
 

 !ال ميكن للتاريخ ان يكون شاهد زور .. عاما على رحيل الدكتاتورية 51بعد 
 

 ونتائجه تطور موقف الحزب الشيوعي العراقي من خيار الحرب
 

 صالح ياسر.د
 
 

آخار ركااان رظاماال رظادارااوك غ ظر اارك ملارر رظرااكي   رار  عاماا عىات اواا    01يكون قد مّر  8102/ 4/ 9في     

اتغ با  ااان نرر اة مأسوف عىرهغ ظكن مرابعة اطوكرت رالحدرث اشرر رظت رن هذر رالنوراك ظم يحدث ب رة ر  باد ن مدادم

طبرعرة ظرفاع  جمىة من رال ضاا   رظلراساات رظراي رعرمادها هاذر رظاماالغ  رظراي ررت رظات افااقم ريمراه رظباروياة رظشاامىة 

 . ريريارها رسرعصاءغ  رنف اكها  حىوا عبر خراك رظحرب  رالحرالل

 

 مقدمات السقوط
 

كؤيره ظما اان غ  قدل رعاله روعي رظعررقي عاد رال ضا في رظعديد من رظفعاظرات رظحزبرة رظمرازية اوقف رظحزب رظش    

ظىحىاول رظمطىوباة رظراي   اشخرصاهفروا رظ ذ ك رظحدردرة ظال ضا  رظري اانا  امار بواا رظابالر  رسابابواغ ي ر  مشخصا 

اررح ظشعباا رالطاحة باظامال رظدارااوك غ  رظرهان عىت بدي   طاي عررقي يخىص رظبالر من رظدارااوكية من جوة  مان 

 ان عىت رظعورم  رظخاكجرة ظىر ررر  بضماوا رظعم  رظعلكر  رالجابي من جوة رخرىرظره
1
. 

 

 حكماه يماةأ  ريرياار رظادارااوك  رظاماال الىط ظ  في غ8112 نرلان من رظراسع ظ اية رظرطوك اما هو معر ف رالم    

 غرظابالر عىات رظمخرماة رظعاماة اليماةر برفااقم غرظعررقاي رظشاع  عىات رظد ظي ظىحصاك رظمدمرة رظراثرررت  بفع  رسرعصاءغ

  رالاا  ظاهغ رظلااحدة رظشع   اظبرة  كفض ظىامال رظدرخىرة رظعزظة برعمق رالم اما. رظوطن  محاة رظشع  مأساة  رشردرر

 .  رظدمع  رظبطش رظعلف في رالمعان ك م مرددة  رظمدا مة رظرحد  ك ر  بداء رالكهابيغ ظاو ه رظ ماهررية رظمعاكضة

  مؤسلاااوا رظد ظاة رجوازة  الاخرر بواا  رالساربدرر رظلاىطة رحركااك فاي ير ىات رظابالر في رظعامة راليمة جوهر  اان    

 رظمعرشارةغ رحورظاه اارر   فاي رالساسارةغ  حرياااه حدوقاه من رظشع   حرمان رظلىطةغ حزب ذظك في بما ذظكغ ظرحدرق

 حراااه  اشاوه اعاو،غ ال بشارية  خلاارر  خاررب مااكر مان خىفرواا  ماا رظثالثاة  رظحر ب  رالسردرركغ منرأل  رفرداره

 . ر ظرا  رقىرما عربرا رظبالر عزظة  في اهغحرا  مفاص  ا   علكرة  رالخالقرة رالجرماعرة  قرمه رظر حرة

 كررلارا عاامال  شكى  شعبااغ ماوا عانت رظري رظعمردة رظمحاة ساسأ  محوك  مماكسااه رظماواك رظامال طبرعة  مثى     

  رظمذهبراة رظدياراة  مكوناااه رالجرماعراة فئاااهطبداااه    قومراااه ب مراع ظواغ اعر، رظري  رظكوركث راليمات عجمر في

 .رظلراسرة  رحزربه  قوره

  اعصف رظشع  اطحن رظري رظعامة راليمة افاقم رظت رظذ  سبق رظلدوط رظعدد خالل رالحدرث اطوك رىأاما معر ف     

 مخىفة  رالخالقرةغ  رالجرماعرة  رالقرصارية رظلراسرة - رسرثااء ر ن رظمرارين سارر في يمةرال هذه فدد رسرشرت. باظبالر

 مرابعرواا ياب اي مربايااةغ اطاوك رحرمااالت ماالأ اثرفاأ اثارأ رالباورب عة مشارّ   حراااهغ رظم رماع جلام فاي  خرماة آثاكر

 . ظمورجوروا  رالعدرر

 رظشااع  الحااورل رظمرورصاا  رظراادهوك فااي  رذىغ خطااوكة شاادهاأ  اشااكاظوأ با ضااح رظخاندااة رظعامااة راليمااة  ا ىاا     

 رظحكاال رصاررك بفعا  ريضااغ رظري سبد  سدوط رظاماال رالخررة رظلاورت في رظردهوك هذر رسرمر  قد.  رظصحرة رظمعرشرة

 كاا ب ظىد ظااة رالقرصاار   رظاشاااط  ثر راواا رظاابالر رقرصااار  ضاع رظااذ  رالقرصاار غ رظم ااال فااي رظمعار ف نو واام عىات

 رالقرصاارية رظعدوباات بدااء عان ن ام اما. ريمومره  يؤمن يصونه  بما شيءغ ا   قب   الأ نماموم خدمة في اوجوااهغ

 رظرالعا  رسااظر  شارت خاالل مان 929 رظداررك ظرطبراق رالي ابراة رظحصارىة ادىارص  عان شاعبااغ عىات مفر ضة رظد ظرة

 . رظامال اان يعرمدها رظري  رظاو   رظ ش

                                                           
1
( رظم ىلرن) رظكونفرنلرن ( 8110) رظلابع ( 0991) رظلارس ( 0992)رظخامس  :ظمزيد من رظرفاصر  كرجع  ثارق رظمؤامررت رظوطارة ظىحزب  خصوصا 

 .رظرربع  رظخامس: رظحزبررن

 



 حراااة فااي  شااى  ماازمن رقرصااار  كاااور ماان ظرواااإ رظمشاااك رظعورماا  سااببره بمااا رظمعرشاارة رظضاااردة رساارمررك  ركااابط    

 شام   مداعاة مكشاوفة  بطاظاة فااحشغ   االء صاال،غأ رظمرادهوك رظاديااك صرف سعر في مرورص  اذبذب  من رظلوقغ

 مان رظكثرار ده رظاماال  رظاذ  رفاع رصاحابرظابالرغ رضاافة رظات رظااوض رظضاريبي رظاذ  رعرما فاي رظعامىاة رظرد ثىثي من اثرأ

 . رخرى بوسار  رظخبز ظدمة عن رظبحث مفضىرن رظمواةغ رجايرت ا ديد عدل رظت  رظخدمرةغ رالنراجرة  رظمحالتغ رظوكش

  رظخدمراة رظزكرعراة رظد ظة قطا  ممرىكات من رظمزيد برع  جرى رظخصخصةغ سراسة اطبرق رسرمر ذراه رظلراق  في    

 ظىد ظاة رظرابعاة رالقرصاارية رظماشاتت برحوي  بوشر فرما رظخاصغ رظدطا  رظت رظصااعرة  رظر ورزرت رظمعدرت من  رظكثرر

 ا اكياة رساس عىات رظعما  رظات م انااغ خادمااوا اددل رظري رظصحرة رظمؤسلات سرما ال رظحكومرةغ رظمؤسلات من  رظعديد

ر  ضعاا هذه رالجررء عىت طا ظة رظبحاث رظادقرق ظوجادنا  رذ. ظىخصخصة ر ظي شك  هي رظري غ"رظذراي رظرموي " بطريدة

 اام رظد ظاة ظدطاا  رظعارادة  رظمعدرت  رظر ورزرت فاظماشتت. رالجرماعرة رظامال قاعدة رنوا اان  الرودف في رظورقع ارمرم

  رارهمغ قبا ..( رالخارين  رظاراشارن رال سامة حمىاة رظصادّرمررنغ راحاار رعضاء صدرلغ رصدقاء) رظامال رعورن رظت برعوا

  حصارر  هام رظزكرعةغ في رظ در ظىماظكرن باظالبة رظحال اذظك. رظحدردرة قرمروا عن رظمئة في 21 بالبة حرت اد   باسعاك

 رظزكرعراة رظملارىزمات عىات ذظاك فاوق يحصاىون رظاذين رالعورنغ  من  رظحكومررن رظحزبررن رظملؤ ظرن اباك مناانور 

 ! رظلوررء رظلوق في ماوا باظفارض راجر ن ي مخفضةغ باسعاك رظد ظة مؤسلات من

  رظكثرار رظضار كية  رظخادمات رظلاىع ساعاكأ ركافا  من اعاني رظشع  رظعممت من  اظبرةرظ ظى  اىه هذر جان   رظت    

 عىاات رظرقاباة الظ ااء حصارىة جااء اماا غمررريااة رظاديااك قرماة بدااء  عان ناحراةغ ماان ذظاكغ نارض  قاد. رظ ذررراة رظماورر  مان

 رالجااررءرت ماان  ظىعديااد كبحواامغ هااورمش فااي يياااررت رظطفرىراارن  رظلماساارة رظوسااطاء  فاار، ا رربواااغ ر  اكرالسااع

  .ذارها سبق رظري رالقرصارية

 رظمرزريادة رظرساول  ظىا  رظرادنيغ بااظ  ملارورها عىات رظد ظاة ظادى رظعاامىرن مادرخر  بدر  سعاكرأل ركافا  مداب   في    

  مااوم رظعاامىرنغ فئاات بعاض مخصصاات فاي رظر مرىراة" رظزيااررت" ابرىاع رظدلارية" اترظربرعا"  رظمركااثرة اا رت رأل

 اكااظرف  اصااعد رظرضخم رسرمررك عن رظااجم ظىمدرخر غ رظحدردرة ظىدرمة رظمرورص  رظوبوط  قف ر ن  احول رظمعىمونغ

 . رالسعاك رالجوك برن رظضر ك  ظىرورين اام  فددرن رظت هذر رىأ  قد. رظمعرشة

 ماوركر رسارازرف فاي  مؤسلاااواغ رظد ظاة جوازةأ ساارر فاي رظرشاوة ظاهرة  رنرشاك رظفلار رسرشررء سومأ غ باظمداب     

 ظىعديد رظحكومي رظدعم ريداف ماوا مخرىفةغ عورم  بفع  ارتا    رظكفافغ عرش باظكار ظوم اؤمن رظري رظضئرىةغ رظمورطارن

 . رظلكان من مخرىفة ظفئات اماح اان  رظري اءرت رالعف رظمزريا بعض  رظ اء  رظخدماتغ رظلىع من

 رظد ظراة رظعدوباات مان ثالثاة عشار عاماا حصارىة فداد برّاا  ةر ركر مدمرأ من جوة رخرى ظع  رظحصاك رالقرصار       

،  ثماوا رفع  رنه  رظكبرىغ رال ظت ضحرروا اان شعباا رن غرظبالر عىت رظمفر ضة  ةغرظمرعاظما رالنلاانرة معاناااه في باهما

  اعطرا غ رهادرك مان  قادكراوا قورها ظعمول الب   ما جلرمةغ رضررك من بلببوا رالقرصارية رظبالر بداعدة ظحق ما  في

 . مدمرة آثاك من رظم رمع نلرض في ارا  ما  في

 ياةحما رظت شيء ا   قب   ر ال رظوارفة سراسره  م م  رالقرصار غ رظم ال في  رجررءراه  خططه رظامال نوض خىّف    

 حراااه فاي  اشاويوات رظم رماعغ  رقع في عمردة سىبرة آثاكر،  رظد ظيغ ظىحصاك رظثدرىة رظعورق  جان  رظت  رررمرواغ سىطره

  رالخالقراةغ رالجرماعراة رظدارم ماموماة فاي  اصاد   رالسار غ رالجرمااعي رظالارض في احى  رظت فضتأ   مثىهغ  بارره

  بضااماوم  رظفكاارغ رظرااد شاا رىة  عامااة  رظمرداعاادين رظكااارحرن جماااهرر رحااورل  ااادهوكت. رظردىرديااة ظىوشااارض  رنرعاااش

 خاصة رظمعدمرنغ رظفالحرن من ابررة عدررر، أ رظردهوك اما شم . رظمحد ر  رظشباب رظدخ   ذ    رظموظفون رظملرخدمون

،  مغمحافماااو مان حرات  رظو ارة  قاررهم ركرضاروم اار  رظات رضاطر ر رظاذين رظ اوبراةغ رظمحافماات باااءأ من  مان هرباا

 اثرفاة  بطاش ركهااب حماالت مان كرفداه  ماا رالهاورك ا فراف بفعا  ثام عىارومغ رظمفر ضة رظباهمة  رظرسول رظضررر 

 . كيافرأل  عمول هوركرأل مااطق في مرورصىة بصوكة رظدمعرة رالجوزة اافذهااان  

  مان  ريالموامغ  حاشارااوم رظاماال يفا رظملاؤ ظرن ابااك مان محد رة شريحة ااام  رظملحوقةغ رظماليرن مداب   في    

  نرر اة رظاماالغ مان ظوام رظمماوحة رظكبررة رالمررايرت بفض  احوظور رظذين بمافرااومغ رظمرابطرن  رظحصاك رظحرب ا اك

 رظبىدرن من اثرر في رالثرياء نخ  عىروا احلدهم بحراة ياعمون مىراكرت رصحاب رظت رظطفرىرةغ" رالقرصارية" ظاشاطااوم

 . رالخرى

 

 اىروماا رنطىدراا فداد. رظاماال ريماة ماع  ثراق ركابااط في ت  ااام أنش رظبالر في رظعامة ذن يمكن رظدول رن راليمةإهكذر   

 رظمراارين فاي رخرطواا رظراي  رظلراسات رظامال نوض رظحاظرن في  هو نفلهغ رظدرفع من يخموما  رارلبرا نفلهغ رالساس من

 . رالخرى ماوما ا   احفز  ارأثررنغ بعضوما في اؤثررن رظد رل عىت بدررا آخر جان  من  هما. اافة

 

 مان رظشاع   حرماان بوااغ  رالساربدرر رظلىطة رحركاك في رظبالر اان يكمن في رظعامة راليمة رن جوهر ملخص القول    

  قرماه رظر حراة اااهحر  اشاوه  رالسردرركغ رالمن  رفرداره  رظحراارةغ رظمعرشرة رحورظه  ارر  رالساسرةغ  حريااه حدوقه



  رظلراسارة رالجرماعراة - رالقرصاارية ملارراوا م ما   اررجاع  ر ظرااغ رقىرمراا رظبالر عزظة  في  رالخالقرةغ رالجرماعرة

 راليمااةغ هاذه باضاطررر يفااقمااان   اوجوااااهغ نو اه طابعاه  عماول مان بلااب  رظاماالغ رن رظورضاح  مان.  رظحضااكية

 . رظطبرعررن  اددموا اطوكها  رسرئااف عافرروا رظبالر رسررررر طريق يف اأررء عدبة رظت نفله هو  يرحول

 راثار  حوظواا باظاماالغ رالجرماعراة رظداعادة ااربط رظراي رظعالقة طبرعة عىت رظر ررر من مزيد طرأ رظرطوك ظوذر  نرر ة    

 . م ررين  رنرفا  ركازرق عالقة رظت اثرفأ

 

 ظىاماالغ رالجرماعرة رظداعدة اتا  عمىرة ابح في خرىأب  أ بدكجة رفىح قد ذاوكرظم رظرطوك اان رذر - رخرى ناحرة من    

  رجوزاهغ رظامال عن  ربرعارهم مثال،غ رظحزبررن رالعضاء  الرب رنلالخ رسرمررك ذظك عىت  يدظ. ريدافوا عن ع ز فانه

 . جديدة بانرماءرت ماوم" وررظمفد" اعويض ظرأمرن رظدلرية رالساظر  رظت حرت رظلىطات فره ظ أت رظذ  رظوق  في

 رظاارفض  سااعة ظىامااالغ رظدرخىرااة رظعزظااة شاادة رظرااهغ رالشاااكة ساابد  ممااا   ررهااا جمرعااا رظمااذاوكة رظوقااارع  امواار    

 رظرحااد  ك ر رساارمررك فااي ريضااا  ذظااك  رنعكااس. معااه رظشااع  قطرعااة  عمااق رظاادمو غ رظاادارااوك  ظاو ااه رظ ماااهرر 

 مان ظررصااعد الإ رظوحشايغ رظدماع  طاأة احا  رحراناا اخفا  ال رظراي رظشاع غ رباااء  جان من رظمباشرة رظمدا مة  رعمال

 رظوارفاة رالجاررءرت مخرىاف رظات  رظى وء رالكهابغ  حشرة  اصعرد  رظرر يع رظبطش في رشدغ ك م رالمعان بعزل جديد

 .  اصريفوا نماموم ريمة حصر رظت

 

 (8110) ل رظدارااوك  اوقف رظماؤامر رظاوطاي رظلاابع ظىحازب في معر، ادرمه ظىحرر  رظم رمعي رظمااهض ظىاما    

 االطاحر  سراة  لتقوير  الضروري  المنظم، الكفاحي العمل ان" عاد هذه رظادطة  رسرارضغ بعد مااقشات ملرفرضةغ رظت 

"  بالدرال الشع  احوال في المتسايع الشامل التدهوي رقف الى المشتدة بالحاج  مقاين  ببطء ينمو اليزال بالنظام،
2
 .

 رظمعاكضاة نشااط ضاعف رظات شايءغ ا   قب  ر ال "رظبطء رظت  هذر سب   ركجع رظردرير رظلراسي رظصارك عن رظمؤامر
 اعاا ن صار ة رظات اوصاىوا  عادل رظادرخ غ في رظعامىة خاصة رظمعاكضةغ قوى ابعثر رسرمررك  رظت رظدرخ  في رظماممة
 ساااعد رشاارد اىمااا اصااعرده عاان اكااف  ال رظدارااوكيااةغ رظلااىطة هاماكساا رظااذ  رالكهاااب  حشاارة  رظاات مااساابةغ  االاارق
 جانا  رظات ارطىا غ ذظاك  رااد عىات رن معاظ اة. 3" عورقباه  رالقرصاار  رظحصاك ظر ف عن فضال رظشعبرةغ رظمدا مة
 ج ر من حزبااغ  بضماوا رظمذاوكةغ رظدوى من ا  ظ وور مماثال اكثرفا"  غرظمعاكضة قوى اشر  ظر ا ي رظ وور اكثرف

" رظملرشرس  رظامال مورجوة في رظمىموس  نشاطوا رظكفاحرة بددكراوا رظاوو،
4
 . 

،   رظراأيل بااظروار  رساط رظرلاعرااتأمااذ  رظمرحادة  رالمام رظلاابق رظاماال بارن رظعالقة  باظمداب  رالم        رالنفارر  حرااا

  ااان. بواا ظالظرازرل رسارعدرر من يبد اان  ما دى م رظد ظرة رظدرركرت معرظمذاوك  رظامال ظرعام  ابعا آخرغ  حراا رظالبي

 عىات  رظرعااظي ماواا رظ دياد ماع رظرعاما   كفضاه رظد ظراة بااظدرركرت رظامال رسروراكفي  حراهغ فييكمنغ  رظمشكىة جوهر

 معاناة اخفرف اؤمن حىول رظت  رظروص  معه ظىرحا ك  خاكجهغ رالمن م ىس ررخ  ر ظرةغ رطررف ابذظوا رظري رظملاعي

 مورقاف رظمرحادة رظوالياات  رسار ى . رخارى جواة مان ريرظرواا نحاو اخطاوة رظعدوباات  اعىراق جواة مان رظعررقي ظشع ر

 . رالقرصارية رظعدوبات عىت رالبداء  ابرير  اأييموا رالجورء ظروارر هذه رظامال

 ررررااه ظرحلاارن ظىامااال  فرصااا غ0992 رال ل اااانون فااي رمريكاي - رالنكىااو رظعااد رن رعدباا  رظرااي رظرطااوكرت   فارت    

  رظعربادة رظرفارر ظلراساة  رررناة  رساعا  ر ظراا عربراا كفضا القت رظعد رن رن سرما رظد ظيغ رظم رمع مع ريمااه  اخفرف

 .ذراه رالمن م ىس في سىبرة فع  كر ر ثاكأ  رالمريكرةغ رظعلكرية

 رظماذاوكة رالحر اجاات مان رالفاارة فاي رآلماال  بعاد رنررومغ رظرعاااء برصارفااوم رحبطاورغ رظمدبوك رظامال قارة  ظكن    

 عىات  رظارو م رظ طرساة نواض  عاا ر ر رظعررقايغ رظشاع  معانااة  اخفراف رالقرصاار  رظحصااك ظفك رظدرعرة  رالصورت

. راليماة ظر اا ي رظعربراة رظ امعاة م ىاس  قارركرت رالمان م ىاس في رظمطر حة رظمشاكيع  كفضور معومغ  قفور رظذين

 ااانون فاي رالمان م ىاس عان رظصاارك 4821 رظداررك كفضاه بعد رظمرحدة رالمم مع رظامال عالقة في أيلرظر حاظة  عارت

 خطاوة" هذر رظدررك ك م ما رحروره من ث ررت  مان  ماو، فاي صارا ااه  رعربر رن حزبااهذر مع رظعىم . 0999 رال ل
 اعىردواا رمكانراة مارة ال ل طرر حرث ريةغرالقرصا رظعدوبات من رظخالص  باا اه شعباا معاناة من رظرخفرف طريق عىت

." 

 الرركة رظثانراة رظاد كة عاورلأ فاي االرل. اوجواان رظعررقاي رظشأن مع اعامىوا في رالمريكرة رظلراسة سار في هذه رالثااء    

رالبن  بوش برراسة رظ ديدة رالرركة بدرية مع رالثاني اىرارون
5
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 رظرفررش  فر، رالقرصار غ رظحصاك مورصىة عبر رظعررق في الدكتاتوي  نظامال احتواء ظلراسة  رمردررر االرل مث     

 بارن رظداوة رسارخدرل  بضاماه رظعلاكر غ  رظضا ط رظشاام غ رظادماك رسىحة  ادمرر رظرلىحرةغ رظامال بررمض عىت  رظرقابة

 عىات رالبدااء عان فضاال،  .جرررناه اودياد مان  ماعاه رظد ظراة رظدارركرت برافراذ رالظرازرل عىات إجبااكه بادعوى  رخرى فررة

 . رظ اوب  في رظشمال في رظ و   رظحمر اررسران في رالماة رظماطدة

 باظشاع  رضارت فانواا رظثانراةغ رظخىارض حارب بعاد رظد ظراة رال سااط بعاض فاي قباوال،  ناظا  قد رظلراسة هذه اان   رذر    

 رظركراف رظاماال رسارطا  براما رعباءهغ عبااش احم  رظذ  رظحصاك رسرمررك ظ  في رظمعرشرة معانااه من  عمد  رظعررقي

 عىات  ظىرحايا  جواة مان  رالكهااب رظدماع نواض  مورصاىة رظحكام فاي قبضاره ظرشديد عاه رظااشئة رال ضا   رسرثمر معه

  رظعلاكرية رالماراة مؤسلاااه ا وراز  رعاارة حكماه رعاارم اثبر  من امكاه رمورل رسرحصال رج  من  خرقوا رظعدوبات

 . رخرى جوة من  رالعالمرة

 رحراورء محا ظة رظت ذظك اعدت ب  غ  حده رظامال الحرورء الع ظم  رظمفاكقة رظ ديرة باالشاكة هاا هي رن هذه رظلراسة    

،غ رظمعاكضة  رظمشارر   رظرالرق رظعم   حدة احدرق في رطررفوا ن ار ر ن  يحول سمعرواغ  يشوه رظروا يليء بما ريضا

   . رظماشور رظديمدررطي رظبدي   رقامة اوكيةرظدارا السداط رظاضال  اصعرد

  ادديم ماوا معراة جوات بدعم  ذظك شمىواغ  اشرر  رظمعاكضة رظعررقرة الضعاف جودت رظلراسة رالمريكرة هذه ظدد    

 ة فايرالمريكرا رالرركة رقاررك مابرااه  هاذر. ظمورقفوا  ار   بلراسروا ارابط رطر ظركوين  رظىوجلررة رظماظرة رظملرىزمات

  عمىراا احاول فرماا رظاماالغ اداويض هاو هدفر  رن يعما  رظذ  غ"العواق تحويو" بـ ماسمت في حراه قانون 0992 نواية

 ر  رالحراورء سراساة عىات اطارأ  ظام براماا رالمريكراةغ رالرركة مان رظدريباة رظمعاكضاة رطررف بعض مع ظىرعام  رررة رظت

 رظدارركرت مطرقاة  احا  ضاعرفا رظاماال عىات ظالبداء مااس  مااخ راوفر رظت اودف جوهرها في  بدر  جديةغ ا ررررت

. خاصاة رظافطرة رظمصارك عىت رظورماة ظوا  يؤمن رظماطدة في رظلرررار رة مصاظحوا يخدل ببدي  رالاران حرن رظت رظد ظرة

 . رظحاامة ظىلىطة فوقي  تغييو عبر رال برأيوا يأاي ظن رظبدي  هذر رن  عىما

 معاناااهغ  اخفرف رظعررقي رظشع  عن رظحصاك بانواء  رظد ظرة رظعربرة رظمطاظبات  اصاعد رظلراسة ذهه مأيق  إيرء    

،   رالعالمرة رظدبىوماسرة رظلاحررن عىت  رظامال  ماحدده ،غ عربرا   هاي اىراراون  الية في رالخررة رظلاة في خاصة  ر ظرا

 رظلراساة فاي النظرو اةرادة نرروا عن رالعالن رظت رظ مووك  ظىحزب رظ ديدة رالرركة رضطرت رظرراسرةغ رالنرخابات ساة

 رظعررقرااة رظدضاارة مااع ظىرعاماا  جدياادة خطااة ظبىااوكة رظماطدااة ر ل  قااارة حىفاروااا مااع رظرشااا ك رظاات  ساااكع  رظعااررق ريرء

 ورقااف رظم رظخالفااات اثاارت رن بعااد ريرءه رظااد ظي رظرورفااق رعااارة عىاات  عمىاا  رظد ظرااة رظداارركرت اافرااذ رظامااال  رظاازرل

 هااذه مددمااة فااي رظعررقرااة رظدضاارة اضااع بحرااث رظماطدااة فااي ر ظويااوااا اراراا  رعردساا رنوااا رعىااا  امااا. ظوااا رظمعاكضااة

 . فروا رظملؤ ظرن قول حد عىت رال ظوياتغ

 فااي اانا  الارودف رنواا راخاذهااغ رظ ديادة رالرركة اانا  اااو  رظرااي رظلراساة مالماح عان رعىان فاي حرااه مماا  يباد     

 ذظاكغ في ااطىق  هي. العواق ةلى رالمالي  العسكوي  الوقاب  يشدد بنظام االقتصادي  العقوبات نظام ستبدالا جوهرها

 ااذظكغ رظملاردب  فاي  سارورجووا اورجوواااانا   رظراي رظطاقاة بأيماة اارابط غ ريضاا رقرصاارية ر رفاع من جىراغ يبد  اما

 . رضافرة مصارك اوفرر رظت  بحاجروا

 رظعدوباااات ملاااأظة ماااع رظرعامااا  حاااول رظ ديااادة  رظمفااااهرم رالفكااااك بعاااض بطااارر رظ ديااادة رالمريكراااة رالرركة  بااادأت    

 رظضا ط مان رظمزياد رجا  من رظلراسة هذه الويق رظت  سع . " الذكي  العقوبات"رسم  عىره رطىد  ما  هو رالقرصاريةغ

 رظعررقااي رظااافط اورياا  عمىرااات ظوقااف رظلااعي عاان فضااال اأهرىااهغ رعااارة نحااو رالناادفا  ماان  رظحااد رظعررقااي رظامااال عىاات

 . رظمرحدة رالمم مورفدة بد ن ب درر  رظت من رظمارممة رظ وية رظرحالت ظرلررر رظملاعي  عرقىة

 رظعدوباات" فاـ. قاد حصا  رالمريكراة رظلراساة فاي جاذكيا ا رارر رن رظداول رظات ماا طارر يدورناا رال ياب ي هذر ا   مع    

 رالسارررار رة مصااظحوا ماع االا م ظىعدوباات رمريكراة صار ة ساوى ظم اكان ) رشاطن) عاوا ارحدثاان   رظري" رظذارة

ياررر ماواا احدراق ماا ع ازت رالرركة " ااان " رظعدوباات رظذاراة "   ظواذر رظلاب  قىااا أن  .رظعررقراة رظدضارة مان  موقفواا
ظم .. ب  رن رظمشر   ... رظشع    ظكن بورجوة رنلانرة بررقة  بزعم رظرخفرف من معاناة 0991رالمريكرة عن احدرده ماذ 

"  يؤر في رخر رظمطاف رال رظت رطاظة رظحصاك
6
 رظر ررار رظات الاعت اانا  جمووكياةغ رل ريمدررطرة رالمريكرةغ فاالرركة .

 بعبااكة . رظدارماة رظدارااوكياة ريرظاة رظات رظلااعرة رظ ماهررياة رظحراة نضو  ر ن ذراه رظوق  في رظحرىوظة  رظت رظفوقيغ

 حماياة هاي رظوحرادة رسارررار رروا  رن. ذرااه"  تغييرو النظرام"  ظارس "  تغييوا في النظرام" لرطا رنوا اان  اريد راثر اب

 يردااطع  هاذر رظابالرغ رقرصاار  عىات رظعررقي رظافط عىت رظورماة اأمرن  بضماوا رظماطدةغ في رظحروية مصاظحوا  اطمرن

 . رظوطارة  سراراوا رظبالر رسردالل  مع  حدوقه شعباا مصاظح مع  اىرا
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 بمداب  ذظك اىه ال بد من  قفة عاد ر ضا  رظمعاكضة رظعررقرة في حراه  رظري اان  ارايعوا عد را اهات  كهاناات    
7
 . 

 بعاد خاصاة رظمعاكضة رظعررقراةغ رطررف برن  رضحا رسردطابا رالخررة رظري سبد  سدوط رظامال رظلاورت فدد شودت    

 ثعىاا " عمىرااة بعااد  كسامرا رالخراارة  رعااالن" رظعاررق احرياار قااانون" رالمريكراة رالرركة   كاايرالمري رظكااون رس رقاررك

 . العواق في تغييو إحداث نيتها"  رظصحررء

 رظخااكجي رظادعم مان حضاوكها الارمد  رظراي رالمريكاي ظىمشار   رظمؤيادة رظخااك غ فاي رالطررف بعض نشط  فدد    

  جارى.  نروياوك  ظادن في رظعررقي رظوطاي رظمؤامر رطاك في  رجرماعات ةعدّ   عددت رظامالغ ا ررر في عىره  اررهن

 رظعمومرة رظ معرة رجرما  عدد في ن ح رظعررقرةغ رظمعاكضة مع ظوا  مالدا رالمريكرة رالرركة اعررن بعد رظاشاط هذر افعر 

 نشااطواغ فاي نوعراة ندىاة رق احد رظمعاكضة رطررف جمع في فش  رالجرما  هذر ظكن. 0999 رال ل اشرين في ظىمؤامر

 رظملاعي رجدّ  ذظك من  راثر. بمؤسلااوا ركاباطه في  أ رالمريكرة ظىلراسة رظمر جة طر حااه في سورء ب ديد يأت  ظم

 رظلراسااة ظطر حااات ظىدعايااة ررةأ  رظاات رظحدردرااة رظاضااال ساااحة عاان بعرااد  فاعاا   راار رطاااك رظاات رظمعاكضااة ظرحوياا 

 . رظعررق ريرء رالمريكرة

 رظروص   ام رظخالف نداط من رظكثرر ظرضررق جوورها من رظوطارة  رظشخصرات  رظدوى رالحزرب اثف  رظمداب   في    

 معر فاةغ عادة  ظعورما  غاىاك رظىحماة حرات يمكان ظام رناه رال. ذظك صرا ة  حرت دديةرظع   رالموك ظبعض مشرر  فوم رظت

 . رالطررف ظوذه رظمشرراة سمرظدور عن اعبر موحدة صر ة رظت رظ وور هذه حصرىة احوي 

 

 رظذرارة قورها عىت اعرمد  رظري رظوطن ررخ  رالمردرر ذرت ساسرةرأل رظدوى نحو احراه في حزباا  من جانباا فدد اوجه    

 رالخارى  رظداوى رالحازرب مان رظعدياد  ماع راصااالاه  رصا  اماا رظماشاورغ رظر ررر عمىرة في شعباا جماهرر رظت  الراد

 مورقاف عان اعبار  ماذاررت براناات صادكت عاواا رظمشرراة رظاشاطات من  عدرر ملردىةغ  عدد رظحزبرظ  رظشخصرات

 . شعباا عن  باظدفا  رظوطن في رظ اكية رالحدرث برطوكرت ارعىق رظوطارة رظمعاكضة من عديدة الطررف موحدة

( 8100رب )ؤامر رظاوطاي رظلاابع  ك م هذه رظاشاطات  رظفعاظراتغ  في معر، ادررم ما رن ز في حراه اوصا  رظما    

 رظدارااوكياة رساداط موماة ارطىباه رظاذ  رظملاروى ر ن هاو رظراول رظعررقرة رظمعاكضة  ضع رن رظورضح من: " رظت مايىي
  رظرطااوكرت. موحااد عماا  برنااامض عىاات  رالافاااق رظمشاارر  رظرالاارق  الاارىزل رظرااي رظماشااورغ رظااديمدررطي رظباادي   رقامااة
 رظمعاكضااة مااع ارعاماا  ااناا  رظرااي  رالطااررف رظااد ل ماان رظعديااد مورقااف فااي  ا راارر اؤشاار الخراارةر  رظد ظرااة رالقىرمرااة
 احادرها ساراقات  فاق ارعاما  رظراي رالطاررف بعاض باسرثااء معوا  رضحة عالقة ظوا ظرل  رظم ا كة  رظبىدرن. رظعررقرة
 عاادر مااا رطررفوااا بعااض مااع ر  معاكضااةرظ مااع رظرعاماا  فااي امااانع رظ ربرااة رظبىاادرن معماام ااازرل  ال. رظدومرااة مصاااظحوا
 رماا. رظمرحدة رالمم مع  عالقااوا ب درر في رظحاامة رظلىطة خالل من رظعررقي رظشأن مع رظرعام   افض  قىرىةغ رسرثااءرت
 فداطغ عىروماا محلاوبة  رطررفاا اادعمان فانوماا ظىمعاكضاةغ رعموماا اعىاان رظىران  بريطانرا رالمريكرة رظمرحدة رظواليات

 . اطىعاااه شاعباا مصااظح عن بعردر بمشاكيعوما  كبطوا عىروا باظوصاية ادومان  هما رظوطنغ خاك  رالساس في طااش
  ةمومرا توافقهرا يغرم اآلن، حتى تتمكن لم كونها هو الدكتاتويي ، ضد بنضالها ريضو العواقي  المعايض  يؤذ  ما ان

 القواسرم ةرنيعبرو  ةمرل بونرام  ةلرى جمراةي بشكل اقاالتف من الموحد، السياسي الخطاب في اساسي  ةناصو حول
 للخرال  ريتطلعرون يروم كرل الدكتاتويير  يواجهرون الرذين الشرع  البنراء سياسري  رموجعي   سندا ريشكل المشتوك ،

"  منها
8
 . 

كؤيرااه الصااالر عاار،  ه باا  اداادل خطااوة رظاات رالماال حاارن ظام يكرفااي رظحاازب بادااد رظورقاع رظااذ  اااان ساااردر فااي حراا    

 في هذر رظ ان  راد رظحزب عىات . نذر آملروى رظمومات رظري طرحوا رظوضع ب ضا   رسراوا، رظمعاكضة ظركون الر

رج  رن اي جمىة من رظموال  من رظعم  رظمرحىة في هذه رظورج  رن
9
 : 

 رظوطاراة معاكضاةرظ رطاررف بدراة مع  رظرعا ن ظىرالرق مؤقرةغ ر  ثابرة فاعىةغ رشكال الي ار رظحثرثة رظ وور مورصىة -0

 . محدرة مشرراة رهدرف رساس عىت ر  رظمشرراة  رظدورسم رظوطارة رظثورب  رظت يلراد برنامض رساس عىت

  رظرالارق رظرعاا ن رشكال من شك   أ  أ سراسيغ رافاق رظت ظىروص  رالساسرة رالحزرب مع رظملاعي في رالسرمررك -8

 .  شعباا بالرنا اورجه رظري رظرررلرة رظدضايا حول مشرراة صوكرتا ررنت احد يرضمن رالطررفغ رظمرعدر ر  رظثااري

 رظوطارة رظمعاكضة في رظديمدررطرة رظدوى عمول مع رالطررف  رظمرعدرة رظثااررة رظعالقات  اعزيز اطوير في رظمضي -2

 . ديمدررطيرظ رظبدي   رقامة رظدارااوكية ريرظة شأن في رظحزب اصوكرت مع مورقفوا في اىردي رظري رظعررقرة

  اعزياز رطررفاه بارن باظرالارق رالكادااء عىات  رظعما  رظاديمدررطي رظررااك قاوى ماع رظعالقات ظرطوير رظلعي مورصىة -4

 . نحوه جديدة  شخصرات قوى رجرذرب ر ن احول رظري رظمعوقات  ريرظة مورقفه
                                                           

7
 . الحدا 92غ مصدك سابقغ ص ...رثائق المؤتمو الوطني السابع: رنمر 
8
 .10غ مصدك سابقغ ص ...رثائق المؤتمو الوطني السابع: رنمر 
9
 .18 – 10رظمصدك رظلابقغ ص  



 باال ساااط رالاصااال م ااال فااي خاارىرال رالحاازرب مااع باظرعااا ن ر  بمفاارره رظحاازب بوااا يدااول رظرااي رظمباااركرت اعزيااز -1

 فااي  رظمشاااكاة رظزياااكرت عباار  رظد ظرااةغ رالقىرمرااة رظمؤسلااات  مااع  رال كبرااة رظعربرااة رظبىاادرن فااي  رظشااعبرة رظرساامرة

 باظشاأن رظمرعىداة رظدضاايا ريرء رظوطاراة ظىمعاكضاة رظمشارراة رظامار  جواات عكاس في ماوا ظالفارة  رظاد رتغ رظفعاظرات

 . طر حااوم  اعرية  مااصريه رظامال نشاطات رجوةمو  في رظعررقيغ

 رصاادكه رظااذ   رظااادرء ظىحاازب رظلااارس رظااوطاي رظمااؤامر رقااره رظااذ  رظااديمدررطي رظااوطاي رظمشاار   اااون اأارااد -9

 رجا  مان رظعررقراة رظوطاراة رظمعاكضاة رطاررف بارن ظىحاورك رساساا اصىح رظمشرراةغ رظدورسم  بران رظخامس رظكونفرنس

 . مشرر  ممكن هو ام رظت رظروص 

 

 من احلصار االفتصادي والعقوبات الدولية عموماوف  امل       
  -اشعبن عن للحصار املشروط وغري الفوري الرفع اجل من -

رظشع  رظعررقي  عن رظعدوبات رالقرصارية برفع طاظب  رظري رظدارااوك غ ظىامال رظمعاكضة رظدوى من ةقىّ  برن حزباا اان

 رظاوطاي رظماؤامر اباااه رظاذ  رااز رظم شاعاكه صاى   قوبى  رعواه رظت ذظكغ   ضاعه رظمطىا  فاي. شرط ر  قرد ر ن

 (0992 رظثاااني اشاارين) رظخااامس
10
( 0991)رظلااارس  رظالحداارنغ رظمااؤامرين  راااد عىرااه فااي 

11
( 8110) رظلااابع  

12
 

غ ارارح رظادارااوك  بمعاكضة من قب  رظعديد من قوى رظمعاكضة رظراي اانا  اارى فاي رظحصااك  سارىة الضاعاف رظاماال

  "! النه سردو  رظامال " ي كفعه خطرر عىت هذر رظاضال ظىشع  فرصا رابر السداطهغ  ارى ف

  بعااض غ0824   0012 رظداارركين فااي رظالحااق  اطااويره 929 كقاام رالماان م ىااس قااررك رعرباار نفلااه رظوقاا   فااي    

شاعباا  معاناة من رظرخفرف نحو خطورت رالخرى رالجررءرت
13
 ظكااه باظمدابا  حاذك مان رظملااعيغ السارما رالمريكراةغ . 

بديال عن كفع رظحصاك عن شعبااغ  راد عىت رنه سرورص  نضاظه حرت يرم  929ن  اودف رظت جع  اافرذ رظدررك رظري اا

 رظشع كفع رظحصاك عن 
14
. 

 ثالثة عشار عاماا حصرىة رذ برّا  ة رسراد رظحزب في موقفه هذر رظت حدردة رن رظحصاك رالقرصار  ظع  رر ركر مدمر    

،  ثماواا رفاع  رنه  رظكبرىغ رال ظت ضحرروا هو شعباا رن بالرناغ عىت رظمفر ضة رظد ظرة رظعدوبات من  معاناااه فاي باهماا

  قادكراوا قورها ظعمول الب   ما جلرمةغ رضررك من بلببوا رالقرصارية رظبالر بداعدة ظحق ما  في رظمرعاظمةغ رالنلانرة

 . مدمرة آثاك من رظم رمع نلرض في ارا  ما  في  اعطر غ رهدرك من

 خاصة رالمبرياظرةغ رظد ل عمدت رظري رالقرصاريةغ ظىعدوبات الوحشي الطابع اام  ب الء رظمر عة رظحصرىة اشف      

". رظاادارااوكيرن حكاموااا معاقبااة" باادعوى رالخاارى رظااد ل عىاات فرضااوا رظاات رظماضاارةغ رظعدااور فااي رظمرحاادةغ رظواليااات

 ال رظاذ  رظ مااعيغ رظعدااب مان رظااو  ظواذر" الخالقراةر" رظداعدة ادويض في حاسم باصر  ثم من رظحصرىة هذه  رسوم 

رظ رر  عىت رالكررة مالءإل  سرىة اونه يعد 
15
 . 

 ارحداق ظام  نورقصاواغ عروبوا نفله رظوق  في حزباا رنردد رظري رظدرركرتغ هذه اطبرق عىت د ىّ ع   رظري رآلمال رن  رر    

ةاملين اساسيين ذظك رظت  سب   يرجع. جزررا رال
16
: 

 رحرراجاااه يخادل رظاذ  باظدادك الإ اافراذها عان  عز فاه ماوااغ السرلبي  الدكتاتوي  النظام مواقف يرمث  في ل االرلالعام

 ! رظرطبرق من مفرر،  ي د ال حرن برطبردوا االعبه  رظت رظلراسرةغ  مصاظحه رظماظرة

 فاي  بريطانراا رظمرحادة رظوالياات ثىاومم رظرواا ااان يى اأ رظراي غرالتسرويف المماطل  اسالي  رظت العامل الثانييرجع  اما

 رظمرابطاة  رجبااواا رن ااي فاي ذراواا رظعاظمرة رظماممة برر قررطرة اباطؤ  رظت رظرافرذغ عرقىة بودف رظمرحدة رالمم رجوزة

 . رشررفوا كقابروا  ضعف بذظكغ

  

 ال ضاا  رظاااجع رظحا  ياوفر ال رركرظدا هاذر رن غ929 ظىداررك رظلىرم رظرطبرق عىت يىح  هو عىت رظد رلغ حزباا راد ظدد    

 بادي  ال  رناه.  جاه رفضا  عىت اطبرده حال في حرت رظد ظيغ رالقرصار  رظحصاك عن رظااجمة رظمأسا يةغ  بالرنا شعباا

 رظماظراة رظماوركر  اكاريس رظشاع غ عن رظحصاك ظوذر رظمشر ط   رر رظفوك غ رظشام غ رظكام غ رظرفع عن ذظكغ رج  من

 رظاات رظحراااة العااارة - رالخاارى  رالنلااانرة  رظصااحرة رظ ذرررااة رظشااع  رحرراجااات ااماا  اااأمرن فااي ارساارخدرمو ب اناا  -

                                                           
10
 . 0992اشرين ر ل  81 – 08غ "مؤتمو التجديد رالديمقواطي  " رثائق المؤتمو الوطني الخامس رظحزب رظشروعي رظعررقيغ  
11
 .0992غ رياك "طريق رظشع  " غ ماشوكرت 4221تموز  82 – 82رثائق المؤتمو الوطني السادس رظحزب رظشروعي رظعررقيغ  
12
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جديااد  ماان رظلااىمرة رالنراجرااة رظااد كة رطااالق خااالل ماان رظااوطاي رالقرصااار
17
 باارن باظفصاا  حزباااا طاظاا   ريضااا  ظوااذر. 

  اادمررهاغ رظمحماوكة ارااوك رظاد رظاماال رساىحة عان رظرفرارش  موماة شاعبااغ عان رالقرصاار  رظحصااك كفاع موضو 

،  رظمومة هذه رن اي يكون ال بحرث  رظم مادة رظعررقراة رالكصدة باطالق اذظك ااطاظب رظلراق هذر  في. رظحصاك ظرفع شرطا

 . رظبالر في رالقرصارية رظد كة احريك في اما  رظصحرةغ رظ ذرررة شعباا معاناة اخفرف في ماوا ظالفارة رظخاك غ في

 لصرندرق مخصصر  كانر  التري النفطير ، العائردات مرن( %00) جردا العالي  النسب  بخفض  ايضا ناطالب قد اما ااا    

 رال ل ااانون 1 فاي رظصاارك 4000 رالمان م ىاس بداررك  فعاال ذظاك احداق  قاد .الكوير  غزر من المتضويين تعويض

 رظات خفضاوا رظضار ك  مانت أنه ظوذر رادنا عى  عاظرة ابدت نلبة مع ذظك  هي غ%81 رظت رظالبة خفض رظذ  غ8111

 . رفعوا اأجر  عىت  رظعم  رظرعويضات ح ول احديد في رظمعرمدة رظمعايرر في رظامر رعارة جان  رظت ممكنغ حد ررنت

 رظافطراة رظماظراةغ رظابالر ماوركر ظوصاول  ضامانا رظشاع غ عان رالقرصاار  ظىحصااك رظمشار ط  رار رظرفاع حاال  في    

 بطاريدروم اوظرفواا مان رظحكاال  ظمااع  اامرراهغ رالقرصاار معافااة مراارين  رظات رظشاع  رباااء من ملرحدروا رظت   ررهاغ

 حصاة مصااركاوم ر ن  ظىحرىوظاة رظشاع غ  قماع رظحار ب  شان  رظرلاىح رظعلاكرة عىت: رظماضرة رظعدور من رظمعر فة

رب )ي رظمااؤامر رظااوطاي رظلااابع راااد حزباااا فااي رظعديااد ماان رظمااساابات  رخرهااا فاا رظافطرااةغ رظعاراادرت ماان اررسااران رقىاارم

 قارماا،غ .. رظاماال ماابدي يبدات رظمرحادةغ رالمام جانا  من مؤق  رشررف ظرأمرن آظرة  ضع رظمااس  من" عىت رن ( 8110
 مان فىرس. رظ ر، ظوذر  فعاظة مااسبة ر ظرة  اراربات ضمانات اوفرر ر  رظمذاوكةغ رظماظرة رظموركر رنفاق را اهات عىت

"   علاكريا  ربىوماسارا سراسارا عزظاه يروجا  رظاذ  رظاماالغ الكررة م ادرر رالنفااق يخضاع رن اطقرظم ر  رالنصاف
18
 .

 ظمفاقمااة جوااد ااا  بااذظور رظااذين ظىحكااال  رااحاا  باااظ رررغ شااعباا رظد ظرااة رالقرصااارية رظعدوبااات رثخااا  ظدااد: "  رضاااف 
 رظدراورغ مان باظمزياد  اكبرىاه شاعباا  الكهااق  با رظعداابغ مان ظالفاالت فدط ظرس بوا يحىمون يكونور ظم  فرصا عورقبواغ
 ااطىاق رنماا رظشاع غ عان رظعدوباات هاذه برفاع ارصاعد رن يروج  رظري مطاظبراا  رن. نماموم ضد  نضاظه حراره  ش 
 يكاف ظام رظاذ  رظكفاار اصعرد  من رشدغ  عزيمة رابر بدوة رظدارااوكية  جه في رظاوو، من سرمكاه ذظك رن رركر  من
" رظعررق في رظديمدررطي رظر ررر رج  من غ يوما عاه

19
. 

 مان امكرااه  أ  رظدبىوماسارةغ رظلراسارة رظاماال عزظاة بفاك رظدباول رالحاورلغ من حال بأ  يعايغ رظموقف هذر يكن  ظم    

 . جديد من رظعلكرية ارسانره  بااء رظافط بعاردرت رظرحكم

 رظمصاادكةغ رظاافط امرااات يياارة يااؤمن بماا غ 108   119: رالماان م ىاس قااررك  برعادي  حزباااا طاظا   بمدابا  ذظااك    

  رسرثااء رظمطىوبةغ رظكمرة خاك  رظعررق رظت رظمرحدة رالمم مبعوثي  نفدات رظرعويضات ظصاد ق رظمدركة رظحصة  جع 

 ةرظمطىوبا ظىماورر رظعاارل رظرويياع  ضامان رالقرصااريةغ رظعدوباات من رظدارااوكيةغ سىطة خاك   هي رظعررقغ اررسران

 . رظمرحدة رالمم كقابة  اح  رظشع غ ربااء جمرع عىت

 :رنااااااااه آنااااااااذر  حزباااااااااا كأى رظااااااااذ  غ929 رظدااااااااررك رظاااااااات طريدااااااااه رظمطاظاااااااا  هااااااااذه بعااااااااض رخااااااااذ  قااااااااد

 اىبرة يضمن  ال مطاظبااغ ا  يىبي ال فإنه" رظد الكرت من رابر مددركر،   يوفر رظافطغ من رابر امرة برع يبرح اونه ك م" 

 رطاالق"  رظات رعاا رظحازب ذظكظا". رظطرياق هاذر عىات خطاوة يكاون رن يمكان  ظكااه"  ظشاعبااغ حةرظمى رالحرراجات اام 
  رظاد رء رظ اذرء ظراوفرر ظارس رظكافراةغ رظماوركر ااأمرن رجا  من رظخاك غ في رظعررقرة رالكصدة ا مرد  رظ اء رظافط اصدير
 رالماام  كقابااة بأشااررف ذظااك ااا  ياارم رن عىاات رالقرصاااريةغ رظااد كة رعااارة فااي رظملاااعدة رجاا   ماان باا  فحلاا غ ظىشااع 
،  غ929 رظدااررك  رضااعي اشاادر رنرداادنا امااا". رظمرحاادة  رظحااد رقرطااا  فاار، فااي  بريطانراااغ رظمرحاادة رظواليااات  خصوصااا

 اصادير فار، ريضاا  رنرداد رظحازب. رظداررك برافراذ رظمرعىدة رظافدات  سد رظرعويضات رفع ال رر،% 21 رظباظ  رالعىت

،  ذظاك في  كأى رظررارةغ  رظمورنتء يرالكرض عبر رظافط معمم   فاي.  رظمار، رظ او  يعااني رظاذ  شاعباا بحاق رجحافاا

 رالجاررءرت  بعاض غ0924   0012 رظدارركين فاي رظالحاق  اطاويره 929 كقام رالمان م ىاس قررك رعربر نفله رظوق 

 . شعباا معاناة من رظرخفرف نحو خطورت رالخرىغ

 

م ر ن ما صااات  عوررااق ماان طاارف رظامااال رظمدبااوك ماان جوااة  ماان طاارف ظاام يكاان ياار 929 راار رن  ضااع رظدااررك     

 . خرى ال بد من رالشاكة رظروا هااHرظواليات رظمرحدة  بريطانرا من جوة 

 باظرافرااذغ ظىاارحكم رظاادارااوك  ماا كراااه رظامااال  رصاا  غ0999 رال ل اااانون فااي 929 رظدااررك برافرااذ رظمباشاارة فبعااد    

  فاي. رظشاع  رباااء مان  رساعة فئاات ضاد الاالر رظرموياراة رظحصاة  رسارخدرل رظمويعاةغ رظماورر فاي  رظ اش  ظىرالع 

 ماامظأل رظبرر قررطرااة رالجواازة  اىكااأت رظرافرااذغ طريااق فااي رظعررقراا   بريطانرااا رظمرحاادة رظواليااات  ضااع  نفلااه رظوقاا 

 رظمحرااجرن رظات  رالر ية رال ذية  صول اأخرر رظت بد كه رفضت رظذ  رالمر رظشأنغ هذر في بورجبااوا رظدرال في رظمرحدة

 . شعباا  باات ربااء من ظرواإ
                                                           

17
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 فاي باهماا ثمااا فرضاوا جاررء رفع  رنه رال ظتغ ضحرروا اان شعباا رن رظد ظرة رظعدوبات اطبرق نرارض برا  هكذر رذن    

 ظىحكاال رااحا "  ماابرا.  نلار ه رظم رماع عىات آثااك مان عاواا ن م ما  في باقرصارهغ ظحد  رظري رالضررك  في معانااه
 با  رظعداابغ مان ظالفاالت فداط ظارس بوا يحىمون يكونور ظم فرصا ظى ماهررغ باظالبة عورقبوا ظمفاقمة جود ا  بذظور رظذين

ااطىق من رركر  رن ذظك ... نمامومغ  رن مطاظبراا  ضد  نضاظه حراره  ش  رظدرورغ من باظمزيد  اكبرىه شعباا  الكهاق
جه رظدارااوكية بدوة رابر  عزيمة رشدغ  من اصعرد رظكفار رظذ  ظم يكف عاه يوماغ مان رجا  سرمكاه من رظاوو، في  

"  رظر ررر رظديمدررطي في رظعررق
20
 . 

 يارى يكان ظام فاناه غ929 ظىدررك رظلىرم باظرطبرق حزباا مطاظبة من رظر م  ثمة مالحمة رسرررارة هاا  هي رنه  عىت    

 رظرفاع رجا  مان رظعما " ظذر راد رظمؤامر رظاوطاي رظلاابع عىات .  جه رفض  عىت طبق  رن حرت رظااجعغ رظح  رظدررك في
 رظراي  رظد ظراةغ  رالقىرمراة رظعربراة  رظدارركرت  رظمورقاف رظخطاورت  رعام شعبااغ عن ظىحصاك رظمشر ط   رر رظفوك 
 مورصاىة ذظاك ب انا  رظموام ن ما. رظادارااوكيرن  حكامه رظشع  برن  ممرزر رظمومةغ هذه احدرق في رظرع ر  عىت الاعد
  رذالظااه شااعباا عىاات رظحصاااك ربداااء رظاات رظررمراة  رظبريطانرااةغ رالمريكرااة  رال ساااط رظلااىطة محااا الت  مورجوااة اعرياة

"  بمعانااه  رظمراجرة
21
 . 

ظحصاك ان موقف رظحزب رظشروعي رظعررقي من ربرن افكرك رظاص رظلابق  رفعه رظت نوايره رظماطدرة سرررح رالسرارا      

 .رالقرصار  ظم يكن رحاريا ب  اان ذر شدرن

 ". الدكتاتوييين رحكام  الشع  زا بينممي  ... شعبنا ةن للحصاي المشورط رغيو الفوي  الوفع" فمن جوة رعا رظت  -

 ابقرراء الررى الواميرر  رالبويطانيرر ، االمويكيرر  راالرسرراط السررلط  محررارالت رمواجهرر  تعويرر "  ماان جوااة رخاارى رظاات  -

 ". بمعانات  رالمتاجوة راذالل  شعبنا ةلى يالحصا

 

 !طبول احلرب تقرع مبكرا
بوش رالبن في رالنرخابات رظرراسرة في رظواليات رظمرحدة  صعور رظ مووكيرن رظت رظحكم هاا غ   قاو  جوك  بعد فوي 

ياادر ماان رظرعدرااد  رظرطااوكرت  رظراادرعرات رظرااي اىرواااغ شااودت رظعالقااات رظد ظرااة مز 8110 ساابرمبر/أيىااول 00أحاادرث 

يريد اوظراف اان  رظرهانات رظ ديدةغ خصوصا مع اعزي مورقع رظرراك رألاثر اطرفا في رإلرركة رألمريكرة رظ ديدة رظذ  

 .أحدرث سبرمبر بفر، رظورماة رألمريكرة عىت رظعاظم بدوة رظمدفع

 

 ذظاك باإلطاحاة بحكوماة طاظباان فاي "  الحمل  العالمي  ضرد اريهراب" من ما سمي بـ  الموحل  األرلىففرما أشرف      

إلضفاء رظمزياد مان  آنذر رظ ديدة  غ اصاعدت رألصورت ررخ  رإلرركة رألمريكرة"رظداعدة " أف انلران  احطرم اامرمات 

أ  اشك  قورعد خىفرة ظه أ  ادادل رظادعم " تؤر  اريهاب"رظرشدر  اوسرع ررررة رالسرودرف ظرشم  رظعديد من رظبىدرن رظري 

 شودت هذه رظمرحىة ادقردا أل ظويات رظلارررار رة رألمريكراة حراث ". الحوكات رالمنظمات اريهابي "ذر رظم ال ظـ في ه

 ظام يكراف صااا  . العرواق رإيروان ركوييرا الشرمالي  ااال مان رظاذ  ضام" محروي الشرو"صارا ة مفواول  حراوااالحماا 

لعاهم رظدرر  ظروسرع مفواول رإلكهااب ظرشام  إنراا  أساىحة رظلراسة  رظدررك في رظواليات رظمرحدة بذظك ب  ظوحظ اذظك م

 مان هااا . في إنراجوااالمتهم األرل  يعربر –بحل  رظرؤية رألمريكرة  -اذر  ي حررظعررقاان رظامال رظدماك رظشام   رظري 

مريكراة رظمزياد  راخااذ رإلرركة رأل غرظامال بما في ذظك رظروديد بإيرحره من خاالل خرااك رظحاربهذر اصاعدت رظحمىة ضد 

" فاي رظعدرادة رظعلاكرية ظىوالياات رظمرحادة باالنرداال مان  التحرول كرفاق ذظاك . من رإلجررءرت  رظمماكسات بواذر رالا ااه

 قااد  جااد ذظااك رنعكاسااه عىاات أ ضااا  رظمعاكضااة رظعررقرااة ".  اسررتواتيجي  الررودع الوقررائي" رظاات "  سياسرر  االحتررواء

احاظفااات جدياادة  رساردطابات جدياادة أظدا  بثدىوااا عىات رظعماا  رظمعاااك،   حاد ث امااايزرت  رصاطفافات ررخىوااا  نشاوء

 . من مومااه تد عدّ 

 

 من رظمؤاد أن رظرمرياات  رالسرعدرررت رظعلكرية  رظمشا كرت رظري اان  ا ر  في  رف محكماة رإل االق  رظراي     

ثراف  ماا صااحبوا مان صاخ  ابرار غ كرفدواا عىات رألك، حمىاة إعالمراة بادخان احرااذر  رظوالياات رظمرحادة قام  بوا

  .جعىوا افع  فعىوا في أ ساط عديدةغ خاظدة مااخا حربرا  حاظة كع 

 

غ  ذظاك أمار طبرعاي ألن حول قاارل رالياال  صارر  رالكرررت  بمداب  ذظك اكاثرت رألسئىة  عالمات رالسرفوال  رظرع  

 ااان فاي رظورقاع جادالم ىداةغ با  عىات رظعكاس  رظاداش حول هذر رظدضايا ظم يعاد نداشاا أااريمراا صارفا ي ار  فاي  ارف
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من نمال شموظي قمعي إكهابي رظت بااء  االنتقاليد ك حول مصرر رظوطن  ملردب  شعبااغ  ه  سرلرطرع بالرنا  اصاخب

 رظداركة حدا عىت إن اي هذه رظمومة رظخطررة  رظابرىة في أن؟القوى نمال ريمدررطي اعدر   ادر ظي أل ال ؟  ما هي 

  

  أمال اصااعد رظروديادرت رألمريكراة بااظى وء رظات خرااك رظحارب اوسارىة ظحا  رأليماة رظباروياة رظملرعصارة فاي بالرناا    

غ ادفد  أسائىة عديادة عان ر ك رظمعاكضاة رظعررقراة إذر ماا رنادظع  رظحاربغ  اراف ساررعام  ماع رظوضاع رظ دياد ؟ رنذر 

 : اوسع  ررررة رألسئىة ظرشم  سؤرظرن مومرن جدر هما 

  

 قرامااه  غ رظذ  خرب رظبالر  رسرازف شعباا في معاكاه رظد نكرشوارةهل المطلوب االصطفاف مع النظام الدكتاتوي  -

 ؟ رظمرعدرة

ساااداط رظاماااال إل ةلرررى بالدنرررا أم هرررل سررريتوج  ةلرررى المعايضررر  أن تسررراند الحملررر  العسررركوي  األمويكيررر  المتوقعررر  -

  رماك  خررب ظبالرنا ؟ رظدارااوك غ بما سرحمىه من متس جديدة ظشعباا

 

 :ال بد من التوقف ةند قضيتين اساسيتين يمكن طوحهما ةلى هيئ  سؤالين ب في ظل هذه الجل  

 

 لماذا يفض الحزب الشيوةي العواقي خياي الحوب؟: السؤال االرل

 ؟الخياي هذا من الحزبكيف تطوي موقف : السؤال الثاني

 

 رب ملاذا رفض احلزب الشيوعي العرافي خيار احل
" رظىملات رالخررة"رظذ  اان يضع " مؤتمو لندن"قب  رالجابة رظرفصرىرة عن هذر رظلؤرل البد من  قفة سريعة عاد     

عشرة رظرحضرررت العرمار خراك رظحرب  رظح  رظعلكر  السداط نه  إفكما هو معر ف ف .السداط رظامال رظدارااوك  

رنعدد  غرظري رنشأت  رنرط بوا اافرذ هذه رظمومة" قورت رظرحاظف رظد ظي " رظامال رظدارااوك  عبر عم  علكر  ادول به 

مؤامر حضراه معمم رظدوى رظمعاِكضة ظىامال رظدارااوك  رظري كرها  عىت رظعام  رظخاكجي في رسداط  (ظادن)في 

هذر رظمؤامر  ظكن رظحزب رظشروعي رظعررقي ظم يحضر. رظدارااوكيةغ  عىت خططه ظىر ررر في رظعررق عن طريق رظحرب

" رظري شا  عىت رظحزب حمىة رعالمرة  ص  بعضوا رظت راوامة بـ  نذر آمما رثاك حفرمة اثررين من قوى رظمعاكضة 

ريغم هذه الحمل  القاسي  ظل الحزب متمسكا بوفض  للخياي العسكو  نه أ رر ". راي ظصاظح رظامال رظدارااوك رالنح

 . هو الخياي الوطني الديمقواطي من جه  اخوى، وخآاالجنبي من جه ، ريهان  ةلى خياي 

 

غ رظذ  عدد باسم جمع رطررف رظمعاكضة  اوحرد جوورهاغ ظم "مؤامر ظادن"رن رظمالحمات رظلابدة اررح رظدول رن     

فدد . نر   رن يأاي في  رر ما جاء عىره في اراربره  ماو ه  ماطىدااه -احزب شروعي  -يكن يمث  رظطمورغ  ااا 

رظرحضرر ظه  في ررركاهغ رخطاء عدةغ  اان  رظرأثرررت رظخاكجرة ظالسفغ  ك م ما بذل من جوور  ركاكب  في سراق

 .ظىرخفرف ماوا  رظردىر  من فعىواغ ابررة

ب  رنه ظم يلرطع رظاطق بكىمة حق حول رظملأظة رالهمغ  نعاي عمىرة  آظرة رظر رررغ خشرة رن يضعه ذظك في موقع     

رظذ  اان ابشر به رظواليات رظمرحدة  اويء ظهغ  رارفت برفض بعض نرارض هذه رظحربغ رظرفض ظىحربغ  هي رظخراك 

 .ااالحرالل  ااصر  حاام علكر 

 ما يل   عىره خصوصاغ رنه  قع في ف  رعارة ارار  رظمعاكضة رظوطارة رظعررقرة عىت رسس عرقرة  ريارة     

 .رالجرماعي -رظلراسي :  طارفرةغ  عىت حلاب رظمعراك رالساسي رظلىرم

رن "  رضافة ظذظك فان من برن رسباب رمراا  رظحزب رظشروعي رظعررقي عن رظملاهمة في مؤامر ظادن هو قااعره     
رظلبر  رالمث  ظعدد مؤامر اوذرغ هو رظرشا ك رظمباشر برن رالطررف رظوطارة رظعررقرة رظمعاكضةغ من ر ن ادخ  ر  

"   صاية من أ  جوة رجابرة
22

ااا نام  رن اعدد رظمعاكضة رظعررقرة مؤامرها عىت رسس  ماطىدات رخرىغ "  ظوذر .  
اؤمن رسردالظرة رظدررك رظلراسي ظىمعاكضة رظعررقرةغ  رظمطاظبة بدعم  رساار ر ظررن ظدضرراا ظدضرراا  فدا ظىشرعرة 

"  رظد ظرة  مرثاق رالمم رظمرحدة
23
 . 
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 8112شباط  81 – 09ايا  ذظك في رجرماعوا رظماعدد في  قد اوقف  رظى اة رظمرازية ظىحزب عاد هذه رظدض    

رن ذظك سرضعف اران رظمعاكضةغ  يحدّ من طاقرواغ  ي عىوا راثر هشاشة رمال رظض وط رظخاكجرةغ ب  : "  رسرار  
ذظك رنه يحفز موضوعرا، را اهات رظرعص  رظدوميغ  رظرخادق رظديايغ .  راثر رسرعدررر، ظىرشر   رظرشرذل رالضافررن

  من شأن ذظك اىهغ ر ن كي غ رن يرر  آثاكر، سىبرة عىت  حدة شعبااغ رظري نريد ظوا رن.  رالنعزرل رظطارفي   رظمذهبي

ارأسس ريمدررطرا،  عىت قاعدة رظم رمع رظمدنيغ مع رسربعار رظمماهر رظلىبرة رظري ش عروا رظديكرااوكية  رالنممة 
ص  رظمورقع  رظصرر  رظراافلي حوظواغ  رظرزم   رظرعا  في اذظك اان  قضرة رظحص. رظمعارية ظمصاظح رظشع 

معاظ رواغ ب   نزعات رالسرئثاكغ  رحركاك رظرمثر غ  رالسرحورذ عىت مرراز صاع رظدرركغ  اومرش رظدوى رالخرى 
ه اان  من رظادارص رظكبررة في رظمؤامرغ رظري سرؤثر في رظمدى رظبعرد عىت قدكا“  ا اه  رر ركها من طرف رظبعض 

امؤسلة عىت رالسرمرركغ  قب  ذظك عىت رظفع   رظرأثرر في عمىرة رظر رررغ  في مورجوة رظض وط  رظردخالت رظخاكجرة 
"  في رظشأن رظعررقي

24
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 جاء رنه عن فضال ذظكغ يىبي ما رظعررقرةغ ظىمعاكضة ظادن مؤامر في رظحزب ي د  في ضوء رظمالحمات رعاله ظم    

 رخرى  رجرماعات مؤامررت من االه  ما رظمؤامر ذظك في يشاك  ظم فانه ظذر رظحربغ ولطب فره ادر  اان   ق  في

 . ظه مورصىة رعربرت

 

رظكاماة  كرء عدل مشاكاة رظحزب رظشروعي رظعررقي في مؤامر ظادن  االسبابرظمالحمات رظلابدة ادفعاا ظىلؤرل عن إن 

 ؟ 

 شعباا اطحن رظري رظشامىة رأليمة من مخر  ال بان اامة قااعة اان عىت حزبرظبدريةغ ال بد من رالشاكة رظت رن     

 احدرق ر ن من ظىماطدةغ رسردررك  ال رظعررقغ في رالعماك ظعمىرة رنطالق  ال  رظمتسيغ ظىمصار  نواية  ال   طاااغ

 رظامال هذر رن يرى رظحزب اان  اما رشرنا سابداغ. رظدارااوك  حلرن صدرل نمال من  رظخالص رظدرخىي رظر ررر

 شعباا خر   أمال رألابر رظعارق ظتر  احّول رالجرماعرةغ قاعداه  رنحلرت  جورهغ مبركرت ا  بعردغ يمن ماذ رسرافدغ

 ظامال رالسرثااررة رظدمعرة رظطبرعة ندك  ااّا اما. ثمن بأ  باظلىطة رظرشبث في يكمن رظوحرد مشر عه  بات أيمرهغ من

  رظرعبرر رظرامرم أشكال جمرع من ياهإ  ا ريدها ظىم رمع  قورها أقامواغ يرظر رظلىطة أجوزة  اضخم حلرنغ صدرل

 إظت إضافة. باظرأ  ظىامال  رظمخاظفة رظمعاكضة  رظدوى ظألحزرب غ نصف ثالثة مدى عىت  قمعواغ رظملرد غ رظحر

 في الب  رظذ  رظشام   رظحصاك أشعىوا رظري رظثالث رظمدمرة رظحر ب في باظبالر رظامال رظحده رظذ  رظوار  رظخررب

 رظشباب من  خاصة رظضحاياغ الف منمئات رآل سدوط من اىه ذظك عن ن م  ما عاماغ 02قرربة  شعباا عىت فرضه

 . رالطفال

 ابررة خدمات  قدل رظم رمعغ  علكرة ثر راوا  ابديد رظبالر رقرصار بردمرر  مماكسااهغ نو ه في رظامالغ الب  اما    

 رظشام  رالكهاب سراسة  ماكس. رظلىطة في رظبداء رج   من رظشع  مع صررعه في ظه ر ظوا رعم في طمعا ظالمبرياظرة

 رظدومرات  ربااء رظكرر  رظشع  بحق شوفرارة عاصرية سراسة  رنروض رظكرما ية رالسىحة  رسرخدل رظ ماعيغ  رظدر 

 رقىرمي صم  ظ   في  رظصابئة ن راليزيدير  رظلريان  رظكىدرن  رالشوكيرن رظررامان من رالخرىغ  رظمكونات

 .  ر ظي

 رظامالغ  اان. رظعاظم عن اما  رالقىرميغ رظعربي محرطوا عن ظىبالر خاندة بعزظة رظمرفاقمةغ رظدرخىرة راليمة  رقررن     

 أ  رمال اأررء عدبة رظت باسرمررك نفله هو احول  قد رظمأيقغ هذر يفاقم  اوجوااهغ نو ه  عمول طبرعره من بلب 

 .   طاا شعباا فره ررخ  رظذ  رظممىم رظافق من ظىخر   عتمل

 

 رظمشر    هو غالجذي  التغييو مشورع رظحزب ابات  رظد ظرةغ رالقىرمرة  رظردرخالت رظمعددةغ رظشاركةغ رظىوحة  ك م    

 شرعي بدعم حمتي رن يمكن  رظديمدررطرةغ  رظذ  رظوطارة  رحزربه  قوره شعباا افار رظت رظملراد رظديمدررطي رظوطاي

 .رظد ظرة  رظمؤسلات  رظدوى رظعاظمي رظعال رظرأ  من  نزيه

  

 رظرر يع رساظر  في رالكهابرة رظلىطة  افان رظدمو غ رظدمع ك م حلرن صدرل ط مة ضد نضاظه شعباا  رص  ظدد    

  رجوزاه نماموا ةقاعد ارمرم محا الاوا  في  رظديما وجراغ  رظرشويه رظرضىر  حمالت  في رظ لديةغ  رظرصفرات

 .ماوا رظ ديد  بااء رظدمعرة

  ماوا عافرةغ   رر عافرة مرعدرةغ رساظر   رعرمدت رشكاال  رخذت شعباا جماهرر مدا مة اورصى  ذظك مداب   في    

  رسعة  شرررح فئات رظت  رالحر ا   رظرذمر رظلخط  رمرد. رظلىبي رظرفض  مماهر رظ ماهرريةغ  رظوبات رالنرفاضات

 . رظلىطة حزب  ماممات  رظعلكريةغ رظمدنرة رظد ظةغ مؤسلات  ررخ
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 8112شباط / رقيبالغ عن  رالجرما   رالعررار  ظى اة  رظمرازية  ظىحزب  رظشروعي  رظعر 



 

 ما  هو. ضده رظمامم رظكفاحي رظاشاط في مااس  بامو يدررن ظم ظىامال رظدمو  ظىاوض رظ ماهرر  رظرفض رالا  ظكن    

  ركابط. يةظىدارااوك رظمااهضة  رظدوى رالحزرب عم  ظروحرد رظ وور اعثر مددمروا في اان مخرىفةغ عورم  عن ن م

"  رالمريكي ظكون رس رقررك  درة خاصة رظمعاكضةغ ر ساط في نِشأ رظذ  باالسردطاب ماهغ رساسي جان  في رظرعثرغ

 ا ررر رحدرث نرروا الحقغ  ق  في غرظواليات رظمرحدة  رعالن( رخآظرة في مكان إ هو ما رشرنا )" رظعررق احرير قانون

 رظدارااوكيةغ رسداط في رظخاكجي رظعام  عىت نذر آرظمعاكضة  رطررف ر ى  ةمررها في رالسردطاب  ا ىت. رظعررق في

 رظعررقيغ رظشروعي رظحزب براوا رخرىغ رطررف كأت حرن في. رظحرب طريق عن رظعررق في ظىر ررر خططه  عىت

 رظازيوة ةرظد ظر رظملاندة  عىت رظوطارةغ  رحزربه قوره  حدة  عىت رظشع غ جماهرر عىت ذظك في رالعرمار ضر كة

رن رظحرب ظرل  رظلبر  "  ظذر رادنا عىت . رظماشور رظر ررر ظرحدرق  سرىة رالجابي  رظردخ  رظحرب كرفضة  رظمشر عةغ
"  رظااجع ظرحدرق رظر ررر رظديمدررطي في رظعررقغ  ر  ريمدررطرة يمكن رن اكون فااحروا رحرالل بالرناغ  حكم علكر 

25
من برن  – هو . م رالحرالل رظعلكر  ظىعررقغ ال يربطه كربط بمصاظح رظعررقررنث.. مشر   رظحرب"  من هاا فان . 

من رظورضح رن رظواليات رظمرحدة اريد رن ادرك ملردب  رظعررق . ال يضمن ظوم رظديمدررطرة في رظملردب  –رموك رخرى 
"  بافلوا  ملبدا

26
. 

م  كؤية  رضحة حول رظعالقة برن رظعورم  رظدرخىرة  ماعا ظالظرباس ال بد من رالشاكة هاا رظت رن رظحزب اان يح    

 رالساار رظازيه  رظشرعيغ  برن  فرق جذك  برن طى  رظدعم" فدد اان يرى  جور .  رظعورم  رظخاكجرة في رظر ررر
إن خىط رظمفاهرم  رال كرق يضر بدضرراا رظوطارة  رظديمدررطرة ضركر ..)..( ينرخرآلرظربعرة  رظىواث ظخدمة مشاكيع 

 رظري . ىر اغ  ال يدظ  عىت معرفة  رقعرة برعدردرت رظعالقة برن ما هو خاكجي  برن ما هو ررخىيغ برن رظعورم  رظد ظرةب
عىت ك م ازريد رهمرروا في عاظماا رظمعاصر يبدت ر كها ملاعدرغ  برن رظعورم  رظوطارة رظري ياب ي رظراون رظروا 

"  ة رظشع غ  يضمن رظرطوك رظديمدررطي رظملرد  ظىوطن رعرباكها رالساس في ا  ا ررر ياطىق من مصىح
27
 . 

 

 ر ظي مؤامر عدد  بضماوا رالخرىغ رظوسار  رسرافار رظت رظحاجة ازريد عىت رظحزب رّ شدّ  رظحرب شبح رقرررب  مع    

 ما كرفضا رظعررقغ في رالنلان حدوق حماية رظت رظدرعي 922 كقم رالمن م ىس قررك  افعر  رظعررقرة رظدضرة حول

 حكومة يكون رن ي   رظدارانوك  ظىامال رظبدي  رن  كأى.  ظبالرنا علكر   حكم رحرالل من رظحرب عن يا م رن يمكن

 . رررالفرة عررقرة

 السردالظرة م ِلدة اكون رن ياب ي رظوحدة هذه رن  رعربر رظعررقرة رظمعاكضة عم   حدة احدرق عىت رظحزب  شدر    

  معرمدة ظىشع غ رظعىرا رظمصاظح عن يعبر ريمدررطي  طاي برنامض رساس عىت مبارة  رظمعاك،غ رظعررقي رظدررك

 باظااس مىرصدة مردرنرة -سراسرة قرارة ارصدكه جاكفغ اراك في ياهاإ  جامعة رظملىحة رظدورت  نوو، رظ ماهرر حراة

  . شعبي كسمي شرعيغ ر ظي رعم رظت نفله رظوق  في  الراد رظفعىرةغ  حاجااوم  هموموم

    
 ؟لماذا يفض الحزب الشيوةي العواقي خياي الحوب نعور رظت رظلؤرل رظذ  رنطىداا ماه  هو

غ الحماااا اصاااك  8112امااا معاار فغ فااي اىااك رظىحمااات رظحاساامة  رظمصااررية رظرااي ااناا  اماار بوااا رظاابالر قباا      

حارن ااان رظادارااوك رظمدباوك غ فاي "نصار ساريع   "برحدراق  "خرااك رظحارب  "رظخراكرت  رإلكرررتغ  ظّور موادساو 

 يعااي ذظاك رنااا اااا رماال رفاق  ".مدبارة ظى ازرة"ياافح  هو يرحدث ي كر  بورانا باسم رظعررقغ بأنه سرحول رظبالر رظات 

 . مفرور عىت ا  رالحرماالت

ظعررقاي أن رظطرفرنغ  رن رخرىف  رظماطىداتغ اانا يحصررن رظمرابع رظلراسيغ ناهرك عن رظماورطن ر ملخص القول    

أما رالصطفاف مع رظاماال رظاديكرااوك غ رظاذ  خارب رظابالر  رسارازف شاعباا فاي  :رظبلرطغ في إحدى ير يررن قااىررن

حر ب ررخىرة  خاكجرةغ أ  مع رظواليات رظمرحدة  مخططااواا ظرادمرر بالرناا بح اة إيرحاة رظاديكرااوك  نماماه  هاي 

 . !حراذر " باهي به رألمم ا  "رظري أنر ره  طوكاه في فرررت محدرةغ  أصبح  

  

عرداد اان هاا  بعض رطررف رظمعاكضة رالخرى  من براوا رظحزب رظشاروعي رظعررقاي مان ير خرآل عىت رظ ان      

ففي رظوق  رظذ  ارفض هذه رظدوى  ماذ  ق  طوي  خرااك رظاماال رظاديكرااوك   ارفاع . إن هذه رظررسرمة  رر مدبوظة
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عددين شعاك ريرحره  قدم  رظرضحرات رظكثررة عىت هذر رظطريقغ فإنوا في رظوقا  نفلاه اارفض رظخرااك ماذ راثر من 

رالخاار رظملااراد عىاات رساااس رظحاارب بح ااة إيرحااة رظامااال رظاادارااوك غ ك اام قااعروااا رظشااديدة باظحاجااة رظاات رظر رراار 

 . هو رظخراك رظوطاي رظديمدررطي رخآ ضر كاهغ  اررهن عىت خراك 

     

 قب  رظدخول في صى  رالجابة عىت رظلؤرل رعالهغ ال باد مان ذاار بعاض رظمالحماات رظضار كية رظراظراة رظراي قاد     

 :ازي  بعض رالظرباسات 

فداد ناضا  رظحازب عادة . الحزب الشيوةي العواقي ال يحتاج ألن يثب  أن  كان خصما ةنيردا للنظرام الردكتاتوي   .0

رظت أكقت رشكال رظكفار رظثوك  ضد رظديكرااوكية  رجوزاواا رظدمعراةغ  هاو  عدور ضد هذر رظامالغ  ظ أ  ظعدة ساورت

 قادل رظحازب عىات هاذر رظطرياق .  خا، رنصاكه رظبورس  معاك  ررمرة مع قورت رظاماال رظادارااوك  الكفاح المسلح

ظواذر ال  . اضحرات جلرمة من رج  احدرق رهدرفه في بااء عررق ريمدررطي  مرحرك مان اا  رشاكال رظعلاف  رظمىام

ي ويغ اح  رية ذكررع اان غ رظدبول باظر ىرط رظمر   ألطر حاة مضاىىة ظالسافغ ااان يطرحواا رظابعض  قورمواا أن 

 هاذه . كفض رظحزب ظخراك رظحرب اان يرارجم اماا ظاو أناه يرباات بشاك  أ  بااخر فكارة رسارمررك رظاماال رظادارااوك 

ساف سااوى اشااويه رظموقااف رظااوطاي رظااصااع ظىحاازب  خطااه ظفوااا رظاات يارواااغ  هااي ال اعاااي ظالأرظم اظطاة مىربلااة ماان 

اماا رن عار، موقاف . رظلراسي رظملرد  ا اه ما اان يرسام ظبىادنا مان رر رك  ظشاعباا مان مخططاات  سارااكيوهات

مان ( رظاوطاي  رظاديمدررطي)رظحزب بوذه رظطريدة رظم ىوطة اأنما اان يررر به رسرئصاال رظمشار    رظطرياق رظثاظاث 

ظرفكررغ  باظراظي يصبح رظخراك رالمريكي رظبدي  رظوحرد ظىامال رظدارااوك غ حل  رجروار مر جي هاذه ررررة رظبحث  ر

 .رالطر حة

أكررد الحررزب فرري الكثيررو مررن المناسرربات ةلررى أن يفضرر  لخيرراي الحرروب، كخيرراي اسررتواتيجي، رقبررل ذلرر  يفضرر    .8

وال رقوف  مكتوف االيد ، متفوجا ةلى االحداث رستمواي بقاء النظام الدكتاتوي  نفس ، ال يعني بأ  حال من االح

غ ب  راد رظحزب في مااسبات اثرارة عىات رناه ساردعو  سرورصا  رعوااه  نضااظه رظاذ  ظان يكا  مان رجا  رتطوياتها

مث  ظحا  راليماةغ  ساركون حراث جمااهرر شاعباا  رظات جانا  مطاظبواا أاحدرق رظمشر   رظوطاي رظديمدررطي اخراك 

 احراااوا 
28
 . 

 

كان نابعا ةن طائف   إن الوفضرر رظت مرابعة سراسة رظحزب  مورقفه رظمعىاة من رألحدرث  اطوكراواغ يمكن رظدول رسراا 

من براوا االةتباياتمن 
29
:  

نطىق من  رقع ما سررعر، ظه شعباا من رهورل في حرب شاامىة غ الارخدل فرواا رخالقيغ ر –مبدأ   رن كفضه ظىحرب -

فواي ساركون ااكثاة  بكا  معاات رظكىماة عىات . خلاارر فاي رالك رر قبا  رظممرىكاات مررغ  مانرالسىحة رظحديثة ابررة رظرد

 .صعرد رظحاضرغ اما سرمرد  آثاكها رظت رظملردب 

غ  يمرز برن رظعد رن  رظدعم رظازيهغ رساراارر رظات الحزب يوفض من حيث المبدأ خياي الحوب لحل المشكالت السياسي  -

خاضا  بالرناا حاربرن  .عمىرة رظري كراموا خالل ااكيخه رظاضاظي  ااكي  رألحازرب رظشادردةرظخبرة رظامرية  رظلراسرة رظ

ال للمزيرد  :مدمرارن  نرار وما معر فة ظى مرعغ  ه  اان يرعرن عىراا خو، حرب ثاظثة  كربعة؟  اان ال بد من رظداول

 !ربلدنا من الدماي لشعبنا

 .غ  ظن ا ى  رظديمدررطرةل  رظحكم رظعلكر ي اذظك باالحرالسرأانوا باعرداره نه كفضوا ألإ -

يحتاج  شعبنا ريناضل مرن اجرل  ان الوهان ةلى خياي الحوب يعني تحطيم أي  إمكاني  فعلي  لتحقيق خياي ديمقواطي -

ابىاوك يلرودف من برن ماا يلارودف قطاع رظطرياق أماال اان أن هذر رظخراك  يمكن االستنتاج من هاا  .تحقيق  منذ ةقود

ماع ملاعت رظاماال رظاديكرااوك  رظمدباوك ظدرا  هاذه  يتطرابقيابع من رظحاجات رظوطارةغ  هو بوذر  مقواطي حقيقيبديل دي

قظداد  .ةرظضر كة رظري اان يحراجواا شاعباا  بحادّ /رإلمكانرة رظشاع   ررخىاه فاي  رأرهرنرظاماال رظادارااوك  رظاوطنغ  مرز 

تاكيرردات الحررزب الشرريوةي ةلررى ضررورية الخيرراي ا  ماان هااا .حاار ب مرياارة رفااع ثماوااا رمااا  قواارر  ماارركة رظواازررم

 .اوسرىة  حردة ظماع ادمرر رظوطن   كحر  رظامال الديمقواطي

غ  ، ةرن االيمران بضرورية التغييرو ذاتر لرم يكرن يعنري التخلري، رلرو للحظر كوسريل  للتغييرو  يفض الحزب للحروبرن  -

 .كرظي رظموحد رظخالص من رظامال رظدارااوك   رقامة رظعررق رظديمدررطي رظفرد

ال ينبغي القبول بمبويات الواليات المتحدة رحلفائها التي كان  تورج الى أن خياي الحوب هو الخياي الوحيرد رزاحر   -

اان هااا  رظعدياد مان رظخرااكرت رظفعىراة رألخارى رظراي ظاو اام رسارعماظوا ظلااهم  فاي رظضا ط عىات . النظام الديكتاتوي 

 ذركآرنرفاضة )رظفرصة ظالندضا، عىره من رظدرخ غ عبر رظدوى رظشعبرة رظمااهضة ظه رظامال  خاده ادكي را بودف خىق 
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 .82غ ص 8111رياك  02 – 01غ ب درر رثائق المؤتمو الوطني الثامنرظحزب رظشروعي رظعررقيغ : ظمزيد من رظرفاصر  رنمر 



ن رن  ظكان باظمماكساة ابارّ  .(خرر مثال عىت ذظك غب رر رالا اه رظصحرحمن قب  رظبعض ك م محا الت اوظرفوا  غ0990

الغ  رألمثىاة رظواليات رظمرحدة ال ادعم أ  خراك ال يخار  مان احا  معطفوااغ حرات ظاو ااان قااركر حداا عىات إيرحاة رظاما

 ة ااناا  قاااركة عىاات احدراق هاادف شااعباا فااي رظخاالص ماان رظديكرااوكيااة ظكاان رظامااالاثرارة عىاات محااا الت عدياادة  جديّا

صاوكها رظابعض بكونواا اىراة رظدادكةغ  ظكان أجوزاه رظري " عبدرية"اها في رظحالغ ظرس فدط نرر ة اشفروا  صفّ  رظمدبوك

 !عبر الريبات أمريكرة 

 

يحدث ، رقد سعى بالفعرل لطروح سلحوب كخياي، ال يعني رقوف   متفوجا ةلى ما ل  يفضلحزب ةلى أن ا دأك   باظمداب  

، رهي تتوكز في العمل ةلى  ترأمين تبنري مشرورة  الروطني ةملي  التغييو رالخال  من النظامخيايات افضل النجاز 

 .  الديمقواطي 

 

ال يعنري ان الشرع  سريتوحم ةلرى النظرام الردكتاتوي  فري حرال  ن يفرض خيراي الحروبةلرى أد في الوق   ةين  اك   كما 

 . اسقاط ، ار ان الحزب سيتودد في مواصل  النضال ضد الدكتاتويي ، حتى تخليص شعبنا منها

 

غ  هو يرفض رظحارب  يحاذك مان مخاطرهااغ يشادّر عىات رعرماار رظحزب رظشروعي رظعررقي اما سبد  رالشاكة اان     

،غ مع أطررف سراسرة أخرىغ إظت جمع جوور رالحزرب  رظدوى رظوطارة رظعررقرةغ  رظلاعي   سار   رساظر  م ايرةغ ررعرا

ظىحصول عىت  رساار خاكجيغ يلراد رظت رظشرعرة رظد ظرة  غ ظرىاك رظ واور رظمشارراة مان رجا  رساداط رظاماال  رظخاالص 

 . رظاواري ماه

 

حرت ظو أرت رظت إسداط رظاماال ؟  وجي  الضوب  العسكوي لماذا أنتم ضد ت :موقف رظحزب  الاءل انتقداا  من طبعاغ ه

يدااف ضااد خراااك رظحاارب أساسااا رنطالقااا ماان اااان يبااد  أن هااذر رظلااؤرل مطاار ر بشااك  خاااطذ أ  مفخاا غ إذ أن رظحاازب 

  !.رظمبركرت رظمذاوكة أعاله

 

 !ال ميكن للتاريخ ان يكون شاهد زور  كي  تطور موف  احلزب من خيار احلرب  
ظىحازب  العرودة الرى مرواد االجتماةرات الدريير  للجنر  الموكزير غ ال باد مان بعردر عن رظرخمراات  رظدررءرت رظمىربلة    

 رظشروعي رظعررقي ظمالحمة ارف بىّوك رظحزب موقفه من هذه رالشكاظرة رظباظ ة رظرعدرد؟

 

 42/48/8004اجتماع اللجنة املركزية للحزب يف 
 (أةمدة الموقف الوطني المسؤرل) 

 في رظماعدد رظعررقي رظشروعي ظىحزب رظمرازية ظى اة رالعررار  رالجرما  اوقف أيضاغ   رره أعالهغ رظلؤرل أمال    

 مااقشات بعد رالجرما غ هذر في جرت رظري رظمدر الت  امخض . اعىرو ظإلجابة محا ظة  أجرى 02/08/8110

 أيبع  عىت غرألمرركاكزغ في  رقع  رظذ "  المسؤرل الوطني الموقف" : عىره في حراه طىقأما  بىوكة عن غملرفرضة

  رظمباركرت رظرطوكرت من موقفه احديد في رظحزب عىروا رسراد رظري رظصىبة رألكضرة الحدا شكى  أساسي  أةمدة

 . آنذر  رظمعاك، رظعم  أ ساط في اطرر اان  رظري رظلراسرة

 

 ا ى  في رظموقف هذر أعمدة ا ى     
30
 : 

  ؛ المأساري  رةواقبها العسكوي  الضوب  يفض •

     ؛ قواه ررحدة شعبنا ةلى يلالتعو •

   ؛ األمويكي الجهد في االنخواط ةدم •

 ديمقواطيا رطنيا مشورةا يطوح غالعسكو  للخياي ريافض للنظام مناهض مستقل كطوف للتطويات االستعداد •

 . الخايجي  الهجمات رمخاطو رالدكتاتويي  الحصاي من الوطن رتخليص الشع  رنقاذ

 

 قوى أن هل:  هو  رظردىرد  رظوال رظلؤرل طرر  رص  ب  رظموقف هذر ببىوكة رظمذاوك ا رالجرم يكرف  ظم    

 رظعالقات ك م أنواغ رظمؤسف من:" باظدول رالجرما  عن رظصارك رظبران ي ر  ؟ الموقف هذا مستوى في المعايض 

                                                           
30
 –الحزب الشيوةي العواقي :  قد  كر في . 02/08/8110ي رظعررقي في رظردرير رظلراسي رظصارك عن رالجرما  رالعررار  ظى اة رظمرازية ظىحزب رظشروع: رنمر 

 .1غ ص 8118غ اانون رظثاني 91رظلاة  9غ رظعدر "طريق رظشع  : " اما نشر رظردرير في. 09غ مصدك سابقغ ص ..مواقف ررثائق



 أن ب  رآلنغ حرت رظرحاظف عمىرة زاا  ظم رظمشرراةغ رظاشاطات  بعض رألطررفغ  رظمرعدرة رظثااررة رظ ردةغ رظمربارظة
"  رظصرر   م ريات رألحدرث اطوكرت عاه اشفر ظما( سىبي) رنرماك حاظة اعرش رظمعارة رألطررف من عدرر

31
 . 

 

رظصارك عن  رظلراسي رظردرير ايجع رظوضعغ هذر  كرء رظكاماة رظحدردرة رألسباب عن رظبحث في ظىملاهمة ملعاه  في    

 رظراظرة رألسباب رظت وضعرظ رظمذاوك رالجرما 
32
: 

 ؛ عموما رألحدرث  اطوك  رظمدبىة رظررهاة رظلراسرة رظىوحة يطبعان رظىذين رالتعقيد الغموض. 0

 قد ملردىةغ جريئة خطورت عىت رإلقدرل من هذه  خشرة رظمعاكضةغ رألطررف بعض عىت الخايجي  القوى تأثيوات. 8

 .اواظذر حددروا مكاس  افددها أ  مشاا  ظوا ا ى 

 

 مباركرت عىت  ظإلقدرل رظ ودغ من مزيد ظبذل مىحة رظحاجة أن"  :عىت أكد ب  رظدضايا بوذه أعاله رالجرما  يكرف  ظم    
 بفاعىرة ظىرعام   نشاطواغ جودها اوحرد را اه في  ملؤ ظةغ مرورينة بصوكة رظوطارة رظمعاكضة قوى احر  الرحث

"  رظمرادبة  رظرطوكرت رظملر درت مع
33
. 

 

 8008جتماع اللجنة املركزية للحزب يف أواسط نيسان ا
 خاص  بشك  رظبالرغ في رظوضع اطوكرت بحث مورصىة ام  ظىحزب رظمرازية ظى اة رالعررار  رالجرما  هذر في   

 ضمن سابدا قىاا اما ررك  رظذ  رظعررق ظرشم "  رإلكهاب ضد رظحرب"  نطاق بروسرع رألمريكرة رظروديدرت تزايد مع

 . رظشامىة رظحرب فروا بما رظخراكرتغ ا  رسربعار  ر ن"  رظامال ا ررر"  بودف غ"رظشر محوك"

 ملاك في ظىرأثرر ر كها افعر  سب   بحث غالمعايض  أرضاع عاد رالجرما  اوقف رظرطوكرت بوذه  ركاباطا    

 يىي ما  الحظ رألحدرثغ
34
  : 

 اوجه عرقىة في ساهم رظذ  رألمر  رإلقىرميغ -باظذرت ريكيرألم – رظد ظي رظمباشر ظىردخ  السلبي  التأثيوات.  0

 عن يعبر ريمدررطي –  طاي برنامض أساس عىت نشاطواغ ظوحدة رظرامرمي رظشك   صرا ة احاظفااوا ظبااء رظمعاكضة

 .رظعررقي رظوطاي رظدررك رسردالظرة

   راب سىبرةغ آثاك من ذظك يرراه  ما  األساسي رقواها الوطني  المعايض  لتوحيد فاةل  صيغ  الى التوصل ةدم.  8

 اعدرد في رسوم رظ راب هذر أن شك  ال. رظملىحة رظدورت أبااء من  رظوطاررن رظلاخطة ظى ماهرر رظمردرنرة رظلراسرة رظدرارة

 .ح  ر ن  بداءها أيمرواغ أمد  إطاظة رظعررقرةغ رظدضرة

 عىت رظمعارة رظ وات ا   ي بر رظعررقرةغ رظدضرة يحر  نأ  نشاطوا فاعىرروا  ييارة رظمعاكضة  حدة بإمكان إن.  2

 .ظىرأجر  قابىة  رر آنرة ادضرة معوا رظرعام 

 . اان  جوة أ  من مباشرة يةاي  أر هيمن  أر رصاي  درن من قواها الوطني  المعايض  توحد أن ضر كة.  4

 

 

 ! الدميقراطي للبديل نعم..  للدكتاتورية ال.. للحرب ال
 الوق  في الديكتاتوي  للنظام ريفض  غاستواتيجي كخياي للحوب الحزب يفض عىت رالجرما  شدّر جديدغ  من    

 رأليد غ مكروف  قوفه يعاي ال  رحد أن في ظىخراكين رظحزب كفض أن عىت رظرأارد م درر جرى ذظك  بمداب . نفس 

 رمث  اخراك"  رظديمدررطي رظوطاي ظىمشر   ظىرر يض  رعواه نضاظه سرورص  ب   اطوكراواغ رألحدرث عىت مرفرجا
"   احراااوا مطاظبوا جان   رظت شعباا جماهرر حرث  ساكون  شعبااغ بالرنا اىف رظري رظشامىة  رظعمردة رأليمة ظح 

35
 مع هذر!  الديمقواطي للبديل نعم....  للدكتاتويي  ال.... للحوب ال: رظمعر فة بثالثرره رظحزب شعاك اان هاا  من. 

 عىت رظحزب برهان  رظمرعىق رظشعاك من رررالخ رظمدطع مدصورغ  بشك  خاصة ظحلابات يحذفونغ اثررين رن رظعىم

 . رظدارااوكية رظحرب: ظىبديىرن نفرا رظورقع في  رظذ  يمث  ريمدررطي بدي 
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 .01رظمصدك رظلابقغ ص  
32
 نفس رظمصدك اذظك  نفس رظصفحة 
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 .نفس رظمصدك رظلابق 
34
 .1غ ص 8118غ آباك 91رظلاة  01غ رظعدر "طريق رظشع   : "رنمر 
35
 .رظمصدك رظلابقغ نفس رظصفحة 



 رظوطارة  ثوربره رظعال رظلراسي  خطه بإسرررار رره يرملك إذ" ...  رظحزب أن عىت رالجرما  أك د فدد بذظك  ركاباطا    
 ظروحرد رظوطارة رظمعاكضة قوى ابذظه ما ا  مع باظملؤ ظرةغ عال  بشعوك رغ رنفرا بمر نة سررعام  فإنه رظمعر فةغ
"   بىدنا شعباا بمصرر ارعىق رظري رظ وور في  سراسرا فكريا حضوكه اأمرن  رظت سرلعت اما جودهاغ

36
 . 

 : يىي ما عىت التشديد جرى ذظك ضوء  في    

  قف عىت  رظعم  احدرهغ أعمال جد ل  فق رظوطنغ ،رك عىت المعايض  قوى للقاء السعي مواصل  ةلى التوكيز •

 . رظمعاكضة شؤ ن في رظعررقرةغ ظىدضرة رظملرئة رظف ةغ رألجابرة رظردخالت

 رظذرارةغ  رظمعوقات رظثانويةغ رظدضايا ظر ا ي  رظلعي غالعواقي  المعايض  قوى مع راالتصاالت اللقاءات تكثيف •

 إلبرري مشرراة فعاظرات ظرامرم مباركرت  إطالق ظوحداواغ رألمث  ظصر ةر عن  رظبحث رظمشرر  رظعم  مومة ظرلور 

 .  معوا رظفاع   رظرضامن رظرأيرد  ال  شعباا قضرة

 

 8008/آب 42اجتماع اللجنة املركزية للحزب يف 
 رألشور في رظلراسرة رظملر درت فره بحث  رعرراريا رجرماعا ظىحزب رظمرازية رظى اة عددت 8118 بآ 01 في    

 في رظمعاكضة أ ضا  براوا من القضايا من طائف  أمال هذر رالجرما   اوقف. رظلابق رجرماعوا عىت تمرّ  رظري رألكبعة

. مصرر من  ظشعباا آفاق من ظبالرنا يرسم اان ما  عىت رألحدرثغ ملاك عىت ظىرأثرر ر كها افعر  سب   بحث حراهغ

 التمايزات من طائف  بورز رالجرما  الحظ رظحربغ شن رمالرح  كجحان رألمريكرة رظروديدرت برصاعد  ركاباطا

 نشوء في ا ى  أ ساطواغ في رفوز تمايز ةملي  يعكس األرل ماحررنغ راخذت"  رظمعاكضة أ ساط ررخ  راالصطفافات
 ر ظررن احفرز أ  رعم عن بمعزل ظرس  هو جديدةغ معاكضة مؤسلات اشكر  إعارة أ  اشكر  راآلخو محا كغ عدة
37"  مررن إقىر

. 

 

 :رظراظرة رظدضايا رظت رالجرما  نبّه رظعررقغ ملردب   ظرسم رظدارااوك  باظامال ظإلطاحة رظمطر حة رظمشاكيع شأن  في    

 . ظىر ررر اوسرىة رألجابي رظعلكر   رظردخ  رظحرب خراك رعرمار عن اا م رظري الجدي  المخاطو  -

 

 . شرعي ر ظي  بدعم رظوطارة رظمعاكضة قوى احاظف بدرارة غالمسلح   رقوات شعبنا مهم  التغييو ارد عىت رنأرظر  -

 

 . الديمقواطي الوطني البديل رتحقيق الدكتاتوي  النظام بإزاح  الكفيل  الظورف رنضاج الجهود مضاةف   -

 

 هذر أن ىتع رظرأارد جرى حرث أعالهغ إظره رظمشاك رظمشر   عىت التفصيالت بعض إضفاء جرى رالجرما  هذر  في     

 أن رظت رإلشاكة  جرت. رظبالر في رألساسرة  رظرراكرت رظدوى اضم مؤقت  ائتالفي  حكوم  ل  تهيئ أن ينبغي البديل

 براوا من ارجواءات من طارفة رعرمار خالل من رظدارااوكية آثاك برصفرة ارىخص رظمذاوكة رظحكومة مومات
38
  : 

  بواغ ظمرابطةر رظدمعرة  رألجوزة رظدورنرن جمرع إظ اء -

 

  غاأنورعو بكافة رظديمدررطرة رظحريات  إطالق -

 

 رظلىميغ  رظردر ل رظرعدرية  يضمن  كرسخةغ ملردرة ريمدررطرة ظحراة رظدانونرة رألسس يرسي جديد رسروك  اشريع -

  عارالغ حال رظكررية رظدومرة رظدضرة  يح 

 

  رالقرصار غ رظحصاك مددمروا  في رظد ظرةغ رظعدوبات جمرع إظ اء عىت  رظعم  -

 

 سراسة  صرا ة رظمورطارنغ حراة امس رظري ظأل ظويات  فدا رظوطاي رالقرصار بااء  إعارة رظبالر بإعماك  رظشر   -

 اوظرف اررح عدالنرة نفطرة سراسة  رعرمار رظوطايغ ظالقرصار  مرورينة ملردىة اامرة احدرق عىت اراكز رقرصارية

  .رالقرصارية ةرظرامر خدمة في رظافطي رظدطا 

 

 
                                                           

36
 .رظمصدك رظلابق 
37
 .2غ ص 8118غ أيىول 92رظلاة  8غ رظعدر "طريق رظشع  " بالغ رجرما  رظى اة رظمرازيةغ : رنمر 
38
 .رظمصدك رظلابقغ نفس رظصفحة 



 1/8/8112نداء احلزب الشيوعي العرافي يف 
ركاباطا برطوكرت رالحدرث  اعاظي صرحات رظحرب  اصاعد قرقعة رظلالر  احشد رظدورت  رالساطر غ رصدك     

در  طااا  شعبااغ رصدك رظادرء وااان  ىق ابرر نذك عاصفة حربرة جديدة رظحزب رظشروعي رظعررقي  هو رظذ  اابع بد

ظراظي ر
39
 : 

 

 نداء الحزب الشيوةي العواقي

 تضامنوا مع الشع  العواقي.. ابعدرا شبح الحوب

 قام  البديل الديمقواطيإفي سبيل الخال  من الدكتاتويي  ر
 ..ظىمرة رظثاظثة خالل ثالثة عدورغ يدفع شعباا  بالرنا رظت ها ية ااكثة مدمرة مبردة      

 رر رظري اعىاواغ  ألهدرفغ  رألساطر حرب  اصعد قرقعة رظلالر  احشد رظدورت فاظواليات رظمرحدة ادر  طبول رظ    

 . بما يخدل سراسروا في رظورماة  بلط رظافوذ

إناا إذ نرابع بدىق شديد نذك رظعاصفة رظحربرة رظ ديدة رظري اودر  طااا  شعبااغ  هما يئاان من عورق  رظحر ب     

ظدارااوك غ  من عورق  سراسره رإلكهابرةغ  عورق  رظحصاك رالقرصار  رظلابدة رظري أشعىوا نمال صدرل حلرن ر

غ ندعو رظرأ  رظعال في ا  مكان ظىوقوف في  جه هذه رظحربغ  ماع رندالعواغ 0991رظد ظي رظمفر ، عىروما ماذ عال 

 .خطر اعريض رظلالل رإلقىرمي  رظعاظمي ظى غ رظمتسي رظحرىوظة ر ن اعريض شعباا رظت مزيد من رظويالت 

 !إن ركء خطر رظحرب  إبعار شبحوا هو مومة رظ مرع     

 رظت جان  ذظك  في رظوق  نفله ندعو رظرأ  رظعال رظعاظمي  رظم رمع رظد ظي  ا  قوى رظخرر  رظلالل  مااصر      

 :حق رظشعوب في ادرير مصررها بافلوا  رظعرش في أجورء رظلالل  رظديمدررطرةغ رظت رظرحر  رظعاج  من رج 

ادديم رظدعم  رإلساار ظىمعاكضة رظعررقرة  نضاظوا في سبر  رظخالص من رظدارااوكية  إقامة رظبدي  رظديمدررطي  -0

 .رظفردكرظي

رظمباركة ظىدعوة رظت عدد مؤامر ر ظي خاص باظدضرة رظعررقرة برعاية رألمم رظمرحدةغ يبعد شبح رظحرب  يفرح آفاقا  -8

 .ن احدرق رظرحول رظديمدررطي رظحدرديظمعاظ ة رظوضع في رظعررق  بما يضم

 رظخاص بكفاظة رحرررل حدوق رإلنلانغ  اافرذ اوصرات رظلرد فان رك شروي غ  922افعر  رظدررك رظد ظي رظمرقم  -2

 .رظمدرك رظد ظي رظخاص رظلابق ظحاظة حدوق رإلنلان في رظعررق
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 8000شباط  80 -42اجتماع اللجنة املركزية للحزب يف 
  ادانة الدكتاتورية ومناهضة احلرب 

غ رظرأم  أعمال (81/2)ن رجررار رظدورت رألجابرة ظبالرنا  قب  شور ادريبا م 8112شباط  81 - 09خالل يومي       

رالجرما  رالعررار  رظد ك  ظى اة رظمرازية ظىحزب 
40
 رنطىد  رظى اة رظمرازية في مدر الاوا من  رقع رن شعباا . 

طبول فمن رظخاك  اان  ارعاظت قر  .  بالرنا اانا يمررن بفررة عصربةغ  رر عارية في اعدردها  قلواوا  خطوكاوا

رظحربغ  ارزريد رظحشور رظعلكريةغ  اشرد رظحرب رظافلرةغ  رظت جان  ذظك يرلع نطاق رظاشاطات رظمخابررارةغ  ارافع 
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بعار شبحواغ  اص  رظحمىة رالعالمرة عىت إحمت رظرحراات في رظمحاف  رظدبىوماسرة ظررلرر طريق رظحربغ ر  ظكبحوا  

 .رظامال رظت ملرويات ال سابق ظوا

 في رظدرخ  فكان ربااء  باات شعباا يدفعون رظثمن رظباهظ ظىردربرر رالحررريية  رالسرافاكيةغ رظري يرخذها رظامالما أ    

من رظمورطارن  رسرباحة حدوقومغ أفي شرت رظمرارين ظىدفا  عن سىطره  حمايرواغ  رظري ازيد من رنروا   رظدارااوك 

ش  ظىحراة رالقرصارية  رظر اكية رظررادة رصال،غ  من افاقم باظراظي ظره من إ من ارهربوم  ار يعومغ فضال، عما افضي 

 .ظىضاردة رظمعرشرة  رظمحاة رظحراارة رظعامة ظماليرن رظمورطارن

ادت عىت رنه بر م اباين رظمورقف في أحرب رظمخرم ثدرال، عىت رظبالرغ   ااا ظ  رظى اة رظمرازية في بحثوا خطر رظ    

"  رن رندال  رظحرب يبدت في ا  رالحورل رالحرمال رالكجح  إال"شأن رظحرب  خراكهاغ 
41
. 

 طرر خراكرت رفض  الن اي  إلي ار سعره  غأ حدرالجرما  م درر عىت كفض رظحزب ظخراك رظحرب اخراك   أاد    

غ غ  هي ارراز في رظلعي ظرأمرن اباي مشر عه رظوطاي رظديمدررطيرظدارااوك  عمىرة رظر ررر  رظخالص من رظامال

ساار ر ظررن إرظذ  يعرمد رظشع   رظدورت رظملىحة   حدة رظدوى رظوطارة رظمعاكضةغ  رظعم  عىت رن يرمرع بدعم  

 في هذر رظلراق الاءل رظم رمعون عما رذر يمكن اصوك رظحصرىة رظكبررة  رظمؤثرة في م ال يعزعة ركاان  .شرعررن

 رظذ  ! 922غ اان  قد  ظف  ظفر، اطبرق رظدررك 0440ك رظامالغ ظو رن رظض وط رظري موكس  من رج  اافرذ رظدرر

غ  بما  رإلكهاباان بوسعه رن يأاي بر ررررت مىموسة ظمصىحة حرية جماهرر شعباا  قوره رظوطارةغ في مورجوة رظدمع 

 .رالمم رظمرحدة  بإشررفيمّكاوا من ادرير مصررها بافلوا من خالل رنرخابات حرةغ 

 

في رظحراة رظمااهضة ظىحربغ رظري احوظ  رظت  رقع ماث  ال يمكن ا اهىهغ يشم  رظمعموكة   بحث رالجرما غ رظ ديد    

 صاك يشاك  فروا رظماليرن من مخرىف . بكامىوا  يدع مراز ثدىه في ر كبا  رظواليات رظمرحدة رالمريكرة ذراوما

ا معوم رظر بة في ركء رظعد رن  رالا اهات رظفكرية  رظلراسرةغ  من شرت رالصول رظدومرة  رالنرماءرت رظديارةغ

 . رسربعار رظحربغ  رظلعي رظت ح  رظخالفات باظطرق رظلىمرةغ  عىت رساس من رحرررل رظشرعرة  رظدانون رظد ظررن

 رن ما يبعث عىت رظرضا  رالكارار في اطوك رظحراات رظلىمرةغ هو ااامي رظربط برن كفض رظحرب  مااصرة رظلالل 

يىدي عىت  " اان رالمر رظذ  غآخررظديكرااوكية  من رج  رظحرية  رظديمدررطرة من جان   من جان غ  برن رظاضال ضد
عااق رظمعاكضة رظوطارة رظعررقرة  جماهررها في رظشراتغ مومة رظلعي ظرعمرق هذر رظماحتغ  اشف ييف رظوجوه رظري 

"رظامال رظدارااوك  اشويه اضامن رظ ماهرر رظمااهضة ظىحرب مع شعبااغ  ا ررره ظمصىحة بداء  احا ل
42
 شدر  .

"  رظخطر رظكامن في ربرري شعاك مااهضة رظحرب ر ن شعاك رررنة رظدارااوكية" رالجرما  عىت ضر كة رالنرباه رظت 
43
. 

رظى اة رظمرازية في نواية مدر الاوا في هذر رالجرما  عىت رن رظمر ف رظري يمر بوا شعباا   طاااغ  ما ارلم   أادت    

اعدرد  اشابكغ  رظ مو، رظذ  يحرط بمورقف رظكثررين من رظمعاررن بحاضر بالرنا  ملردبىواغ اىدي عىت  به قضرراا من

عااق حزباا  عمول رظحراة رظوطارة رظعررقرةغ مومات  مىحة ذرت طبرعة آنرةغ ظكاوا في رظوق  نفله ذرت ربعار 

بوا  حلن رالررء في احدردواغ  من براوا رسرررار رةغ  سرعرمد رظكثرر في الديد خطانا ملردبال، عىت رظاوو، 
44
: 

 

  شعباا رظوطارة  اوحرد طاقااوا   أحزربظ مع قوى  -ك م ا  رظمعرقالت  رظمعوقات  -مورصىة رظلعي رظمثابر

ريمدررطيغ  باالعرمار عىت جماهرر شعباا  رظدورت  -عىت رساس رظدورسم رظمشرراةغ في برنامض  طاي 

 .ر ظي شرعي رظملىحةغ  باالسراار رظت رعم

   رالسرمررك في فضح رظدارااوكية  جرررمواغ  ال ، ،  رظدوى ررخىرا ، ظىعم  عىت   إقىرمرا عربرا  غإطاحروا عاظمرا

 . رظرخىص من شر كها باعرباكها مصدك اخري   عدل رسردرركغ  عام  اوار  عاف  رماك

  رظمرحملة  ظألطررفرظمورقف رظمردىبة رظرر يض ظخراكرت رخرى ظرحدرق رظر رررغ ال اررهن عىت رظحرب ر  عىت

، من رعرباكراوا رظخاصةغ خراكرت فعاظة في رحدرث رالنعطاف رظلراسي  رظر ررر رظ ذك  ظىامالغ بما  ظوا رنطالقا

 .يؤّمن قرال عررق ريمدررطي اعدر  فردكرظي موحد

 ظبدي  ظىامال رظدارااوك  فاظدضرة هي قضرة شعباا رظعررقيغ  ر. عدل قبول رالحرالل  رظحكم رظعلكر  ظبالرنا

 :رظمابوذغ ي   رن يكون حكومة عررقرة رررالفرة اعم  من رج 

  عفو عال  شام  عن رظل ااء   إصدركرظدمعرة رظمرابطة بواغ   رألجوزةرظ اء جمرع رظدورنرن  رظمؤسلات

 .قرركرت رظرو رر  إظ اءرالعرباك  رظحدوق ظوم  اعويضومغ   إعارة رظمعردىرن رظلراسررن 
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 طالق رظحريات رظديمدررطرة بكافة رنورعوا  سن قانون ريمدررطي النرخاب م ىس اأسرلي ظىبالرغ يشّر  ر

،غ يرسي رالسس رظدانونرة ظحراة ريمدررطرة ملردرة كرسخةغ  يضمن رظرعدرية  رظردر ل  ، رررما رسروكر، ريمدررطرا

رظكرر  في رخرراك شك  رظعالقة مع رظلىميغ  يح  رظدضرة رظدومرة حال عارال عىت رساس رقررك حق رظشع  

 .شدرده رظشع  رظعربي في رظعررق رظديمدررطي رظموحد

  رظعم  عىت رظ اء جمرع رظعدوبات رظد ظرةغ  في مددمروا رظحصاك رالقرصار غ في سراق رظرعام  رالي ابي مع

 .رظم رمع رظد ظي  رظلعي ظكلبه رظت جان  قضرة شعباا

 ظويات رظري امس حراة رظمورطارنغ  صرا ة سراسة اء رالقرصار رظوطاي  فدا ظألرة باعاإعماك رظبالر  إرظشر   ب 

رقرصارية اراكز عىت احدرق اامرة ملردىة  مرورينة ظالقرصار رظوطايغ  رعرمار سراسة نفطرة عدالنرة اررح 

 .اوظرف رظدطا  رظافطي في خدمة رظرامرة رالقرصارية

 

  ب ومنتجاته التداعيات السياسية والفكرية خليار احلر
 8112نيسيان  9في   ودخول القوات االجنبية العاصمة بغداد يوم انهيار الدكتاتوريةبداية، البد من االشارة الى ان     

، يوم تخليص الشيعب مين نيير كان، من جانبفقد . واحتماالته المفتوحة جاء ليجسد تعقيدات وتناقضات الوضع الجديد
 .اته يوم  إيذان بواقع جديد هو االحتالل، وف  الوقت ذالبغيضةالدكتاتورية 

نشيوء إشيكاالت وتعقييدات  وصيعوبات ، تيرتبل   وميا تيالهوقد شهدت هذه  الفتيرة منيذ سيقول الن يام اليدكتاتور      
فيللى . والحليول الملروحية في  السياحة السياسييةالتي  نشي ت لتباينيات والتناقضيات وبا ستراتيجية االحتالل من جهيةبا

هناك تناقض الشعب مع بقايا الن ام الدكتاتور  البائيد وتركتيه، وتناقضيه كان بين الشعب واالحتالل ، جانب التناقض 
وثميية ميين جهيية الخييرر االختالفييات فيي  ر ر واجتهييادات ا لييرا  والكتييل . مييع قييور ابرهيياب والتليير   مومييا

 .السياسية، سواء منها المساهمة ف  العملية السياسية الو الت  تق  خارجها
 

فقييد تنكيير المحتييل  . ن الحييرب ، وقييد ادت الييى انهيييار الن ييام ، جيياءت ايضييا  باالضييلراب وانعييدام االسييتقرار إ    
 معاهدة جنيف حول مسؤولية قوات االحتالل ازاء المناطق المحتلةلاللتزامات الت  تفرضها المعاهدات الدولية ، مثل 

وانتشيار حيوادس سيلب  مين  وشييوا الفوضيى ،ا  انفالالتاليى وادر  التخل  كليا   ن تلك االلتزامات، ف  النهايية، . 
 .الممتلكات العامة ونهبها واشعال الحرائق فيها

 هور البديل الديمقرال  الذ  كان شعبنا يتلليع إلييه، وإنميا نشي    ليى  وتفكك الدولة كذلك لم يرافق انهيار الن ام    
 . ن  ا مرين منه ومن تفاقمهجماهير الشعب تعا لت النقاضه فراغ سياس  والمن  خلير، 

هكذا إذن لرح اندالا الحرب واستمرارها وما ترتب  ليهيا مين نتيائم تمثليت بانهييار الن يام اليدكتاتور  ودخيول     
إ مييال العقييل  اسييتلزمتقييوات االحييتالل بغييداد، لييرح لائفيية ميين ابشييكاليات السياسييية والفكرييية الجديييدة والمتجييددة 

 . مواق  معللة بصددها وبما يسا د ف  الوضوح الن ر  والسياس  بصدد هذه القضاياوالتفكير المشترك لبلورة 
 

وف  حينه نهضت  المام  اليبالد  .المرحلة االنتقالية والحكومة المؤقتة وكيفية النظر إليهاه   هذه اإلشكاليات ىواحد
يكمين و،  ليى نحيو متماسيك طدمرحلالة جديالدة ينالدمي ايهالا الالوطند مالالديمقراتعبر  ين  مجمو ة مهام ملحة متداخلة

ووضيع العيراع  ليى لرييق التليور  واسيتعادة السييادة واالسيتقالل التيامين جوهرها ف  خليق شيرول إنهياء االحيتالل
 .الولن  الديمقرال  

سيائر القيور الولنيية العراقيية  الحزب الشيو   العراقي وارتبالا بذلك، و جل مواجهة ا وضاا  الجديدة، د ا      
، تشارك فيه الليا  الشيعب العراقي  السياسيية والقوميية والدينيية  كافية ، وتنبثيق  عقد مؤتمر وطند عامالى  للمبادرة
واسيعة التمثييل وذات الصيالحيات،  لتتيولى تحقييق  مهميات إدارة اليبالد في   الحكومة الوطنيالة العراقيالة المؤقتالة نه 

ن االنتخيياب ، ومباشييرة الحييوار مييع الليير  ا مريكيي   المرحليية االنتقالييية، وإ ييداد مشييروا الدسييتور ومشييروا القييانو
فه  حكومية كاملية الصيالحية ، تكيون بيديال للن يام اليدكتاتور  المقبيور ولسيللة االحيتالل في  ا ن . بنهاء االحتالل

 .نفسه

 االحتالل واحلكم العسكري واملوف  منها اشكاليةول هذه القضايا هي أ
دضايا رظري ررك حوظوا صرر  فكر   سراسيغ  هو طبعا ظرس صررعا جديدر ب  إنه اصدكت هذه رالشكاظرة قارمة رظ    

يرص  بشك   ثرق رظصىة باظموقف من خراك رظحرب رظذ  كفضه حزباا رظشروعي رظعررقي  حذك من عورقبه  ادرعرااه 

اسرة رركرت رظل خا، رظحزب نضاال سراسرا  فكريا  رسعا  مرشعبا ظروضرح موقفه هذر  رظمب.  رسرحداقااه اذظك

 .  رظفكرية رظري رفعره ظرباي هذر رظموقف



رندظع  رظعمىرات رظحربرة حرث شا  رظدورت رالمريكرة ه وموا رظصاك خي عىت  81/2/8112في ف ر رظخمرس     

رظعررقغ معىاة بدء رظحربغ رظري ظى  في رظفررة رظماصرمة اودر بشاواغ باسم ا ررر رظامال ااكةغ  ادمرر رسىحره 

رخى  رظدورت رالمريكرة  9/4/8112 في . حموكة ااكة أخرىغ ر  باسم هذر  ذر  أ   ررهما من رألهدرف رظمعىاةرظم

رظعاصمة رظعررقرة ب دررغ  شك  هذر رظورقع رظعلكر  رظ ديد عىت رالك، بمثابة بدرية رظوزيمة رالسرررار رة ظىامال 

 . نصف رظدارااوك  رظذ  جثم عىت كقاب شعباا قرربة ثالثة عدور

ك،غ  حرت قبىهغ حددره من رنرصاكرت علكرية عىت رألبدخول رظدورت رالمريكرة  حىفاروا رالكرضي رظعررقرة  ما     

رنطالقا من رالهدرف  توصيف مهم  هذه القواترندظع نداش  رسع في أ ساط رظمعاكضة رظعررقرة بمخرىف رطرافوا حول 

  ظمومة هذه فواا  من قوى رظمعاكضة من ك ّ  .اواء ارفرة قرر نرالسرررار ررمامريوا رظري حدراوا رالرركة رالمريكرة  

 هاا  من كأى في اورجد هذه رظدورت بإعرباكه رحرالال علكريا ظبىد عضو " !  مهم  تحويوي " رظدورت   صفوا بأنوا 

 .في رالمم رظمرحدة

ياطىق  ظمابعة مورقفه رظمثبرة في مخرىف  ثارده  باظددك رظذ  يرعىق  باظحزب رظشروعي رظعررقي فإنه  رسراارر رظت مر    

نطىق من رظرؤية رظماكالرة ألشكال رظاضال  ارفرة رخرراك رمن فررغ قي احديده ظموقفه من هذه رالشكاظرةغ ب  إنه 

 رظلراسرة رالخرى في أنوا – ما يمرز  برن رظماكالرة  رظمرجعرات رظفكرية . رظركرركات رظمىموسة طبدا ظىوضع رظمىموس

ال اربط رظحراة رظلراسرة  بأ  شك   حرد  محدر ظىكفارغ ب  إنوا عىت رظعكس من ذظك اّلىم بأساظر   -أ  رظماكالرة  -

ب  اكرفي برعمرموا  اامرموا  جع  رالشكال  غرألساظر  رالهم من ذظك اىه فوي ال اخرر  اىك . رظاضال رالاثر ااوعا

  .ضويا من خالل رظحراة ذراواغ رشكاال  رعرةرظاضاظرة ظىطبدات رالجرماعرةغ رظري اابثق ع

 :  بوذر رظمعات فإن رظماكالرة

 .ارفض رظصر  رظم ررة رظري ال اابع من رظورقع أ  رظري اريد أن ادفز فوقه -

 

 بداب  ذظك الرابط رشكال رظاضال  رظركرركات رظمىموسة رنطالقا من حراة رظ ماهرر  طبرعة نضاالاوا  ملروى  -

اابثق عاوا طرررق جديدة رررماغ مراوعة راثر فأاثرغ ظىدفا   رظو ول اىما اطوكت رظحراة رظ ماهررية  عرواغ رظري 

 .رالجرماعرة  رظلراسرةغ أ  مّرت في ماعطفات سراسرة ابرى – اددل  عروا  رسرفحى  راليمات رالقرصارية 

 

أن ادعي إعطاء  ماهررغ  هي أبعد من  هي بوذر رظمعات اذظك ارعىمغ إذر صح رظرعبررغ من رظمدكسة رظعمىرة ظى -

رظدك س ظى ماهرر بعرضوا عىروم أشكاال نضاظرة ال ااكيخرةغ من نرا  مامرين جاظلرن في  رف م ىدة أ  ساسة 

  .مادطعرن عن حراة رظ ماهرر  نبضوا

 

اؤاد في رظوق  ذراه عىت   إذ اؤاد رظماكالرة عىت هذه رظمبارئ رظماو رة رظمرعىدة بأشكال رظاضال  اكرركااهغ فإنوا    

بحث قضرة رشكال رظاضال رظمىموسة في إطاكها رظراكيخي رظمىموسغ إذ أن أ  طرر ظوذه رظملأظة خاك  إطاك رظمر ف 

 ال ي وي رظرر باعم أ  ال حرن . رظراكيخرة رظحلرةغ يعاي جو  رظف باء رظمارية في جدظرروا  ااكيخرروا في رظوق  نفله

ة معراة ظىاضال من  ر ن أن ابحث باظرفصر  رظمر ف رظحلرة ظىحراة في ركجة رظرطوك رظري اطرر ملأظة ادررم  سرى

 .بى روا

فإنه باظالبة ظىحزب رظشروعي رظعررقيغ طرر  جور رظدورت رظعلكرية رالجابرة عىت  غأعالهرسراارر رظت رظماطىدات     

 في هذر رظروصرف ظم  .مااس  ظىرعام  معههذر رظوجور بودف صرا ة رظشعاك رظ توصيفرالكرضي رظعررقرة ضر كة 

ياطىق رظحزب من فررغ أ  اان مدفوعا بازعة شعبوية صرفة اررهن عىت مزر  مردى غ ب  إنه رنطىق في احديد موقفه 

رظذ  كفضه في حراه ظدااعره ( خراك رظحرب) السب من خالل رظعورة رظت موقفه من ( رالحرالل)رظحرب  نتائ من 

 رر  –هدرف رظري رنطىد  ماوا رظحمىة رظعلكرية عىت رظعررق اان من رظممكن احدردوا بطرق رخرى رظررسخة بأن رال

 هو رظذ  خا، حربرن مدمرارن خالل عشرة رعورل  عانت ) بوسار  اان بإمكانوا ا ار  شعباا  –رظحرب  رالحرالل 

غ  اررح  احدرق رظر ررر رظديمدررطي اللرآل رظمزيد من رالذى  رظدماك ( من حصاك ظاظم رسرمر قرربة رظثالثة عشر عاما

 . رالحرالل –رسراارر رظت هذر رظرحديد فإن كفض رظحزب ظخراك رظحرب يشررط من حرث رظمبدأ كفض نرار وا  .رظماشور

 نشأ  ضع جديد اان  81/2/8110رالكرضي رظعررقرة في " قورت رظرحاظف رظد ظي " هكذر رذن فانه  عادما رجراح      

في ) 80/2/8100في ( رالعالل رظمراز  ظىحزب رظشروعي رظعررقي)ىحزب رن يعطي كريه بما يحدث فاصدك ال بد ظ

رظرصريح رظراظي ( رظرول رظثاني الندال  رظعمىرات رظحربرة
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 االعالم املركزي للحزب الشيوعي العرافي
  تصريح 

،غ  ما ة في رظشووك رظماضرة من ة بعد مرّ حذكنا مرّ  شود ف ر أمس رظخمرسغ رظعشرين من آذركغ ما ااا نخشاه رررما

 .. قوعه

فدد قام  رظدورت رالمريكرة بو وموا رظصاك خي رأل ل عىت رظعررقغ معىاة بدء رظحربغ رظري ظى  في رظفررة 

  باسم هذر  ذر  أ   ررهما أرظماصرمة اودر بشاواغ باسم ا ررر رظامال ااكةغ  ادمرر رسىحره رظمحموكة ااكة أخرىغ 

 .رألهدرف رظمعىاةمن 

، بطرق أخرىغ آماةغ  بوسار  ا اّ  شعباا  بالرنا رظمزيد من   ك م رن رظوصول رظت هذه رألهدرف اافة اان ممكاا

فان رالرركة رالمريكرة أصرت عىت رعرمار أسوأ رظلب  .. رألذى  رآلاللغ  اررح احدرق رظر ررر رظديمدررطي رظماشور

 .أك رر رظااسغ  إضرركر، باظبالرغ  اوديدر، ظألمن  رظلاللرظمراحةغ  أشد رظوسار  خطرر، عىت 

 فوق ذظك رخراكت سبر  رظحرب هذر بدررك رنفررر غ   باحو ال يال م مع رظشرعرة رظد ظرةغ  من ر ن رسرافار رظوسار  

 .رظدبىوماسرة رظمخرىفة

ررن غ  هم من بدر  جررحوم  بذظك فرح  رالبورب عىت مصاكيعوا أمال ااكثة ابرى جديدة اح  باظعررق  رظعررق

 .رظعمردةغ رظري سببروا حر ب رظامال رظلابدةغ مفروحة مىروبة حرت  قراا هذر

يوموا رظثانيغ  قطع  رظدورت رظ ايية خالل ذظك أ ل أشورط او ىوا رظو ومي ررخ   نرآل ك م رن رظحرب رخى  

رضي رظعررقرةغ فان من رظممكن  رظضر ك   ضع حد عاج  ظواغ  رظعورة رظت رعرمار رظوسار  رظلراسرة رالك

رالضررك رظ لرمة بوطااا  بااه   إظحاقأبااء شعبااغ  بأك رر رظدبىوماسرةغ  رظحرىوظة بوذر ر ن ريدا  رظخلارر رظفارحة 

 .رظرحررة

رب  هي بعد في مودهاغ ال نر اه  أ  ن ف غ  ظو ظىحمة  رحدةغ غ  نحن نرفع رظرول صوااا ررعرن رظت  قف رظح إناا

رظدلط رظثدر  من رظملؤ ظرة رظذ  يرحمىه رظامال رظدارااوك  رظحاام في بالرنا عن هذه رظحرب رظ ديدةغ  عن رفع شعباا 

 .حرت رظرول بالرنا رظت ها يروا رظموىكةغ اما عن ا  رظمتسي  رظويالت رظلابدة رظري عاناها  يعاني عورقبوا 

،  نرّفغ رظري رندض  عىت  ز ه  ، طرىة رالثاي عشر عاما فوذر رظامال هو من أبدت ادمرر رألسىحة رظمحموكة معىدا

 إلقدرلرظكوي غ  هو من ظ  يماط  في اافرذ عمول قرركرت م ىس رألمنغ  يوفر مخرىف رظذكررع  رظح ض رالخرىغ 

 .رظري ااوال حمموا عىت بالرنا ماذ يومرنرالرركة رالمريكرة عىت شن هذه رظحرب رظ ديدةغ 

 هذر رظامال هو من يورص  كأسه رظطا رةغ ار يع أبااء رظشع   مالحدروم باظلراط  رظرصاص حرت في يوماا هذر غ 

فرما رظصوركي  ااومر فوق كؤ سومغ بدل أن ياص   يلر ر  ظىادرءرت رظمخىصة رظكثررةغ رظري اطاظبه باظرضحرة 

 . ثرغ  م اركة رظبالر غ رنداذر، ظوا  ألبااروا من رظحرب  مصاربوا  رماكهابكرسي رظحكم ال أا

 عىت ذظك فان رظدضاء عىت هذر رظامال رظ اشم رظمدامرغ يبدت في صدركة رالهدرف  رظمومات رالساسرة رظمىحة ظ ماهرر 

،غ  رظطامحة رظت رقامة رظشع   رظدورت رظملىحةغ  ظدوى رظمعاكضة رظوطارة اافةغ رظلاعرة رظت رظخالص ماه نوار ،  اماما را

 .رظامال رظديمدررطي في عررق فدكرظي موحد

 

رن رظمخاطر رظوارىة رظري اودر شعباا رظرولغ  هو ي لحق برن مطرقة رظحرب رظمادظعة من جان غ  سادرن رظاوض رالكهابي 

حزرب  رظدوى ورت رظملىحة  رألبااء رظدأرظم امر  رظملرورر ظىامال رظحاام من جان  آخرغ ظرلرحث جماهرر شعبااغ  

حباط رظملاعي ال رظمرفاني إلغ عىت اوحرد صفوفوا  أخذ قضرة رظشع   رظوطن بردهاغ  خو، رظاضرظوطارة رظمعاكضة

رظررمرة رظت ا رربواغ  النرزر  حدوقواغ  في رظمددمة حدوا في ادرير مصررها  احديد ملردبىوا بافلواغ ر ن ادخ  أ  

،  صاية من أحدغ  حق رظ ،  ريمدررطرا  .شع  رظكرر  في ح  قضرره سىمرا

 رن جماهرر شعباا  قوره رظلراسرة رظمكافحةغ  هي اورجه رظمر ف رظعصربة رظري اعصف باظبالر رظرولغ  ارأه  

، عن حرااوا   جورهاغ  عن حريروا  مصاظح اضامن رالشداء  وا  حاضرها  ملردبىواغ ارطىع رظتظىاوو، رفاعا

رأ  رظعال رظعاظمي رظمح  ظىحرية  رظلاللغ  رعموم ظوا في رظلعي رظت  قف رظحربغ  في رظاضال  رالصدقاء  عمول رظ

 .ظىخالص من رظامال رظدارااوك  رظحاامغ  إقامة عررق رظلالل  رظحرية  رظكررمةغ رظعررق رظديمدررطي رظفردكرظي رظموحد
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ظموقف رظحزب في ضوء هذه رظرطوكرت رظري حصى  في اىك  العناصو التالي اوك ال ر  قررءة رظرصريح رظمذ تتيح    

 :رظىحمة رظراكيخرة رظمفصىرة من ااكي  بالرنا



رظري أصرت عىت رعرمار أسوأ رظلب  رظمراحةغ  أشد رظوسار  خطرر، عىت أك رر  ادانت  لموقف االداية االمويكي  -

 فوق ذظك رخراكت سبر  رظحرب هذر بدررك رنفررر غ   باحو ال . ألمن  رظلاللرظااسغ  إضرركر، باظبالرغ  اوديدر، ظ

 .يال م مع رظشرعرة رظد ظرةغ  من ر ن رسرافار رظوسار  رظدبىوماسرة رظمخرىفة

 .جديدة اح  باظعررق  رظعررقررن الحوب فتح  االبواب ةلى مصاييعها أمام كايث  كبوىرن  -

  ". القوات الغازي " بـ  تسمي  القوات التي دخل  البالد -

ل النظام الدكتاتوي  رضافة رظت رررنره ظموقف رالرركة رالمريكرة رظري رصرت عىت خراك رظحربغ فان  - الحزب حم 

نرفع رظرول صوااا ررعرن رظت "رظحزب عىت رنه في رظوق  رظذ    هاا رّاد. مسؤرلي  ما ال  الي  االحداث رتطوياتها
دهاغ ال نر اه  أ  ن ف غ  ظو ظىحمة  رحدةغ رظدلط رظثدر  من رظملؤ ظرة رظذ  يرحمىه  قف رظحرب  هي بعد  في مو

رظامال رظدارااوك  رظحاام في بالرنا عن هذه رظحرب رظ ديدةغ  عن رفع شعباا  بالرنا رظت ها يروا رظموىكةغ اما عن ا  
 ". رظمتسي  رظويالت رظلابدة رظري عاناها  يعاني عورقبوا حرت رظرول

الحزب بقي  متمسكا بدةوت  الى رقف الحوب ال رن إ م رندال  رالعمال رظحربرة  اصدك خراك رظحرب رال ظوية ك -

 عمول رظرأ  رظعال رظعاظمي رظمح  ظىحرية  رظلاللغ  رعموم ظوا في رظلعي رظت   رألصدقاءاضامن رالشداء " ررعرا رظت 

رظحاامغ  إقامة عررق رظلالل  رظحرية  رظكررمةغ رظعررق  قف رظحربغ  في رظاضال ظىخالص من رظامال رظدارااوك  

 ".رظديمدررطي رظفردكرظي رظموحد 

 

ظم يعد يمر يول رال   قع رظمزيد من ربااء شعباا رظمدنررن رظعزلغ قرىت " رظحرب رظمدمرة اد ك كحاها    ظةآ رسرمرت    
رةغ من جان  رظدورت رالمريكرة  جرحت بلب  رظدصف رظ و   رظصاك خي  رظمدفعي ر  رطالق رظااك مباش

رن ذظك هو ما .. رن ما صاكت جماهرر شعباا اعانره يومراغ  هي برن مطرقة رظحرب  سادرن رظدارااوكية...  رظبريطانرة
ظ  حزباا رظشروعي رظعررقي في رظلارن رظلابدةغ  طرىة رظشووك رظطويىة رظماضرة باحو خاصغ يحذك ماهغ  يدعو رظت 

ظدد ...  رظت قكع طريدهغ  هو يرفع باصررك شعاك كفض رظحرب رظت جان  شعاك كفض رظدارااوكيةا ا  رظوقو  فرهغ 
عاك، شعباا ماذ رظبدريةغ رظى وء رظت رظحرب اوسرىة ظمعاظ ة رظدضرة رظعررقرة  حىواغ  في نفس رظوق  قدل رظبدرر  

"  امة رظعررق رظديمدررطي رظفردكرظي رظموحدرظلراسرة  رظدبىوماسرة رالماةغ ظرحرير شعباا من كبدة رظدارااوكيةغ  رق
46
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عن هذر رظرورجد رظعلكر  ظىدورت رالجابرةغ  يرى " ي ض رظامر " طبعا اان هاا  من يلاج  ررعرا رظحزب رظت أن     

 مع ! رظمطى  في اىك رظىحمات أ  رنه ظرس في  قره  قد يؤذ  رظحزب /أن ال حاجة ظىحزب في طرر مث  هذر رظشعاك

أنه  من ماطىق رالخرالف الرحق رظاداش  رظحورك رظوارئ فوو  حده رظكفر   إالرررل رظشديد ظمث  هذه رالطر حات رالح

 يمكن رظرعبرر عن رالخرالف مع .  في رظوصول رظت قورسم مشرراة حول قضايا ارعىق بررهن بالرنا  ملردبىوا

 :رظطر حات رظلابدة رنطالقا من  رظدضايا رظراظرة 

 يصوغ رظحزب رظلراسي شعاكراه رظرعبوية  مطاظبه رظلراسرة رظمىموسة رنطالقا من ك بة ذرارة ملكونة ال: ر ال  -

عىت  قواءة دقيق  لالرضاع رالى تحليل ملموس للوضع الملموسيلراد في ذظك رظت  يفرر، أن بواجس رالنا ب 

 . رالك،  ظرس خاك  هذر رظورقع

 ما االه عىت رالك، رظعررقرةغ  81/2/8112رظبريطانرة موجورة بدأ من  –ة  باظمىموس فإن رظدورت رالمريكر: ثانرا -

 رظعمىرات رظحربرة رظري شاروا هذه رظدورت ام  بدررك رنفررر غ  خا  رطاك رظشرعرة رظد ظرة  من ر ن رسرافاذ رظوسار  

رظوجور رظعلكر  اان خاك   أ  أن هذر .رالمم رظمرحدة –ممي ة رظت رنعدرل افويض من رظمابر رألرظدبىوماسرةغ رضاف

 –رطاك رظشرعرة رظد ظرة  ماافي ظدورعد رظدانون رظد ظيغ رالمر رظذ  اان يلردعي رنرا  مفوول يعبر عن هذه رظحاظة 

 ظم احص  هذه رظدورت عىت أ  افويض  – جور رظدورت رظعلكرية رالجابرة عىت ركرضي بىد عضو في رالمم رظمرحدة 

رئة من هرئااوا الجررار رالكرضي رظعررقرة  ال بشن رالعمال رظعلكرية أصالغ ناهرك عىت عدل من رالمم رظمرحدة أ  أية ه

 باظعورة رظت قورعد رظدانون رظد ظي  مرثاق رالمم رظمرحدة فإن رظرعبرر رظمااس  .  جور هذر رظرفويض من رظعررقررن رنفلوم

  ماافحات مامر  رالسرررار رة رالمريكرة  مريديوا  ظرس  ررهغ موما بى " رالحرالل " ظوصف هذر رظرورجد هو اعبرر 

هذر مع رظعىم رن رظواليات رظمرحدة ذراوا ". مومة احركية " اؤر   باعرباكهابإضفاء طابع رخالقي عىت رظحمىة رظعلكرية 

 .رظذ  شرعن رالحرالل 0422ذهب  الحدا رظت م ىس رالمن رظد ظي  سع  مع حىفاروا السرصدرك رظدررك 

عن هذر رظرورجد رظعلكر  رالجابي بح ة أن هذر " ي ض رظامر " ه  يرعرن عىت رظحزب رظشروعي رظعررقي أن : ثاظثا  -

 . ظعدل عورة قوى رظامال رظدارااوك  رظمدبوك؟ -في حراه  –هو رظضامن رظوحرد  –ارحصر  حاص   –رظرورجد 
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 .22 – 28ص رظمصدك رظلابقغ  



عن رالشراء  "ي ضور رظامر " ريرن رظذين من حدوم أن بدريةغ البد من رالشاكة رظت أن هاا  فرق برن رالشخاص رظعا    

 رظمورهر رظلاردةغ  هم ظرلور مطاظبرن عىت رظد رل برحديد مورقف محدرة بصدرهاغ أما رظحزب رظلراسي فوو مطاظ  عىت 

 . رظد رل برحديد مورقفه من رظمورهر  رظعمىرات رظلراسرة  رالجرماعرة رظ اكية  صرا ة رظشعاكرت رظمااسبة

 من جوة ثانرة ظرس من رظصحرح رظدول أن هاا  حاجة في حراه ظ ض رظامر عن رالحرالل  عدل رظمطاظبة برفع     

شعاك رنواره بح ة أنه رظضامن رظوحرد ظعدل عورة قوى رظامال رظدارااوك  رظمدبوكغ ألن هذر اان يعبر عن قررءة مبرلرة 

رظدررءة رظمبرلرة اخرزل ا  شعاكرت  مورقف . بملردبىوا أيضاظموقف رظحزب من قضرة هامة ال ارعىق بررهن بالرنا ب  

رظ ديدة رظري نشأت عد  كحر  رظامال رظدارااوك غ رظت   رأل ضا رظحزب رظشروعي رظعررقي بصدر رظحرب  نرار وا 

ورجد ماه هو رعرباك رظر  رألخطر رالهم من ا  ذظك . شعاك  رحد   حرد هو رظموقف من رالحرالل  رظمطاظبة بإنواره

شك  أ ال مباظ ة في ر ك هذه يرظامال رظدارااوك  رظمدبوك رنما رظعلكر  رالجابي بمثابة رظضامن رظوحرد ظعدل عورة قوى 

رظلراسرة رظعررقرة  عرضوا اما ظو أنوا بمثابة قاصر يحرا  رظت   رألحزربرظدوى من جوةغ   رنرداصا من قدكة رظدوى 

خرىغ رضافة رظت رن هذه رظمداكبة اررهن عىت رظحىول أت رالحرالل من جوة هو قور"  شخص باظ  رظرشد " كعاية من 

رظخاكجرة  ار ا  رظرهان رظخراك رظوطايغ فىرس صحرحا رالاكاء عىت رظعام  رظخاكجي ظمورجوة رظمشكالت رظري 

 .اعرر، بااء رظديمدررطرة رظااشئة في بالرنا

ك  مدصور أ   رر مدصورغ مطى  رظحزب هذر باظمطاظ  سفغ سورء بشإن هذر رالخرزرل ال يربط  ظأل: كربعا -

أ   – هذر رظربط موم جدر في فوم رظررربط رظوثرق  رظوحدة رظ دظرة برن شعاكرت رظحزب  مطاظبهغ فوو  حده . رالخرى

ظدد اان . رظكفر  في اكوين كؤية مرماسكة  رقردة ظمورقف رظحزب  خطه رظلراسي  مماكسااه عىت رالك، -رظربط 

 اعدردراواغ حرث أرى  9/4/8112رظشروعي رظعررقي عىت  عي اال بطبرعة رال ضا  رظ ديدة رظري نشأت بعد  رظحزب

 ظكن هذر ال يبرك  بشك  . كحر  رظامال رظدارااوك   رر مأسوف عىره رظت فررغ سراسي  رماي ابرر البد من مىئه

رظشرعرة رظد ظرةغ  قد جرت رالشاكة رظره في  مباشر ضر كة  جور قورت رالحراللغ هذر رظوجور رظذ  هو خاك  رطاك

خرىغ  ظوذر فإنه  في رظوق  رظذ  رعا أخرىغ اان يعردد بوجور خراكرت أإن رظحزب مثىه مث  قوى عديدة . رخآمكان 

الىرم رظلىطة رظت " رظت رنواء رالحرالل  رظحكم رظعلكر  في بالرنا بلرعةغ فإنه أاد في رظوق  نفله عىت ضر كة 
ظرة مؤقرة اشرف عىروا رالمم رظمرحدةغ  اويء ظرشكر  حكومة ريمدررطرة رررالفرة رنرداظرة من ممثىي رظدوى ررركة ر 

رن  إال... .رنرخابات برظمانرة حرة إلجررءرظلراسرة رظوطارة رظعررقرةغ مومروا رالساسرة رعدرر رظدسروك رظ ديد  رظرحضرر 
حدة  رظورئات رظد ظرة رالخرى سريعاغ ظراوض بملؤ ظرااواغ رسراارر من رظورج  قب  ذظك  خالظهغ رن ارحر  رالمم رظمر

رظت مرثاقواغ  اعم  عىت حماية رك رر ربااء شعباا من رظمدنررنغ  رظحرىوظة ر ن اعر، حدوقوم رالساسرة رظت رالنروا غ 
47"  ااشعب ألبااء رظعون رظطبي رظعاجىرن   رإل اثة اأمرن رالسردررك  اوفرر رظملرىزمات رظضر كية 

 . 

 

غ في اىك رظىحمة رظراكيخرة رظمىموسة يطرراان برمعن أمكااا أن نلرارض بأن رظحزب رعاله  إذر ام  قررءة رظفدرة    

رظري ( رإلرركة رظد ظرة رظمؤقرة)يكون ندرضا ظلىطة رالحراللغ  هذر رظبدي  يرمث  بـ  رملموسا رمحددا بديال راقعياإذنغ 

ي رظري سرويء ظرشكر  حكومة  طارة ريمدررطرة رررالفرة رنرداظرة اضم  ممثىي مخرىف اشرف عىروا رالمم رظمرحدةغ  ه

 . رظورن رظطرف رظلراسي رظعررقي

 

 اشكالية املرحلة االنتقالية واحلكومة اإلئتالفية املؤفتةالقضية الثانية تتعلق ب
سي رظعررقي رظمراو  رظمرجعرات مثىما ررك رظصرر  رظلراسي  رظفكر  محردما برن مخرىف أظورن رظطرف رظلرا    

رظبريطاني  حىفاروما في بالرناغ فإنه  بم رر رسرمررك /رظرورجد رظعلكر  رالمريكي توصيفرظلراسرة  رظفكرية حول 

ساخن مكشوف ااكة  مضمر  رخآهذر رظوجور في رظمرحىة رظري اى  كحر  رظامال رظدارااوك  الحماا رندال  صرر  

 رظدارااوك  رماي خىفه كحر  رظامال/حىة رظ ديدة  ارفرة الرررها في ظ  فررغ سراسيرظمر طبيع خرى حول أااكة 

 .  جور قورت رجابرة جاثمة عىت رالكرضي رظعررقرة اروظت الررر هذه رظمرحىة  اريد رالسرمررك في هذه رظمومة

 هي مرحىة رنرداظرة  سرطة  الررر هذه رظمرحىة ظراتآ ااا إذن أمال معضىة سراسرة  حدوقرة في أن حول ارفرات     

 برن مرحىة سابدة امثى  بلرارة رظامال رظدارااوك   هرماره ظثالثة عدور  نصف  مرحىة الحدة هي مرحىة بااء نمال

 ركاباطا باظرراة رظثدرىة رظري خىفوا رظامال رظدارااوك  فإنه اان من رظصع  رالنردال . اريمدررطر جديد يفرر، رن يكون

البد من مرحىة رنرداظرةغ قد اطول  ادصرغ يرم خالظوا اصفرة مخىفات  اان ب  رظ ديدة بااء رظامال رظفوك  رظت مرحى

 من رظمؤاد  رسراارر رظت ا اكب عديدة فان  اارر رظرحوالت رظمطىوبة خالل . رظامال رظدديم  إكساء أسس رظامال رظ ديد

 من بىد آلخرغ  رر أن سرعة رن ايها آلخر ف من  ق  ظن الرر بملروى  رحد  قد اخرى( أ  رالنرداظرة)هذه رظمرحىة 
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غ  قد  01/4/8112رظعررق رظماعدد في  –رنمر رظبالغ رظصارك عن رالجرما  رظمشرر  ظى اررن رظمرازيررن ظىحزب رظشروعي رظعررقي  رظ زب رظشروعي رظكررسراني  

 .21غ مصدك سابقغ ص ..مواقف ررثائق –الحزب الشيوةي العواقي :  كر في



ارابط شديد رالكاباط بكرفرة ح  رظرااقضات رظااشئة أثااروا  ن ار رظدوى رظلراسرة رظااشطة خالظوا في رظبحث رظدرر  عن 

مخاك   حىول سراسرة سىمرة  سىمرة فدطغ  رن يم  رظصرر   رخرالف  جوات رظامر محصوكر في أطره رظلراسرة 

 . ظح  اااقضات هذه رظمرحىة"  باأليد صرر  " رظفكرية  عدل احوظه رظت  

 إذر رنردىاا رظت مزيد من رظرفاصر غ نلرطرع رظدول أن رظصرر  اان يد ك عىت ما يبد  حول مداكبررن مخرىفررن     

 : ارفرة الررها رالنرداظرة رالسرثااررة  ظىمرحىة رظ ديدظىوضع 

 

موحل  انتقالي  مديدة راستمواي قوات االحتالل رتشكيل حكوم  انتقالي  ا طرف من رظدوى اريد ىو مثّ  المقايب  االرلى -

فدد اان  ( اكرنر) نمرر ظوجور رالرركة رظري اان يدورها رظلرد . في ظل تواجد هذه القوات رتح  اشوافها رمواقبتها

ملؤ ظة عن الررر رظ ورن  رالسرررار رة  هاا  عىت ما يبد  ادلرما  رضحا  محدرر برن إرركة  اكرنر رظري سركون

نحن هاا رذن . في حرن ارر  ظىحكومة رالنرداظرة بطبعروا هذه رظموال رظرافرذية رظصرفة( رظمديدة طبعا)ظىمرحىة رالنرداظرة 

 شررفاقمه باظرفكرر رالسرررار ي   باإل ط(  اكرنر)سرحرفظ رظلرد اان بموجبه " ادلرم جديد  معاصر ظىعم  " أمال 

 .اظحكومة رالنرداظرة رظمومات رظرافرذيةبأهموا قطا  رظافطغ في حرن سرااط عىت رظدطاعات رظكبرى  

 

موحل   يمثىوا طرف أخر من رظدوى رظلراسرةغ من براوا رظحزب رظشروعي رظعررقيغ اان  اريد  المقايب  الثاني  -

نظام الدكتاتوي  بمؤسسات  رقوانين ، رتفتح في يتم فيها تصفي  كل مخلفات ال –بأفق زمني محدد  –انتقالي  قصيوة 

 . الوق  ذات  االفق لبناء مؤسسات ديمقواطي  تكون ضامن  لهذا االنتقال الصع  رلكن المطلوب

حزرب رظلراسرة رظري ناضى  طويال ةغ  ظضمان ملاهمة جمرع رظدوى  رأل نمرر ظلعة رظمشكالت  اعدردرت رظمرحى    

هاا  حاجة مىحة ظحكومة رنرداظرة إررالفرة عريضة اروظت الررر هذه رظمرحىة رظباظ ة  د اان فدضد رظامال رظدارااوك غ 

سركون : ه  رظمطىوب أن ارشك  رظحكومة رالنرداظرة في ظ  رالحرالل أل بد نه ؟ رظ ورب : هاا طرر سؤرل .رظرعدرد

ضر كة  ثالرحجابة عىت هذر رظلؤرل رال  ظكن ارف ؟ :آخربثق سؤرل نر هاا . اشكر  هذه رظحكومة بد ن رالحرالل

رظري  البديل هو االمم المتحدةاوسرع ررررة رظامر باظرأارد عىت أن رظمطىوب في اىك رظىحمة بدي  ظلىطة رالحراللغ  هذر 

هذه رالرركة  ألمتحدة لألممإداية مدني  مؤقت  تابع  رظمطىوبغ إذنغ . امرىك ا ربة ثرية في الررر مررح  رنردال اوذه

نرة اروظت الررر رظمرحىة رالنرداظرة  اكون ظوا مومة محدرة ارمث  في رظدعوة رظت مؤامر ظممثىي قوى شعباا رظعررقي رظمد

عىت عدد هذر رظمؤامرغ رظذ  يرم رالافاق فره عىت اكوين رظحكومة   رإلشررف غرألخرىرظلراسرة  مكونااه   أحزربه

البد أن امراي باظخصارص رظراظرة   من رظمؤاد أن حكومة اوذه .رالررالفرة  اراربروا
48
: 

 ؛  طارة  ريمدررطرة في أن رررالفرةأن اكون : أ ال

رظري ناضى  ضد رظامال رظدارااوك   من أج  بدي    رألحزرب رسعة رظرمثر  بحرث اضم في امثرىوا ا  رظدوى : ثانرا

 ؛ظرامرمي ظوذه رظدوىس رالسردالل رظلراسي  رظفكر   راريمدررطي في عررق فردكرظي ملرد غ عىت أس

 ؛معبرة عن مصاظح  مطامح شعباا عىت رخرالف مكونااه رظلراسرة  رظدومرة  طبدااه  فئااه رالجرماعرة: ثاظثا

 .أن اضع عىت عاادوا رعدرر رظدسروك رظ ديد ظىعررق رظديمدررطيغ  اورئة ملرىزمات رجررء رنرخابات حرة نزيوة: كربعا

     

عديد من رظوثارق رظصاركة عن رظماابر رظمرازية  رظورئات رظدرارية ظىحزب رظشروعي رظعررقي  إسراارر رظت قررءة ظى    

يمكن رظدول أن رظمومات رظري اان  اارص  أمال رظحكومة رالررالفرة رظديمدررطرة رظمؤقرةغ طبدا ظرؤية رظحزبغ يمكن 

بىوكاوا في رظاداط رظراظرة 
49
 : 

غ "رظحزب رظدارد " رظدمعرة رظري ارابط بواغ  اصفرة سراسة  نوض   رألجوزةرظ اء جمرع رظدورنرن  رظمؤسلات . 0

 .هاكثاآ   أساظربوا

ن جمرع ضحايا رظحكم رظدارااوك غ من مدنررن عإصدرك عفو عال  شام  عن رظل ااء  رظمعردىرن رظلراسررن  . 8

أمرن عورة رظمو رين من رالاررر  علكريرنغ  إعارة رالعرباك  رظحدوق ظوم  اعويضومغ  رظ اء قرركرت رظرو ررغ  ا

 .رظفرىررن  ا  رظعررقررن رظذين راومور باظربعرة راليررنرة  ضمان حدوقوم اامىة

ادديم رقطاب رظامال  اباك رظملؤ ظرن عن رظ رررم رظمراكبة بحق رظشع   رظوطن رظت رظدضاء ظرااظور جزرءهم رظعارلغ . 2

 .اصة رسرعارة ما نوبور من رظممرىكات رظعامة  رظخ

حرية رظرامرم رظحزبي  رظلراسي  رظادابي  رظمواي  رالجرماعيغ  رظاشر : مدررطرة بكافة أنورعوايإطالق رظحريات رظد. 4

 حق رالسرفارة من رعالل رظد ظة رظلمعي  رظمرري من  غ رإلضررب رظصحافةغ  رظرعبرر عن رظرأ   رالجرما   رظرماهر 

 . رحرررل رظعدارد رظديارة  ر ك رظعبارة  اافة رظفئات  رظطوررف في رظبالررظلراسرةغ   رألحزربقب  جمرع رظرراكرت 
                                                           

48
 . رظمؤامررت رظراظرة  قد  كر ذارها في رظعديد من رظوورمش رظلابدة( 0992)مررت رظوطارة ظىحزب ماذ رظمؤامر رظخامس ظمزيد من رظرفاصر  قاكن  ثارق رظمؤا 
49
الحزب الشيوةي العواقي :  نص رظبالغ ماشوك في. 81/8/8112 – 09رنمر عىت سبر  رظمثال رظبالغ رظصارك عن رالجرما  رالعررار  ظى اة رظمرازية ظىحزب في  

 .19 - 11غ مصدك سابقغ ص ..ف ررثائقمواق –



م ىس اأسرلي ظىبالرغ يشر  رسروكر ريمدررطرا رررماغ يضمن فص  رظلىطات رظثالث  النرخابسن قانون ريمدررطي . 1

  إجررءمي ظىلىطةغ  رسردالظرة رظدضاءغ  يرسي رالسس رظدانونرة ظحراة ريمدررطرة ملردرة  كرسخة  رظردر ل رظلى

ظ رن قانونراغ ذاوكر ايةغ  عىت أساس حق رظرصوي  رظعال  رظمرلا    رظمباشر ظك  رظبممثىي رظشع  بحرّ  رنرخابات

 رناثاغ  باالقررر  رظلر غ  رنرخاب رظم اظس رظبىديةغ  ضمان رجررء رنرخابات ريمدررطرة ظىم ىس رظوطاي رظكررسراني 

 .عىت رالسس نفلوا

ظرأمرن جمرع رظمورر رظضر كية ظدوت رظشع غ  رظدرال بإصالر  اش ر  جمرع رظمررفق  رظمؤسلات  رظعم  فوكر. 9

 رظمشاكيع رظري امس حرااه رظرومرةغ  مكافحة رظرضخم رظمفرط  ركافا  رالسعاك  رظاو   رظلرقةغ  ضمان سالمة  رمن 

 .  رظمورطاررن

 
رظت صر ة جديدة برن سىطة رالحرالل  رظعررقررن ظرلررر رظوضع  امث  باظروص آخر طبعا راخذ ملاك رالحدرث را اها     

يحراا  رظات معاظ اة ادارم ر كه ال شاك رن  رظذ  شاك  رظحزب رظشروعي فرهغ "  مجلس الحكم" في رظبالرغ فانبثق عادها 

ني الثرامن التقويرو السياسري الصرادي ةرن المرؤتمو الروطبا  يمكان رظعاورة رظات  هاا خاصة ال يرلع رظدخول في افاصرىوا

بشاك  مفصا   هاذه رظمرحىاة مقري  رظذ  ( 8111رياك ) للحزب
50
 "رظات رن صار ة   -باخرصااك  - ماا يومااا هااا رالشااكة  .

عديم رظصالحرات  ذ  رظطابع رالسرشاك  " رظم ىس رظلراسي "قد ابىوكت في هذه رألثااءغ ابدي  ظصر ة " م ىس رظحكم

رت رظصار ة  عبّا. بى  باظرفض رظورسع مان أ سااط شاعباا  قاوره رظلراسارةرظري قو رظبح  رظري طرحروا سىطة رالحراللغ

برن مشار    حل رسطعن غ  هو اورين مخر  قطعا  في ظ  مرزرن رظدوى رظلارد في اىك رظىحمةرظ ديدةغ في رظ وهرغ 

رظرمثرا   ذرت رظذ  أكررت أمريكا رن افرضه غ  برن مطى  اشكر  رظحكومة رظوطارة رظمؤقرة  رسعة " رظم ىس رظلراسي"

  .  رظصالحرات غرظذ  رع  ظه  اظبرة رظدوى رظوطارة رظعررقرة

 

 " راثار رظمكاسا   " إسرررار رة  رنرزر  رظرهان عىت خراك رظحرب من خالل رعرمار ن ملاك رالحدرث رظالحق رن ظدد برّ 

رفضا   "بودف احدرق  نذر آرقرة عىروا رظدوى رظمورماة في رظمعاكضة رظعر   رظري كرها" رظراايالت أقصت  "ادديم  عبر

 فاي رظوقا  نفلاه جىا   ظكااه رظاماال رظادارااوك رظات رساداط  رفضات هاذر رظرهاان في رظمشود رظلراسي رظداارلغ " رظمورقع 

ابىاوك نماال رظمحاصصاات  غ ب يفرضوا عارة رظمارصر ن في رظحررالحرالل  ما ارا  عىره من احديات  رسرحداقات 

 .مدمرة عىت حراة رظورقع رظ ديد رظذ  نشأ بعد كحر  رظدارااوكية ثاكآ رظليء رظصر   ما اراه من

 

رضاافة رظات رظلراساات رظخاطئاة ظابعض  غمعاانعمغ بفع  رسرررار رات رالحرالل  مماكساات رظداوى رالكهابراة  رظركفررياة 

كان بار م ذظاك ماا يرظا  ظ. بداوةام قطع رظطريق أمال اطوك ريمدررطي حدرداي احراجاه بالرناا  رظدوى رظمورماة في رظلىطة

ريمدررطاي مرخطاي ظىطورراف  عاابرر ظصاررعااوا  حر بواا  –رظمعراة مفروحة  رالمكانرة موجورة ظبىوكة بدي   طااي 

  .رظم اونة

 

احراا  رظات طارفاة مان   غعمىراة رظر ررار رظراي هاي عمىراة طويىاة رظمادى  معدادةعماول  ال يمكن فص  هذه رظمرحىة عن 

 : راوا من ب القضايا رارجواءات

قاع غ قوية  ماممةغ قاركة عىت أخذ رظمباركرت  ارجمة رظدارم  رألفكااك فاي رظورقوى معبوة ةن تطلعات المجتمع- 

 رظعمىي  اعدي  رظمر ف رظدارمة ؛

رإلكررة عبار خطاة ظىر ررار  رتشرحذرظاوعي  رتبنريرظدوى  رتعبأرألهدرف  تحدد بلوية استواتيجي  ناجح  رفعال - 

 ظدوى  رظفئات ذرت رظمصىحة به؛عة رن ح م  طبرابرّ 

 رظمورقع رظراي ياب اي رحرالظواا  بلوية الصيغ التنظيمي  المساةدة ةلى التعبئ  ريسم األهداف الموحلي  للحوك - 

رظورحد بعد رآلخار إلحادرث ا ررار اادكي ي فاي مرازرن رظداوى يلامح باالنرداال رظات مرحىاة جديادة امواد ظرحدراق رظبرناامض 

غ  يرابط احدرق هذر رظمشر  غ رظذ  يعاي رمدرطة رظم رماع  رظد ظاةغ (وي  رظديمدررطي ظىم رمعمشر   رظرح) رظماشور 

غ بماا يفضاي رظات باااء ر ظاة ريمدررطراة رظاوعي رظاديمدررطي  باااء  اطاوير مؤسلاات رظم رماع رظمادني اأسرس  ارسار 

 .عصرية
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 غ 8111رياك  02 – 01رظحزب رظشروعي رظعررقيغ  ثارق رظمؤامر رظوطاي رظثامنغ ب درر  



 من خمرجات خيار احلرب
 نعش التنمية مسمار يف –املشروع االفتصادي لسلطة االحتالل 

 بني الصخب االديولوجي وحقائق الوافع الصارمة"   عملية رفاهية العراق" 
 

ظىمداال باظعربراة  توجم  نشرت ( ررل ستوي  جوينال) مداال هاما في بول بويمو رألمرراي ظىعررق رظحاام رظمدنينشر 

 :فة من رظحدارق من براوا رظمدال في طار أهمي  اكمن . 80/9/8112رظىباانرة براكي   السفيوفي جريدة 

بعثاة مان ابااك كجاال رالعماال  رظماال رظعاررقررن رظات  تروأسرظت رالكرن حرث  بويموعشرة سفر رظلرد  كت أنه  .0

رظلاامات اااان ماان رظمداارك مااقشااة رالقرصااار  رظعاااظمي فااي عمااان فااي رالكرن حرااث  رجرمااا  خاااص ظىماراادى

 .رظرحاظف اك  رالقرصارية السرررار رة

ظلىطة رالحراللغ رالمر رظذ  يلاردعي قاررءة  المشورع االقتصاد ضور باظ غ  ظو بركثرفغ عن  بو يكشفإنه  .8

 هاذر يرطىا  أ ال رظدراال بعار، مكثاف ظمفارررت رظمشار   . مرابة اكشف رظمعىن  رظملروك في هذر رظمشار  

 ؟(مع مالحمة أن رظ م  رظموضوعة برن قويلات امث  رقرباسات من مدال رظلرد بريمر) هذر 

 

 51 عرض مكث  للمشروع االفتصادي
  

 : مفتوضا( بمستقبل اقتصاد  افضل)   الوةدمن  بويمورظلرد  ينطلق

 (.يزدهو العواق، يج  تغييو اقتصاده) كي  ظ رنه -

لكننرا نمتلر  الخبروة :  )غ  رر أن رظلرد بريمر يلردك  قارال (مشكالت فويدة .....يواج  )  أن رظعررق  -
 (.لسابق  رتحليال لنجاحات البلدان الوأسمالي ، الغناء منظوينااالشتواكي  ا من البلدان

 

يعررود الررى العررواقيين تحديررد الوجهرر  النهائيرر  لمسررتقبل العررواق ) فااي رظوقاا  رظااذ  يشاارر رظاات أنااه  بويمررو ظكاان رظلاارد 
طراع خرا  االقتصراد  ةلرى رالدة ق سريعتمد النمرو) جوة رظرطاوك عاادما يداول  بتحديدغ ظكاه يحلم رالمر (االقتصاد 

بحلا  رظلارد  – ساررطى  هاذر رظاامط مان رظاماو . مددما رظامط رظرامو  رظذ  ساررم اطبرداة يحددغ أ  أنه (نابض بالنشاط

 :ثالث  شورط  – بويمو

 غ(للموايد راالشخا  بإبعادهم ةن سيطوة الدرل  الى المؤسسات الخاص  اةادة توزيع اجمالي ) .0

 غ(الخايجي  تعزيز التجاية) .8

 .(مال المحلي راالجنبيحشد يأس ال) .2

 

ان تتنرارل )يشارر رظات  القصريو المردىفعىت . برن ما ياب ي عمىه عىت رظمدى رظدصرر  رظمدى رظطوي  بويمو يمرز رظلرد 
عادة  تحقيرق يفرار، هااا (. دخطر  اقتصرادي  للعرواق اآلثراي التري سريخلفها الصرواع الهرادف الرى تحويرو االقتصرا أ 

 : شورط

 (.توسيخ القانون رالنظام)ظىامو هو  االرل الشوط .0

 (. العواقيين تشكيل نظام سياسي يعكس اهداف رآياء كل)هو  الشوط الثاني .8

 

هدرف رظحدردرة من حمىرواا رظعلاكرية عىات رظعاررقغ رالمريكرة عموما  فوماا جردر رأل  رذر قرأنا رالسرررار رة    

يرعارن رظرأاراد عىات أن  غ ظارس باظاراات رظطرباة غ بى اة رظمصااظح. هو رظشرط رالهم الشوط الثانيأمكااا رظدول أن 

 مصاظح قوى رجرماعرة محدرة  ظرس اما يررره رظلرد بريمر  رهدرف باظضر كة رعكسس (تشكيل نظام سياسي)

 (.العواقيين كلاهداف راياء )خطأ أ  

 

هم ةلررى المسرراي العمررل مررع العررواقيين لوضررع بلررد)فااي هااذه رظمرحىااة  هااو  االرلهدفااه رظمراااز   بويمررو يحاادر رظلاارد 
 (.االقتصاد  الصحيح
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حول  رظمشر    مالحمات أ ظرة  -يوظوجي  حدارق رظورقع رظصاكمة برن رظصخ  رالر"  عمىرة كفاهرة رظعررق " صاظح ياسر غ .ر: ظمزيد من رظرفاصر  قاكن 

 .غ رظمىحق رالقرصار  ظىعدر ذراه8112اموي /89-81غ 92رظلاة /88غ رظعدر "طويق الشع " رصار  ظلىطة رالحراللغ  رالق

 



 

مجرود )مار ظارس ن رألماطىداا مان رظرأاراد عىات أ( التنمير  المسرتدام ) مفهومفرطرر رظلرد بريمر  ةلى المدى البعيدأما 
تحروال ةرن )مان رظاماو يرطىا   خروآالتأسريس لرنمط ب  هاو ( الحكومي  ار اصالح االنابي  المتضوية اةادة بناء االبني 
رظذ  رعرمده رظامال  "ظامط رظرامو ر"ـ ظ نقدغ  ياطىق من (همال ربني  صناةي  ستاليني  دام  ثالث  ةقودسوء اداية رإ

ركران . المال ةلى اسس بيورقواطي  رسياسي  رليس اسرتجاب  لقروى السروق كان يجو  توزيع يأس)...رظلابق حرث 
ضرئيل ، اذا رجردت  لشوه  التي كان  مسراهمتهااالقتصاد موجها الى دةم المؤسس  العسكوي  العواقي  ا اكثو من ثلث

غ رضاافة رظات طارفاة مان رظدضاايا  رالشاكاظرات رظراي  سام  رظاماال (اصال، في كل ما يتعلق بتروفيو الوفاهير  للمسرتهل 

 .رظلابقغ  هي معر فة

 

يلارحث  إناه  ؟االيث البطال تأثيو هرذا ماذا يقتضي :رظراظي السؤال بويمورظلرد  يطوحرظر ربة رظلابدةغ  نقدعىت رساس  

 :يرابط بـ  انتقاال من نمط تنمو  الى نمط اخو -بحل  رظر ية هذه  –

إضاافة (  انتاجير  وضورية تشجيع القطاع الخا  ةلى اةادة توزيرع المروايد السرتخدمها ةلرى الوجر  االكثر) .0

ى الخلرق الصرغيوة رالمتوسرط ، القرادية بصروية افضرل مرن غيوهرا ةلر تحفيرز نمرو المؤسسرات الخاصر )رظت 
 (.السويع لفو  العمل

 (.تقليص الدةم للمؤسسات المملوك  للدرل ) .8

 (.رشفاف رتبني قانون اقتصاد  راضح) .2

 

االنتقرال هرذه ةنردما يحرين  الجرزء االصرع  مرن ةمليرات)يلردك  في حديثه عادما يشارر رظات أن  بويمو ظكن رظلرد     
اجتماةير  مرن اجرل العمرال  ارال رضرع شربك  حماير ) يرطىا أن هذر  بويمورظلرد  يفرر، . (موةد تقليص نظام الدةم

الروغم مرن ان تقلريص الردةم يشركل ةنصروا حاسرما  ةلى. الذين سيتأثورن من اغالق بعض الشوكات المملوك  للدرل 
عىما بأن ا اكب رظبىدرن رظري طبد  بوا  صفة ادىرص رظدعم أنه ( يكون يحيما في السياس  االقتصادي ، اال ان  يج  ان

 .ظم يكن كحرما قطعا ب  اان قاسرا رظت رقصت حد ر رظدلوة

  

غ  هااا كيفير  ايتبراط االقتصراد العواقري بالعرالم الخرايجيباظشأن رظادرخىي با  يؤشار رظات  بويمومداب  ذظك ال يكرفي      

غ نمارر رظات ماا - طبعا من ر ن احديد طبرعة هذر رالنفراار -( انفتاح العواق ةلى العالم)من رظرأارد عىت ضر كة  ينطلق

ماا   – بويمروبحلا  رظلارد  –رسرررار رة رالنفرار عىات رظخااك   رتفتوض. (تحقيق فوائد جم ) ي ىبه هذر رالنفرارغ من

 :يىي 

 يرطى  .  رظركاوظوجرات رظحديثة من كؤ س رالمورل  رظردارات رالرركية فتح االبواب أمام االستثمايات االجنبي  .0

االسرواق العالمير   ذه الموايد للمستثموين المحليين بمنحهم حوي  التبضع فريتشجيع الوصول الى كل ه) ذظك
 (.رأمام المستثموين االجان  ذر  الخبوات في مجاالت محددة

هو اىك رظبررمض رظري يارم اطبردواا " رالصالر رظعاظمي "  نمرر ألن (. االصالح المحلي باالصالح العالمي) يبط .8

ؤسلات رظماظرة  رظاددية رظد ظرة رظرأسماظرةغ فإن جوهر رطر حة رظلارد بريمار في رظبىدرن رظري اخض  ظوصفة رظم

رظمطبق اح  حررب اىك رظمؤسلاات ( االصالح العالمي) عجل  ب ( االصالح المحلي)  ي   كبط :  رضحة هاا 
 . رظمشاك رظروا رعاله

 

 : يتطل  - بويموبحل  طرر رظلرد  - استواتيجي  االنتقال تحقيقإن 

 

 ؛ ماضبطة مداكبة مراكزة عىت رظلوق اتباع . أ

  ؛قرركرت صعبة  احم  اضحرات عىت رظمدى رظدري  اتخاذ . ب

 . رظشع  رظعررقي يساندهرظبرنامض من رن  ر ال بد ظا ار هذ .  

 

 بويمرورظراي ارمحاوك حوظواا مداظاة  رظلارد  االطورحر  الموكزير  إضافة رظت ما جرت رالشاكة رظره من مالحمات فإن     

يسرتحيل ان تظهرو مسررتويات )عىات أناه  يؤكرردعاادما الحويرر  االقتصرادي  رالحوير  السياسري   برين ضرو الروبط العهاي 
 رذر رفعااا هاذه رالطر حاة رظات نوايرواا رظماطدراة (. رالحوير  السياسري  اذا منعر  الحوير  االقتصرادي  المعيش  الموتفع 

يحتل بناء اقتصراد ةواقري ) هذه رالطر حة هو أن جوهور. الحوي  االقتصادي هي  نقط  االنطالقأن  نستنت رمكااا أن 
 عادما يرم احدرق هذه رظمومة سركون ممكاا  .سىطة رالحرالل في جوور (ةلى مبادئ السوق الحو، موقعا موكزيا موتكز

إن التحوالت السياسي  المطلوب  رالمفضي  الرى انتقرال بعباكة أخرى . رظحديث عن رظخطوة رظالحدة أ  رظحرية رظلراسرة



يمقواطي حقيقي، بما فيها اقام  حكوم  ةواقي  سواء كان  مؤقت  أر غيوها، مؤجل  لحين بناء اقتصاد ةواقي قرائم د

رالشاكاظرات  جروهوير اا ي ممااهر رالشاراء ظرادخ  فاي  حوايا هذه رظدضرة الرحق !!      ةلى مبادئ راليات السوق الحو

ظح  راليمة رظباروياة  فاي مدادمروا رظ انا  رالقرصاار غ  هاو  بويمو رظمرجعرات رظامرية رظري يلراد رظروا نموذ  رظلرد 

  ". رالماجد " رظىربررظرة رظ ديدة  صدوكها " ثورك " موري  رخر ملرعاك من رظررسانة رظامرية ظـ 

 

،غ و ها غظىوهىاة رأل ظات اخالّبان مشر   بريمر يبد  إ ملخص القول  مشرورع طمروحفااحن أماال . لارحق رظادااشيغ قطعاا

الت طبقير  رمرن صرعود فئرات العواقي رتكيف  قتصاد هيكل  االدة رةا مع ما يعني  ذل  مرن حرواا اجتمراةي رمرن تحرو 

أن رظعررقاي  " رظدطاا  رظخااص "ـ ظام يلابق ظا رذر عدنا رظت رظر ربة رظعررقراة ذراواا رمكاااا رظداول أناه . ةلى حساب أخوى

فاي  الحاكم المطلرقرظلرد بريمر  اان حرث غ بمث  هذر رظافوذبمث  هذه رظفاعىرةغ  رألهم من ذظكبشخص يدرفع عاه حمي 

. فواو ممثا  رظدطا  رال حاد  ممثا  رظداوة رالعمام فاي رظعااظم. نآفاي  4120بالرنا بدوة رظعلكر  قوة قررك م ىس رالمان 

ة رظلراسارة م باظدررركرظلىطة برن من يرح ازدراجياتغ أ  إضعافغ إنهاءيريد رظمشر   أن رظلرد بريمر  قواءة يبد  من 

 .رظردرخ  برن رظدرررارن في معمم رظحاالت درن نسيانمن طبعا  رالقرصارغ من يرحكم بدرررة 

"  نواياة رظرااكي " ظما سبق رظكالل عاه مان مىموس ( عررقي) محلي تجسيد  رظلرد بريمر خطةيمكن رظدولغ إذنغ أن      

وقواطيرر  السياسرري  رالليبواليرر  االقتصررادي  المرر ل األخيررو الديم أن حرااث  نوايااة راليااديوظوجرا رظرااي رطىدوااا فواويااا ماان

 !!للبشوي 

 

 املشروع االفتصادي يف فراءة
رظراي "  المسرلمات" رظمالحماات رظراظراة حاول بعاض  تسرجلأ ر  بويمرورسراارر رظت رظعر، رظذ  قدمراه ظمداظاة رظلارد     

رظضار كية رظراي اشاك  ماطىداات ظفوام رظمرجعراات  اضماوا رظمدال رظماذاوكغ ماطىداا فاي رظبدرياة مان بعاض رظمالحماات

 : رظامرية ظىمشر   رظمذاوك

التري شرهدتها الوأسرمالي  مان ر ن فوام رظر ىراات رظ ديادة  بويمروال يمكن فوم جوهر رظخطاب رالقرصار  ظىلرد  .0

العالمي  في الموحل  المعاصوة من تطويها رمرا يطروح مرن خطابرات رأطورحرات  رمقايبرات نظوير  متنوةر  

رظشااك  رظمحاادر ظراادخ  رظد ظااةغ فااي إقرصااار رظلااوق  إختيررايظدااد ااناا  قضاارة  .تسررتهدف توصرريف هررذه الموحلرر 

، ظل االت ساخاة في ساورت رظثمانراات مان رظدارن رظعشارينغ  إنردىا  مان حدا  رظاداشاات  رظرأسماظرةغ موضوعا

جديادة فاي  أبعرادا  اخذت اداشات  رهذه رظ حتدم افدد . رظامرية رظصرفة رظت حد  رظمماكسة رإلقرصارية رظمىموسة

) ربويطانيررا ( ييغرران) السررلط  الررى المحررافظين فرري الواليررات المتحرردة  إنتقررالساااورت رظثمانرااااتغ إ  ظحمااة 

 قاد بى ا  . ففي هذه رظلاورت بدأ رظىربررظرون رظ در برطبرق مذهبوم رظمرطرف في رظمماكساة رإلقرصاارية(. تانشو

، في رظواليات رظمرحدةـ اح  ااأثرر رظمخااطر رظراي خىدرواا رظراباان رظمااقشة حداوا في بدرية رظرلع رااتغ  خصوصا

 قاد . أمال رإلقرصار رألمريكيغ  رظري ظم يلارطع رألمريكاان ااذظرىوا فاي ظار ف سارارة رظماذه  رظىربررظاي رظ دياد

ن رظمعىاول أن هاذر فما. " المعجرزة اليابانير " رظل ال رظلابق باظاداشات رظري اان  اد ك حول مايلمت باـ  تغذى

 حجر إسارخدم  بمثاباة  نتائجر رظبىد قدل مثاال، ألهم ن ار إقرصاار  بعاد رظحارب رظعاظمراة رظثانراةغ  مان هااا فاإن 

فأنصاااك رظراادخ  رظحكااومي يرجعااون رظا ااار رظراباااني فااي رظحداا  . ظصاااظح ااا  ماان أنصاااك رظامااوذجرن رظلااابدرن

ىد ظةغ في حارن يرجاع أنصااك رظماذه  رظىربررظاي رظ دياد ذظاك رإلقرصار  رظت رظلراسة رظصااعرة  رظد ك رظفعال ظ

 .   رظلوق ظراتآلرظت رظاشاط رظعفو  

نحاو ماذه   التحروليرعارن رظرأاراد عىات أن  غبدريةغ  من أج  فك رالشاربا  بارن رظحدرداة  رال هاال راليديوظوجراة .8

ي رظبىادرن رظرأساماظرة رظمرطاوكة با  نمرية ررخ  رإلقرصار رظلراسي رظملارطر فا"  بدة " رظىربررظرة رظ ديدة ظرس 

هررو نترراج األزمرر  ارقتصررادي  " التحررول الفكررو  " أن هررذا بلاارطة قورموااا  فوضرري ماان  إنطالقررا  ي اا  ركرسااره 

العميق  التي يعاني منها ارقتصراد الوأسرمالي منرذ بداير  السربعينات، برالوغم مرن كرل مظراهو الفروح السياسري 

فااي  نعكاسررا  لعمررق األزمرر ارظاات رظىربررظرااة رظ دياادة بإعرباكهااا  النظرروغ إذنغ يرعاارن. خررواآلالغرامو بإنهيرراي القطرر  

هاو  النظوير  أحرد المخرايجإن .  رداية تل  األزمر  البنيوير  إيديولوجي  كامل رظالق رظرأسماظي رظعاظمي  امث  

ن رظ ادر ر كر، رظاذ  أكاابط بورمااة رظعااصار رظمحافماة أ  اكارالت رظداوى رظراي ظعا  فرواا رظمحاافمو المذه هذر 

مدااركر،غ فمااع رساارمررك هااذه رأليمااة  افاااقم رأل ضااا  رالقرصااارية باادأ يررساا   عااي محاادر فااي أ ساااط رظدااوى 

رظملاارطرة فااي هااذه رظبىاادرن بحدردااة رظفشاا  رظااذ  ماراا  بااه فىلاافة إرركة كأسااماظرة رظد ظااة رإلحركاكيااة رظرااي  ضااع 

عن مورجوة رألحدرث رظمعددة  ةاجزة صف  الكينزي الوظدد اان  . كينزأصوظوا رإلقرصار  رإلنكىرز  رظمعر ف 

ماطدراة مدبوظاة ظىدضاايا  تقرديم تفسريواتجوايهاا رظمفااهرمي عان  ةجرزرظري جارت فاي بدرياة رظلابعراات بلاب  

. حىول ار ا ي رأليمة رظماذاوكة صياغ في  ةدم قديتها رظصعوبات رظري إكابط  باأليمة رظمذاوكةغ  باظراظي 



سرادت رظت ادخ  نشرط ظىد ظة في رظحرااة رإلقرصااريةغ قاد حددا  ررظلراسات رظكرازيةغ رظري  يرعرن رظرأارد عىت أن

رظراي إسارخدمروا اىاك رظلراساة ظام  األدرات رار أن . ن احات مىموساة عىات رظصاعردين رإلقرصاار   رإلجرمااعي

كرفدوا من مماهرغ الرطع ابح جمار رظرضخم أ  عىت  جه رظدقة ظم الرطع مورجوة أيمة رظكلار رظرضخمي  ما 

بذظك من افشي ظىبرر قررطرة  رظعلكرةغ مما  ضع هذه رظلراسات موضع رظاداد  رظملااءظةغ  باظرااظي  إقتون ما 

 .السياسات الليبوالي  الجديدةبدأت افدد بريدوا ظصاظح 

رة رظمرطاوكة في رظفكر رإلقرصار  رظملرطر في رظبىدرن رظرأسماظ الجناح اليمينيهذه رظحدارقغ كرر  مواجه  في  .2

، عىت رظكرازية بوصفوا قد أصبح   صفة  يشن ، قويا ، فاي " بائوة" ه وما ، ظاباذها  رظرخىاي عاوااغ  ررعراا غ ررعراا

غ بقيرادة ميلترون فويردمان" مديس  شيكاغو " سراسة جديدةغ  ضع  أسلوا رظامرية في  تبنيرظوق  ذراه رظت 

المديسرر  يارمااي رظاات  يتيررا هااو  "ديسرر  شرريكاغو م" أ  "  النقدريرر "  هااي رظلراسااة رظرااي عرفاا  بمصااطىح 

،  العودةإن هذر رظرراك حا ل جاهدر، . الكالسيكي  الجديدة : رظشوررة  شعايات باظرأسماظرة رظت جذ كها رأل ظت كرفعا

، فااي رظوقاا  نفلااه رظاات الحويرر  ارقتصررادي  رأليررات السرروق الطليقرر  ر ك رظد ظااة فااي رظاشاااط  تقلرريصغ ررعرااا

 إقتصرادات" رظد ك رظذ  اىعبه امضخة ظىطى  رظفعالغ أ  من حرث رظررارز عىات مايلامت باـ  ءرإلغارإلقرصار  

 .ظراشرط أظرات رظامال" رظعر، 

ذظك اىه باظو مة رظعاصفة ظىديمدررطرة عىت صعرد عاظميغ قاراوا رظداوى رظملارطرة فاي هاذه رظبىادرنغ  اقتون قد  .4

فعىات . عاادها التوقرفم موعة من رظمعارالت رظراي يرعارن  تشكلظمرابع رظمشود رظمرحر  عىت رألك،  بداحرت 

باإلقرصاار رظىربررظاي  باظرااظي ( اباراة سراسارة) رظديمدررطراة  مسراراةعىات  ارلحراحسبر  رظمثاال جارى  ي ار  

رظذ  ي ر  رظرأارد عىره فاي "  السوق"  نمرر، ألن هذر . الديمقواطي = السوق : رظشوررة  المعادل يمكن ارابة 

رالخراارةغ هااو ظاارس مدوظااة معىدااة فااي رظوااورءغ باا  أن رظلااوق رظمطىااوب هااو سااوق كأسااماظي فااي إطاااك  رظفراارة

رظوثرداة بارن "  الوابطر "  إذر اشافاا . الوأسرمالي = السروق : هاي  معادلر  أخروىرظرأسماظرةغ فإناه يمكان اراباة 

رظفكاار رإلقرصااار   اىااك رظمعااارالت بحلاا  أطر حااات"  جرروهو" أن  نسررتنت هاااارن رظمعااارظررنغ نلاارطرع أن 

عىات  التشرديدذظاك ألن . مااذ بادريروا تثيرو الشركوا هذه رظمعارظة  .ديمقواطي = يأسمالي  : رظملرطر هو رظراظي 

فماان ناحرااة رظرطااوك  .سررميو أمررينرظحااق باظباطاا غ عىاات حااد اعبراار  يخلررطرظديمدررطرااة فااي مثاا  هااذه رظماار فغ 

غ حراث أن سارارة مباارئ نآفاي  الديمقواطير  رالقمرعما  اأحاد ماوريالت رظرطاوك اح الوأسمالي رظراكيخي اان  

ظىدخول في رظرفاصار  فرااكي  رظراررام رظبادرري ظارأس رظماال  ةباظردخ  رإلسرعماك غ  ال حاج اقتون رظىربررظرة قد 

 شاهد ال يخطذ عىت هذه رظفكرة
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، ظداد حددا  رظرأساماظرة عبار اطوكهاا رظرااكيخي رظمدياد .   شركال  أر صريغ  حداا

 ديمقواطيرر  المسررتوى السياسرري راار أن . باظمداكنااة مااع رظر اااكب رظرااي ساابدروا أ  كرفدروااا أفضاا غ اطيرر للديمقو

ال غ رظاذ  المسرتوى ارقتصراد ماع  متناقضر ظى غ  سرم  اذظك ألسباب اكمن في طبرعاة رظاماال ذرااهغ الارر 

أن اكااون  نال يمكاا  هااذهغ منطررق الملكيرر  الخاصرر  رالمنافسرر رظاات  يرروتكنغ ألنااه يمكررن أن يكررون ديمقواطيررا

بارن أطاررف رظعمىراة رإلقرصاارية  تحقيقر   رظمحار  ظىاماال ال ي ار القرانون ارقتصراد ريمدررطرة أصال،غ ألن 

. نآمحىرا  ر ظراا فاي ةبو ةمليات صواع رمنافس  ضايب  رإبتالةات متواصل ، غ ب  "جارىمان " بإافاق سارة 

إن . خرارر  خصاومه رظفكاريرنرظىرشكر  رظمذاوك  ظارس مان هذر هو رظماطق رظموضوعي ظعم  رظدورنرن رظااظمة 

،غ با  ظداد اام  ال يفروضرظامط رظرأساماظي  بارن رظداوى  ةبرو مسرارمات تاييخير إظرواا  التوصرلرظديمدررطراة فرضاا

د خىااق  راار أن رظرشااكر  رظرأسااماظي قاا. الصرريغ  معمرردة بالرردم رالتضررحيات الجسرريم رظمرصاااكعةغ  ااناا  هااذه 

باإلضطوار رظمررفاق ظىراااقض  ن  ررها ا ع  أفررر رظم رمع ال يشعر  مات ارقتصادي الميكانيزمن  مجموة 

الملكير  الخاصر  رالمنافسر  بصريغتها )  رظملاروى رإلقرصاار  (  الديمقواطير ) رظااشذ برن رظملروى رظلراسي 

 عرة  رظوعيرظري احكم جمرع أ جه رظحراة رإلجرما ظاهوة ارغتواب ذظك بفض  ( التقليدي  أم المعاصوة
53
 . 

عىت صاعرد عااظمي هاي ظرلا  حديثاة رظعواد با  يرعارن  رآلنيرعرن رظرأارد عىت أن رظىربررظرة رالقرصارية رظمورماة  .1

ركجاعوا رظات جاذ كها رظراكيخراةغ رظات رظثاوكة رظصاااعرةغ حراث اانا  رظبرجوريياة رال كبراة رظصااعدة اخاو، 

رسام  بلارعة هارىاةغ إلنورااك رظات م رماع صاااعي بادأ يرظ رآليا معاكاوا رظحاسمة ظرحوي  رظم رماع رالقطااعي 

يمكان .  هذه رظدضرة هامة جدر ظفوام رظفر قاات رظ ذكياة بارن ظربررظراة رظدارن رظثاامن عشار  رظىربررظراة رظمعاصارة

فاي نزعاواا رظرحويىراةغ فاي  -بماطاق ذظاك رظعصار  -تقدمير   اانا غ إذنغ ليبوالي  القون الثرامن ةشرو رظدول أن

ياب ي  مفايق  مهم  هذه. في جوهرها يجعي  معادي  للتقدم االجتماةي راآلن الي  القون العشوينليبو حرن أن

 رار أن هاذه رظمفاكقاة . م رظمرء  باظمىموس جوهر  اوجوات رظىربررظراة رظمعاصارةرخذها بامر رالعرباك حرن يدرّ 

فمان رظموام رالشااكة ". رظمرخىفاة  رظبىادرن" ارعىاق بوضاع  مفايق  اخروى عىت التأكيد  رر اافرة ظوحدها من ر ن
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ليسر  رليردة  يماروا في بىدرناا هارظري جرى  ي ر  خىق رظشر ط ظرطوكها  رظرر يض ظور الليبوالي  رظت رظت أن

ررخ  هذه رظبىدرنغ مثىما حدث فاي ا رباة رظبىادرن رال كبراة فاي  طبيعي لعالقات القوى االجتماةي /تطوي منطقي

فااي  فجررائي قااد ا ىاات بشااك " ماطدااة رظرخىااف"ظىربررظرااة رالقرصااارية فااي بىاادرن إن ظوااوك ر. رظداارن رظثااامن عشاار

ةبو ما يسمى ببوام  التكييف أر التصحيح الهيكلي، التي فوضها الدائنون رصندرق  ثمانراات رظدرن رظعشرين

بررظراة اماا أنواا مان ناحراة رخارى ال ارشاابهغ عىات رالقا  شاكىراغ ماع رظىر. خصوصرا النقد الدرلي رالبنر  الردرلي

 رساراارر . نلان رظعديد من رظحدوق  رظحريات  رظضماناتررسماظرة رظمرطوكةغ رظري افى  ظإلرظلاردة في رظبىدرن رظ

" ماطدة رظرخىف " رظديمدررطرة  حدوق رالنلان في بىدرن  غياب رظت رظر ربة رظراكيخرة رظمىموسة يمكن رظدول إن

ااذظك   رساراارر رظات رظر رباة رظراكيخراة رظمىموساة. قرصااريةظرطبراق عااصار رظىربررظراة رال شروطا ضرورييا امث 

قاد رظحاق أفادر رالضاررك بااظفدررء  محاد ر  رظادخ غ فاي حارن أن رشااعة " رظوصافة" رظري ابرن أن اطبرق هذه 

رظديمدررطراااة بكااا  ربعارهاااا  شاااحاااوا رالنلاااانرة افرااا  بعرقىاااة أ  رظحاااد مااان اطبراااق أ ىااا  عااصااار رظىربررظراااة 

 باظشك  رظفض رظذ  طبد   اطبق فره رالنغ في رظعدياد مان رظبىادرنرالقرصاريةغ  
54
 مفايقر  إن رظورقاع يشارر رظات .

هو رنه باظر م من مضي ما يزيد عىت عددين من رظرطبرق فإن رظلراسات رظىربررظرة رظ ديادة  سؤاال حايقا  يطرر

ظرة رظمعاصرة في قالعوااغ فوا  يمكان رظري طبدروا رظد ل رظرأسماظرة رظصااعرة ظم اا ح في مورجوة أيمة رظرأسما

 ". ماطدة رظرخىف"رالجرماعرة رظمرفاقمة في بىدرن /ظوذه رظوصفة أن اعاظض رال ضا  رالقرصارية

ظىمؤسلااات رظماظرااة  رظادديااة رظرأسااماظرة  التوسرران  النظويرر بعراادر، عاان رظصااخ  رإليااديوظوجي رظااذ  اددمااه ظاااا   .9

حرات فاي أاثار أشاكاظوا "  الليبوالير  الجديردة" بصار ره   "اد السروقاقتصر" رظرأاراد عىات أن ، البد مرن رظد ظرة

، عىت ذظك . من أشكال رظرلررر خليطا  ال صىة ظوا باظورقع رظثر غ رظذ  قدل  بني  نظوي إبرذرال،غ ظرس سوى   اأسرلا

(  كبنيرر  سياسرري ) أر مسرراراة الديمقواطيرر   الديمقواطيرر = السرروق : ادلرر  المزةومرر يتعررين كشررف زيررف المع

قرصاار  ال يرطابق باظضر كة مع رظحدا  رال رظديمدررطرة رظلراسرة بمعااها رظورسع تطويغ إذ أن بإقتصاد السوق

(. سورء برن رظمؤسلات رظخاصة  بارن رإلحركااكرت رظعمالقاة) رظرأسماظي حرث سرارة رظمىكرة رظخاصة  رظماافلة 

المانيفسر  االقتصراد  " ظذ  يددمه رظلرد بريمار فاي  رسراارر رظت رظمدخ  رظلابقغ يمكن رالسرارا  بأن رظطرر ر

 ياطىااق هااذر (. رالقرصااار رظكالسااركي "أب"نلاابة رظاات أرل ساامرث )  رظلاامرثي يمثاا  رساارعاكة ظىامااوذ"  الجديررد

. غ رظاات حاا  مخرىااف رظمشااكالت رظرامويااةآظرااايااؤر غ (  مركانرزمااااه)قورموااا أن رظلااوق  فوضرري رظامااوذ  ماان 

، بذظك يكون من   من هاا فإن هذر . رظشر ط ظىحرية رظرامة ظاشاط رظمركانرزمات رظلوقرة خلقرظضر ك   إكاباطا

 .دة  يعمل دة  يمو، راليد الخفي  للسوق: ( نلبة رظت أرل سمرث) ظىمبدأ رظلمرثي  موادف معاصوهو  الموديل

، باظطرر رظلابق فاإن  ظحدا  رإلقرصاار غ رظد ظاة مان ر"  طرود"هاذر رظاماوذ  ير ىات باظلاعي رظات  جروهو إكاباطا

يسمى هرذا  ر كها في رظوراا  رإلكاكاييةغ رظري الو  نشاط رظمؤسلات رظخاصة  اطوك رظماافلةغ اما رتقليص

بصاار ره )  هاااا البااد ماان رإلشاااكة رظاات أن هااذر رظمفوااول ظىلااوق رظحاارة . الموديررل بالموديررل الليبوالرري الجديررد

موديل نظو  صرافي كمرا اشرونا إنه . في رظورقع رظمىموس ظرس بارة اشر    بني  نظوي  خالص يمث  ( رظمرطرفة

غ  هو بوذه رظصوكة ظم يرحدق حرت في رظبىدرن رظري ادعي اطبرق رظمذه  رظىربررظاي رظ ديادغ مثا  رظوالياات سابقا

ياا أب ض رظامر عن رظورطدة راليديوظوجرة رظلاردة خاالل رظلااورت رالخرارة فاإن  . رظمرحدة رألمريكرة  بريطانرا

فره إقرصار رظلوق رظحرة بصار ره رظخاظصاةغ إذ يالحاظ رشار ال آلظراات  ربىدرن رظرأسماظرة رظمرطوكة ال يلومن رظ

رظمرصااعد ظردىارص  النرزرع بااظر م مااا . رظلوق رظمدررنة بضبط مرعدر رظ ورن  ظرىك رآلظرات من طرف رظد ظاة

غ فاإن  privatization لخصخصر انحاو  الجنروح المتصراةدغ  ك ام (نلابة رظات ر ظاة)  يهذر رظضبط رظاد الن

، بحلا  . رظضبط هذر مايرل يعم غ  في بعض رظحدول يشر   بدوة إن رظورقع يدادل ظاااغ إذنغ ظارس رقرصاارر ساوقرا

، براادخ  حكااومي مىحااوظ فااي اقتصررادا مختلطررا  رظوصاافة رظىربررظرااة رظ دياادةغ باا   غ حرااث إقرصااار رظلااوق مدر نااا

غ فاي رظمماكساة برادخ  أ  عادل اادخ  رظد ظاةغ فمثا  هاذر رألمار قرعىا يعااي ذظاك أن رألمار ال ي. قطاعات مرعدرة

 خصرومإن . في ح م  أشكال رظرادخ  رظحكاومي هاذر تحلمره رظر ربة رظراكيخرةغ ب  أن رظدضرة ارعىق باظفر  قا

ول هاو مفوا"  المرداية ذاتيرا  "  أ " السوق الحروة " رظاموذ  رظىربررظي رظ در يطرحون رظفكرة رظدارىة بأن مفوول 

رظراكي   رظورقعغ  هم باذظك ياكار ن رشار ال ساوق  تجارزهيارمي رظت رظماضيغ أ  ظحد  رظامرية رظصرفغ  قد 

إن السوق المداي ذاتيا قد بدأ بالموت : " باكرت رظراظرة اؤاد هذه رألطر حةإن رظع. اوذه في رظمر ف رظمعاصرة

لموضر  الممير  هرذا، فري  ئالمعلرم الرذ  ال يخطر رقد كان  الحوب العالمير  األرلرى تمثرل. مع بداي  هذا القون

يتمثرل السرب  فري ذلر  فري أن السروق . تمثرل يصاصر  الوحمر  4200 – 4282حين كان  األزم  ارقتصادي  

  ".المداي ذاتيا  يتضمن العديد من العناصو الطوباري  

                                                           
: رظداهرة) طبعة رال ظترظ. دياس  في االثاي االجتماةي  رالسياسي  لبوام  التكيف في الدرل النامي . الليبوالي  المستبدة غكمز  ياي.ر: ظمزيد من رظرفاصر  قاكن  54
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رالحكومرات ( احديادر،  ليصندرق النقد الردرلي رالبنر  الردر) رظمؤسلات رظد ظرة رظمرخصصة  إصواي الشك أن  .1

التبشرريو بالديمقواطيرر  صررنوا  رقتصرراد السرروق رحصرريل  للتحويررو ارقتصرراد  الليبوالرري، ماان خااالل  الغوبيرر 

رإلقرصار  في إطاك رظىربررظرة رإلقرصااريةغ إن هاذر رإلصاررك  رالتأكيد بأن الديمقواطي  سب  رنتيج  معا  للنمو

باظادك س  رظعبار رظمااقضاة ظمداوالت رظصااد ق  غنريرإلقرصاار   فاظرااكي . ظحداارق رظرااكي  رظصااكمة مناقض

رإلقرصااارية رظرأسااماظرة  الثررويةرظرحرياار رإلقرصااار  رظىربررظاايغ ذظااك ألن  ديمقواطيرر  رظباااك رظااد ظررن بصاادر 

 فاي  بسرمايايمان  لمانيراأماوا احديادر، فاي  غياب الديمقواطي  رالتعددي  في بلدان ةدةفي  تحققتاقد  رالتنمي 

ظإلصاالر رإلقرصاار  فاي  التجرايب الجايير ااذظك فاإن . اليابران زمرن الميجري في  نابليون الثالثيمن  سافون

رظعديااد ماان رظبىاادرن رظعربرااة  رظاامرااة  ا اااكب رظامااو رظعاااكل فااي إطاااك رظرأسااماظرة أ  رظىربررظرااة رإلقرصااارية فااي 

رظازعااة  رتواصررلب راااب رظديمدررطرااة  احدياادر،  إقتونرر رظبرريياا   فااي رظبرريياا   فااي ر ل رظ اااوب رألساارو  قااد 

رظرأسااماظرة  رسرريل غ بطبعروااا رظمرطرفااةغ عىاات رظصااعرد رظعاااظمي هااي  الجديرردة الليبواليرر  إذر ااناا  . رظلااىطوية

رظمعاصرة ظرفع مروسط معدل رظربح إلعارة رظحروية ظرررام كأس رظمال  رظافي رظ زري ظرااقضااوا رظدرخىرةغ فاإن 

 آليراتبتكاي السعي رحتواء هذه المناطق رايعايغ من برن أموك عديدةغ "   التخلف منطق" بلدان في  تطبيقها

" خلررق  ماانن رإلحركاااكرت رظمرعديااة رظ الاارة  رظبىاادرن رظرأسااماظرة رظمرطااوكة امّكاا جديرردة لالحتررواء راالسررتغالل

، "  فائض قيم  تاييخي جديد بعاد  الديمقواطي ةالج تناقضات تصدع درل  الوفاه رنظم ارشتواكي  يمول جزررا

 .فش  رظىربررظرة رظمعاصرة في قال  كأس رظمال في عال  هذر رظرصد   اااقضااه

عىات فرضارة ماطىدراة  ااان يلارادفاي مشار عه رالقرصاار  رظاذ   بويمروطرحوا رظلارد  ركاباطا باظحىول رظري  .2

" غ بإعربااكه رظخصخصاةول رساسرة  امث  كااا رساسرا في رظخطاب رظىربررظاي رظ ديادغ اداول عىات رظرار يض  ظمفوا

غ البد من رظرلاءل عن مدى قادكة رظخصخصاة فاي ظار ف رظكاكثاة "اددل إقرصار  " أل  " ضر كة البد ماوا 

محا  رظدطاا  رظحكاومي اوسارىة  (رظضاعرف رصاال) غ أ  إحالل رظدطا  رظخاص فاي رظعاررقفي حراهرالقرصارية 

 مورجوة مشكالت رظرامرة في ظر ف بالرنا رظررهاةغ  ه   رالجرماعرة رظباروية–ظىر ى  عىت راليمة رالقرصارية 

رعه يعم  رعه يمرغ  ارابه رظذررع رظصر ٌ  ثر ة رألمام ٌ ( : نلبة رظت أرل سمرث) يمكن اطبرق رظوصفة رظلمرثرة 

 ".ماطدة رظرخىف " امطىق ظح  مشكالت ٌ رظرخىف  رظبؤس ٌ في بىد من بىدرن 

 ماع رقارركه باأن رظعاررق . موجعيرات نظوير  رتجرايب تاييخير عىات  رظلارد بريمار مشار عه رالقرصاار  أسس .9

االشرتواكي  السرابق  رتحلريال  لكننرا نمتلر  الخبروة مرن البلردان) رال أنه يلردك  قارال غ (مشكالت فويدة) يورجه 
 تقرالمكثفر  لتجرايب االن قرواءةعىات  التوكيز رظذ  يوماي هاا (. لنجاحات البلدان الوأسمالي ، الغناء منظوينا

 استخال  الرديرس المطلوبر من رألشرررارة رظت رظررسماظرة في ك سرا رالاحارية  بىدرن أ كبا رظشرقرةغ بودف 

"  الجن  الموةودة" إل ااء ماموكة بصدر عمىرات رالنردال رظت  بويمومن هذه رظر اكب رظري يراكن رظروا رظلرد 

 (فرما ظو أسيء افلرر عاورنوا)هذه رظفدرة  وال ادع"  دةالسلفي  الجدي" من أنصاك  تهم  ماعا أل  . في رظعررق

،غ فمثا   0929عال   رظت رظعورة رظت أ ضا  ما قب تورجأنوا  فاي بىادرن أ كباا رظشارقرة  رالاحاار رظلاوفرري ساابدا

هذه رظرشكرالت رظري سارت قد رسرافذت مومااوا   صى  رظت أفق ملد ر بفع  م موعاة مان رظعورما غ  باظرااظي 

هااذه رظفداارة اريااد أن ! امااا ظااو أنوااا عماااكة ااكاونرااة  تهرردم أ  ضاار كة ظىربااااي عىاات رإلطااالل رظرااي  دال اوجاا

 بأشاكال مخرىفاةغ  طبقر ظحصار فررة رإلنردال نحو رظرأسماظرة في هذه رظبىدرنغ رظراي  النتائ  الفعلي عن  تتساءل

غ هكاذر. خاالل اأسارس إقرصاار رظلاوق رظعرراد من"  األصول" رظوصفة رظىربررظرة رظ ديدة رظري اطاظ  باظعورة رظت 

ماان رظحدااارق رظ دياادة عصاارة عىاات رظفواام  الكثيرروماان مرحىااة رنرداظرااة عاصاافةغ ابااد   عاادة ساااورتإذنغ  بعااد 

رظ ارة حول هذه رظر ااكب  حاول رظرحاوالت  ها  أصابح  ال  الشكوارظرول اذظك رظكثرر من  تثاي.  رالسررعاب

رظعديد من رالنرخابات رظري جرت فاي  نتائ مراال أل رظعكس ؟  قد أادت  فرواغ أ  احضت بدبول إجرماعي ةكجع

 رر أن رظكثرر من رظمحىىرنغ عاد ادرماه ظاراارض اىاك رالنرخاباات قاد ". رظمرشارمة" هذه رظبىدرن صحة اىك رظرحاظر  

غ 4222ذ عاال رسرخىص رسراراجات خاطئة  مرع ىة قورموا أن فش  رظدوى رظماسكة باظلىطةغ في هاذه رظبىادرن ماا

هكاذر اخرصار رظلارر كرت رإلجرماعراة رظمعدادة ". رظماضاي"  ادىص قاعداوا رإلجرماعرة يكمن فاي رظحاارن رظات 

 رظمرااقضة  ما يرابط بوا من نرارض ااكثرة رظت م ارر رظحاارنغ أ  مخاطباة رظال عاي السارخالص جاورب عىات 

رظااخبرنغ "  مزاج"  تغييوة باظرحىر  رظري أرت رظت رظ دير األسبابثمة رظعديد من . عىت صانعره" يرمرر "  رقع 

 :في  تلخيصها رظري يمكن 

 

  التكراليف الهائلر  للتحرولغ  رظراي اكمان باخرصااكغ فاي األسباب ارقتصادي transformation  ماا 

 .اراره من أثاك مدمرة عىت قطاعات  رسعة من رظلكان



   االمتيررازات ة رإلجرماعرااة  إعااارة بااروااا ماان جدياادغ ظىباراا التفتيرر  السررويعغ  أهموااا األسررباب ارجتماةيرر

ظىاخاا  رظداراادة رظ دياادة  رظمماااهر رظلااىبرة ماان قبراا  رظرشااوة  رظاادعاكة  رظ ريمااة رظماممااة  االسررتثنائي 

 . رظمافرا رظماممةغ رظري أصبح  مكونات أساسرة في رظمشود رإلجرماعي في هذه رظبىدرن

   ااااخبرن ألطر حااات رظدااوى رظحاامااة حااول مااا يلاامت بفااك غ  رظمرمثىااة فااي كفااض رظاألسررباب السياسرري

رظري اذار باظمكاكثرة رظلارئة رظصار غ  ااذظك رظصاررعات رظمحردماة  Decommunisationرظشروعرة 

رظحاامة حول مخرىف رظدضايا رظري طرحوا رظرحول رظمذاوك  رنعادرل إجاباات  رضاحة  تررخ  رالررالفرا

 . محدرة  موحدة ظىدوى رظحاامة حوظوا

 

رظري قادمروا رظداوى رظ ديادة فاي هاذه رظبىادرن  بارن  الخطاباتبرن  االنفصاليكمن في  الخللغ يمكن رظدول أن رباختصاي   

 .رظفعىرة رظري اراب  عىروا رالنتائ رظمىموسة رظري طبدروا  السياسات العملي 

رظاداشاات  رظلا االت حاول  تنرامين رظذ   صى  إظره رأل ضا  في هذه رظبىدر الم ل في ا  رألحورل فدد ارا  عىت     

 :غ من براواالنقاطرظعديد من 

   آنظعمىرات رظرحول رظري جاءت مخربة ظآلمال  مدمرة في النتائ  الفعلي. 

 ظدااد ظاا  أنصاااك رظمااذه  رظىربررظااي رظ ديااد فااي رظبىاادرن . السياسررات ارقتصررادي  راالجتماةيرر  رموقررع الدرلرر  فيهررا

: رظشاوررةغ رظراي يمكاان اىخرصاوا فرماا يىااي  أطرورحتهمماذاوكة أعااله يااررر ن رأل كبراة رظراي شاودت رظرحااوالت رظ

 ق راار أن حصااار رظبراادك ال يرفاا .الررخ... سررينتهي الوكررود بسرروة  رسررتدخل فترروة االنتعررار رالنمررو بأسرروع رقرر  

ماعراة عمىرات رظرحول نحو رظرأساماظرة فاي هاذه رظبىادرن باظركااظرف رإلجر ايتبط فدد ! باظضر كة مع حصار رظحد  

مباشروة بعرد تطبيرق : في هذر رظم ال فرماا يىاي  بلوية أبوز المعالم يمكن . رظوارىة  ما أكابط بذظك من نرارض سىبرة

. غ بدأ رإلنرا  باظوبوط  رسرمر  هذر رالا اه باظرعزي في رظلاورت رظراظرةبوام  التكييف الهيكلي ربنتيج  كبح الطل 

فاي أ ررا  رظرلاعراات مان رظدارن رظعشارينغ  يرسريافاي "  العالج بالصردم " عىت سبر  رظمثالغ عاد اطبرق سراسة 

ماليرين " عمىراة رظخوصصاة هاو خىاق  هردفأحاد مامار  رظخوصصاة فاي ك سارا باأن  أناتولي تشوبايسصرر 

 :بما حدث في رظورقع   نتأمل ظكن رعونا ".  المالكين

غ "  ماليين المرالكين" من ظووك  فبدال، . المزةوم  ةن فوضى إقتصادي  شامل " ارصالحات " أسفوت  -

 4224رظاااض رظوطاي رإلجماظي مان عاال  رانخفضمن رظ را   ةشوات المالييناما يعم اشوبايسغ ظور 

 %.20 في رظزكرعة % 20في رظصااعة  االنخفاضغ  بى  %20بالبة  4222رظت ساة 

رظاات  الرة طبرعرااة  لعمليرر اهااذه  غ  ظاام اااؤرِ هائلرر  للثررورة الوطنيرر " لهررف " أدت الخصخصر  الررى ةمليرر   -

ظرأساماظررن "  تعيرين" ظطبدة كأسماظرةغ اماا يار   مامار ر رظمؤسلاات رظماظراة  رظاددياة رظد ظراةغ با  رظات 

فدااد  يعاا  أهاام أجاازرء رظمىكرااة عىاات فئااة ضااردة ماان . آنفااي  نشرروء يأسررمالي  طفيليرر  رنهابرر جاادرغ أ  

وضع قورعد  رضحة إلررمة  اطوير رظمشااكيع رظمرابطرن باظلىطة ر ن أن اطرر في مزريدرت عىارة أ  ا

ممرىكات رظد ظة بأسعاك بخلةغ  يكفي فدط رإلشاكة رظت أن أضخم مصاع إلنرا   بيع ظدد . رظمادوظة مىكرروا

 .ملياي درالي 4,2 -4,1 مىرون ر الك فرما ق دكت قرمره رظفعىرة بـ  11برع بـ " الرر " سراكرت 

غ مماا قاار فاي رظاواياة يل  من األثوياء رطبقات راسع  مرن المردقعينلقد أدى كل ذل  الى خلق شويح  ضئ -

أعدرر رظفئات رظوامشرة  رظرثةغ حراث اشاك  نلابة رظفئاات رظراي احراا  رايتفاعرظروار رإلجرماعي  ازديادرظت 

،  خطر ن   .رظفدر أاثر من ثىث رظلكان ادريبا

مان اان غ  من ميزاني  الدرل % 00 ازدياد ة ء الديون الخايجي ، حيث تستهل  خدمتها فقط أكثو من -

 .8000في نواية عال % 10رظمروقع أن ارافع رظت 

، إلسرررار رة رظعال  باظصادمة)  أدى تحويو حوك  الوساميل - ، رظلامار بحرياة احويا  رظر با  (طبدا غ  ااظراا

م نررزرح الوسرراميل الورسرري  الررى تفرراقرظر سااي رظاات عمااالت أجابرااة كررلاارة ماان أهموااا رظااد الك ظرموياا  

بحدرد مائ   4221ر  4228الوساميل الورسي  النازح  ما بين فعىت سبر  رظمثال فدد قدك ح م . نزرحها

المباشرروة فرري يرسرريا رحجررم المسرراةدات الوسررمي   مليرراي درالي، بينمررا بلررغ حجررم االسررتثمايات األجنبيرر 

مليراي درالي  120تهوي  ملياي درالي خالل الفتوة ذاتها، رهناا تقديوات تشيو الى  42,1الغوبي  مقداي 

 .بصوية غيو شوةي  خالل سنوات حكم يلتسين

فري المئر  مرن  20 – 10نشأت فئ  من أصرحاب المليرايات تملر    ظكن عىت رظ ان  رألخر من رظمراكيس -

إن هاذه رظشاريحة . في حين ال تشكل سوى نصف من الواحد في المئر  مرن مجمرع السركان الدخل الوطني

الرى دمر  الثرورة رالنفروذ السياسري فقراد  تطمرحمررايراوا من يد رظلىطة بدأت رظضردة رظري حصى  عىت ر



أر " ارنفتراح السراداتي " شربي  بتلر  التري ةوفتهرا مصرو أثنراء " طبقر  ارليغايشري  " ذل  الى نشوء 

 . التي تكون  في إندرنيسيا أر كوييا الجنوبي 

 يرورج لر  السريد بويمرو فري كران رهرو مرا ) ادي  فقرط اقتون  ةمليات التحويل القائمر  ةلرى مبردأ الكفراءة ارقتصر

حراات أصاابح  إحاادى أهاام بااؤك رظرااوار  بظهرروي رتنررامي البطالرر  بوتررائو ر مررديات راسررع ( مشررورة  االقتصرراد 

ظحمااة ساادوط رظامااال  فااي ظاار ف رال ضااا  رالقرصااارية رظكاكثرااة رظررهاااة . جرماااعي رظااذ  يواادر رظامااال رظدااارمرإل

ساركون رظىوحاة اانا  د بى   حد رر مخرفاة فاإن ساؤرال بلارطا يطارر نفلاه  هاو اراف حرث رظبطاظة ق رظدارااوك 

النتررائ  الفعليرر  الترري  فقررط ؟" مبرردأ الكفرراءة ارقتصررادي   "رالجرماعرااة ظااو طبااق برنااامض رظلاارد بريماار رظدااارم عىاات 

 !ظهوت تفقأ العين

 ااان  . جرزء األةظرم مرن السركانحدرث هبوط كبيو للدخول الحقيقير  للسركان ركرذل  ترود  مسرتويات معيشر  ال

( حرااذر  مىراون  هاو عادر ساكان ك سارا رالاحارياة 049مان أصا  ) مىراون ماورطن  21هاا  في ك سرا حاورظي 

أساساي ظعالقاات رظرويياعغ هاذر رظمر رار رظملاراد  رظمعرماد عىات  تغييروحدث هذر مان خاالل . يعرش عىت حافة رظفدر

 .رصطفاف  رخرالل عمرق ظىثر ة  رظدخول

 عادل رظرورئاة رظملابدة ظمثا  هاذه رظخطاوة  كربح التضرخمغ  في ظار ف ارنفتاح الزائد لإلقتصاد الى الخايج أدى  (

  .ظىعديد من رظفر   رإلنراجرة رظري ظم اكن مورأة ظىماافلة مع رظلىع رظملروكرة" ضربة قااىة  " رظت ( ارنفتاح

 ماان أسااباب هبااوط مااوركر رظمرزرنرااة سررببا  يئيسررا  ةررامال  أر ظىمؤسلااات رظحكومرااة الوضررع المررالي المتررود   أصاابح

  .رظذ  اان أص  مرافعاتنامي العجز في الميزاني ، رظعامةغ مما أرى رظت 

  ماان  أزمرر رظع ااز رظمااذاوكغ  نرر ااة ظااهغ رظاات باار ي  أدى قااد ، حااارة فااي حداا  رظخاادمات رإلجرماعرااة رظمموظااة أساسااا

 يروتبطهار  فاي هاذر رظم االغ بكا  ماا  تقلصغ  باظراظي (رظ ....  رظرربرةغ رظعىولغ رظرعاية رظصحرة) مرزرنرة رظد ظة 

 .    ااكثرة نتائ من 

   عاصفة مامفة"بـ  القيامرظراور رظطوي  ظإلنرا  رظمررفق أليمة احوي  رظبات رإلقرصارية بريت ضر كة  بنتيج "

 .أ  ادمرر  افكرك رظ واي رإلنراجي باسم معراك رظفعاظرة رإلقرصارية

 غ عىات سابر  رظمثاال نماو رظ ريماة رظمامماةغ رظادعاكةغ ولوجيرا ارجتماةير دت العديرد مرن أشركال الباثام  رتوطرتن

. دريا  موكزيا  في الوأسمالي  الورسري  المافياعىت سبر  رظمثال ال رظحصرغ اىع  . رظ ... رظرشوةغ رظمافرا رظماممة 

ةصراب  منظمر  للمافيرا  تشروف ةلرى 40000الرى  2000تقديوات الشوط  الورسي  هنراا حروالي  مرن  ربحس 

 . بنكا ، رتمثل األغلبي  في هذا القطاع 120مؤسس ، من بينها  100000نشاط أكثو من 

    

تضرحيات ضروريي  " عان هاذه رظاراارض رظمررفداة ظواذر رظرحاول  ظكااه يعربرهاا  الخطراب السرائد من رظطبرعي أن يرحادث 

براد أن . مان أجا  إعاارة باااء هرااا  فعاظاة سارررح اامراة ملاردىة ي ضروري تضرحياتفرادعي أنواا !  "رلكنها مؤقت  فقط 

ظان  حلقرات انكماشري اشرر رظت أن رظخضو  رألحار  رظ انا  ظماطاق رظربحراة يضاع رظم رمعاات فاي  التجوب  التاييخي 

اىك  أسبابن  من بر. اوز ماطق سرارة رظربحرة  اضع حدر، ظه صدم  خايجي ا د ظوا حال، من اىداء نفلواغ ب  من خالل 

انقالب موازين القوى ارجتماةي  الذ  يفوض تعديال  في توزيع رظصدمات نشرر هااغ عىت سبر  رظمثال ال رظحصرغ رظت 

الدخل، أر الدخول في حورب أر التهيئ  لها، أر فتح مجاالت جغوافي  جديدة للتوسع االستعماي ، أر تبلوي موج  من 

 . الثويات التقاني 

 

هل أن  يتوج  : رظلؤرل رظذ  يطرر نفله بحدة هو . ثم  تكاليف اجتماةي  هائل  توافق ةمليات التحول،  باخرصاك   

 اةتبايها حتمي ، أم ال ؟

 

رإلقرصاارغ فاي مرحىاة رإلنرداالغ ظمرطىباات رظفعاظراة  تكييرفيرعارن  أناه رظات" رظلاىفرة رإلقرصاارية رظ ديادة " يدعو أنصاك 

باظركااظرف رإلجرماعراة رظمرافعاة  اأنواا أمار طبرعايغ احصار  حاصا  ظواذه  القبرولوجا  رإلقرصارية رظعاظراة  باظرااظي ير

 .غ اما جرت رإلشاكة إظره أعاله"رظوارىة " رظعمىرة 

 

رظوارىاة ظىرحاول رظماذاوك ال ي اوي إهماظواا  التكاليف ارجتماةي  رر أنه يرعرن رظرأارد عىت خطأ مث  هذر رظطررغ ألن    

 :براوا  ظعديد من رألسبابغ من

 إذر فوم  . غ باظر م من طبرعة رظدوى رظملرطرةارقتصاد كما هو معورف يج  أن يخدم المجتمع ريوةى تطويه 

، ) رظلاوقغ ظرلا  اوادف بحاد ذرااهغ با  اوساارىة أ  أررة ظرفاع رظفعاظراة رإلقرصاارية  فااإن ( ظرلا  رألررة رظوحرادة طبعاا



، ظركاظرف معراةغ ظك التحويل أن يؤر  ذظك إظت رنخفا، مريع ظإلنرا   رظت اااامي  ين ال ياب يمكن أن يرطى  ااامرا

 .رظبطاظة بمديات  رسعة اضع ا  عمىرة رظرحول موضع الاؤل

  غ التنموير  فراقراآلإن تود  مستويات معيش  جزء هام من المجتمع رما يوتبط بها مرن فقردان الثقر  بالمسرتقبل

من ادىص رظدعم رإلجرماعي ظعمىرات رظرحولغ مما يضع موضع  يوافقهارظرواررت رإلجرماعرة  ما  تنامييؤر  رظت 

 .  رظملاءظة إمكانرات رسرمرركها أصال، 

 

ب ض رظامر عما إكاابط باه  الديمقواطي  ارجتماةي  خيايحدردة مومة   هي أن "  البلدان ارشتواكي " ا ربة  أكدت    

 قاار رظات  أنرت ة رظلراسارة بمعااهاا رظمعار فغ إنماا إجرماعرة  رساعةغ  ظكااه مدطاو  رظ اذ ك عان رظديمدررطرا مزايامن 

رظرحاول فاي هاذه رظبىادرن  تجوبر فاي حارن أن ! ريكرااوكية رظطبدة  ريكرااوكية رظحزب رظدارد  رارااوكياة ساكرارره رظعاال 

ورنا  نحو رظرأسماظرة رظري ك ج  ظشعاكرت رظديمدررطرة رظلراسارة رظمدر ناة بىربررظراة إقرصااريةغ أ  رظمفصاوظة عان رظ 

إجرماعرااة ماادمرة  خااررب رقرصااار غ أ  رظاات اوساارع ررراارة رظبااؤس  إعااارة إنراجااه بشااك   ثاااكآرإلجرماعرااة قااد أرت رظاات 

 تنرت  ارسرتقطاب ارجتمراةي قد أادت هذه رظر ربة أن رظديمدررطرة رظلراسرة رظمفصاوظة عان رظحدا  رإلجرمااعي . موسع

ظح  راليمة رظباروية  رظري أاد فروا عىت  أنه  بار م    السيد بويمورصفمن  ريبدر.  نرارض ثاكآبك  ما يررا  عىره من 

االشرتواكي  السرابق  رتحلريال  لكننا نمتل  الخبوة مرن البلردان )مصاع  عمىرات رالنردال رظت رقرصار رظلوق في رظعررق 
ماان رظاادك س  فادةةرردم االسررتمدصااورر عىاات "  يهانررا" غ أن  هاااا  (لنجاحررات البلرردان الوأسررمالي ، الغنرراء منظوينررا

 فاي ظار ف رظكاكثاة رالقرصاارية رظررهااة فاإن اطبراق هاذه رظوصافة ظان ياارض ساوى . رظملرخىصة مان ا ااكب رالخارين

 .بك  ما يررا  عىره من أثاك  نرارض مدمرة ارستقطاب ارجتماةي

ررمض رظركرراف رظوركىاي احا  اطبراق با قرادفدد  رمنها العديد من البلدان العوبي " البلدان النامي  " صعيد أما عىت . 01

 :يمكن بىوكاوا في  النتائ  الفعلي من  طائف حررب رظمؤسلات رظماظرة  رظاددية رظد ظرة رظت 

 

ظوذه رظبىدرن عموماا بماا يادفع ع ىاة رالقرصاار رظات  لم يحدث أ  تحسن جذي  في االرضاع االقتصادي  -

ركرت رظدطاعات قرصار فدد ظى  مرابطة بصافدد بدي رظامو رالقرصار  ضعرفاغ رما رياامركرة رال. رالمال

 رظمار ااات رظزكرعرااةغ امااا بدااي رالساارثماك ( رظاا ... رظااافط  رظ اااي )  ظرااة  رظخامااات رظمار ااة ظىمااورر رأل

 .رالجابي ضعرفا عىت رظعمول

فمااع اصاااعد رظبطاظااة . أمررا ةلررى المسررتوى االجتمرراةي فكرران لهررذه البرروام  انعكسررات سررلبي  راضررح  -

 هكاذر . ابرار ظىمار ف رظمعرشارة ظفئاات رجرماعراة ابرارة تردهويط رظشاباب ظاوحظ  خصوصا في ر سا

أهم مماهر رظحد  رالجرماعي فاي هاذه رظبىادرنغ  بصافة خاصاة  البطال  رالتهميش االجتماةيرصبح  

 .في رظمدن  في ر ساط رظشباب

تعرراظم ظاات كفااع رظاادعم عاان طارفااة  رسااعة ماان رظلااىع رالسااروالارة رالساساارة ر أدى ماان جوااة أخاارىغ  -

". رظطبداات رظوساطت "  ادهوك مىحوظ في رظمر ف رظمعرشرة ظىطبدات رظشعبرة  حرت  مستويات الفقو

ذظك بمووك  نمو رظحراات رالجرماعرة  رالنرفاضات رظشعبرة رظعفوية ضد سراسات صااد ق  ايتبط قد 

 . رظادد  رظباك رظد ظررنغ في عدة بىدرن

ظحراات رظمعاكضة  خاصة رظحراات رظديارة رظري  جادت فرواا هذه رال ضا  رالجرماعرة ر ساةدت قد  -

رظدورعااد رظملااردرة ظىاادخول فااي مورجوااات  رسااعةغ بعضااوا ملااىحغ مااع رالجواازة  –أ  اىاك رال ضااا   –

 .رظحكومرة في رظعديد من رظبىدرن

ظبىادرن ابرر ظىمديونرة رظخاكجرة ظواذه ر رنمورظموريين رظعامةغ  تدهويأرى اطبرق هذه رظوصفة اذظك رظت  -

 . امماهر أليمة نمط رظرررام رالنفراحي  رظمرابط باظلوق رظرأسماظرة رظعاظمرة

 انسردادرالسردطاب رظلراسي  قابىاه  تعاظمحدة رظمورجوةغ  رتصاةدحدة راليمات رالقرصارية  تفاقم مع  -

امثا  رحاد   قاد. رالفق رظلراسي أمال احوالت جذكية بدأ، من رارلاب رظعمىرات رظديمدررطراة طابعاا شاكىرا

رالسردطاب رظلراساي برااامي قاوة  نشااط قاوى رالساالل رظلراساي مدابا  اررجاع  اومارش مىحاوظ  معالم

 .ظىدوى رظديمدررطرة في رظلاحة رظلراسرة

 فالسرلط الحاكمر : برن مخرىف رظدوى رظلراسارة  صواةا بارر ة هذر رظوضع فدد عرف رظم ال رظلراسي  -

رالمعايضر  غ "مشر عرروا" راةادة بناءرالقرصارية رالجرماعرة راليمة  تجارزمن ناحرروا عمى  عىت 

رظمماكسااة رظلراساارة  رظاضااال ظىر ىاا  عىاات  ردمقوطرر رظم ااال رظلراسااي  فررتحسااع  رظاات  الديمقواطيرر 

عموماا مان  كرء ندادها " رالساالمرة "  رظمعاكضاات  قروى االسرالم السياسريشكىررواغ في حرن ساع  

. وهر أ  مشر   احديثي يعما  عىات فصا  رظلراساي عان رظاديايج نفي مماكسااوا عىت رالك، رظت 



رظلاحة رظلراسرة رظراول فاي رظعدياد مان رظبىادرن رظعربراة رظمطبداة ظواذه رظوصافة برح ارم رظحرااات  رتتميز

رظمعاكضة رظديمدررطرةغ  باظمداب   ربتهميشرظعاف رظملىحغ  خيايرظديارة نمرر ظى وء رطررف ماوا رظت 

 .     رالجرماعرة/من جديد عىت رظحراة رظلراسرة  رالقرصارية سيطوة الدرل يالحظ 

 

ايديولوجيا ليبوالير  التكييرف رقرواءة مرا طوحر  السريد يلمح رظرأم  رظعمرق في رالصول رظفكرية رظري اراكز عىروا . 00

 :في  بلويتهارظذ  طرحه يمكن  االهداف الفعلي  للمشورع االقتصاد باالسرارا  بأن   بويمو

معادالت رالجاوك رظحدردراة  خفرض اامرراه باسارمررك فاي بالرناا ظضامان  خلق جيش احتياطي متزايرد مرن البطالر  :أرال 

عاصر رظعم  رظرخرص أمال رظشراات رالمريكرة  رظمرعدية رظ الرة رظري بدأت اباشر ر كها في ضمن مرطىباات  رتوفيو

 ". رظمرحىة رالنرداظرة " 

من رظحدا  رالقرصاار   ربعارهاا اىراة ( ن رظد ظة ام اصفرروا من طرف سىطة رالحراللعىما بأ) الدرل " طود " :  " ثانيا

رظلوق مما يفرح رظطريق أمال كؤ س رالمورل رالجابرة ظفر، هرماوا من مورقع قويةغ عىت رظاشاط رالقرصار   ظراتآعن 

 .رظمحىي

رظاابالر عىاات رنروااا  مباادأ  ايغررامماان خااالل  يرر العمررل ةلررى الترردميو المنررتظم رالترردييجي للطاقررات االنتاجيرر  المحل: ثالثررا 

رظلااىع رظدارمااة ماان رظبىاادرن رظمرطااوكة  غررزر أساسااا ا اااكة رالساارررررغ ممااا يلاااعد عىاات " احرياار رظر اااكة رظخاكجرااة"

 ماافلااروا ظىلااىع رظمحىرااةغ رظرااي امراااي رصااال بداادكة    ررهمااا ماان رظبىاادرن  خصوصااا ماان رظواليااات رظمرحاادة  بريطانرااا

 .رظصااعات رظمار ة ظرىك رظلىعغ عىت رظصعرد رظمحىي تدميوة مما يؤر  رظت ااافلرة ضعرف

 لتمويررلظاارس بواادف اموياا  عمىرااة رظرامرااة  ظكاان رساسااا  العمررل ةلررى ترروفيو يصرريد كرراف مررن العمررالت الصررعب : يابعررا 

 لتمويرلرضاافة  احويالت أكبار  رخول رظشراات رظمرعدية رظ الرة رظعامىة في بالرناا  هاي اطباق  صافة رظلارد بريمارغ

ّ  تسديد ركررت رظبالر  اذر امكرن رظلىطة رظ ديدة من   .رظرزرمااوا رظااجمة من ع ء رظمديونرة رظخاكجرة أساسا

فئرات اجتماةير  تسرتفيد مرن حزمر  " خلرق " التأثيو في العالقات االجتماةي  المحلي  مرن خرالل العمرل ةلرى : خامسا 

غ مان بارن يسرتحثظواذر رظمشار   " رظاااجح  رظمضامون " إن رظرطبراق . والسياسات التي يتضمنها مشورع السريد بويمر

رظشار ط ظاشاوء  اطاوك احاظفاات رجرماعراة  خلرق رظعما  عىات " رظردىردياة " رظرحاظفاات رالجرماعراة  تفكي أموك عديدةغ 

أ  قاعادة مررااة جديدةغ ارضمن اىك رظدوى رالجرماعرة رظري ادرفع عن اىك رظحزماة مان رظلراساات رظ ديادة  اكاون رساساا 

 .بحل   صفة رظلرد بريمر" رسرررار رة رالنردال "  تنفيذظىلىطة رظ ديدة  ظوا مصىحة فعىرة في رسرمررك 

 

ثمة ظحمة ااكيخرة حاسامة قاد حىا  فاي  ه  باالعالن عن رظمشر   رالقرصار  ظلىطة رالحرالل يبد  أنأن خالص  األمو

قضرايا صرنع السياسرات قورمواا أن  حقيق  صرايخ ربرريهاغ  ار ىت في بالرنا  هي اطبق مشر   رظلرد بريمر  يرعرن 

التطروي الالحرق تكرون قرد خوجر  مرن قبضر  القروى االجتماةير  المحلير ، ربرات  فراقآاالجتماةي  رتحديرد /االقتصادي 

نظمرات ، أ  الى المستوى الدرلي ممرثال بمسرتوى الم"قيادة موكزي  خايجي  " اقتصادنا منذ هذه اللحظ  يخضع الى 

 .االقتصادي  الدرلي  رمانحي القورض رالمستثموين االجان  رالشوكات االحتكايي  المتعدي  الجنسي 

نوايااة "   "  نوايااة رظراااكي " ن عاا أن ك جااه فواوياماااظمااا ساابق محىااي  را لاارد امثاا ااناا  رظلاارد بريماارغ إذنغ  خطااة

 !!.  ظىبشرية ظىعررقغ اما هو صارية رظمتل رألخررحرث رظديموقررطرة رظلراسرة  رظىربررظرة رالقر " راليديوظوجرا 

 

رظاذ  يلاعت " رظرااكيخي " بمثاباة رالطااك رظامار  ظىمشار    يصابحرظات أن  يهردفكران  يبد  أن مشر   رظلرد بريمر 

رظرحاظف رالجرماعي رظ ديد رظذ  اشك  عىت خىفرة رظحرب  رالحراللغ ظروطرد مورقعه  رظرطىاع نحاو رالنادما  فاي رظالاق 

 .رأسماظي رظعاظمي  رظحصول عىت موقع محدر في ارراربرة هذر رظالق رظباظ  رظرعدردرظ

 

هذر رظمشر   فإناا ساكون أماال  تحقق رشرنا في حراه رظت رنه في حال 8112عاد رالعالن عن هذر رظمشر   في ر رسط 

بورز رظررريكاظرة بما في ذظك رالا اهات  بورزمن عورم   ةامال يئيسياغ  سوف اكون ةملي  تهميش اجتماةي  راسع 

غ حرااث تعرراظم النزةررات االصررولي  رظرااي سااررخذ ااويعااات مخرىفااةغ بمااا فااي ذظااك  االيررديولوجيات المعاديرر  للديمقواطيرر 

عن رالقصاء  رظرومرش رظذ  عانره  سرعانره هذه رظداوى رظمومشاة  تعبيو ايديولوجيرالصوظرة من هذر رظ ان  ما هي رال 

يركون سوساروظوجرا مان اا  رظمبعادين عان رظعمىراة رالنراجراة  رالساروالارة "  مجتمع التهميش" ن إ. سراسرا  رقرصاريا

غ  يضاام فئااات رجرماعرااة ساارزررر ح موااا (بفعاا  رظبطاظااة رظررهاااة  رظالحدااة عاااد اطبرااق مشاار   رظلاارد بريماار)اااذظك 

رظات هاذه  الوصوللاكية احديدرغ من رظدوى رظلراسرةغ  خصوصا رظدوى رظديمدررطرة  رظر ةدم قدية في حال . باسرمررك

رظدوى رظمومشة  اامرموا  اأطررها  بىاوكة رظشاعاكرت رظمااسابة  رظصاحرحة الجراذربوا رظات رظاضاال رظمطىباي  رظلراساي 

رظصار غ فإن هذه رظدوى قد ادع احا  ااأثرر قاوى رالساالل رظلراساي  رالحازرب  رظررااكرت رظدياراة رظررريكاظراةغ شارعرة أل 

 .ك  خطرر حدردرا عىت ملاك رظرطوكرت رظلراسرة رظالحدةسارةغ مما يش



 

هامة  هي أن رظرعدرية رظلراسرة رظااشائة رظراول فاي بالرناا عىات رنداا، رظاماال رظادارااوك   اشكالي من رظمفرد رالنرباه رظت 

 هاو ماا يمكان  الرلالمجال ا. سراسررن مخرىفرنمجالين في رظورقع  أفوزترال حدغ قد " رظدارد "  سىطة رظحزب رظورحد   

( رحزرب  قوى سراسارة  رجرماعراة مراوعاة) يضم م موعة  رسعة من رظفاعىرن رظلراسررن  بالمجال الديمقواطيالمرره 

ماعاا أل  رظربااس الباد مان رظرأاراد عىات أن هاذين . فوو رظم ال رظدياي الثانياّكون ما يمكن المرره باظم رمع رظمدنيغ أما 

سراساارة كمزيااة فىكاا  م ااال كمااويه  كجاظااه  اوركيخااه  رشااكاظه /فوما عىاات مدااايرس ثدافرااةرظم اااظرن يعرماادرن فااي اصااار

 . رظلراسرة رظرعبررية  مطاظبه  اطىعااه  رهدرفة رظمخرىفة

 

رظاشااطات  متابع  ظو جزررة ظىخريطة رظلراسرة  رالجرماعرة رظري أفرياوا رظحدبة رظ ديدةغ  من خالل  قواءةرسراارر رظت 

رظبريطااني رظات بالرناا  اشاريع هاذر –اوعة ماذ سدوط رظامال رظدارااوك   رخول قورت رالحرالل رالمريكي رظلراسرة رظمر

السياسي  الممكن  في  -ما هي التحالفات االجتماةي : رظراظي  السؤالرر ط  غ 4120رالحرالل بدررك م ىس رالمن رظد ظي 

 ؟ رفي ظل استمواي االحتالل المستقبل المنظوي في بالدنا ةند تطبيق مشورع السيد بويمو

 

 اانا  رظاذ   ظحماة رظلادوطاعرشه بالرنا اان  في ظ  رظوضع رالقرصار  رظكاكثي رظذ   حراذر  جرت رالشاكة رظت رنه

واا مماكساات ساىطة رفاقم  راليماة رظلراسارة رظخانداة رظراي رارادة عىات رظوضاع رالجرمااعي  رظلراسايغ  فاي ظا نترائ ظه 

عداد رظماؤامر رظاوطاي  اشااكر   رترأخيورظداوى رظلراسارة رظعررقراة عان رررارة رظدارركغ  قصراءارالحارالل باصارركها عىات 

بار م اا  رظرحفماات ظكان  . حكومة  طارة رنرداظرة عريضةغ فاإن رظراباؤ  رسرشافاف ملاردب  رظوضاع ظارس بااالمر رظوارن

غ ر ن رنكاااك حدردااة  جااور رظمحرمىااة رظراظرااة المشرراهد/السرريناييوهات طرحاااا فااي مداظاااا رظااذ  ناااقش مشاار   بريماارغ

 .سرااكيوهات رخرى طبعا

سيناييو السكون رالموارح   راستمواي االرضراع المتأزمر  سياسريا راقتصراديا، رتمسر  غ  هو السيناييو االرل .0

سلطات االحتالل بمنطق فهمها لتسرييو الموحلر  االنتقالير ، رةردم تعاملهرا الجرد  مرع االشركاليات التري يطوحهرا 

صا تعاملها مع قوى النظام المقبوي، اضاف  الرى يهانهرا ةلرى تنفيرذ مشرورةها االقتصراد  تطوي الوضع رخصو

. درن حسراب للنترائ  رالتكراليف الفعلير  الموافقر  لر " العالج بالصردم  " بأسوع رق  ةبو تطبيق استواتيجي  

ة صاحبة رظمصىحة رظحدردرة عدل رظدطرعة رظ ذكية مع اراة رظامال رظمدبوكغ  اومرش رظدوى رظلراسر -هذر رالحرمال 

أاثر  التوج ببلاطة شديدة  معناه -بدوة رظمدفع" رظ ديدة " في رظر رررغ  اطبرق رسرررار رة خىق رظدوى رالجرماعرة 

 رذر رخاذنا بامار رالعربااك ا رباة . رظات خرااكرت عافراة راللجروءرظعالقاات رالجرماعراة رظلراسارة  توتيوفأاثر نحو 

ت رظامال رظمدبوك رظدمعرة رظري سدت ا  رظطرق أمال رظخراكرت رظلىمرةغ  مماكسات سىطة رظعدور رالخررة  مماكسا

عادل  احتمرالرالحرالل  خراكراوا رظخاطئة عموما ظح  رظمشكالت رظري طرحواا رنورااك رظاماال رظماذاوكغ فاإن هااا  

 تعميرقعىات  االصروايظت عىت ما يبد  ر ستلجأرسردررك سراسي  رجرماعي ابررين خاصةغ اما أن سىطة رالحرالل 

رالسااردطاب رالجرماااعي  رظروماارش عباار اطبرااق برنام وااا رالقرصااار  رظااذ  يشااك  جاازء، عضااويا ماان رساارررار رة 

 ةردم االسرتقوايإن هذر رظوضع رذر ما اأاادت مالمحاه فلارعاي . رظرحوي  رظمطبدة في بالرناغ من طرف هذه رظلىطة

 مواصل  تود  الوضع االقتصاد  راالجتمراةي السياسري،أما : وما ال ثاظث ظ احتمالينفي رظ اظ  رظت  يؤد رظذ  

رظعمىرة رظلراسرة رظوشة  إيقافسىطة رالحرالل رظت  سيدفع باظراظي عدل رسردررك راثر  ااامي رظفوضتغ رالمر رظذ  

 دتشرردي ماان باارن مااا قااد سااردول بااه هااو . رظاابالر باظوسااار  رظعلااكرية رظصاارفة رادايةرظ مرااع ماان رجاااداوا  رشررط 

عمىرااواا رالسارفزريية  تصرعيدبشك  مرورص   مخططغ بماا فاي ذظاك  رتهميشهارظض وطات عىت رظدوى رظلراسرة 

قاد ارطاوك رظات )حمالت رعردال محد رة في رظبدرية  تنظيمظبعض رظدوى باظى وءغ عىت سبر  رظمثال ال رظحصرغ رظت 

رالحاازرب  ادااارن عمىرااات رظرماااهر  ماادرهمات ظمدااررت ( حمااالت  رسااعة الحدااا ركاباطااا برطااوكرت رال ضااا 

 .أمال رظلرااكيو رظثاني أر تمهيد الطويق رظفعاظرات رظ ماهرريةغ 

ساىطة رالحارالل باإجررء  قيرامقد اؤر  اطوكرت رال ضا   رظض وطات رظفعىرة رظمررفدة ظوا رظت . السيناييو الثاني .8

مان خاالل مااح بعاض رظصاالحرات  0422 عىات قاررك م ىاس رالمان" رالظرفااف " باـ  في رجااداوا رظفعىراةتغييوات 

طرر مباركرت  صر   امكاني رظمحد رة ظىلىطة رالنرداظرة رظعررقرة  رظم ىس رظلراسي أ  أية صر  رخرىغ ب  حرت 

مان رظمفراد رظرأاراد هااا عىات حدرداة أن . يرعرن ركرسروا بدقة ظكشف جوهرهاا  مضاامراوا رظفعىراة" جديدة "  حىول 

رالساسااي رحاادرث رسااردطاب فااي أ ساااط رالحاازرب  رظدااوى  هدفرر  رظصاار  قااد يكااون  رظاابعض ماان اىااك رظمباااركرت

رظلراسرة رظعررقرةغ  باظراظي رمكانرة نشوء احاظفات سراسرة جديدة بماا فاي ذظاك اوسارع إطااك احااظف رظداوى رظمؤيادة 

 .    ظلىطة رالحرالل

رظدطرعاة ماع رظماطاق  يفتروضرظرحدرق ألناه   هو رظلرااكيو رالاثر افاؤال  ظكاه رالشد صعوبة في السيناييو الثالث .2

يرطىا  هاذر رظلارااكيو . رظدطبرة رظثدافراة رظلراسارة رظلااردة كسورظلراسي  رالقرصار  رظلارد حرت رالنغ اما يرطى  



رصاالحات رجرماعراة سراسارة عمرداة  راجرواءرظحكوماة رالنرداظراة  رتشركيلرظمرحىاة رالنرداظراة بلارعة  انجرازاذظك 

رظذ   المجال الديمقواطياحاظف جديد برن  انبثاق البد هاا من رظرأارد عىت أهمرة . دررطرة عصريةر ظة ريم ربناء

رظراي اكاون ماا يمكان ( رحازرب  قاوى سراسارة  رجرماعراة مراوعاة) يضم م موعة  رسعة من رظفاعىرن رظلراساررن 

اداوة رجرماعراة  –رالسروالارة إلبعاره رظمبعد عن رظعمىرة رالنراجرة   التهميش ةالمالمرره باظم رمع رظمدنيغ  برن 

عن رظ الف راليديوظوجي رظلراسي رظذ  رسرطا  رالسرحورذ عىت قطاعات  رسعة ماه ألسباب عديادة احراا  رظات  –

افكرار سراساي جدياد يعراد رظامار ااذظك  اطرايهذر رظرحاظف البد رن يرم في  يتحقق ظكي . عم  جماعي ظىكشف عاوا

 ظكن رظورقع يشرر رظت رن احدق هذر رظلرااكيو سركون صعبا  بعراد . ار  رظعم  رظلراسيفي رالشكال رظرامرمرة   س

 . رظماالغ عىت  رالق  في رظمدى رظماموك

 

 هاو ) ثمة عىت ما يبد  قاعدة عريضة من رظطبدات  رظفئات رالجرماعرة  رظراي سرومشاوا مشار   بريمار رشرنا رظت رنه 

هرل يمكرن :  ظعا  هاذر يارابط بلاؤرل بلارط  ظكااه موام  هاو . ر عوا رظادارضغ احرا  رظات صارا ة مشا(ما حدث باظفع 
التخلص من هيمن  ايديولوجيا رسياسات التكييف الهيكلي رنفي التبعي  رتجارز التهميش االجتمراةي رتحقيرق التقردم 

 ؟  االقتصاد  رالعدال  االجتماةي 

 

غ ااااا نعردااد أناااا "قديمااة " د ظىرحااا ك حااول قضااايا فااي ملااعت رالجابااة عىاات هااذر رظلااؤرلغ يبااد  أناااا مضااطر ن ماان جدياا

 هااذر ياارابط طبعااا برحديااد طبرعااة رظمرحىااة رظررهاااة . ا ا يناهااا ماان يمااان بعراادغ ظكاان ظىراااكي  خربااااه رظرااي ال ااارحم

ظصارا ة مواال  شاعاكرت  رالسرعيغ اااقضاوا رظرررلاي رتحديرداااقضاوا رالساساي   تشرخيص اااقضااوا رظفعىرة بدأ من 

 .رظداركة عىت رن اي موال هذه رظمرحىة رظدوى رالجرماعرة بلويةرجديدةغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


