة

لم يتبلور ولكن الديمقراطي والقوى الديمقراطية موجودة منذ نشأت الدولة العراقية ،

 ان التيارهذا اليعني  ،الفترة األخيرةطار االّ في في ا نشاط التيار الديمقراطي

بعد التغيير فجذوره ممتدة في عمق تاريخ العراق المعاصر ولعب  بدأالديمقراطي وكأنما 

الترويج للديمقراطية وقضاياها ،الحريات المدنية ،الحقوق العامة ،الحريات  دوراً في

ومارس الكفاح الخاصة ،حرية الرأي ،حرية التعبير ،حرية التنظيم ،حرية االحتجاج ،

ات من اجل ترسيخ هذه القيم وله مساهمعبوي والنقابي والمدني ،كري والتالسياسي والف

متنوعة في الشأن السياسي وكذلك في االداء في مؤسسات الدولة حينما وجدت القوى 



الديمقراطية فسحة للتمثيل السياسي بما فيها حضوره في تشكيالت الحكومة متمثلة 

من الحرية ا نجد مساحة ن لنا القول حينميمك. اركة الحزب الشيوعي العراقيبمش

نشاط أيضاً نجد س ،مساحة من وضع سياسي آمن ومستقر،مساحة من الديمقراطية ،

نشاط غياب التتسلط الدكتاتورية، فسيقابلها قابل حينما موبالالتيار الديمقراطي واضحاً ،

ومهمة توحيده نجد ان النظام العلني للتيار الديمقراطي وحينما نحلل اسباب ضعف التيار 

السابق حينما جاء للسلطة ضرب البنى التحتية التي يقف عليها التيار الديمقراطي وهي 

وهذه هي القاعدة االجتماعية قوى الواعية من الطبقة العاملة ،الطبقة الوسطى المتنورة ،ال

االنشطة مقراطي اما القاعدة المادية فهي المؤسسات المدنية ،النقابات ،للتيار الدي

زج النظام البائد المجتمع كله  كيفوقد شهد التأريخ الحياة الطبيعية ،ت المتنوعة لمفردا

وجراء كل ذلك تضعضع وضع الطبقة الحرب والعدوان ثم جاء الحصار ، بسياسة

   .الوسطى فبقيت مشغولة بهمها اليومي المعيشي ولم تنشغل بالهم العام

 

د فعل لسيطرة الكتل كرالتيار الديمقراطي جاءت  ةبلورون ان هل تعتقد: الشرارة 

 االخرى ام هو تطور طبيعي للتأريخ ؟



هذا السؤال يقودنا هو تطور طبيعي للتأريخ ،هو أمتداد لنشاطه ،: الرفيق جاسم الحلفي

ارات ،التيار الى ضرورة االشارة الى المعارضة العراقية والتي كانت تنقسم الى تي

وكان أحد المي والتيار الديمقراطي ،ر االسالتياالقومي العربي ،التيار القومي الكردي ،

اسية هو الحزب الشيوعي العراقي أهم فصائل التيار الديمقراطي أو أحد أركانه االس

في نهاية التسعينات من القرن  بعد أن دخل المشروع االميركي الى المعارضة ،ولكن،

يارات ا على اساس تبدالً من التعامل معهو، تغير التعامل مع المعارضةفقد الماضي 

أكراد، وهذا ما وطوائف سنة ،شيعة ،قوميات أساس ممثلي  على ، أصبحفكرية وسياسية

جعلها تنتج ونلمس تداعياته لحد اليوم في الوضع السياسي العام وتشويه العملية السياسية 

تحركت القوى الديمقراطية ومنها الحزب الشيوعي ،مات التنتهي، فبعد سقوط النظام از

اللجنة ، منها لجان تنسيق ،عدة محاوالت حصلتتنسيقي لتتوحد وأطار العراقي أليجاد 

م تتبلور في أطار االّ قبل ذه التجمعات ليست قليلة االّ أنها لب ذلت جهود  في هو، السداسية

أجتمعت عدة قوى سياسية وهي الحزب الشيوعي حيث ما يقارب الثالث سنوات ،

األشتراكية العربية وشخصيات سياسية  العراقي والحزب الوطني الديمقراطي والحركة

 .مستقلة وبحثوا سبل أيجاد أطار لنشاط التيار الديمقراطي ونجحوا

الى أين وصلت جهودكم كتيار في لملمة :طرح السؤال التالي هذا يقودنا الى : الشرارة 

 وما هو مشروعكم؟ واالمل،  قوى الخير والعمل

يار الديمقراطي في حلقاته االولى من اجل الجهد الذي بذله الت: الرفيق جاسم الحلفي

ق وتوجت بالمؤتمر مؤتمرات شعبية عقدت في كل محافظات العرا فيلملمة قواه تمثل 

عدد الشخصيات التي حضرت المؤتمرات في المحافظات تراوحت بين الشعبي العام ،

شخصية تمثل  10شخصية للمؤتمر الواحد وتم انتخاب لجنة تنسيقية من  011و 051

هذه الشخصيات المنتخبة  ،(ونطلق عليها لجان تنسيق)لتيار الديمقراطي في كل محافظةا

جنة العليا للتيار حضرت الى بغداد وتم عقد المؤتمر الشعبي العام الذي انتخب الل

كل هذه الجهود ،شخصية وكذلك تم انتخاب مكتب تنفيذي وسكرتارية  21الديمقراطي من

لكن نعتقد الجهد متواصل ،الف الشخصيات ولحد اليوم فيها آ التي بذلت والتي اشترك

 .زالت المهمة آنية وملحة ولم ت ستكملراطية ومااننا لم نصل الى جميع الشخصيات الديمق

،هذا من الناحية العدالة االجتماعية  قاعدةة وفق نتبنى الديمقراطي أما مشروعنا فنحن

التداول )لتي تعنيراطية السياسية واالديمقي أننا نؤمن بوجهي الديمقراطية ،أالفكرية ،

السلمي للسلطة ،فصل السلطات،حرية التعبير ،حرية تكوين االحزاب ،حرية العمل 

ونعتقد أن هذا ( دنيحرية وجود منظمات مجتمع مالنقابي ،حرية الوصول الى المعلومة ،



تعني والتي  نؤمن بوجود الجزء المتمم وهو الوجه االجتماعي للديمقراطيةغير كاٍف ،

الضمان االجتماعي ،حق التعليم ،حق العمل حق السكن ،حق الطبابة ،المساواة ،حق )

 .برامج واسعة وكبيرة أن كل عنوان من هذه العناوين له علماً وغيرها ،(المرأة

 

 تكم في ايصال هذه المفاهيم للناس؟ماهي آليا:الشرارة

 هلكنوخطابنا ناقد ،واضحة  آلياتنا سياسية وتنظيمية ،لدينا رؤيا:الرفيق جاسم الحلفي

قاط مفهومة وبسيطة وواضحة وفيها نيطرح البديل بلغة عقالنية  اً، وهوليس مناكد

ي اعادة بناء العملية السياسية على اساس وطنو همسعانا محددة من برنامجنا السياسي ،

لم، عملية السياسية دخلت في نفق مظألننا نعتقد ان الكما هي عليه االن ، اً وليس طائفي

انتج حكومة مأزومة،  وهو ما ،واالزمة في نظام الحكم كله دخلت في ازمة وتنتج ازمات

كثيرة فضالً عن أمراض خطيرة سلبية وتداعيات  اً شديد اً روتوتعالقات مازومة ،

   .كالفساد والعنف

 



 

  ؟منبر اعالمي الى  كل مشروع يحتاج: الشرارة 

 :الرفيق جاسم الحلفي 

، اً تقدمي اً فكرتنشرالتي مجلتكم ، الوسائل ، إحدىاً اعالمي اً منبر ي عد ذاولقاء مجلتكم هنعم ،

وبالمحصلة فمثل مجلة الشرارة تعد احد المنابر مبادئ وقيم الديمقراطية ، اً انساني اً فكر

ئل نحن نستخدم كل الوسا ،تمثل بصوتنا وعالقاتنا مع الناسومنابرنا ت،الديمقرطية 

أضافة الى ب المنضوية تحت لواء التيار الديمقراطي التي تمتلكها االحزا المتاحة

 ما نطرحه من برامج ومعالجاتامكانيات الشخصيات الديمقراطية التي تساعد في نشر 

التي تعبر عن مشروعنا ولكن ليس لدينا جريدة التيار  ،للوضع السياسيورؤى  وبيانات

نة ينتظرها مئات أنها رصيه جريدة أسبوعية ،هي جريدة رأي ،كل مشروعنا تستوعب

القراء ويتوزع منها في كل طبعة بحدود ثالثة آالف نسخة وهذا قياساً للصحف االخرى 

نسختها االلكترونية عدد تصفيحها في  شئ جيد، ما أقصدة هنا الطبع الورقي ولكن 

  .أضعاف هذا الرقم

 



 

انتخابات مجالس المحافظات على االبواب هل ستشاركون فيها كوحدة : الشرارة 

 وممن يتكون؟ أئتالفنتخابية واحدة أم دخلتم بأ

في البلد ووجود القوى المتنفذة والتي نعتقد ان االزمة السياسية : الرفيق جاسم الحلفي

ة وبنت همها الصراع من اجل السلطة والمال والنفوذ والتي أيضاً بنت جدار الطائفي

ختراق هذا النظام واعادة نعتقد انه يحتاج عمل جاد ومضني ألالنظام السياسي طائفياً ،

بنائه على اساس المواطنة وهذا االختراق اليستطيع التيار الديمقراطي بمفرده ان يحدثه 

 وانما يحتاج تحالف واسع من كل القوى الوطنية والمدنية الرافضة للطائفية واالنقسام

نتفق معها لذا مددنا اليد الى كل القوى التي من الممكن ان وكل هذا الوضع الذي نعيشه ،

، ل عراق مدني ديمقراطي آمن ومستقرعلى نبذ االرهاب والطائفية والتي تعمل من اج

وبما أن االنتخابات هي لمجالس المحافظات لذلك اعطينا الحرية كاملة للجان التنسيق في 

تحالفات تعبر عن لرؤية تحالفات مدنية ديمقراطية ،ضمن هذه الها المحافظات ان تجد 

كٍل حسب  محتوى ما نفكر به ،ونجحت لجان التنسيقماعية وعن العدالة االجت

سنخوض االنتخابات بقوائم متعددة ـ تبعاً في ايجاد تحالفها بهذا المعنى ،خصوصيتها 



ان  يا نعمل من اجلن في الرؤ، لكننا متوحدو(هكذا ألن قانون االنتخابات)للمحافظات ـ 

 . سهر ونضع برامج من الناس والى الناسأن نهذه االنتخابات ،أنتخابات للخدمات ، تكون

 3102هل تعتقدون ان دخولكم في انتخابات مجالس المحافظات في نيسان : الشرارة

 ؟هو مجس للدخول في االنتخابات البرلمانية القادمة

، ستمرار لنضالنا ،انا قلت اننا نناضل بمختلف االشكالهو ا.. ال:الرفيق جاسم الحلفي

، نضال وكفاح خضناه ونخوضه وسنخوضهاالنتخابي هو  وهذا النضال القانوني

ذه االنتخابات وانطالقاً منها ستبدأ حملتنا االنتخابية اساس ه ىشك وعل تالي فمن دونوبال

 .للبرلمان القادم

 افهم من كالمك انكم شكلتم غرفة عمليات لالنتخابات؟: الشرارة 

اصة باالنتخابات، ونحن خارية وشكلنا سكرتنعم شكلنا فرق عمل  :الرفيق جاسم الحلفي

نتمناه ان يكون لى خوض هذا التنافس والذي عازمون ومتوجهون بكل قوة واصرار ع

 .نظيفاً وان اليلعب به المال السياسي كما لعب في االنتخابات السابقةتنافساً شريفاً ،

ول الى القوى الديمقراطية أو تحديدًا التيار الديمقراطي ان يتح هل في نيّة: الشرارة 

 ؟حزب فيما لو أقر قانون االحزاب

الف بين قوى هو تحن التيار الديمقراطي هو أئتالف ،ألال بالتأكيد ،:الرفيق جاسم

على خصوصيات كل  وأحد شروط هذا التحالف هو المحافظةوشخصيات ديمقراطية ،

ب في التيار ، فاالحزاب التذوتنظيميةليات الفكرية والسياسية واالخصوصحزب ،

، التيار هو وعاء للعمل حولون الى حزبيين في داخل التيارن اليتمقراطي والمستقلوالدي

وفق ما نتفق عليه من رؤى وتصورات ،نحن  على المشترك ونتفق في داخله ونعمل

ننتظر قانون االحزاب والتيار الديمقراطي يمكن ان ي سجل كتحالف في دائرة االحزاب 

 .ولكنه اليتحول الى حزب

 ل التيار الديمقراطي يطرق االبواب؟ه: الشرارة

،هو منفتح وحسبص المجموعة المنضوية تحت لوائه التيار اليخ :الرفيق جاسم الحلفي

أيجاد مختلف االطر ، وأنما االنفتاحتنظيمياً داخلياً ، هّمه ليس هماً على كل الناس ،

 .لهجذبها نحواالطار العام قوى والشخصيات لوالعالقات والصالت مع ال

    ؟بمستقبل التيار الديمقراطي في العراقمتفائلون  مهل أنت: رارة الش



بالتأكيد ألن حركة التأريخ والمجتمعات تتجه نحو الديمقراطية فال : الرفيق جاسم الحلفي

ن سيكون لهم شأن في عاجالً أم آجالً فالديمقراطيووجد ديمقراطية بدون ديمقراطيين ،ت

حزب فاالحزاب ضرورة للديمقراطية اوسع من التوان الديمقراطية  قيادة بلدانهم،

اليمكن ان توجد ديمقراطية بدون احزاب ومن هنا نحن نطالب بقانون لألحزاب ألنه و

 .ينظم الحياة الحزبية

ترى بأن هناك حاجة  تب التنفيذي للتيار الديمقراطي،أالبأعتباركم عضو المك: الشرارة 

  ؟ر للشارع العراقي، متواتمتعدد،متعاقب ،أقوى لخطاب اسرع ،

لدينا مقال أفتتاحي كل أسبوع ب االمكانيات المتاحة نحن ،حس :الرفيق جاسم الحلفي

ومع  إمكانيات كبيرةفي الجريدة ولكن وسائلنا محدودة، ليس لدينا  ولدينا قضية نطرحها

الحظ المفي الشارع العراقي بل ومؤثر في الوضع السياسي العام و مسموع ذلك فصوتنا

فلماذا التطبقوه؟  اً فأذا كان خطابنا مقنع نحاججهم،قوى المتنفذة تستعير خطابنا وهنا ان ال

لخطاب هو خطاب القوى يعرفون ان هذا ا سولكن الناوبذلك يفقدون المصداقية 

الديمقراطية علماً أننا النراهن على فشل االخرين بل نراهن على نجاح رؤانا 

ثل وقيم واسلوب الد،وتصوراتنا التي امتحنها التأريخ  وسياسات يمقراطية هي م 

نتج التجربة التأريخية االنسانية غيرها في تقدم البلدان وتحضرها لم توومؤسسات، 

ذلك نحن نراهن على هذه القيم االنسانية لمشاركة المواطن في الشأن العام ،وتؤّمن 

كثيراً بسبب  وأن الي وغلوا بالفشل نتمنى من االخرين أن يتعلموا منها وان يطبقوها،

 .المواطن وتقديم الخدمات له القلب منهاقيم الديمقراطية التي يكون في بتعادهم عن الإ

ماهو االنسان من قبل القوى المتنفذة ،هناك وبالملموس أختراقات لحقوق : الشرارة 

رد فعل التيار الديمقراطي ازاء هذه االنتهاكات خصوصاً وأن أحد أهم قيم التيار هي 

 نسان؟حقوق اال

نحن من المدافعين عن حقوق االنسان ونراها متكاملة التختصر : الرفيق جاسم الحلفي

فاألنسان ية تتعدى حدود الدائرة الوطنية ،ونرى ان حقوق االنسان مسألة كونجتزأ ،والت  

وكما اشرت نسان حينما يتعرض الى االضطهاد ،أينما كان عليه ان يتضامن مع اخيه اال

شية وندافع عنها ست سياسية وحسب وانما هي اجتماعية وحياتية ومعافحقوق االنسان لي

والتجربة العالمية أثبتت بأن ضد العنف ،، ووفق هذا المفهوم، نحن نناضل سلمياً 

الحقوق الت منح من السلطة وأنما تنتزعها الشعوب بقوة كفاحها ونضالها السلمي التوعوي 

الى وبدرجة  نفذها الجماعات واالفراد أضافةالتثقيفي وبأساليب الضغط والحمالت التي ت



 .حقوق الناس لتأمين، وكل ذلك يقود الى الضغط على القوى المتنفذة أقل التأييد الخارجي

 هل التيار الديمقراطي يعٌد من القوى المعارضة للحكومة؟: الشرارة 

الحكومي نحن نعارض الطائفية والمحاصصة وسوء االداء :الرفيق جاسم الحلفي

وضاع األمنية والمعيشية فبهذا المعنى نحن معارضة سلمية جماهيرية شعبية األدهور وت

من أجل أيصال الخدمات للمواطنين وتأمينها و من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية 

 .الفساد في العراق من أجل األستقرار ودحر االرهاب وأنهاء

 :هل من كلمة أخيرة

لشرارة وقراء الشرارة وأتمنى االستمرار ودوام التطور أشكر ا: الرفيق جاسم الحلفي

وجودها كمجلة رصينة مثابرة دؤبة الصدور وحريصة أن تصل الى الشرارة وقد أثبتت 

 .يد المواطن ليجد فيها مادة فكرية ثقافية وسياسية تعينه وتغنيه

 


