
 

 رائد فهمي في استضافة المنتدى العراقي في فرنسا
 
 

 طه رشيد
 

 
استضاف المنتدى العراقً فً فرنسا الرفٌق رائد فهمً عضو المكتب السٌاسً للحزب الشٌوعً العراقً 

 . 3122 3ك 32فً أمسٌة حوارٌة أقٌمت فً بارٌس وذلك مساء السبت المصادف  
 

 

  
 الرفٌق رائد فهمً والزمٌل أبو نور

 
 
بتدأ الحدٌث، رئٌس المنتدى،  الزمٌل مهدي صالح مرحبا بالحضور بكلمة قصٌرة وترك الحدٌث لضٌف ا

مالمح  الوضع الحالً فً : وقد تناول الحدٌث نقطتٌن متداخلتٌن وهما . المنتدى الرفٌق رائد فهمً
 .العراق وضرورة استنهاض التٌار الدٌمقراطً 

 
ف ما ٌجري فً العراق الن جمٌع الحاضرٌن ٌتابع عن كثب ما واشار فً بداٌة حدٌثه بانه ال ٌرٌد وص

ٌجري فً البالد  ، وانما تسلٌط الضوء على السمات والخصائص االساسٌة لالوضاع السٌاسٌة ولطبٌعة 
نظام الحكم ، وخصوصاً من خالل ما افرزته االنتخابات االخٌرة والكشف عن المنطق والعوامل المؤثرة 

ومة وعملها الالحق، واستخالص ما تطرحه االوضاع القائمة  من مصاعب التً حكمت تشكٌل الحك
وما تفرضه علٌها من متطلبات لمواجهة التحدٌات ولتمكٌنها من لعب , وتعقٌدات أمام القوى الدٌمقراطٌة

 .دور مؤثر فً مسار االحداث واتجاهات تطور البالد 



  
 جانب من الحضور

 
 
 
 

اق دون ان ننسى ما ٌجري فً الوضع العربً الذي ٌعٌش هذه واضاف ٌقول نحن نتحدث عن العر 
االٌام  نهوضا جماهٌرٌاً عارماً من اجل احداث  تغٌٌرات دٌمقراطٌة ، كما جرى فً االمس فً تونس 

واشار الى ان هذه الشعوب ثارت بوجه انظمتها ... والٌوم فً مصر وربما غدا فً السودان  الٌمن  
واختالف العراق الٌوم عن تلك االنظمة . ذالل السٌاسً واالذالل اجأجتماعًاال: لسببٌن اساسٌٌن وهما 

هو كونه ٌتمتع بمساحة من الحرٌات ال ٌمكن االستهانة بها تتمثل بالعدد الكبٌر لالحزاب ومنظمات 
فهمً ولكن هذا كما  ـ نوه الرفٌق  رائد . المجتمع المدنً وبوسائل التعبٌر العدٌدة والمتاحة تقرٌبا للجمٌع

فان حصن العراق نفسه من . ـ ال ٌعفً العراق من احتمال تأثره بتداعٌات االنتفاضات الشعبٌة الجارٌة
الجانب السٌاسً بهامش الحرٌة الموجود، فان الشق االجتماعً ال ٌمكن االستهانة به ، إذ ٌوجد فً 

المقنعة ، والعمالة الناقصة ، مالٌٌن مواطن تحت خط الفقر ، وتبلغ البطالة والبطالة  7العراق اكثر من 
بالمائة ، والشباب اكثر فئات المجتمع تعرضاً آلفة البطالة، ثم عرج الرفٌق  41نسبة مرتفعة قد تتجاوز 

الضٌف موضحاً عمق   التفاوت  والفوارق فً توزٌع الثروة والدخل قً المجتمع العراقً واشتداد 
اشكاالً صارخة كما كشفه على سبٌل المثال تحقٌق  مظاهر هذا التفاوت الطبقً واالجتماعً واتخاذها

نً مؤخراً عن قٌام االطفال فً االحٌاء الفقٌرة فً اطراف بغداد فقراء بالبحث عما ٌقتاتون تقرٌر تلفزٌو
وٌمكن اٌراد امثلة ال حصر لها عن غٌاب العدالة االجتماعٌة وسوء التصرف فً . علٌه  فً القمامة

 . ق النفطٌةالثروة فً جمٌع المحافظات العراقٌة، سٌما فً المحافظات الجنوبٌة حٌث تتركز ثروة العرا
 
تحدث عن خصائص العملٌة السٌاسٌة والخلل االساس الذي ٌهدد بناءها المتمثل بنظام المحاصصة  

الطائفً واالثنً ، والذي حكم  تشكٌل الحكومة االخٌرة والتً ٌتفق الجمٌع على انها جاءت مفتقرة 
طبٌعة تركٌبتها السٌاسٌة بامتٌاز للكفاءات المهنٌة واالدارٌة الى حد كبٌرة ، وغٌر مكتملة ، فضالً عن ان 

وبٌن ان منطق . سوف تجعل عملٌة بلورة رؤى مشتركة وعملٌة اتخاذ القرار اكثر صعوبة وبطئاً 
المحاصصة قد تكرس فً هذه الحكومة ومن المتوقع ان ٌجري تطبٌقه على مختلف مستوٌات المسؤولٌة 

ٌخلق تربة صالحة للفساد االداري والمالً االدارٌة، وهذا من شأنه اضعاف مستوى االداء واالنجاز و
واشار الى ان . وٌجعل من الصعب علٌها النهوض باالعباء التً تفرضها االستحقاقات التً تواجه البالد

الحزب الشٌوعً اذ ٌشخص نقاط الضعف والقصور وٌعلن نقده لها وٌبٌن محاذٌرها فانه فً الوقت نفسه 



الحكومة ٌحقق خدمة افضل للمواطنٌن وٌرتقً باداء الدولة فً ٌدعم أي توجه او خطوة وعمل تقوم به 
 .مختلف المجاالت

 
 
 
 

 
 ورالحض جانب آخر من

 
 

 
كما تطرق الرفٌق إلى سلسلة المواقف واالجراءات المقلقة التً صدرت من عدد من السلطات المحلٌة 

وتوفر ضمانات ممارستها  واكد على ان الحرٌات. والتً تضٌق على الحرٌات وممارستها وفقاً للدستور
تمثل الشرط االرأس الستمرار العملٌة السٌاسٌة بالوجهة السلٌمة، واي نكوص فً هذا المجال ٌجب عدم 
التردد والتهاون فً فضحه وادانته، واشار ان اكثر ما ٌستوجب التنبٌه الى خطورته هو التضٌٌق على 

ت الثقافٌة واالجتماعٌة وعلى اتحاد االدباء، الى حرٌة عمل النقابات ومنظمات المجتمع المدنً والمنتدٌا
جانب الحمالت االجرامٌة ضد المسٌحٌٌن والمندائٌٌن بهدف النٌل من التنوع الدٌنً والمذهبً والقومً 

 .الذي ٌمتاز بها العراق
 

ته لم ٌجر فً فرنسا  لحد الٌوم عمل ملموس لدعوة الجالٌة العراقٌة للحدٌث عن التٌار الدٌمقراطً واهمٌ
فً المرحلة الراهنة فكان وجود الرفٌق رائد مناسبة طٌبة للحدٌث عن اهمٌة هذا التٌار ودوره بالدفاع 
عن الحرٌات والوقوف بوحه التجاوزات ودوره بالبرامج المطلبٌة للناس وخلص بان دور التٌار 

 .الدٌمقراطً ال ٌستطٌع ان ٌقوم به أي حزب مهما كانت قوته وامكاناته 
 

ر  اسئلة عدٌدة منها ما ٌتعلق بدور الحزب فً المرحلة الراهنة ومنها ما ٌتعلق بالمادة طرح الحضو
من الدستور الخاصة بكركوك باعتباره المسؤول االول عن هذا الملف ، ومن االسئلة ما تعلق  251

 .ارات بالتٌار الدٌمقراطً وآلٌات عمله وقد اجاب الرفٌق رائد فهمً باسهاب على كل االسئلة واالستفس
 
 

 


