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العدد 2073 :

لست شيوعيًا
ُ

رغم صبغتي الش����يوعية  .لم أكن
ش����يوعياً قط  .ولن أكون شيوعياً
وأفتخر  .ال أقول ذلك مساس����اَ أو
تجريحاً بالش����يوعيين اب����داً  .أنما
أقول ذلك ش����هادة مني للتاريخ .
ش����هادة ال ش����ك أنها تهم أسرتي
الصغيرة والدائرة األصغر  ،ممن
يهمهم أمري .الشيوعية بمفهومي
المتواضع  .ليس����ت مج����رد فكر
فلس����في عقائدي منح����از طبقياً .
الش����يوعية التزام فكري شمولي .
وأنضباط مركزي ص����ارم  .وهذا
الفهم الخاص للشيوعية  ،جعلني
أمانع وبأص����رار للضغوط من أن
أكون شيوعياً  .أضف الى ذلك أن
من سمات شخصيتي ومنذ نعومة
أظافري  .المشاكسة والعناد  .وهذ
المسلك في شخصيتي ليس بسر .
بل يعرفه افراد أسرتي والمقربون
مني  .زد على ذلك واألهم من ذلك
 .ميولي المبك����رة لألدب والنقد ،
والتي كانت ومازال����ت تتملكني .
بي الى فض����اءات رحبة
وتجن����ح َّ

���ي بعيداً ف����ي األقاصي
 .تحلق ب� َّ
النائي����ة .وعلى الرغم من أصولي
المنح����درة م����ن أس����رة معروفة
عراقياً بشيوعيتها حد النخاع  .أب
وأم وأخوة وخوات  ،ينتمون فكراً
والتزاماً  .بحزب المنجل والمطرقة
 ،وكانوا جميعاً إال أنا بالطبع  .من
نش����طاء الكادر الوس����طي للحزب
.وعلى الرغم من أنخراطي المبكر
شخصياً بالعمل الطالبي والشبابي
اليس����اري  .والمحسوب على ذات
الحزب  .والحق����اً إلتحاقي بالعمل
بمؤسس����ته  ،دار الرواد للطباعة
والنش����ر  .ودمجي بطاق����م العمل
في المقر المركزي لجريدة طريق
الش����عب  ،صحيف����ة الحزب .ومن
ً
مقاتال في صف����وف األنصار .
ث َم
بل من ال����رواد اآلوائل في العمل
األنص����اري  .وعلى الرغم من كل
هذا الس����فر الطويل نس����بياً  .وكل
هذه المحطات التي قطعتها بصحبة
الحزب وناسه الطيبون  .إال أنني
ولألمان����ة لم أكن أحم����ل وبفخر ،
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بيان سياسي !!..

حبيب محمد تقي
العضوي����ة بتنظيمات����ه  .حتى أخر
لحظة من لحظات الفراق المؤلمة
بمالبس����اتها وتفاصيلها القاس����ية
والتي أحمل طعم مرارتها حتى هذه
اللحظة مخزون����ة بالذاكرة ُ .
كنت
ط����وال زمالتي م����ع الحزب مجرد
صدي����ق  .وصدي����ق أمين ووفي .
لتل����ك الصداقة والزمال����ة التي ما
ولن أندم عليه����ا وأعطيت بقناعة
للفكر كممارسة مالم يعطيه حامل
العضوية  .ألن الرحلة ودون أدنى
ش����ك قد أغنت تجربت����ي وزادتها
دروس تعلمت منه����ا الكثير .وما
زلت حتى هذه اللحظة أحمل عبق
وود ونقاء هذه العالقة الحميمية .
كصديق وزميل فكر سابق  .وحتى
ال يساء فهمي  .حميميتي وتوددي
ليس ب����أي حال م����ن األحوال مع
الحزب كجهاز تنظيمي وأنضباطي
 .أنما م����ع الفكر الذي يفترض أن
يسترش����د به جه����از الحزب  .في
األنحياز المطل����ق للمظلومين في
األرض لي����س إال .أما لماذا أفتخر

ً
���يوعيا رغم إلتصاق
بأني لست ش�
تجربت����ي بمن يدعي حم����ل لواء
أفكاره  .ذلك انن����ي كنت بالمطلق
خ����ارج دائرة التناف����س والصراع
الحزبي األخالقي والالأخالقي في
التس����لق للمواقع السلطوية داخل
تنظيمات����ه  ..ولم أكن في يوم من
ً
مسؤال عن صنع قرارته
ايامي معه
وسياساته الراجحة منها والكارثية
 .واقول هذا ألبرء ذمتي من نهج
السياسات التي وقفت منها مختلفاً
 .س����يما حين اكتش����فت تعارضها
وتصادمها م����ع جوهر الفكر الذي
تدعي انتماءها اليه .

ذات احتفال  ،من بين احتفاالت كثيرة
شاركت بها  ،احتفاء بالجيش االحمر
ونصره المبين على الوحش النازي
 ،والت���ي كانت ُتقام (هذه االحتفاالت
) في غابة على اسم الجيش االحمر
ف���ي الجب���ال القريب���ة م���ن القدس
 ،وف���ي ه���ذا االحتفال كغي���ره من
االحتفاالت ش���ربنا الكحول وانتشينا
 ،غنينا وانشدنا االناشيد التي ُتمجد
انتصارات الجيش االحمر  ،وتتغنى
ببالد االشتراكية وانجازاتها الحقيقية
من غزو للفضاء وبناء المش���اريع
العمالق���ة  .أخ���ذ الخم���ر مفعوله ،
فق���رر كبيرنا «تنظيمي���ا « أن تعقد
خليتنا الحزبية اجتماعها الدوري في
احضان الغابة .
وكالعادة  ،يكون البيان السياسي هو
فاتحة االجتماع  ،بدأ سكرتير خليتنا
الحزبية بتقديم تقريره حول االوضاع
السياسية في البالد والمنطقة  .وبما
أن الخمر قد «حلت عقدة من لسانه
« والس���نتنا طبعا  ،فقد كان بيانه
متبال بالشتائم ،فهذه القح ..ة فالنة
رئيس���ة الوزراء تق���ول كذا وكذا ،
أما ابن الش���ر...طة عالن  ،الوزير
فأنه يهدد ويتوعد  .كل ذلك وس���ط
قهقهاتنا الصاخبة ومرحنا الشبابي
.
سقا اهلل تلك االيام  ،ما أجملها !!..
كانت الرابط���ة الرفاقية أقوى من
الروابط االس���رية  ،والمحبة فاقت
«عشق « الشعراء  .ال أُخفيكم بأننا
«أعدنا « اجتماعنا في وقت الحق
!!..
ولك���ن هل تختلف بع���ض البيانات
السياس���ية والخطابات العربية عن
خطاب رفيقنا ؟؟
نقرأ أحيان كثيرة مقاالت ونس���مع
خطابات هي أشبه ما تكون بالبيان
السياسي أنف الذكر .
خطب الجمعة في كثير من المساجد

قاسم حسن محاجنة

للمخالفين  .أهل
 ،تع���ج بالش���تائم ُ
الس���نة يهاجمون الش���يعة والشيعة
ُ
بالمثل .
الس���لفيون يهاجم���ون «ممثلي «
الوسطية االزهرية أو الزيتونية .
الوس���طيون االزهري���ون ومن على
شاكلتهم يخطبون ضد الفكر السلفي
«.الجهاديون « يُكفرون الجميع .
القوميون يتهمون اليسار الماركسي
ب���أن ُمنفصل ع���ن تاريخ���ه  ،أُمته
وتراثه  .واليس���ار يته���م القوميين
بالفاشية .
اليسار الماركسي منقسم على نفسه
 ،فهذا ماركسي لينيني  ،وذاك بلشفي
واالخر منشفي  ،وال ننسى التحريفي
 ،التروتسكي  ،والماوي !!
فلقات  ،ودكاكين فكرية َ ،تدعي تمثيل
الجماهير  ،وتعرف ما في صالحها ،
لكن هذه الجماهير ال تفهم عليها وال
تتبين مغازي أقواله���ا البعيدة  ،فما
بالك بالقريبة .

كرسي الحالق

ه���وس بالتصنيفات  ،تصنيفات بناء
المعتق���د  ،الثقافة ،
على ال���رأي ُ ،
القومي���ة والجغرافي���ا ُ .
كل يش���تم
الجميع ويشتمه الجميع .
ليبرال���ي مؤمن  ،ليبرال���ي ملحد ،
ليبرالي ُملتزم  ،وليبرالي ال يعترف
بقيود .
مسيحي ُ ،مسلم  ،يهودي  ،درزي ،
عل���وي ُ ،نصيري  ،بهائي  ،أحمدي
 ،ومندائي .
عربي  ،كردي  ،أمازيغي وتركماني
.
أسود  ،أبيض  ،رجل ،امرأة  ،قروي
 ،مدني  ،صحراوي وريفي ..
تصنيفات تهدف الى تعميق الشرخ في
والمضطهدين .
صفوف المقموعين
ُ
المتحالفة مع
والرابح هو الس���لطة ُ
الرأسمال المحلي والعالمي .
المضطهدين
والخاس���ر األكبر ه���م ُ
 ،أبن���اء كل القومي���ات  ،الديان���ات
والتوجهات الفكرية .!!..

حرشه زغيروووونه

هيثم هاشم

عبد الحميد العاني

البعض من االش����خاص
الفيس����بوكيين يطلب����ون
صداقتنا  ,ش����يء جميل
ورائع ولكن الغير جميل
ه����و ان أس����ماء هؤالء
البعض عجيبة غريبة (
قاهر الليل  ,دمعة حزن
 ,رياح التغيير  ,الالالالال
ما أريدك  ,إنت وين وأني
وين  ,حي����رت دمعتي ,
صكار الوحوش  .كناص
اآلسود  ,بلبل األحزان ,
بلبل حيران  ....إلخ من
األس����ماء ) أما صورهم
فهي أعج����ب وأغرب (
شمعه محترقة  ,زورق
مقلوب  ,قلم مكس����ور ,
ربابه  ...... ,إلخ ) وقد
حاول����ت أن أعرف كيف

(( لو دامت لغيرك لما وصلت لك ))
لها معنى ثاني  ،كرسي الحالق يعني ان تجلس
ويحلقلك  ،ويجلس غيرك ويحلقلوا .
وهكذا هو كرسي الحكم ،
الكرس���ي يحل���ق للجالس  ،والح�ل�اق يحلق
للجالس  ،وهكذا كلما يس���خن الكرس���ي يسخن
الحالق ويأت���ي آخر يجلس ويحلق له ش���عره
وشخصيته .
فله���ذا يا جمهور ال تنظروا للكرس���ي كأنه كنز
مس���تقبلي وااللعن قد تخرج من الكرس���ي مثل
المثل الذي يقول (( خرج من المولد بال حمص
)) يعن���ي يصفق بيده وعندم���ا كان يجلس كان
يصفق له  (.كنت أس���قى وأغنى فصرت ساقي
واغن���ي )) ...الي���وم ده���ران  ،يوم���ا لك  ،و
يوماعليك فان كان لك ال تفرح  ،وإذا كان عليك
ال تحزن  ،ونصيحتي ال تجلس فتستطيع شراء
عمرك وحياتك وخصوصا كرسي ماركة الثقب
األسود .
هل عرفتم لماذا سمي الحالق الثرثار .؟

البشرى الفاجعة.......
صناعة السيارات في العراق
كنت ومن����ذ ان عرف����ت انني
انس����ان اعي����ش على س����طح
االرض احل����م كم����ا بقية ابناء
البش����ر على هذا الكوكب وبما
اليكلف اهلل او المسؤولين ثقال
او اعاقة او نقص في الموازنة
او الميزانية او ربما يس����يء
من قري����ب او بعيد الى الخطط
المتتالية التي ما أنفكت وزارة
التخطي����ط اطالقه����ا عفوا بل
تطبيقها ،مثل الخطة السنوية
والخط����ة الخمس����ية والخطة
العش����رية والخطة الخمسينية
وهذا طبعا ما دابت عليه الدول
التي ابتع����دت ع����ن الصغائر
واحتفظت لنفس����ها وش����عبها
بالرق����ي بمغ����ادرة مانحن فيه
االن منذ عش����رات السنين...
ال����ذي كن����ت وال ازال احلم به
واتمناه ه����و ان يكون العراق
بلدا منتجا للس����يارات ومصنعا
لها بالتدريج كاملة الن الصين

ليست باحسن منا وال تركيا وال
تصورا ان السودان قد حاولت
دخول هذا المجال...ومن خالل
متابعتي المستمرة الى القنوات
الفضائي����ة ومنه����ا العراقية،
اثار انتباهي وفرحي في نفس
الوق����ت خبر عل����ى واحدة من
قنواتنا وهو يبشر ابناء الشعب
العراق����ي بقرب افتت����اح اول
مصنع للس����يارات (صالون) و
(شاحنات) ..وفعال فقد افرزت
من وقت����ي مااليقل ع����ن ليلة
تركت فيه االدب والرياضة وما
ابتلينا فيه م����ن احداث الوجه
فكري وعقلي وحواسي المائة
والعشرين كلها الى توقعات عن
شكل الس����يارة المزمع انتاجها
وماهي جهة المنشأ التي سيتم
التعاقد معها على اننا نبدا من
حيث وصل التط����ور في عالم
السيارات ....الغريب والرهيب
والخطي����ر ف����ي نف����س الوقت

ومن خ��ل�ال متابعاتي بش����ان
الس����يارات اعرف ان اليابان
مثال كانت تنتج س����نة 1987
مايص����ل ال����ى 12000000
( اثنا عش����ر مليون س����يارة)
اي بمع����دل ملي����ون س����يارة
في الش����هر وق����س على ذلك
بمسالة حسابية سترى العجب
العج����اب الن مجرد ثوان قليلة
وتتدحرج سيارة جاهزة ..وال
اري����د ان اخفي معلومة جميلة
على القاري الكريم فانا اعرف
ان مصن����ع (فولك����س واكن)
االلماني لوح����ده كان ينتج في
س����نة  1954س����يارة واحدة
كل  16ثاني����ة ،تص����ور بع����د
نهاية الح����رب العالمية الثانية
ومالحق بالماني����ا من دمار...
ولذلك ازداد التس����اؤل عندي
واحتكرت لوح����دي التوقعات
خوفا مما يفجعن����ي ويجعلني
العن اليوم الذي ولدت فيه بين

أخاطبهم حين أصادقهم
! فاكتش����فت أن بإمكاني
جم����ع ه����ذه األس����ماء
وانت����اج جمل����ة واحدة
س����تكون حتماً مفيدة (
بالطب����ع لهم وليس لي )
 ..وأقول :
عيني ( صكار الوحوش
) س����لملي على ( كناص
األسود ) وكله ( الالالالال
م����ا أري����دك )  ,يمعود (
إنت وين وأن����ي وين )
 ,تره أن����ي صاير مثل (
شمعه محترقة ) وداعة
( بلبل األح����زان ) وأبن
خالته ( بلب����ل حيران )
واهلل ( حي����رت دمعتي )
ي����ا ( قاهر الليل )  ..مع
اعتذاري لعدم إضافتهم.

شاكر الخياط

هذه الش����لة م����ن الجهلة ومن
اليمتلك بعد نظر واستش����رافا
للمس����تقبل...وبالفعل حص����ل
ماكن����ت اخشاه...البش����رى او
س����مها المصيب����ة الت����ي على
اساسها قال اهلل ( ان المؤمنين
الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا
انا هلل وانا اليه راجعون) وانا
هنا اعيد هذه االية النها نزلت
لك����ي يقراه����ا كل عراقي بعد

فاجعة اع��ل�ان انتاج وصناعة
السيارات في العراق....حسين
الشهرس����تاني البروفس����ور
وعال����م الذرة ( قدس س����ره)
يعلن وبال تردد وال خجل وكانه
حقق انجازا اعجازا دون علمه
انه اعادنا به����ذا االعالن الى
س����نوات االربعينات من القرن
العش����رين .....كان فرحا وهو
يقص الش����ريط لمكان س����يتم

في����ه تجميع س����يارات صينية
المنشا!!! ياويلكم من اهلل من
اعالكم الى ادناكم!!!البارك اهلل
بكل من سعى وشارك وساهم
ولو حتى بش����ق كلمة في هذا
المشروع المس����خ!!! تجميع
س����يارات صينية ،عفوا نسيت
الماركة الخارق����ة ( رينو)!!!
(لك ع����رب وين طنبورة وين)
رين����و؟!! رينو؟!!العافاك����م

اهلل...
واهلل س����تكون ه����ذه الخطوة
وصم����ة ع����ار ف����ي جبين من
واف����ق عليها ...تركت����م كافة
مودي��ل�ات وم����اركات العال����م
المتحضر والمتقدم وذهبتم الى
(ش����يري ورينو)؟؟!! اما كان
االجدر مفاتحة الشركات ذائعة
الصي����ت والمعتمدة والموثوق
اس����مها لدى العارف والجاهل
بامر الس����يارات؟!! ام ان هذا
ايض����ا كقان����ون التقاعد الذي
خذلتم الشعب باقراره؟؟ ..هل
تريد الس����يد الشهرستاني ان
اعدد لك كم ش����ركة س����يارات
يتمن����ى المواط����ن العراقي ان
يتم التعاون معه����ا لكي نلحق
بركب من سبقنا؟!بل ويتحسر
عليه����ا!!! اذا كنت تس����تطيع
مناقش����تي في هذا الموضوع
حاول على بركة اهلل ،سافحمك
وم����ن معك ممن ق����رر وخطط

ونف����ذُ ،ش����لَّ ْت اياديكم ،رمدت
عيونكم ،صم����ت آذانكم ،دون
ان ادعو بالم����وت عليكم النه
س����يريحكم وانتم التس����تحقوه
حتى...
الشركات التي كان من الممكن
ب����ل المؤكد انها س����توافق بل
وتقبل عيوننا ل����و اقدمنا على
مفاتحتها كما اظ����ن ولو انني
جازم في هذا االمر لكن للنص
اصوله:تويوت����ا ،مرس����يدس،
دودج ،ش����يفروليه ،ف����ورد،
نيس����ان ،مازدا ،اوبل ،فولفو،
فولك����س واك����ن ....طيب ايها
االغبي����اء لماذا لم تجربوا مثال
التعاون مع اي من الش����ركات
الكوري����ة التي اثبت����ت نجاحا
س����احقا يف����وق التصور؟!مثل
هيون����داي او كيا على س����بيل
المثال؟!م����ن يمتل����ك ذرة من
الغيرة او فتات من احس����اس
من المسؤولين انتظر اجابته.

