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ُدما..
ُ

ق
نحو التغيير الشامل

الشيوعي  للحزب  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  اصدر 

التغيري  نحو  “ُقُدما..  العنوان  تحمل  وثيقة  العراقي 

الشامل”. وجاء فيها:-

االستعصاء  العامة وحالة  االزمة  تداعيات  البالد من  تعاين 

ومن عجز القوى املتنفذة عن إيجاد الحلول واملخارج لها. 

وتتكاثر كل يوم املشاكل مستعصية الحل يف إطار منظومة 

 – الطائفية  املحاصصة  منهج  عىل  القامئة  الفاشلة،  الحكم 

االثنية والبناء املكونايت للدولة. 

يد  عىل  تحسنها  آفاق  وانسداد  املرتدية  األوضاع  وتدفع 

من  كبرية  مبجاميع  الحاكمة،  والفساد  املحاصصة  منظومة 

عن  الباحث  املهمش  الشباب  من  خصوصا  شعبنا،  أبناء 

الواقع  هذا  رفض  إىل  الكريم،  العيش  مقومات  أبسط 

احداث  اتجاه  يف  التحرك  واىل  متعددة،  ووسائل  بأشكال 

االجتامعي  الفعل  ساحات  نحو  والتوجه  املنشود،  التغيري 

والسيايس واالحتجاحي، وهو ما يدلل عىل تحول ملحوظ 

الواقع  رفض  عىل  وإرصار  والجامهريي،  الشعبي  املزاج  يف 

اآلمنة  الكرمية  الحياة  يوفر  الذي  بالبديل  واملجيء  القائم 

للمواطنني، من دون متييز الي إعتبار كان.

التي  املختلفة،  مبكوناتها  الحاكمة  السياسية  فاملنظومة 

واملغانم  النفوذ  وتقاسمت  الدولة  مؤسسات  تحاصصت 

فيها وزرعت يف مفاصلها عنارص الدولة العميقة أو املوازية، 

غري الخاضعة للرقابة واملساءلة، اىل جانب شبكات الفساد، 

ويف  العام،  املال  عىل  االستحواذ  يف  رادع  دون  من  متادت 

الدولة  إفساد مؤسسات  وثرواتها، ويف  البالد  موارد  تبديد 

السيايس  الوالء  معايري  وفق  منتسبيها  أعداد  وتضخيم 

والعدالة  املواطنة  معايري  عن  بعيدا  الهويايت،  واالنتامء 

الرشيدة. وهذا ما أدى  والنزاهة والكفاءة وقواعد اإلدارة 

االستقطاب  وعنارص  واالجتامعي  الطبقي  الفرز  تعمق  اىل 

واالعالم  واملال  السلطة  تحتكر  أقلية  لصالح  املجتمع،  يف 

الفقر  فجوة  تعمق  مع  مصالحها  وتتناقض  والسالح، 

ورشائح  فئات  غالبية  مصالح  مع  والتهميش،  والحرمان 

املجتمع التي تشتد معاناتها، ال سيام منها األقسام الواسعة 

مقومات  ابسط  يفتقدون  الذين  املهمشني  الشباب  من 

العيش الكريم، كذلك جامهري العامل والفالحني واملزارعني 

والكسبة والكادحني، وصوال اىل بعض الفئات الوسطى من 

موظفني ومهنيني وتجار صغار. 

واسعا،  جامهرييا  مطلبا  الشامل  التغيري  غدا  كله  لهذا 

إىل  والحاجة  البالد،  يف  األوضاع  تطور  يفرضها  ورضورة 

ضامن تطوره الالحق والحفاظ عليه ككيان وطني موحد. 

وهو تغيري البد أن يقوم عىل مرشوع يهدف إىل بناء دولة 

للحريات  الضامنة  واملؤسسات  القانون  دولة  املواطنة، 

مرشوع  واالجتامعية.  واالقتصادية  السياسية  والحقوق 

والسري  العراقي،  االقتصاد  هيكلة  إعادة  كذلك  يستهدف 

االجتامعية.  والعدالة  املستدامة  التنمية  طريق  عىل  به 

لحاجات  يستجيب  دميقراطي  وطني  مرشوع  انه  كام 

وتوزيع  االتحادي  البناء  تعزيز  ولعملية  واملواطن،  الوطن 

والحكومات  واالقليم  االتحادية  الحكومة  بني  الصالحيات 

واملنطقة،  البلد  تواجه  التي  للتحديات  ويتصدى  املحلية، 

ويحفظ  حقيقية،  وطنية  وحدة  بناء  نحو  اآلفاق  ويفتح 

ثلم  ومحاوالت  الخارجية  التدخالت  ويجنبه  البلد  سيادة 

القرار الوطني العراقي املستقل.

إزاء ذلك فان املطلوب بإلحاح من الشيوعيني والدميقراطيني 

أنصار  سائر  ومن   ، الدميقراطية  املدنية  الدولة  وأنصار 

والشعبي  املدين  الحراك  تنسيقيات  ومن  الدميقراطية، 

عىل  العمل  كافة،  التغيري  وقوى  املجيدة،  واالنتفاضة 

جمع وتوحيد الصفوف، واملزيد من املبادرات والتحركات 

سيايس  اصطفاف  أوسع  اليجاد  الجامهريية،  والفعاليات 

القوى  التغيري يف موازين  اتجاه تحقيق  وشعبي ضاغط يف 

دولة  وإلقامة  الشعب،  من  الساحقة  الغالبية  ملصلحة 

ومن  الفساد،  من  الخالية  االجتامعية  والعدالة  املواطنة 

املنفلت. السالح 

يف  الحادي عرش  الوطني  مؤمتره  العراقي  الشيوعي  الحزب  عقد 
ايام 24 - 28 ترشين الثاين 2021 يف بغداد، تحت شعار”التغيري 

الشامل: دولة مدنية دميقراطية وعدالة اجتامعية”. 
املؤمتر بجلسة علنية وسط حضور رسمي وشعبي حاشد،  افتتح 
مجلس  ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  وتحيات  كلامت  فيها  القيت 
الوزراء ورئاسة مجلس القضاء األعىل، والعديد من رسائل التحية 
املدين، كذلك من  املجتمع  والشخصيات ومنظامت  األحزاب  من 

األحزاب الشيوعية واليسارية يف البلدان العربية والعامل. 
اللجنة  سكرتري  فهمي  رائد  الرفيق  أشار  الجلسة  يف  كلمته  ويف 
امتدادا  يأيت  الحادي عرش  املؤمتر  انعقاد  أن  اىل  للحزب،  املركزية 
التأسيس يف آذار ١٩٣٤، ومواصلة لسعيه اىل  لتقاليد حزبنا منذ 
انتظام عقد مؤمتراته، يك يكون كل منها محطة إضافية للتجديد، 
ولتطوير الدميقراطية الداخلية، بعد الفحص النقدي لألداء ، وبعد 

املراجعة والتقويم.
وألقى الرفيق كاوة محمود يف جلسة االفتتاح كلمة اللجنة املركزية 
للحزب الشيوعي الكردستاين، وقد حيا فيها انعقاد املؤمتر الوطني 
الحادي عرش للحزب الذي قال عنه إنه مدرسة نضالية للثوريني 

العراقيني.

تقديم  بعد  املؤمتر،  إقرار رشعية  تم  التالية  املؤمتر  جلسات  ويف 
بارش  ثم  املؤمتر،  أعامل  تسيري  هيئات  وانتخاب  االعتامد  تقرير 
الوطن  يف  الحزب  منظامت  ميثلون  الذين  واملندوبون  املندوبات 
برنامج  مشاريع  ملناقشة  ورش  عىل  موزعني  عملهم،  وخارجه 

الحزب ونظامه الداخيل والتقرير االنجازي.
وبعد مناقشات مستفيضة يف أروقة الورش لهذه املشاريع، قدمت 
جرى  حيث  للمؤمتر،  العامة  الجلسات  اىل  للمناقشات  خالصات 
املقرتحة  والتعديالت  املالحظات  مع  جميعاً  وإقرارها  تداولها 
السيايس،  التقرير  وبعده  املايل،  التقرير  وأقر  بُحث  كام  بشأنها. 
مخصصة  عامة  جلسات  يف  مستفيضة  مبناقشات  حظيا  واللذين 

لهذا الغرض. 
ووجه  والتوصيات،  القرارات  من  مجموعة  املؤمتر  أقر  كذلك 
ومجلس  الجمهورية  رئاسات  اىل  التقدير  رسائل  من  العديد 
الوزراء ومجلس القضاء األعىل، واىل مختلف االحزاب واملنظامت 
او  االفتتاح،  جلسة  حرضت  التي  والشخصيات  واملؤسسات 

ساهمت يف تقديم املساعدة إلنجاح أعامل املؤمتر.
الذي  أحمد،  كريم  الرفيق  اىل  خاصة  تحية  رسالة  املؤمتر  ووجه 
وقدم  الصعبة،  الصحية  ظروفه  رغم  املؤمتر  حضور  عىل  حرص 

الساعة الشخصية ملؤسس الحزب الشهيد يوسف سلامن يوسف 
)فهد( أمانة اىل املؤمترين.

ويف اليوم االخري للمؤمتر، فتح باب الرتشيح لعضوية اللجنة املركزية 
الجديدة ولجنة الرقابة املركزية. وبحامس وشعور عاٍل باملسؤولية 
وبعد  اللجنتني.  يف  للعمل  والرفاق  الرفيقات  من  تطوع عرشات 
بالرتشيح  املؤمتر،  انتخب  والطعون  الرتشيح  لجنة  تقرير  اقرار 
الفردي، والتصويت الرسي، اعضاء اللجنة املركزية الجديدة ولجنة 

الرقابة املركزية.
يذكر ان ممثلني رسميني لدائرة شؤون األحزاب السياسية حرضوا 
الجلسة التي استكمل فيها املؤمتر أعامله حسب قانون األحزاب 

السياسية. 
ووسط اجواء من البهجة والحامس الشيوعي، أنهى املؤمتر أعامله 
من  شعاره  تحقيق  عىل  العراقيني  الشيوعيني  تصميم  عن  معرباً 
والعدالة  املدنية  الدولة  اقامة  طريق  عىل  الشامل  التغيري  اجل 

االجتامعية. 
الحقا،  األول  اجتامعها  الجديد  بقوامها  املركزية  اللجنة  وعقدت 
وفيه إنتخبت الرفيق رائد فهمي سكرترياً لها، والرفيق بسام محيي 

نائبا له، كام انتخبت مكتبها السيايس.

لقد انجزنا للتو أعامل مؤمتر حزبنا، ويحق لنا أن نهنئ أنفسنا 
والسياسية،  والتنظيمية  الربنامجية  الوثائق  واقراره  بنجاحه 
اتسمت  دميقراطية،  اجواء  يف  ومعمقة  غنية  نقاشات  بعد 

بالجدية والرصاحة والروح النقدية واملسؤولية العالية. 
ومخرجاته،  ومناقشاته  املؤمتر  لوثائق  الناظم  الخيط  وكان 
وملنطلقه األسايس، هو السعي اىل بلوغ قراءة وتحليل دقيقني 
ازمته  ومسببات  أبعاد  وتحديد  لبالد،  لواقع  وموضوعيني 
الشاملة وسبل مواجهتها. وقد أكدت مداوالته وحصيلته أن 
نهج املحاصصة الطائفية واألثنية ومنظومتها الحاكمة ، تشكل 

اس االبالء ومصدر انتاج األزمات، وأن قطاعات متسعة من 
الشعب باتت تعي ذلك.

وبحث املؤمتر متطلبات االرتقاء بدور حزبنا يف تعزيز وحدة 
الحزب إمكانيات وطاقات  التغيري، واكد أن لدى  عمل قوى 
مواصلة  املطلوب  من  وان  مستنفدة،  غري  كبرية  نضالية 
وتعميق عملية التجديد واالنفتاح، بالتالزم مع حفظ الهوية 
الفكرية والطبقية للحزب، وبذل جهد اضايف  لتوثيق الصلة 

بالجامهري والدفاع عن حقوقها. 
أزماتها  من  البالد  إخراج  مهمة  عىل  املؤمتر  اهتامم  وانصب 

الخانقة، وخلص إىل اعتامد وثيقة سياسية عنوانها “قُدما نحو 
التحديات  ملواجهة  طريق  خارطة  تتضمن  الشامل”  التغيري 
تتعامل  أن  قادمة  حكومة  ألي  البد  والتي  بالبالد،  املحيقة 

معها لتحقيق التغيري  املطلوب. 
وهذه الوثيقة يطرحها الحزب عىل البلد وعىل الشعب وقواه 
حكومة  أية  من  موقفه  سيحدد  أساسها  وعىل  السياسية، 
والضغط  املتضافر  العمل  اىل  التغيري  قوى  ويدعو  قادمة، 
لتحقيق مطالبها املرشوعة يف الخالص من منظومة املحاصصة 

، ومن الفساد والسالح املنفلت.

بالغ عن المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي

التغيير الشامل: دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية

يف جلسة عامة للمؤمتر

ى خارطة طريق الخراج البالد من أزمتها 
ّ
رائد فهمي: المؤتمر تبن



رائد فهمي يستقبل
النائب ناظم الشبلي

الفائز  النائب  فهمي،  رائد  الرفيق  العراقي  الشيوعي  الحزب  سكرتري  استقبل 
املستقل عن محافظة الديوانية ناظم الشبيل، أمس االول، يف مقر الحزب ببغداد، 

وبحث معه مستجدات الوضع السيايس.
املؤمتر  انعقاد  ملناسبة  فهمي،  للرفيق  زهور  باقة  الشبيل  قدم  اللقاء  بداية  يف 
الحزب  يلعبه  الذي  الريادي  بالدور  اعتزازه  عن  معرباً  عرش،  الحادي  الوطني 

سياسياً واجتامعياً.
واستعرض الرفيق فهمي رؤية الحزب لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً اهمية 
ان ال تجري مباحثات تشكيلها بعيداً عن مشاكل املواطنني، ومطالبهم املرشوعة.
وشارك يف استقبال النائب عضوا املكتب السيايس للحزب الرفيقان فاروق فياض 
وحسني النجار، وعضو اللجنة املركزية الرفيق حجاز بهية، اىل جانب عضو محلية 

الديوانية الرفيق نعيم كاظم.

محافظ الديوانية
يهنئ الشيوعيين 

تهنئة  وبطاقة  ورد  باقة  الشعالن،  عيل  زهري  الديوانية  محافظ  قدم 
الوطني  املؤمتر  أعامل  اختتام  مبناسبة  العراقي  الشيوعي  للحزب 

الحادي عرش للحزب.
وزار الشعالن مقر اللجنة املركزية للحزب يف بغداد مساء االحد املايض 
وقدم التهاين بهذه املناسبة، متمنياً ان يأخذ الحزب دوره املعهود يف 

الدفاع عن مصالح ابناء الشعب.
السياسية  الحياة  يف  الحزب  دور  اهمية  الزيارة  الشعالن خالل  وأكد 

واملجتمع. 
وحرض اللقاء مع الضيف الرفيق سلم عيل عضو اللجنة املركزية للحزب 

والرفيق نعيم كاظم عضو محلية الديوانية.

باقة زهور
من بافل طالباني

االتحاد  رئيس  طالباين  بافل  األستاذ  بعث 

حفل  اىل  زهور  باقة  الكردستاين  الوطني 

افتتاح املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب 

السابقة  النائبة  ونقلت  العراقي.  الشيوعي 

السيدة رابحة حمد تحيات طالباين وتضامنه 

مع الحزب ومتنياته ملؤمتره بالنجاح.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

التغيير الشامل: دولة مدنية 
ديمقراطية وعدالة اجتماعية

جاسم الحلفي

يف  افتتح  الذي  العراقي  الشيوعي  للحزب  الحادي عرش  الوطني  املؤمتر  لخص 
بغداد يوم 24 ترشين الثاين 2021، رؤيته السياسية بالشعار الظاهر يف اعاله، 
وهو تعبري مكثف عن حصيلة النقاشات الواسعة للوثيقتني األساسيتني، التقرير 
السيايس وبرنامج الحزب، اللتني متت مناقشتهام علنا قبل اقرارهام يف املؤمتر. 

وهذا سياق درج عليه الشيوعيون العراقيون منذ املؤمتر الخامس عام 1993.
فالتغيري الذي شغل الفالسفة واملفكرين، تفرضه اليوم يف العراق رضورة ال ميكن 
اليوناين هريقليطس ان )التغيري سابق للثبات(  التغافل عنها. يقول الفيلسوف 
واسع  التغيري حضور  وملفهوم  الدامئة(.  الحركة  عن  )تعبري  انه  مضيفا  ويردف 
يف األدب املاركيس، منذ مقولة كارل ماركس الشهرية )لفالسفة يكتفون بتفسري 
العامل، يف حني أن املطلوب هو تغيريه(. وإذ نشهد تنظريات واسعة ترشح ازمة 
النظام السيايس املستفحلة يف العراق وتستعرض ابعادها، التي أصبحت خالصة 
لخطابات السياسيني، وايجازا يتكرر يف طروحات املحللني والباحثني. وهذا مهم 
وعرض  االزمة  تفسري  ينتظر  ال  الشعب  أن  حيث  كافيا،  ليس  لكنه  ومطلوب 
تداعياتها، امنا يتطلع اىل حلول لها، وطرق لتجاوزها، تعينه عىل الكفاح من اجل 

تغيري الواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي. 
ال ميكن ان نحقق التغيري من دون كفاح مضٍن يف مواجهة ال هوادة فيها ضد 
الطغمة املاسكة بالسلطة والقابضة عىل مؤسساتها، واملتحكمة مبوارد البلد عرب 
الفجوة  اقتصادية زادت من سعة  تبنيها سياسة  العام، اىل جانب  نهبها للامل 
ومهمشة،  الدخل  محدودة  اجتامعية  وفئات  طبقات  وبني  بينها  االجتامعية 

تعيش الفاقة والفقر واالمية.
بعد  التغيري،  موضوعة  من  االقتصادي  العامل  استبعاد  ميكن  ال  املعنى  وبهذا 
الليربالية  أفكار  اقتصادية فاشلة تستند عىل  الحكم سياسة  ان رسخت طغمة 
خطوات  عرب  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  فرضها  والتي  الجديدة، 
هيمنة خطرية عىل االقتصاد العراقي املأزوم أصال، كونه احادي، ريعيا، ال تحتل 
الصناعة والزراعة موقعا يف أسس انشطته. وهنا يجدر التذكري بالفكرة األساسية 
التي طرحها ماركس، حينام ربط التغيري االجتامعي بالعامل االقتصادي، وعّده 
األساس يف التحوالت االجتامعية. وبهذا املعنى فان مفهوم التغيري الذي تبناه 
املركبة،  االزمة  أسس  من  للخالص  الكفاح  هو  عرش،  الحادي  الحزب  مؤمتر 
بنية  تغيري  من  انطالقا  وذلك  والثقافية.  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
النظام باالستناد اىل دولة املواطنة، كهوية أساسية بديلة عن الهويات الطائفية 
واالثنية، وهذا ال يتم اال عرب تغيري جملة من القوانني التي مكنت طغمة الحكم 
من التسلط، واعتامد قوانني التحول الدميقراطي التي تضمن إقامة دولة مدنية 

دميقراطية، ال دولة طوائف متنازعة.
بطبيعة الحال ال ميكن تأمني االستقرار االجتامعي اال بتأمني العدالة االجتامعية، 
الريعي  االقتصاد  من  ترضرا  األكرث  الفئات  لصالح  الدخل  توزيع  بإعادة  بدءا 
املشوه، االستهاليك، باالقتصاد الحقيقي املتطور، وإدخال أحدث ما انتجه العلم 
تأمني  مع  والتجارة،  والسياحة،  والزراعة،  الصناعة  قطاعات  يف  والتكنلوجيا 
كافة الضامنات االجتامعية والصحية والتعليمية والسكن، وتوفري فرص العمل 

للشباب.
 جاءت كلمة “الشامل” بعد “التغيري” بقصدية واضحة، وهدف ذلك هو تأكيد 
ان التغيري املنشود ال يعني تغيري الحكومة فقط، وال تغيري األشخاص وحسب، 
النظام من املحاصصة  الدميقراطية، بعد تخليص  املدنية  الدولة  بناء  بل يعني 
بتقليص  االجتامعية  العدالة  وتأمني  املواطنة،  مبدأ  وفق  عىل  بنائه  وإعادة 

الفجوة االجتامعية الخطرية. 
ان الحزب وهو يتبنى موضوعة التغيري الشامل املنشود، امنا يسعى اىل تنسيق 
الدميقراطية، وبضمنها  الوطنية واملدنية  القوى  وجمع جهوده مع جهود بقية 
الحركة  السلمي سواء عرب فعاليات وانشطة  قوى ترشين وناشطوها، وكفاحها 
ما  بعد معالجة كل  االنتخابات  او عرب  وفعالياتها،  عناوينها  بكافة  االجتامعية 
حر  وطن  يف  املواطنني  كرامة  لتأمني  وذلك  واداراتها.  وبيئتها  بقوانينها  يتعلق 
كامل السيادة، والخالص من هيمنة األقلية املستبدة )األوليغارشية( وتحكمها 

بالقرارات املصريية الخاصة بالبلد.

ساعة فهد

كريم احمد 

املجيد،  حزبنا  تاريخ  من  طويلة  سنوات  مرت 
الذي  الكثري  واملنعطفات  املحطات  من  وفيها 
منها  أكرث  بينام ظل  عنه  والحديث  روايته  متت 
او  نرويها  ان  القاهرة  ظروفنا  تسعفنا  مل  ما 
ومن  حقها،  من  التي  الجديدة  لألجيال  ننقلها 
نرويها  ان  القدامى،  الشيوعيون  نحن  واجبنا 
الشيوعي  الشباب  استفادة  هو  نبيل  وبهدف 
اعطوا  الذين  االماجد  الحزب  قادة  تجارب  من 
والتضحية يف  الذات  ونكران  الوطنية  دروسا يف 
سبيل وطن حلموا وناضلوا ألن يصبح يوما حرا 

وشعبه سعيدا وشامخا.
باعدام  ببغداد  العرفية  املحكمة  حكمت  حينام 
قادتنا األماجد سنة 1949، ومنهم الرفق الخالد 
يوسف سلامن )فهد(، وقبل سويعات من صباح 
طلب  الحكم،  لتنفيذ  املشؤوم  اليوم  شباط   14
قبل  له  طلب  وكآخر  سجانيه،  من  فهد  الرفيق 
ان يفارق دنياه، أن يختيل وحده باحد السجناء 
وهو رفيق شاب من املحكومني بالسجن وليس 
يراقبوه  ومل  يرفضوا  ومل  طلبه  فلبوا  االعدام، 
الزنزانة  من  بزاوية  فانفردا   .. )مشكورين!( 
باقي  عرب  شفوية  رسائل  ينقل  ان  منه  وطلب 
الرفاق السجناء إىل خارج السجن ثم انتزع من 
معصمه ساعة ووضعها يف يد الرفيق اآلخر وقال 
له: كل ما املك هو هذه الساعة ارجو ايصالها 
امانة عندك  الرفاق حال االفراج عنك وهي  اىل 
التي  الضائقة  يعرف  للحزب، وكان  ولكنها ملك 
خارج  املتبقية  وكوادره  الحزب  باعضاء  املت 
البالد،  كل  يف  الحالكة  والفرتة  السجون  اسوار 
ذات  وقلة  واالختفاء  واملالحقة  االرهاب  جراء 

اليد.
لدى  امانة  ساعته  وظلت  فهد  الرفيق  واعدم 
رفيقنا الشاب لحني االفراج عنه، وحال تم ذلك 
معرفة  يعرفهم  رفاق  مع  يتواصل  ان  استطاع 
من  وثوقه  بعد  االمانة  يسلم  ان  وارتأى  جيدة 
انها ستصل إىل قيادة الحزب كذكرى عزيزة من 
وجرى   1953 عام  يف  وذلك  شهيد،  عزيز  رفيق 
تسليمها يل شخصيا، وكنت حينها اتوىل يف بغداد 

كانت  ولكن  اخرين،  رفاق  مع  الحزب  قيادة 
نوري(  الدين  )بهاء  سالم  ابو  من  رسالة  معها 
قبل  أي  الليلة  تلك  ما جرى يف  كل  فيها  يرشح 
يبدو  ورمبا  معدودات  بساعات  الحكم  تنفيذ 
الصحيح  او  الحريك  )اسمه  مصعب  الرفيق  أن 
ال اذكر( كان حتى ال يعرف القراءة والكتابة أو 
ليس ضليعا بهام حاله حال معظم أبناء العراق 

انذاك.
الحزب مالحقا ومختفيا  رفاق  كنت، كام جميع 
يف  موقتا  مؤجرة  بائسة  بيوت  يف  عائلتي  مع 
الرسية،  والرشطة  الجواسيس  فيها  اكتظ  مدن 
ناهيك عن انني وعائلتي كنا مهاجرين بني مدن 
ظروفنا  وكانت  الحزب..  ملهامت  تلبية  العراق 
قاسية ومل نكن منلك اي يشء، ناهيك عن ترف 
االحتفاظ بحقائب او صناديق او خزانة مالبس 

ليك نضع فيها اشياءنا عىل قلتها.
كانت ساعة يد الرفيق فهد امتحانا يل ولعائلتي 
سليم  ام  الرفيقة  زوجتي  إىل  سلمتها  الصغرية.. 
 )2017 ايلول  يف  توفيت  اذ  روحها  عىل  )سالم 
رقبتنا  انها يف  عاديا  ليست شيئا  انها  لها  وقلت 
الحزب  وعن  عنا  الغمة  فيه  تنجيل  يوم  اىل 
شهيدنا  ظن  حسن  عند  فلنكن  ككل،  والوطن 
العزيز الرفيق فهد.. قالت ال تقلق انها اغىل من 
وذهبت  عائلتي  عن  انقطعت  وبعدها  عيوين.. 
وكذا  العراق  مدن  بني  اتنقل  حزبية  مبهامت 
جرى للرفيقة ام سليم التي بدورها كانت تتوىل 
الحريب  الربيد  ايصال  بني  شتى  حزبية  مهامت 
وزيارات  الحزبية  العوائل  واخفاء  والجريدة 
كوردستان،  اىل  بغداد  من  والتنقل  السجون 
واملوصل  كركوك  ثم  وجصان  بدرة  منفى  اىل 
بالسجن  عيل  وحكم  اعتقلت  وكنت  فبغداد، 
ثورة  يف  امللكية  سقوط  لحني  واملنفى  الفعيل 
الرجوع  وعاودت  حررتني  التي   1958 متوز 
كانت  لحني.  ولو  الطبيعية  وللحياة  الحزب  اىل 
ولكن  سليم..  ام  الرفيقة  عند  زالت  ما  الساعة 
اشد  آخر  مبنحى  األمور  جرت   1963 شباط  يف 
خطورة من سنوات ما قبل ثورة متوز.. التحقت 
ام سليم بالجبل الننا اضطررنا إىل اللجوء لحياة 
البيشمركة يف كوردستان.. وكانت عائلتي قد كرب 

ما  سوى  معاشا  او  دارا  منلك  نكن  ومل  عددها 
يوفره الحزب لنا. كانت ام سليم تصارع الحياة 
وتتوىل تربية أوالدها وكنت لفرتات طويلة بعيدا 
عنهم.. وكانت الحياة بالنسبة لنا عبارة عن تحد 
السنوات  تلك  قليلة  وكانت  والظلم،  للفاشية 
دون  ولكن  الهدوء  ببعض  معاً  فيها  نعمنا  التي 
يف  متسارعة  االحداث  جرت  وبالفعل  طأمنينة 
الطبقي  واالضطهاد  والحروب  االنقالبات  عراق 
والقومي، ومل نكن منلك سوى االختفاء واللجوء 
للجبل واملنفى والهجرة الخارج وهكذا دواليك. 
زالت  ما  هذه  السنوات  طيلة  سليم  ام  كانت 
تحتفظ بساعة الرفيق فهد كأعز امانة واعز من 
اشيائها حقا، مل تترصف بها ومل تضعها ومل تأمتنها 
عند احد.. حتى أن بعض ضعاف النفوس دنت 
ايديهم لرسقة بعض من مال شحيح لها ولكنهم 

مل يصلوا اىل ساعة معصم فهد.
الظروف  من  واثقة  سليم  ام  الرفيقة  تكن  مل 
واوضاع الحزب والرفاق اينام حلت، ومل تستطع 
أن تأمتن )الساعة( لدى آخرين ليس لعدم الثقة 
النها خربت سنوات طويلة من  بل  مطلقا،  بهم 
استثناء  دون  الرفاق  لجميع  االستقرار  انعدام 
لدى  السنوات  )ولبعض  لديها  تبقى  أن  فرأت 
يف  توفيت  حيث  روحها  عىل  سالم  بيان  ابنتنا 

ايلول 2019(.
أكرث من سبعة عقود مرت منذ ان انتزع الرفيق 
واليوم  اعدامه،  قبل  معصمه  من  ساعته  فهد 
السنني  تلك  كل  وذكرى  ذكراه  اسرتجع  حني 
الرفاق  يأخذ  ان  ارجو  وحلوها  مبرها  العجاف 
األمانة مني ولنستذكر معاً )ساعة فهد( ومغزى 
هذه اآللة الصغرية التي زينت يد رفيقنا الخالد 
والوطنية  الذات  ونكران  واآلباء  بالرجولة  فهد 
واألممية الحقة، ولكن قبل كل يشء ما صنعته 
وال  يلني  ال  جبار  شيوعي  حزب  من  فهد  يدا 

يستسلم وال يهادن عىل مبادئه.
معنى  الكبرية  حجام،  الصغرية  )الساعة  انها 
ومغزى.. ففيها كان يتطلع فهد اىل وقته وينظم 
اكرب  عمل  بدايات  رفاقه  مع  وينسق  مواعيده 
كان  املعارص.  العراق  تاريخ  يف  سيايس  حزب 
حياة  يف  الرفاق  اىل  بالنسبة  التوقيت  ضبط 

الحزب اولوية قصوى يف بلد مل يزل الناس فيه 
مبفهومهام  واالنضباط  الدقة  معنى  يعرفون  ال 
الحديث حيث كان عرص اآللة واالنتاج قد سار 
يزال  ال  العراق  كان  بينام  قرون  عرب  مراحل 
اغلبه، وحرفيا يف بعضه. كان لدى  بلدا زراعيا 
الحزب  عليه  سيكون  ملا  متقدمة  رؤية  فهد 
النجيب  التلميذ  وهو  تفاصيله..  بكل  وبناؤه 
دميرتوف  غيورغي  األممي  الشيوعي  للقائد 
به  يقارع  شيوعي  رسي  حزب  بناء  خرب  الذي 
يف  وينترص  والفاشية  والرأساملية  الرجعية 
اداة  فهد  لدى  وصار  جميعا.  ضدها  معاركه 
وباقي  والفالحني  العامل  نضال  بها  يقود 
الذي  العراقي  الشيوعي  الحزب  الكادحني، 
العرقية  شعبنا  مكونات  كل  جنباته  بني  ضم 
هارموين  يف  استثناء  دون  والدينية  والقومية 
قل نظريه حتى يف تاريخ العامل وليومنا هذا ما 
فتذكروا  كبريين..  وانضباط  بدقة  يعمل  يزال 
معي ايها الرفاق تلك االيام العصيبة التي كان 
اجتامع  موعد  كان  معصمه حني  ينظر يف  فهد 
عمل  ينظم  كان  حني  أو  تأخري..  دون  بدأ  قد 
مواد  ورشاء  الحريب  الربيد  وتسليم  اللقاءات 
ارسال  او  الحزب،  وادبيات  الجريدة  لطباعة 
التنسيق  وفد اىل احد األحزاب الصديقة ألجل 
حول عمل النقابات واالتحادات وغريها مئات 
تحت  الحزب  عمل  التي  األخرى  االحداث 
صغرية  الة  وانضباط  بدقة،  تكون  ان  قيادته 
الشهيد  الشيوعي  الرفيق  معصم  ساعة  هي 

يوسف سلامن يوسف.
مهام  بيشء  تحتفظ  أن  فقط  األمانة  ليست 
تكابد يف الحفاظ عليه وتسليمه بعد حني. ولكن 
األمانة ان نأخذ العربة ماّم حمل ذلك اليشء من 
واستنباط  بل  قيمة..  أو  بثمن  يقدر  ال  مغزى 
دروس من تاريخ ذلك اليشء واشخاص ارتبطت 

حياتهم به واثرت فيهم ويف مصريهم..
دريب،  وقائد  ومعلمي  رفيقي  فهد..  عليك  سالم 
وكيل أمل وثقة ان تكون ساعتك نرباسا ومقياسا 

لنضال حزبنا الكبري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المؤتمر 11

ُدما.. نحو التغيير الشامل
ُ

ق
وحالة  العامة  االزمة  تداعيات  من  البالد  تعاين 
إيجاد  عن  املتنفذة  القوى  عجز  ومن  االستعصاء 
املشاكل  يوم  كل  وتتكاثر  لها.  واملخارج  الحلول 
الفاشلة،  الحكم  منظومة  إطار  يف  الحل  مستعصية 
االثنية   – الطائفية  املحاصصة  منهج  عىل  القامئة 

والبناء املكونايت للدولة. 
وتدفع األوضاع املرتدية وانسداد آفاق تحسنها عىل 
مبجاميع  الحاكمة،  والفساد  املحاصصة  منظومة  يد 
كبرية من أبناء شعبنا، خصوصا من الشباب املهمش 
الباحث عن أبسط مقومات العيش الكريم، إىل رفض 
التحرك  واىل  متعددة،  ووسائل  بأشكال  الواقع  هذا 
نحو  والتوجه  املنشود،  التغيري  احداث  اتجاه  يف 
واالحتجاحي،  والسيايس  االجتامعي  الفعل  ساحات 
وهو ما يدلل عىل تحول ملحوظ يف املزاج الشعبي 
القائم  الواقع  رفض  عىل  وإرصار  والجامهريي، 
اآلمنة  الكرمية  الحياة  يوفر  الذي  بالبديل  واملجيء 

للمواطنني، من دون متييز الي إعتبار كان.
االحتجاجي  الجامهريي  الحراك  قدمه  ما  ورغم 
كشفا  وما  جديدة،  معطيات  من  ترشين  وانتفاضة 
شؤون  إدارة  يف  الفاشل  املعتمد  النهج  عورات  من 
الحاكمة  املتنفذة  القوى  يدفع  مل  ذلك  فان  الدولة، 
إىل اجراء مراجعة جدية. حيث مل تُقِدم عىل إجراء  
جوهري لتغيري املنهج والسلوك، وامنا وبدال من ذلك 

قام بعضها  مبحاوالت للتكيف ال أكرث.
األول  قبل  كانت  تعد كام  األمور مل  ان  وال شك يف 
مخرجات  افرزته  ما  قبل  وال   ،2019 ترشين  من 
انتخابات 2021. فقد تدفقت مياه جديدة وحملت 
والطاقات،  واملتغريات  املعطيات  من  الكثري  معها 
والتظاهرات  الشعبي  والحراك  االنتفاضة  وساهمت 
متعددة  الواسعة  واالحتجاجات  واالعتصامات 
العناوين، يف تشديد الضغط إلدراج عملية مراجعة 
الدولة  بناء  إعادة  وألسس  الحكم،  ملنظومة  جدية 

ونهجها ويف العملية السياسية، عىل جدول العمل.
املختلفة،  مبكوناتها  الحاكمة  السياسية  فاملنظومة 
التي تحاصصت مؤسسات الدولة وتقاسمت النفوذ 
الدولة  عنارص  مفاصلها  يف  وزرعت  فيها  واملغانم 
العميقة أو املوازية، غري الخاضعة للرقابة واملساءلة، 
اىل جانب شبكات الفساد، متادت من دون رادع يف 
البالد  موارد  تبديد  ويف  العام،  املال  عىل  االستحواذ 
وتضخيم  الدولة  مؤسسات  إفساد  ويف  وثرواتها، 
أعداد منتسبيها وفق معايري الوالء السيايس واالنتامء 
والعدالة  املواطنة  معايري  عن  بعيدا  الهويايت، 
والنزاهة والكفاءة وقواعد اإلدارة الرشيدة. وهذا ما 
وعنارص  واالجتامعي  الطبقي  الفرز  تعمق  اىل  أدى 
االستقطاب يف املجتمع، لصالح أقلية تحتكر السلطة 
مع  مصالحها  وتتناقض  والسالح،  واالعالم  واملال 
تعمق فجوة الفقر والحرمان والتهميش، مع  مصالح 
معاناتها،  تشتد  التي  املجتمع  فئات ورشائح  غالبية 
ال سيام منها األقسام الواسعة من الشباب املهمشني 
الكريم،  العيش  مقومات  ابسط  يفتقدون  الذين 
كذلك جامهري العامل والفالحني واملزارعني والكسبة 
من  الوسطى  الفئات  بعض  اىل  وصوال  والكادحني، 

موظفني ومهنيني وتجار صغار.  
وأوصلت املنظومة الحاكمة  البالد يف نهاية املطاف 
بالفعل،  فيها  تنزلق  تكن  مل  إن  الهاوية  شفري  إىل 
جراء عجزها وفشل منهجها التدمريي، حتى مل يعد 
هناك مع بقاء هذه املنظومة يف الحكم، أفق حقيقي 

لوقف التداعي واالنهيار.   
انتشار  ان  اىل  اإلشارة   من  البد  نفسه  الوقت  يف 
السالح املنفلت خارج اطار الدولة، وتشكيل فصائل 
ومليشيات مسلحة  مرتبطة بقوى داخلية او كامتداد 
العادة  معرقال  دورا  يلعب   خارجية،   الجندات 
تثري مامرساتها  فيام  سليمة،  أسس  الدولة عىل  بناء 
من  فيها  ملا  الشعب  وأبناء  بنات  قلق  املرفوضة 
الوطني  لالقتصاد  وتخريب  الحريات  عىل  تضييق 

وتهديد للسلم  األهيل.  
جامهرييا  مطلبا  الشامل  التغيري  غدا  كله  لهذا 
البالد،  يف  األوضاع  تطور  يفرضها  ورضورة  واسعا، 
عليه  والحفاظ  الالحق  تطوره  ضامن  إىل  والحاجة 
ككيان وطني موحد. وهو تغيري البد أن يقوم عىل 
مرشوع يهدف إىل بناء دولة املواطنة، دولة القانون 
واملؤسسات الضامنة للحريات والحقوق  السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية. مرشوع  يستهدف كذلك 
عىل  به  والسري  العراقي،  االقتصاد  هيكلة  إعادة 
كام  االجتامعية.  والعدالة  املستدامة  التنمية  طريق 
لحاجات  يستجيب  دميقراطي  وطني  مرشوع  انه 
االتحادي  البناء  تعزيز  ولعملية  واملواطن،  الوطن 
وتوزيع الصالحيات بني الحكومة االتحادية واالقليم 
والحكومات املحلية، ويتصدى للتحديات التي تواجه 
البلد واملنطقة، ويفتح اآلفاق نحو بناء وحدة وطنية 
التدخالت  ويجنبه  البلد  سيادة  ويحفظ  حقيقية، 

العراقي  الوطني  القرار  ثلم  ومحاوالت  الخارجية 
املستقل.

وال شك أن هذا التغيري املطلوب لن يتحقق إال بتغيري 
املرشوع  أصحاب  لصالح  السياسية  القوى  موازين 
إىل  يحتاج  إليه  الوصول  وأن  وداعميه،  ومنارصيه 
السياسية  الداعمة،  القوى  من  واسع  طيف  حشد 
واملجتمعية، كام يحتاج اىل برنامج وخطوات جريئة 
وارادة كافية لوضع العراق عىل سكة التغيري الشامل. 
الشيوعيني  من  بإلحاح  املطلوب  فان  ذلك  إزاء 
الدميقراطية  املدنية  الدولة  وأنصار  والدميقراطيني 
تنسيقيات  ومن  الدميقراطية،  أنصار  سائر  ومن   ،
وقوى  املجيدة،  واالنتفاضة  والشعبي  املدين  الحراك 
الصفوف،  وتوحيد  جمع  عىل  العمل  كافة،  التغيري 
والفعاليات  والتحركات  املبادرات  من  واملزيد 
الجامهريية، اليجاد أوسع اصطفاف سيايس وشعبي 
القوى  موازين  يف  التغيري  تحقيق  اتجاه  يف  ضاغط 
ملصلحة الغالبية الساحقة من الشعب، وإلقامة دولة 
الفساد،   من  الخالية  االجتامعية  والعدالة  املواطنة 

ومن السالح املنفلت. 

ان امامنا  وكل قوى التغيير مهام عديدة 
تتجسد في : 

من  انطالقا  الحكومة  تشكيل  اتجاه   يف  الضغط   .1
يلبي  برنامج   السياسية، وعىل اساس  االغلبية  مبدأ 
اهداف  شعبنا وانتفاضة ترشين،  اىل جانب القدرة 
عىل اتخاذ خطوات عملية يف اتجاه التغيري، ومراعاة 
املحاصصة  عن  بعيدا  والنزاهة  واملهنية  الكفاءة 
اسناد  يف  املعايري  هذه  واعتامد  واالثنية،  الطائفية 
والعسكرية  املدنية  املؤسسات  يف  العامة  الوظيفة 

واألمنية. 
ومن  والنشطاء،  املتظاهرين  قتلة  عن  الكشف   .2
يقف وراء القتلة، يف انتفاضة ترشين 2019 وبعدها، 
وتقدميهم إىل القضاء ملحاكمتهم عن عمليات القتل 
والخطف والتغييب القرسي، وإعادة االعتبار لشهداء 

االنتفاضة وتعويض أرسهم وارس الجرحى.
العالقة بني  القضايا  االتحادي وحل  البناء  تعزيز   .3
الحكومة االتحادية واالقليم  عرب حوارات جادة، مع 
االلتزام بالدستور نصا وروحا، وعرب اتفاقات رسمية 
بشأن  سيام  ال  حزبية،   – سياسية  وليس  معلنة  

املوازنة والنفط وعائداته والكامرك. 
4. اتخاذ خطوات عملية إلصالح جهاز الدولة وترسيخ 
ومعايري  املواطنة  مبدأ  بإعتامد  املؤسيس،  بنائه 
الكفاءة والنزاهة، ونبذ املحاصصة والتمييز، وتطوير 
آليات العمل اإلداري، وإشاعة الحوكمة األلكرتونية   
الفساد  ومحاربة  والبريوقراطية،  الروتني  من  للحد 
أشكال  كل  وتوفري  األداء،  مستوى  ورفع  والرتهل 
الدعم الرضورية لضامن سيادة القانون واملؤسسات 

استقالل  وتأمني  السلطات  بني  والفصل  الدستورية، 
ومساواة  املواطنة  مبدأ  وتفعيل  القضائية،  السلطة 
بحقوقهم  متتعهم  وضامن  القانون،  أمام  املواطنني 
العدالة  وتحقيق  والشخصية،  العامة  وحرياتهم 
االجتامعية، والتصدي ملحاوالت التدخل الخارجي يف 
وقراره  واستقالله  سيادته  بلدنا عىل حساب  شؤون 

الوطني املستقل.
5. التخلص من نهج املحاصصة الطائفية واالثنية يف 
العملية السياسية، ويف بناء  الدولة ونهجها وسياستها 
تسييس  عرب  والرثوة  السلطة  تقاسم  عىل  القامئة  
الهويات االجتامعية وتفتيتها دينيا ومذهبيا وقوميا 
الطائفي  االستقطاب  مظاهر  وإنهاء  ومناطقيا، 

واالثني، وتكريس الوحدة الوطنية.
الفاسدين  ومحاسبة  الفساد  منظومة  محاربة   .6
من  املنهوبة  األموال  واسرتجاع  العام،  املال  سارقي 
دور  وتفعيل  لهم،  عادلة  محاكامت  وإجراء  قبلهم 
املرشوع  الكسب غري  قانون  العام، وتطبيق  االدعاء 

ومبدأ عدم اإلفالت من العقاب.
7.  ضامن األمن واالستقرار وعودة الحياة الطبيعية 
يف البالد والتصدي لالرهاب، وبناء مؤسسات الدولة 
عىل  األخرى  املؤسسات  وسائر  والعسكرية  األمنية 
للوطن،  الوالء  قواعد  وفق  وعىل  دميقراطية،  أسس 
وتحديد واجباتها كام جاءت يف الدستور، وبعيداً عن 

نزعة التحزب الضيق واملحاصصة.
الحريات  وضامن  اإلنسان،  حقوق  احرتام   .8
الشخصية والعامة، وتكريس مفهوم املواطنة ومبدأ 

املساواة بني املواطنني من دون التمييز بينهم.
مستدامة  تنمية  اسرتاتيجية  تبني  نحو  الدفع   .9
باالشرتاك  األجل،  وقصرية  متوسطة  تنموية  وخطط 
تهدف  املحلية،  والحكومات  االقليم  حكومة  مع 
االقتصاد  قاعدة  وتحديث  وتنويع  توسيع  إىل 
طابعه  وتغيري  اإلنتاجية  قطاعاته  وتنمية  الوطني، 
الريعي األحادي  الجانب، وتنمية القدرات البرشية 
واملادية، وتطوير البنى التحتية والخدمات األساسية، 
البالد، مبا يحقق  واالستخدام العقالين والكفؤ ملوارد 
املواطنني.  لجميع  أفضل  حياة  ونوعية  مستوى 
خالل  من  رصينة  استثامرية  سياسة  اعتامد  كذلك 
األموال  رؤوس  واستقطاب  االستثامر  تشجيع 
التنمية  عملية  يف   يسهم  مبا  واألجنبية،  الوطنية 
بالوصفات  نظرشاملة   إعادة  جانب  اىل  واإلعامر، 
الجاهزة للمؤسسات املالية  الدولية التي اعتمدتها 
الحكومات املتعاقبة، لدرء آثارها الكارثية عىل حارض 

ومستقبل البلد. 
وتنموية  استثامرية  سيادية  صناديق  إنشاء   .10
والنزاهة،  الكفاءة  تعتمد  مستقلة،  مهنية  بإدارة 

وتحت إرشاف ورقابة مجلس النواب.
موازنة  نحو  العامة  املوازنة  إعداد  يف  التحول   .11
الربامج، وإعادة هيكلتها باتجاه تقليص االنفاق غري 

وترتيب  املربرة،  غري  االمتيازات  وإلغاء  الرضوري 
وتوفري  العامة  الخدمات  قطاعات  لصالح  أولوياتها 

إمكانات التنمية

وسعيا لتحقيق قدر من العدالة 
االجتماعية يتوجب:

1. الضغط للحيلولة دون إلقاء تبعات األزمة املالية 
واالقتصادية عىل الطبقات والفئات والرشائح الفقرية 
واملعدمة، وذوي الدخل املحدود والكادحني عموما، 
وتلبية  لهم،  واالسناد   الدعم  من  املزيد  توفري  مع 
األساسية  الخدمات  وتقديم  املعيشية،  احتياجاتهم 
مختلف  يف  العاملني  ومصالح  حقوق  وضامن  لهم، 
والتقاعد  العمل  بقانوين  وشمولهم  القطاعات، 

والضامن االجتامعي والصحي.
الشباب،  أوساط  يف  خصوصا  البطالة،  مكافحة   .2
وجعلها احد االهداف الرئيسية للسياسة االقتصادية.
من  ذلك  واعتبار  العامة،  الخدمات  تحسني   .3

أولويات السياسة االقتصادية للدولة.
وضامن  ومتكاملة،  حديثة  صحية  منظومة  بناء   .4
العالجية  املجانية،  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم 

والوقائية.
األولويات  ضمن  والتعليم  الرتبية  قطاع  وضع   .5
والبرشية  واملادية  املالية  املوارد  وتخصيص  املهمة، 
الرتبوية  املنظومة  إصالح  يؤمن  مبا  له،  الالزمة 

والتعليمية والنهوض بها يف مختلف مراحلها.
اسكانية  اسرتاتيجية  عرب  السكن  أزمة  معالجة   .6
مشاريع  بني  تجمع  سياسة  عىل  تقوم  متكاملة، 
ضعيفة  والرشائح  للفئات  الدولة  متولها  إسكان 
متوسطة  للفئات  العقاري  اإلقراض  وتيسري  الدخل، 

الدخل.
والشحن،  العام  النقل  خدمات  توفري   .7
تربط  التي  الرسيعة  الطرق  شبكات  وتطوير 
محافظات ومدن العراق ببعضها، وبالطرق الدولية.

ومكتسباتها،  املرأة  حقوق  عن  الدفاع   -13
وضامن مساواتها واستبعاد التمييز ضدها، ومتكينها، 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  يف  دورها  وتوسيع  

واالجتامعية والثقافية.
وضامن  بالشباب،  خاص  اهتامم  إيالء   -14
متتعهم الكامل بالحقوق والحريات املكفولة دستورياً 
متطلبات  تهيئة  جانب  اىل  والتعبري،  التنظيم  يف 
تبوء  من  ومتكينهم  السياسية،  الحياة  يف  مشاركتهم 

مواقع قيادية يف الدولة واملجتمع. 
15- ضامن حرية الثقافة واالبداع، واحرتام التعددية 
الفكرية والسياسية يف ثقافتنا الوطنية، والعمل عىل 
ومنظامتهم  واملثقفني  الثقافة  ورعاية  ازدهارها، 

واتحاداتهم. 
16- اعتامد اإلدارة الالمركزية وتوزيع الصالحيات بني 

املؤسسات  صالحيات  وتحديد  واملحافظات،  املركز 
الحالني  ويف  كردستان،  إلقليم  والتابعة  االتحادية 

عىل وفق الدستور والقوانني النافذة. 
17- حرص السالح بيد الدولة ومبؤسساتها الرشعية، 
ونزعه عن الفصائل والجهات الخارجة عن القانون 
األحزاب  قانون  وتطبيق  مسمياتها،  اختالف  عىل 
االجنحة  ذات   االحزاب   يحظر  الذي  السياسية 

املسلحة.
اجراء  يضمن  مبا  االنتخابية  املنظومة  إصالح   -18
انتخابات  املستقلة  العليا  االنتخابات  مفوضية 
انتخايب  قانون  ظل  ويف  ومتكافئة،  ونزيهة  حرة 
املال  سطوة  عن  االنتخابية  العملية  وابعاد  عادل، 
والنفوذ،  السلطة  مواقع  توظيف  وعن  السيايس، 
وتفعيل قانون األحزاب السياسية، وخلق بيئة آمنة 

تؤمن مشاركة واسعة.
األهيل،  والسلم  املجتمعية  املصالحة  تحقيق   -19
عن  والكشف  والنازحني  املهجرين  عودة  وتأمني 
يف  النظر  وإعادة   ، واملخطوفني  املغيبني  مصري 
املساءلة  هيأة  مثل  االنتقالية  العدالة  مؤسسات 
إىل  العالقة  ذات  القضايا  جميع  وإحالة  والعدالة، 

الوزارات املختصة والقضاء.
حجم  مع  تتناسب  بيئية  اسرتاتيجية  وضع   -20
محليا  البيئي  الوضع  بتدهور  املرتبطة  املخاطر 
الدولية  الخطط  يف  العراق  اسهام  وتحدد  وعامليا، 
وعواقبها  العامل  يف  املناخية  التغريات  ملواجهة 
املادية  املوارد  وحجم  قيمة  زيادة  مع  الكارثية، 
شاملة  حملة  وإطالق  للبيئة،  املخصصة  واملالية 

لحاميتها . 
عن  وبعيدة  متوازنة  خارجية  سياسة  اعتامد   -21
القانون  املحاور، مبنية عىل مبادئ وقواعد  سياسة 
الدويل وميثاق األمم املتحدة، سياسة تؤكد وتحفظ 
الوطني  والقرار  العراقية  األرايض  وسالمة  وحدة 
العراق  استقالل  استكامل  عىل  وتعمل  املستقل، 
وثرواته،  ومياهه  أجوائه  وحرمة  الوطنية  وسيادته 

واستكامل اجراءات إخراجه من الفصل السابع.
عرب  مبثابرة،  يسعى  العراقي  الشيوعي  الحزب  إن 
والجامهريي  الشعبي  الحراك  يف  الفاعلة  مساهمته 
متعدد األشكال، وعرب عالقاته مع مختلف األوساط 
عملية  دفع  إىل  والسياسية،  االجتامعية  والقوى 
منظومة  من  الخالص  حتى  األمام   اىل  التغيري 
وتحقيق  السياسية،  والطائفية  والفساد  املحاصصة 
املواطنة  دولة  بناء  وتدشني  الوطنية  الوحدة 

والدميقراطية الحقة والعدالة االجتامعية.

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي

تشرين الثاني ٢٠٢١ 

-12

من وثائق المؤتمر
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سيادة رئيس الجمهورية
 الدكتور برهم صالح المحترم

تحايا من المؤتمر

السيد رئيس مجلس القضاء األعلى 
الدكتور فائق زيدان المحترم

دولة رئيس مجلس الوزراء 
األستاذ مصطفى الكاظمي المحترم

يعرب املؤمتر الوطني الحادي عرش لحزبنا عن مشاعر امتنان الشيوعيني 
العراقيني عىل مشاركتكم يف حفل افتتاح املؤمتر.

ميسون  املستشارة  السيدة  ممثلتكم  ألقتها  التي  للكلمة  كان 
الدملوجي، والتي عربت عن تضامنكم مع حزبنا وتقديركم لتاريخه 
العراقيني  الشيوعيني  نفوس  يف  عميق  أثر  وسياساته،  وتضحياته 

واصدقائهم وجامهريهم.
تكللت  قد  لحزبنا  عرش  الحادي  املؤمتر  أعامل  بأن  إعالمكم  يرسنا 
بالنجاح، وبتجديد الشيوعيني العراقيني العهد عىل مواصل الكفاح مع 

الدولة  وتحقيق  الشامل  التغيري  أجل  من  الوطنية  شعبنا  قوى  سائر 
املدنية والعدالة االجتامعية

تفضلوا بقبول أسمى اعتبارنا.

 رائد فهمي 
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١
           

يعرب املؤمتر الوطني الحادي عرش لحزبنا الشيوعي العراقي عن االمتنان العميق عىل تحيتكم 
التي وجهتموها اىل حفل افتتاح املؤمتر.

كان لهذه التحية، مبا تضمنته من تقدير ملسرية حزبنا وتضامن معه، أثر كبري يف نفوس أعضاء 
حزبنا وأصدقائه وجامهريه.

لقد انتهت  أعامل مؤمترنا بالنجاح، وبتجديد الشيوعيني العراقيني العهد عىل مواصلة الكفاح مع 
سائر قوى شعبنا الوطنية من أجل التغيري الشامل وتحقيق الدولة املدنية والعدالة االجتامعية.

تفضلوا بقبول تقديرنا.

 رائد فهمي
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١

تحية الى عوائل شهداء 
انتفاضة تشرين

يتوجه املؤمتر الحادي عرش لحزبنا بأعمق مشاعر االعتزاز اىل عوائل شهداء انتفاضة ترشين الباسلة.
لقد قدم هؤالء الشهداء الخالدون مثاالً ساطعاً عىل االستعداد للتضحية بالروح من أجل قضية سامية. 
ومن املؤكد أن هذا املثال سيظل يلهم األجيال العزم عىل مواصلة املسري يف الطريق اىل تحقيق الغايات 

النبيلة التي ضحى الشهداء يف سبيلها.
الحرية،  أعداء  العارية رصاص  العراق وجابهت صدورهم  اقتحمت أصواتهم سامء  الذين  أولئك  إن 
سيظلون قناديل تضئ دروب النضال للسائرين نحو الوطن الذي تطلعت اليه أنظار شهداء انتفاضة 

ترشين الباسلة.
الشهداء تحملها، ستظل أجيال جديدة تحملها مكللة باملجد، ومنرية بروح  أيادي  التي ظلت  الراية 

الجرأة والتحدي، ومفعمة باألمل يف غد للعراق جديد.
لقد أنجبتم، يا أمهات وآباء، وشقيقات وأشقاء، وزوجات ورفيقات ورفاق الشهداء أناساً بررة يظلون 

خالدين يف ضامئركم ويف ضامئر كل الوطنيني.

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١ 

كل االعتزاز 
بما قدمتموه

اميان  الجزائري،  مزاحم  الخطيب،  غازي  األعزاء  الرفاق 
خرض  

نتوجه اليكم مبشاعر االعتزاز الحارة، معربين عن تقديرنا 
الرقابة  لجنة  يف  وعطاء  انجاز  من  قدمتموه  ملا  العايل 
املركزية، وما تصديتم له من مهامت وأنتم تنغمرون يف 

عملكم.
ونعرب لكم وأنتم تغادرون موقعكم، عن ثقتنا العميقة 
يف انكم ستواصلون بالهمة الشيوعية ذاتها التي عهدناها 

فيكم، عطاءكم املستمر يف ميادين العمل الحزيب.
نتمنى لكم العافية والعطاء الدائم.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١   

تحية اعتزاز الى انتفاضة 
تشرين وشبابها

تحية اعتزاز الى انصار 
حزبنا البواسل

تحية الى عوائل شهداء 
الحزب والحركة الوطنية

يوجه املؤمتر الوطني الحادي عرش لحزبنا الشيوعي العراقي أحر التحايا ملنتفيض 
ترشين البواسل، ويعرب عن مشاعر االعتزاز بهم.

الخصوص، حقيقة  الحراك االحتجاجي، وانتفاضة ترشين عىل وجه  لقد كشف 
نهج املحاصصة الطائفية واالثنية املقيت، الذي يقف وراء األزمة العميقة التي 
تغيري  عن  الحاكمة  املتنفذة  القوى  عجز  االنتفاضة  وفضحت  ببالدنا،  تعصف 

نهجها املدمر.
إن انتفاضة ترشين، التي ماتزال جمرتها متقدة، وآفاق شبابها الواعد املنفتحة 
عىل تنوع أشكال الكفاح السلمي من أجل الحقوق العادلة، تقدم صورة ساطعة 

عن طاقات وبطوالت الشباب الثائرين.
يجدد حزبنا دعمه لالنتفاضة، التي شارك فيها أعضاؤه واصدقاؤه مشاركة فعالة، 

ويطالب، مرة أخرى، بالكشف عن قتلة املتظاهرين ومن يقف وراءهم.
إن امثولة املئات من الشهيدات والشهداء ستظل ملهمة للماليني من املكافحني 
يف سبيل التغيري الشامل وتحقيق الدولة املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١

يتوجه املؤمتر الحادي عرش لحزبنا بأعمق مشاعر االفتخار واالعتزاز اىل نصريات 
مآثرهم،  وميجد  الخالدين،  شهداءهم  يستذكر  وهو  البواسل،  حزبنا  وأنصار 
ويستلهم دروس الكفاح املجيد الذي خاضه اآلالف من أنبل بنات وأبناء شعبنا.

الصفحات يف  أنصع  األنصار  الجسام كتب  بالتضحيات  املعمد  التاريخ  وخالل 
تاريخ حزبنا عندما رفعوا رايات الكفاح املسلح يف سنوات الستينات ويف أواخر 
السبعينات ويف سنوات الثامنينات. وقدم األنصار أمثلة ألهمت وما تزال تلهم 

أجياالً من الثوريني.
وكان من بني مآثر هذه الحركة أنها مارست دورها املتميز يف حامية الحزب 

واعادة بناء تنظيامته.
واملعاين  العميقة  بالدالالت  تتسم  االنصار  صفوف  يف  النساء  مشاركة  ولعل 

الثورية البليغة.
الشيوعيني  حزب  مفخرة  هم  شعبنا،  وأبطال  بطالت  واألنصار،  النصريات 

العراقيني!

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١ 

يتوجه املؤمتر الوطني الحادي عرش لحزبنا بأعمق مشاعر 
االعتزاز اىل عوائل شهداء حزبنا والحركة الوطنية.

مثالهم  من  ويستلهم  الخالدة،  ذكراهم  ميجد  حزبنا  ان 
األهداف  أجل  من  الكفاح  مواصلة  عىل  العزم  املضئ 

السامية التي ضحوا من أجلها.
تحدوا  أو  املشانق  صعدوا  الذين  أولئك  رايات  ستظل 
ووديان  جبال  بدمائهم  رووا  أو  الجالدين،  بصمودهم 
كردستان واهوار الجنوب ، ستظل رايات هؤالء املناضالت 
واملناضلني خفاقة يف دروب الكفاح من أجل الوطن الحر 

والشعب السعيد.

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١

شكرًا لوزارة 
الداخلية وقوات 

شرطة بغداد
لحزبنا  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  يود 

مشاعر  عن  لكم  يعرب  أن  العراقي  الشيوعي 

االمتنان العميق عىل الدور الهام الذي قام به 

أفراد قوات رشطة بغداد وحاميتهم ملؤمترنا.

عىل  اخرى،  أمور  بني  من  هذا،  دلل  لقد 

وأفراد  الوطنية  شعبنا  قوى  بني  التالحم 

صور  من  صورة  ورسم  املسلحة،  القوات 

التضامن بني الشعب والقوات املسلحة.

تفضلوا بقبول امتناننا واحرتامنا.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١

التقدير العالي لمسيرتكم الكفاحية 
في قيادة حزبنا

 ، الجزائري  مفيد   ، مروكل  شمريان  األعزاء  الرفاق 
الحلفي  جاسم   ، الوهاب  عبد  أيوب  اللبان،  محمد 
كاظم  إبراهيم،  عيل   ، الظاهر  رضا   ، يارس  صالح   ،

الحسني ،سوران قحطان   
معربين  الحارة،  االعتزاز  مبشاعر  اليكم  نتوجه 
وما  إنجازات،  من  قدمتموه  ملا  العايل  تقديرنا  عن 
تصديتم له من مسؤوليات ومهامت متعددة، و أنتم 

منغمرون يف عملكم املتفاين يف اللجنة املركزية.
لقد جسدتم  خالل الفرتة بني مؤمتري الحزب، الروح 
الشيوعية، و قدمتم، بدأب و مثابرة وإخالص، كل ما 
واقع  اىل  املركزية  اللجنة  قرارات  لتحويل  بوسعكم، 

ملموس.
قيادة  يف  موقعكم  تغادرون  وأنتم  لكم،  نعرب 
ستواصلون،  أنكم  يف  العميقة  ثقتنا  عن  الحزب، 
بالهمة الشيوعية ذاتها التي عهدناها فيكم، عطاءكم 

يف سائر امليادين.
معا  السري  نغذ  أن  ذاته، عىل  الوقت  ونعاهدكم، يف 

من أجل الوطن الحر والشعب السعيد.
نتمنى لكم العافية والعطاء الدائم.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١

رفيقنا العزيز كريم أحمد
 )أبو سليم(

الشيوعي  للحزب  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  يف  مشاركتك  كانت 
العراقي، رغم ظروفك الصحية املعروفة، اضاءة ذات داللة تدعو اىل 

االعتزاز، كام تركت أثرا عميقا وبليغا يف نفوس املندوبات واملندوبني.
يوسف  الشهيد  الحزب  مؤسس  ساعة  تقدم  وأنت  كلمتك  وكانت 
جميل  أخرى  مرة  لتؤكد  ملهمة  بادرة  للمؤمتر،  هدية  سلامن)فهد( 

خصالك التي واكبت عقودا من سني نضالك الرثية.
تحية من منرب مؤمترنا لكم أيها الرفيق العزيز مع خاص امنيتنا بوافر 

الصحة والعمر املديد.
المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١

عن  العراقي  الشيوعي  لحزبنا  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  يعرب 

االمتنان العميق عىل مشاركتكم يف حفل افتتاح املؤمتر.

كان للكلمة التي ألقاها ممثلكم السيد أركان شهاب الشيباين، وتعبريها 

أثر  وسياساته،  ومواقفه  لتاريخه  وتقديركم  حزبنا  مع  تضامنكم  عن 

عميق يف نفوس الشيوعيني العراقيني وأصدقائهم وجامهريهم.

تكللت  قد  لحزبنا  عرش  الحادي  املؤمتر  أعامل  بأن  إعالمكم  يرسنا 

بالنجاح، وبتجديد الشيوعيني العراقيني العهد عىل مواصل الكفاح مع 

الدولة  وتحقيق  الشامل  التغيري  أجل  من  الوطنية  شعبنا  قوى  سائر 
املدنية والعدالة االجتامعية

تفضلوا بقبول تقديرنا.

                    رائد فهمي
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

٢٨-١١-٢٠٢١

تصويت املندوبني يف احدى جلسات املؤمتر
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الوطني اآلشوري: التقدم واالزدهار لحزبكم
وجامهري  قواعد  اىل  خاللكم  ومن  اليكم  اآلشوري  الوطني  للحزب  السيايس  املكتب  يتقدم 

حزبكم بأجمل وازىك التهاين وأحر التربيكات مقرونة بأسمى آيات املحبة ملناسبة انعقاد املؤمتر 

الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي املوقر. نتمنى النجاح ملؤمتركم واملوفقية يف 

اختيار قيادتكم الجديدة والتقدم واالزدهار لحزبكم.

تقبلوا منا فائق االحرتام والتقدير.

عمانوئيل خوشابه يوحنا
األمين العام
للحزب الوطني اآلشوري

اآللوسي مهنئًا الشيوعيين: 
دامت مشاعلكم وسط دياجير الظالم

إىل أعضاء املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي 

تحية نضالية وبعد 

ينعقد املؤمتر الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي، يف ظروف تتفاقم فيها حاالت التشويش 

وتفيش األوبئة البيولوجية املرضية واالجتامعية الفكرية والسياسية ما يتطلب شديد الرتكيز 

القوى  هجامت  احتواء  عىل  القادرة  وبالتكتيكات  الصائب  باالسرتاتيج  تتمسك  مهام  عىل 

الطبقية بخاصة منها طبقة الكربتوقراط الجديدة التي كرّست والدتها منظومة قيمية خطرية 

شادت النظام الكليبتوفايش وسالحه املرتكن إىل املافيا وامليليشيا.. 

فإنها  األفق؛  اإلصالحي( ضيق  )الحراك  منطق  بالرضورة  غادرت  قد  التنوير  قوى  كانت  وإذا 

بهذا اتخذت القرار األنضج ملامرسة دورها يف )التغيري( القادر عىل إنجاز مطلب إقامة نظام 

دميوقراطي لدولة َعلامنية تستطيع تحقيق العدالة االجتامعية ومنع أشكال العبث وأضاليله 

وأباطيله.. 

والبد هنا لنا ونحن نهنئ بهذا املنجز السيايس الكبري، أن نشيد مبنهج تفعيل أدوار جامهري 

الحزب وجموع الكادحات والكادحني يف مناقشة االسرتاتيجيات والتكتيكات ورسم برامج الحزب 

مبا يستجيب ألعق عالقات الحزب بالشعب وتعبريه عن إرادة التحرر وتلبية الحقوق املنتهكة 

عىل مدى العقود املنرصمة.. 

ولعل من بني املفردات الناصعة متسك الحزب باسمه كونه عنوانا فكريا سياسيا أكد ويؤكد عربه 

مصداقيته وامتناعه عىل املخادعة وتوكيد حشد جامهريه عرب تبادل الثقة واالحرتام املؤسس عىل 

مصداقية الفعل وسالمة الربامج باالستناد إىل مبدئية مل يغادرها يف حراكها النضايل. 

تجربة  يخوض  إذ  الشيوعي  الحزب  أن  التقدم  قوى  بها  تفخر  التي  املفصلية  األمور  ومن 

سياسية أو أخرى ويدخل تحالفا أو آخر إمنا ال يعد ذلك من املسلَّاَمت املنتهية، بل يناقش 

ويتمحص ويتمعن يف الخربات وما تربهن عليه التجاريب كافة.. مبا يتجاوز التجربة ويأخذ 

التناول  العلمي وعمق حرية  بنهجه  بحثية  دراسة  أفضل  ويُنهي سلبياتها يف ضوء  دروسها 

واملعالجة لرفيقاته ورفاقه واستقبال رؤى من خارج الجسم التنظيمي مبوضوعية وعقالنية.. 

إّن خيار جبهة معارضة دميوقراطية وطنية فرض باستمرار مهمة البحث عن تلبية وحدة قوى 

التنوير بوصفها قضية عاجلة ال تحتمل التأجيل والسلبية أو التلكؤ تجاهها والعمل الدائب 

من أجل إنهاء ما اعرتضها طوال املدة املنرصمة.. 

التنظيم  قضايا  مراجعة  بأن  نؤمن  فإننا  الحزب  ورفاق  لرفيقات  بهيا  نضاال  نحيي  كنا  وإذا 

املسرية  أم ملزيد دمقرطة  الداخيل  للنظام  التي متت سواء  املعمقة  الدراسات  تلك  يف ضوء 

البنى  ألفضل  االنتصار  بأن  نثق  ونحن  محتملة  مثالب  أية  من  العمل  جابه  مام  والتخلص 

العمل  التامة يف  الثقة  املؤمتر وتعزيز  ما سيتجسد مبخرجات  وسالمتها وضبط مسارها هو 

بنيويا ومراجعة ما تعنيه مواقف عدد من رفاق الحزب تجاه تفاصيل العمل وما واجهها من 

ظروف وأيضا يف طابع تأثر عالقته بجامهريه وبحركة التنوير بعامة. 

منذ  اهتامم،  بأعمق  أعامل مؤمتركم  نتابع  املنطقة  التحرر يف  قوى  إننا وغالبية عراقية مع 

جهود االستعداد األوىل متطلعني إىل نتائجه والدروس التي تُنجز قراءة املشهد ومسار الحل؛ 

املتفيش  وإرهابها  والظالم  الهمجية  قوى  تخريب  آثار  من  املنطقة  ولشعوب  للبالد  إنقاذاً 

كالطاعون األسود.  

أيتها الرفيقات، أيها الرفاق واألصدقاء يف مسرية الحرية والسالم ودمقرطة الحياة وأنسنتها، 

وقف  وسائل  رسم  املؤمتر  ينجز  بأن  واألمل  الثقة  مؤكدين  النضالية،  التحايا  تقدمينا  نجدد 

وأطيافه  مكوناته،  بكل  الشعب  لصالح  الحسم  نحو  واالتجاه  العامة  األوضاع  يف  التدهور 

وطبقاته وفئاته، باستقاللية ال تقع بفخاخٍ، تواصل قوى الطائفية وأحزاب اإلسالم السيايس 

الظالمية نصب رشاكها إدارتها وال تنجر للعبتها وتشوهات تتوهم فرضها بجرامئها املافيوية 

امليليشياوية  

دمتم رفاق مسرية التقدم االجتامعي والدفاع عن حقوق األغلبية املتطلعة لالنعتاق، دامت 

التي غزت بالدنا واملنطقة..  الهادية وسط دياجري الظالم  مشاعلكم مصابيح تنوير واألنجم 

ويقيناً فإنّكم األقرب من الفقراء وطبقات الشعب وفئاته يف معاركه من أجل الحرية واالنعتاق 

ومن أجل تحقيق العدالة االجتامعية وتلبية كل الحقوق والحريات وإنهاء زمن الحرمان.. 

إننا يف حركة الثقافة الوطنية اإلنسانية املستقلة ويف مسرية حقوق اإلنسان يف داخل الوطن 

واملهجر، لنعّول عىل وجودكم بطليعة قوى التنوير تتقدمون الصفوف، لتجنيب الشعب مزيد 

معاناة وتضحيات جسام دفعها بظالل مقاصل قوى اإلرهاب ومطحنة الطائفية ونهج بلطجتها 

العراقي وجواهره يف  العلمي  العقل  التصفوي.. ونؤكد هنا بأن  وآليات استبدادها املافيوي 

الوسط الجامعي ومراكز البحث العلمي، سيكون مشعال مضافا لهذا الحراك بطريق التقدم 

والتنمية واستعادة كرامة اإلنسان وسيادته يف وطنه وحل مشكالت تعطيل عجلة االقتصاد 

وظواهر البطالة والفقر والتضخم وغالء املعيشة وأمراض مستحدثة مختلقة من قبيل تفيش 

ومخرجاتها  والطائفية  ومعطياتها  كالقبلية  مرضية  اجتامعية  قيمية  ومنظومات  املخدرات 

الخطرية من  املشكالت  والتعليم وغري كل هذه  الصحة  والتخريب يف  الفساد  اشكال  ونرش 

الكليبتوفايش إىل نظام عدالة اجتامعية  النظام  معضالت وبالتأكيد أولها وعىل رأسها تغيري 

بعلمنة الدولة ودمقرطة الحياة.. 

فإىل أمام؛ وكل النجاح والسؤدد ألعامل مؤمتركم الوطني الحادي عرش.. 

الدكتور تيسير عبد الجبار اآللوسي 
رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر \ المرصد 
السومري لحقوق اإلنسان 

حزب الشعب الفلسطيني:
نتطلع لتكثيف العمل المشترك

في مقاومة التطبيع 
الرفيق العزيز رائد فهمي املحرتم

السكرتري العام للحزب الشيوعي العراقي
املركزية  واللجنة  السيايس  املكتب  االعزاء/  والرفيقات  الرفاق 

ورئاسة املؤمتر املحرتمني
تحية رفاقية وبعد،

اتقدم  املجيد،  لحزبكم  عرش  الحادي  املؤمتر  إنعقاد  مبناسبة 
منكم وباسم اللجنة املركزية لحزب الشعب الفلسطيني وعموم 
حزبكم  ورفاق  رفيقات  لعموم  خاللكم  ومن  وانصاره،  أعضائه 
ملؤمتركم  متمنني  التهاين،  بأحر  الشقيق،  العراقي  وللشعب 
تخدم  التي  والقرارات  بالنتائج  والخروج  اعامله،  يف  النجاح 
طريق  عىل  وكادحيه،  عامله  وخاصة  الشقيق  شعبكم  مصالح 
اىل  وصوال  الوطني  ترابكم  عىل  األجنبي  الوجود  وإنهاء  التحرر 

تحقيق العدالة االجتامعية واالشرتاكية.
إننا إذ نقدر عاليا املسرية الكفاحية التي جسدها حزبكم حزب 
الوطني  النضال  يف  املاضية  العقود  مدار  عىل  القادة  الشهداء 
انتفاضات  يف  البارز  دوره  ذلك  يف  مبا  واألممي،  واالجتامعي 
نضالكم  من  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  خاصة  الباسل،  شعبكم 
عاليا دوره  نقدر  أيضا  فإننا  والفساد،  الطائفية واملحاصصة  ضد 
التاريخي يف دعم نضال وحقوق شعبنا من أجل إنهاء االحتالل 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  املصري  وتقرير 
الرشعية  قرارات  وفق  ديارهم  إىل  الالجئني  وعودة  القدس 

الدولية واطالق رساح عموم أرساه.
إننا يف حزب الشعب الفلسطيني ويف الوقت الذي نؤكد فيه عىل 
تطويرها  عىل  وحرصنا  حزبينا،  بني  والكفاحية  الرفاقية  العالقة 
شعبينا،  بني  العالقة  عمق  عىل  الحفاظ  جانب  إىل  وتعزيزها، 
واملؤامرات  للتحديات  للتصدي  املشرتك  العمل  لتكثيف  نتطلع 
العربية،  والشعوب  شعبينا  تواجه  التي  اإلمربيالية  والتدخالت 
وأبرزها تعزيز سبل مقاومة التطبيع مع دولة االحتالل وإفشال 
مؤامرة التصفية للقضية الفلسطينية وفرض الهيمنة االستعامرية 

منطقتنا.   عىل 
مرة أخرى، نربق لكم بتحيات حزبنا، وأمنياتنا الصادقة ملؤمتركم 

بالنجاح وحزبكم 

 بسام الصالحي
 األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني

المنبر التقدمي البحريني: تحية لحامل راية التقدم 
والدفاع عن مصالح الكادحين

الرفيق رائد فهمي امني عام الحزب الشيوعي العراقي

الرفاق أعضاء املكتب السيايس وكافة أعضاء الحزب الشيوعي العراقي

تحية رفاقية وبعد

تحية تضامن رفاقية للمؤمتر الحادي عرش لحزبكم العتيد

باسم األمني العام للمنرب التقدمي البحريني، يرفع الرفاق أعضاء اللجنة املركزية وكافة أعضاء 

املنرب التقدمي تحية تضامن ملؤمتركم الحادي عرش، مؤمتركم هذا ينعقد يف ظروف استثنائية 

امالها واقع ذايت واقليمي ترتب عنه الحاجة اىل مضاعفة جهودكم النضالية، وذلك ملواجهة 

قوى الظالم واملحاصصة الطائفية واملذهبية من جانب، ومن جانب آخر حمل الراية التقدمية 

والدفاع عن مصالح الطبقات الكادحة يف مواجهة الطغمة املستغلة التي ترعى وتغذي الفساد 

ما  وهو  الرثوات،  وتكديس  الطبقي  موقعها  عىل  الحفاظ  سيبل  يف  واملحاصصة،  واالنقسام 

يجعلها مستميتة من اجل االستمرار يف سلب اإلرادة الوطنية والقرار السيادي واالرتهان للقوى 

اإلقليمية لالتكاء عليها واسنادها.

ان حزبكم الذي سطر عىل مدى عرشات السنني مالحم من البطوالت تصدرها مناذج نوعية 

من الرفاق، ال زالت حتى يومنا هذا مصدر إلهام لكل شيوعيي العامل، قادر عىل ان يستمر 

متقداً نرياً، وليس آخرها شهداء وتضحيات الرفاق يف شوارع بغداد يف املواجهات واالحتجاجات 

الشعبية يف انتفاضة ترشين 2019 الباسلة.

الخندق،  ذات  يف  الشيوعيني  الرفاق  مع  البحريني  التقدمي  املنرب  يف  رفاقكم  اليوم  يقف 

ويواجهون ذات الخصوم، وذات املصري، الواقع الذي يحتم علينا تكثيف التواصل بني حزبينا 

من اجل تنسيق الجهود وإعادة ترتيب اولوياتنا وتبادل الخربات والتجارب.

كل التحية للمؤمتر الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي

املجد والخلود لشهداء انتفاضة ترشين الباسلة

الخزي والعار لقوى الظالم واملحاصصة الطائفية

خليل يوسف رضي
األمين العام 
المنبر التقدمي

الشيوعي اللبناني: ضرورة رفع مستوى التعاون والتنسيق 
المشترك من أجل التغيير الوطني الديمقراطي

حرضة األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي
مندويب املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب

نرسل لكم هذه الرسالة لنهنئكم بانعقاد مؤمتركم الوطني الحادي عرش، ليشكل محطة جديدة يف مسار استنهاض 
الحزب وتقدمه. ويف هذا االطار نؤكد عىل تضامننا مع الحزب الشيوعي العراقي والشيوعيني العراقيني يف نضالهم 
وتحقيق  والفساد،  السياسية  والطائفية  املحاصصة  منظومة  من  الخالص  اجل  من  النضال  يف  جانب شعبهم  اىل 
البديل املدين الدميقراطي والعدالة االجتامعية، وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة سيادة البالد واستقاللها الوطني.
الحركة  الطائفية، ويف ظل تصاعد  التفتيت والتجزئة  بها منطقتنا ومشاريع  التي متر  الصعبة  الظروف  ويف هذه 
االحتالل  استمرار  ظل  ويف  ولبنان،  العراق  ومنها  املنطقة  دول  يف  عديدة  انتفاضات  يف  متظهرت  التي  الشعبية 
الصهيوين لألرايض الفلسطينية والعربية يف ظل دعم امرييك ودويل مطلق، ال بد لنا من التأكيد عىل رضورة رفع 
مستوى التعاون والتنسيق املشرتك لتحقيق التغيري الوطني العلامين الدميقراطي عىل مستوى كل دولة، ومن اجل 

التحرر الوطني واالستقالل والسيادة والتكامل عىل مستوى املنطقة.
باسم الشيوعيني اللبنانيني وباسم املكتب السيايس للحزب الشيوعي اللبناين، نوجه لكم اطيب التمنيات بنجاح 

مؤمتركم عىل كافة املستويات، مؤكدين عىل العمل من اجل تطوير وتعزيز العالقات الرفاقية بني حزبينا.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي اللبناني

الحركة التقدمية الكويتية: معكم في النضال
من أجل تحقيق البديل المدني الديمقراطي 

الرفاق األعزاء أعضاء املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي الشقيق
بنجاح  التمنيات  التحيات وخالص  بأطيب  إليكم  أتوجه  الكويتية  التقدمية  الحركة  باسمي ونيابة عن رفاقي يف 

أعامل مؤمتركم الوطني الحادي عرش الذي يعقده الحزب الشيوعي العراقي الشقيق.
وبهذه املناسبة يهمني التأكيد عىل تضامن الحركة التقدمية الكويتية مع الشعب العراقي الشقيق وقواه الوطنية 
والدميقراطية وحزبه الشيوعي يف النضال من أجل الخالص من منظومة املحاصصة والطائفية السياسية والفساد، 
وتحقيق البديل املدين الدميقراطي والعدالة االجتامعية، وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة سيادة البالد واستقاللها 

الوطني.
ونشيد هنا بالتقليد الدميقراطي الشفاف واملتميز املتمثل يف نرشكم العلني املسبق ملرشوعات وثائق املؤمتر، ونحن 
عىل ثقة بأّن املؤمتر الوطني الحادي عرش سيطّور هذه الوثائق ويعّمقها لتصبح مرشداً لسياسة الحزب وتنظيمه. 
ويف الختام، نؤكد لكم اعتزازنا الكبري بالعالقات الرفاقية الوثيقة التي تجمع حزبينا الشقيقني عىل قاعديت النضال 
القامئة بني شعبينا  الصالت  توثيق  إليه يف  نتطلع  ملا  حّياً  املشرتك والتضامن األممي، وهي عالقات متّثل منوذجاً 

الشقيقني وبلدينا الجارين يف إطار مبادئ احرتام السيادة الوطنية والتآخي والتعاون متبادل املنفعة.

د. حمد األنصاري 
األمين العام 
للحركة التقدمية الكويتية 

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
الرفيق املناضل رائد فهمي املحرتم

السكرتري العام للحزب الشيوعي العراقي

الرفاق والرفيقات األعزاء يف الحزب الشيوعي العراقي

تحية النضال..

بإسمي شخصياً وبإسم رفيقايت ورفاقي أعضاء املكتب السيايس واللجنة املركزية لجبهة النضال 

الرفيقات  ولعموم  لكم  نتقدم  ومنارصيها،  واعضائها  كوادرها  وكافة  الفلسطيني  الشعبي 

والرفاق يف الحزب الشيوعي العراقي بأحر التهاين والتربيكات مبناسبة انعقاد املؤمتر الوطني 

العام الحادي عرش لحزبكم املجيد حزب فهد وحازم وصارم، متمنني ملؤمتركم العام النجاح يف 

اعامله، والخروج بالنتائج والقرارات الهامة التي تخدم مصالح شعبكم وحزبكم، عىل طريق 

التحرر وانهاء الوجود األجنبي عىل ترابكم الوطني وصوال اىل تحقيق العدالة االجتامعية وبناء 

االشرتاكية.

اننا يف جبهة النضال الشعبي وإذ نقدر عالياً املسرية الكفاحية التي جسدها الحزب الشيوعي 

العراقي عىل مدار العقود املاضية يف النضال الوطني واالجتامعي واالممي، مبا يف ذلك دوره 

الجريئة  الدقيقة يف مواجهتكم  املرحلة  الباسلة، خاصة يف هذه  انتفاضات شعبكم  البارز يف 

لكل منظومة الطائفية واملحاصصة والفساد، فإننا ايضاً نقدر عالياً الدور التاريخي واملتواصل 

لحزبكم الشقيق يف دعم نضال وحقوق شعبنا من اجل انهاء االحتالل وتقرير املصري وعودة 

الالجئني، وفقاً لقرارات الرشعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة عىل حدود الرابع 

من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

الرفاقية  بالعالقات  نعتز  وتقدير  احرتام  وبكل  الفلسطيني  الشعبي  النضال  جبهة  يف  اننا 

والكفاحية بني حزبنا، ولدينا كل الحرص للعمل املشرتك عىل تطويرها وتعزيزيها، اىل جانب 

لبناء عالقات  الشقيقني يف فلسطني والعراق، ونتطلع  العالقة بني شعبينا  الحفاظ عىل عمق 

ثنائية قوية وراسخة لتعزيز النضال املشرتك عىل كافة املستويات.

نتمنى ملؤمتركم النجاح ولحزبكم التقدم ولبلدكم االمن والوحدة والسالم واالستقرار والسيادة 

الوطنية.

ودمتم للنضال.

رفيقكم

د. احمد مجدالني
األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

تهاٍن لمؤتمر الشيوعيين الحادي عشر
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الشيوعي الصيني : 
نحرص على تعميق العالقة بين الحزبين

اىل اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي
مبناسبة انعقاد املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي، يطيب لنا ان نتقدم اليكم بالتهاين 

الحارة، ونتمنى لحزبكم تطورا وتقدما جديدا باستمرار. 
يهتم الحزب الشيوعي الصيني بتطوير عالقات الصداقة مع الحزب الشيوعي العراقي، ويحرص عىل تعميق 
التواصل والتعاون بني الحزبني عىل أساس روح »إيجاد األرضية املشرتكة مع ترك الخالفات جانبا واالحرتام 
املتبادل والتعلم املتبادل واالستفادة املتبادلة«، مبا يدفع عالقات الرشاكة االسرتاتيجية بني الصني والعراق اىل 

األمام باستمرار، خدمة ملصلحة البلدين والشعبني. 

دائرة العالقات الخارجية 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

الشيوعي الفنزويلي : 
تابعنا باهتمام جهدكم لتطوير سياستكم

اىل اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي
الرفاق االعزاء

 بالنيابة عن اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الفنزوييل نحييكم مبناسبة انعقاد املؤمتر الحادي عرش لحزبكم. 
ونتمنى لكم كل النجاح يف مداوالت املؤمتر حول الوضع الداخيل يف سياق القضايا الجيوسياسية، ويف انتخاب اللجنة 

املركزية الجديدة. ونحن نتطلع باهتامم كبري اىل االستنتاجات التي سيتوصل اليها مؤمتركم.
ثباتا  بلدكم  الطبقي يف  الرصاع  الطويل ويف مختلف مراحل  تاريخه  العراقي طوال  الشيوعي  الحزب  أظهر  لقد 
أيديولوجيا، عىل أساس املاركسية اللينينية والرؤية السياسية يف التوليف العلمي السرتاتيجية وتكتيكات النضال 

املختلفة.
لقد تابع الحزب الشيوعي الفنزوييل، الذي يحرتم دامئا استقالل كل حزب، باهتامم جهود الحزب الشيوعي العراقي 
الحزب  الكامل من  التضامن  االعتامد عىل  أيضا ميكنكم  الشأن  لتطوير سياسة مستقلة وذات سيادة. ويف هذا 

الشيوعي الفنزوييل.
 وبإسم اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الفنزوييل، نود أن نعّب عن امتناننا لتضامن حزبكم املستمر مع حزبنا 
والطبقة العاملة الفنزويلية يف املدينة والريف يف النضال السيايس الحايل الذي يخلق وضعا مختلفا متاما عن الذي 

اعتدنا عليه خالل العقدين األخريين من العملية السياسية.
 نتطلع إىل تعميق العالقات الثنائية بني حزبينا ونعّب عن اهتاممنا الكبري بالحفاظ عىل العالقات الرفاقية القامئة عىل 
الصداقة والتضامن والتعاون مع الحزب الشيوعي العراقي. كام نتطلع إىل استمرار التواصل مع الحزب الشيوعي 

العراقي.
مع التحيات الرفاقية

  أوسكار فيغيرا - األمين العام 
كارلوس فيمر – سكرتير العالقات الدولية
المكتب السياسي – اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي

الشيوعي التشيلي: يوحدنا النضال المشترك
 ضد االمبريالية ومن اجل السالم والتضامن

الرفاق األعزاء يف الحزب الشيوعي العراقي
نبعث بتحيات الحزب الشيوعي التشييل الرفاقية والتضامنية مبناسبة انعقاد املؤمتر الوطني الحادي عرش 

لحزبكم.
ان ما يوّحدنا، عىل رغم االختالفات اللغوية والثقافية الكبرية بني حزبينا، هو الفلسفة املاركسية - اللينينية 
والنضال املستمر من أجل السالم، والتضامن، ومناهضة اإلمبيالية، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لكل 

بلد، والتطلعات املشرتكة اىل بناء مجتمع اشرتايك تكون فيه شعوبنا يف نهاية املطاف سادة تأريخها.
وندرك أن مؤمتركم يعقد يف ظل ظروف معقدة للغاية بالنسبة اىل الشعب العراقي، وبالتايل فإن كل عمل 

سيايس يقوم به حزبكم سيكون له تأثري عميق عىل مصري بلدكم.
متواصل  نضال  وبرملان جديد، يف خضم  للجمهورية  رئيس جديد  انتخاب  ابواب  ونحن عىل  تشييل،  من 
ضد القوى األكرث تخلفا يف البالد، ومشاركة واسعة يف صوغ دستور جديد ميحو جميع اآلثار التي خلفتها 
ونؤكد  العراقي  الشيوعي  الحزب  نحيي  الزمن،  من  عقدين  من  يقرب  ملا  بلدنا  دمرت  التي  الدكتاتورية 

تضامننا معه. 
ونعّب عن ثقتنا بأن مؤمتركم الوطني الحادي عرش سيكون قادرا عىل تقديم أدوات سياسية جديدة وأفضل 
للشعب العراقي من شأنها أن تساعد بصورة فاعلة يف بناء دولة مدنية دميقراطية تحقق العدالة االجتامعية.

يعيش املؤمتر الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي!
يا عامل العامل اتحدوا!

اللجنة المركزية
الحزب الشيوعي التشيلي

تحية من الحزب الشيوعي الكوبي : 
نقدر دعمكم لنضال شعبنا

الرفاق األعزاء 
انعقاد  مبناسبة  الكويب  الشيوعي  الحزب  عن  بالنيابة  تحياتنا  اليكم  نبعث 
املؤمتر الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي، متمنني لكم النجاح يف تطوير 

نضالكم. 
للنضال  العراقي  الشيوعي  الحزب  يقدمه  الذي  املستمر  الدعم  نقدر  نحن 
واملايل  والتجاري  االقتصادي  اإلجرامي  الحصار  ضد  الكويب  للشعب  البطويل 
إجراءات  فاقمته  والذي  املتحدة،  الواليات  حكومة  تفرضه  الذي  املكثف 
الجائحة  بايدن، يف ظروف  إدارة  تزال سارية يف ظل  التي ال  الـ243  ترامب 
والحرب غري التقليدية الهادفة إىل إثارة الكراهية والعنف وزعزعة االستقرار 

بهدف قلب العملية الثورية الكوبية، وهو ما لن يتمكنوا من تحقيقه أبدا.
تعزيز وحدته  الكويب،  الشيوعي  الحزب  وقيادة  بتوجيه  رد شعبنا،  كان  لقد 
ودعم ثورتنا، والتي نؤكد لكم أنها ستستمر يف بناء دولة دميقراطية، مستقلة، 

اشرتاكية، مزدهرة ومستدامة.
حزبينا  بني  الودية  العالقات  تعزيز  مبواصلة  اهتاممنا  عىل  التأكيد  نجدد 

وشعبينا.
حتى النرص دامئا! سوف ننترص!

قسم العالقات الدولية
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي

الشيوعي الفرنسي : سعيتم على الدوام 
من اجل بديل مدني ديمقراطي

الرفاق األعزاء
مبناسبة انعقاد املؤمتر الحادي عرش لحزبكم، يبعث الحزب الشيوعي الفرنيس 

بتحياته الرفاقية ويتمنى لكم كل النجاح يف عملكم.
ونظامها  السلطة  يف  حاليا  املوجودة  القوى  أغرقت  الحرب،  من  عقود  بعد 
املتفيش،  الفساد  الفوىض:  من  حال  يف  البالد  والطائفي  اإلثني  املحاصيص 
مسترشيا  العنف  يزال  وال  الفاشل.  واالقتصاد  الفاشلة،  العامة  والخدمات 
تنظيم  يزال  بينام ال  للمعارضني  الخطف واالغتياالت  باالعتداءات وعمليات 
بإضعاف  الخارجي  والتدخل  امليليشيات  وتساهم  نشطا.  االرهايب  »داعش« 

الفاشلة. الدولة 
أما بالنسبة للوضع االجتامعي، فانه يتدهور كل يوم ويغرق ماليني البرش يف 
براثن الفقر. ويف عام 2019 عّب الشعب العراقي عن غضبه. واتحدت القوى 
السياسية الحاكمة لبث الرعب، ما أدى اىل سقوط ما يقرب من 600 قتيل 

و30 ألف جريح يف صفوف املتظاهرين.
الوضع.  هذا  من  شيئاً  للتو  جرت  التي  الترشيعية  االنتخابات  تغري  ولن 
بشكل  قاطعها  التي  االنتخابات  هذه  من  شيئا  العراقي  الشعب  يتوقع  وال 
لكن  فقط،  مؤقتا  االحتجاج  وقف  يف  كوفيد19-  جائحة   ونجحت  جامعي. 

مشاعر الغضب واالحتجاج ال تزال موجودة.
لقد وقف الحزب الشيوعي العراقي عىل الدوام إىل جانب الشعب لتشديد 
والسيادة  والوحدة  االجتامعية،  والعدالة  دميقراطي،  مدين  ببديل  املطالبة 

واالستقالل الوطني، من أجل إقامة دولة تقوم عىل املواطنة.
ان الحزب الشيوعي العراقي يقود، يف وضع بالغ الصعوبة، معركة مثالية من 

أجل الحرية والعدالة والسالم.
متضامنون  روسيل،  فابيان  الوطني،  وسكرتريهم  الفرنسيني  الشيوعيني  إن 

متاما مع نضاالتكم.
عاش التضامن العاملي!

عاش الحزب الشيوعي العراقي
الحزب الشيوعي الفرنسي

االشتراكي الهولندي : 
الحاجة الى تغييرات تقدمية غير مسبوقة

الرفاق األعزاء 
اىل  متنيايت  بأطيب  أبعث  أن  أود  هولندا،  يف  االشرتايك  الحزب  عن  بالنيابة 

الحزب الشيوعي العراقي مبناسبة انعقاد مؤمتره الوطني الحادي عرش.
الحارض. وهناك  الوقت  العامل يف  يواجهها  التي  الصعبة  األوقات  ندرك  نحن 
تقدمية  تغيريات  الحديث إلجراء  التاريخ  يف  أي وقت مىض  من  أكرث  حاجة 
ملعالجة املشكالت غري املسبوقة التي تواجه الناس الذين يبحثون عن الحرية، 

والطبقة العاملة، وجيل الشباب، ونظامنا البيئي، والعامل بأرسه.
الطريق لتحقيق هذه  العراقي سيقود  الشيوعي  الحزب  ونحن عىل ثقة بأن 
املساواة  أجل  من  للمناضلني  إلهام  مصدر  وسيكون  العراق  يف  التغيريات 

والكرامة اإلنسانية والحرية يف جميع أنحاء املنطقة.
الرفاقية تحيايت 

ارنوت هويكسترا
األمين العام
الحزب االشتراكي الهولندي

الشغيلة التقدمي في قبرص )أكيل( : 
ندعم نضال شعبكم من اجل عراق جديد

الرفاق األعزاء 
تبعث   ، العراقي  الشيوعي  للحزب  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  انعقاد  مبناسبة 
املؤمتر  مندويب  جميع  اىل  الحارة  الرفاقية  بتحياتها  )أكيل(  لحزب  املركزية  اللجنة 

واىل قيادة وأعضاء حزبكم.
املديد  حزبكم  نضال  يف  فارقة  عالمة  سيكون  مؤمتركم  أن  من  ثقة  عىل  ونحن 
من  عاناه  ما  ورغم  بلدكم.  يف  له  نظري  وال  الفخر  يبعث عىل  تاريخ  مع  والبطويل 
التي قدمها وعدد  الجامعي والوحيش عىل مدى سنني عديدة، والتضحيات  القمع 
ال يحىص من الشهداء واألبطال، صمد الحزب الشيوعي العراقي وصمد أمام جميع 
الهجامت املتعددة ضده، وباألساس ألن له جذور عميقة بني الناس. إنه حزب ترك 
اىل  وباإلضافة  العراقي.  املجتمع  يف  الحياة  مجاالت  كافة  يف  متحى  ال  التي  بصمته 
ذلك ، رّسخ الحزب نفسه كقوة وطنية وطنية حقيقية تدافع عن االستقالل الوطني 
للعراق وسيادته ، وعن الدميقراطية وحقوق اإلنسان ، وتكافح دامئًا لتعزيز الوحدة 

الوطنية للشعب ، وتناضل من أجل حقوق ومطالب الشغيلة.
فإن   ، املنطقة  يف  التطورات  وأيًضا  كبرية،  تطورات  من  العراق  شهده  ملا  ونظًرا 
الجديدة  التوجهات  الحادي عرش سوف يدرسها ويقيمها، ويضع  الوطني  مؤمتركم 
للحزب لتعزيز دوره الرائد يف جميع مجاالت املجتمع العراقي. نحن نتابع نضاالتكم 
الجامهريية الشجاعة، ال سيام بعد االنتفاضة الشعبية الباسلة يف أكتوبر 2019 وما 
تالها من أزمة سياسية واقتصادية مستمرة ومتفاقمة. ونقّيم بشكل خاص جهودكم 
املستمرة لحشد وتوحيد جميع القوى الدميقراطية والتقدمية واملناهضة للطائفية، 
أن  الحايل، وميكن  الطائفي  املحاصصة  نظام  إلنهاء  عنه  غنى  أسايس ال  وهو رشط 
ميهد الطريق لبديل دميقراطي حقيقي .. ملكافحة الفساد والطائفية السياسية، ومن 
أجل التقدم والعدالة االجتامعية .. طريق النضال الذي سيقود الشعب العراقي يف 
النهاية إىل تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة السيادة واالستقالل الوطنية لبلدكم.

ويعّب حزب الشغيلة التقدمي يف قبص )أكيل( عن تضامنه الرفاقي مع الشيوعيني 
نضالها  تواصل  التي  الدميقراطية  والحركات  القوى  كل  ومع  وحزبهم،  العراقيني 
ونحيي   .2019 أكتوبر  انتفاضة  وُمثل  ملطالب  الوفاء  بروح  صعبة  ظروف  ظل  يف 
ذكرى كل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم يف النضال من أجل عراق جديد يحقق 
بالكامل مع نضالكم  إننا نتضامن  العراقي اىل تغيري جذري.  العارم للشعب  التوق 
العدالة. ونؤكد تضامن  إىل  والقمع  القتل  املسؤولني عن أعامل  بتقديم  ، ونطالب 

حزب )أكيل( الثابت معكم.
 ، املنطقة  يف  املتزايدة  الخارجية  والتدخالت   ، الدولية  العالقات  عسكرة  ان 
وتقويض اإلرادة السيادية للشعوب وسيادة الدول ، ومحاوالت اإلمبيالية إخضاع 
االستقرار  زعزعة  إىل  الرامية  والجهود   ، وميثاقها  مبادئها  وتقويض  املتحدة  األمم 
والسيطرة عىل مصادر الطاقة واملوارد الطبيعية وصعود النزعة القومية الشوفينية 
واليمني املتطرف واألصولية يتطلب حشد جميع القوى املحبة للسالم والدميقراطية 
والتقدمية يف جبهة واسعة مناهضة لإلمبيالية ، مع دور محوري لحركة السالم يف 
الوحدة  تعزيز  أي وقت مىض، برضورة  اكرث من  املضطربة. ويرى حزبنا،  منطقتنا 

والعمل املشرتك للحركة الشيوعية العاملية.
الرفاق االعزاء

االحتالل  وشعبنا ضد  وطننا  توحيد  إعادة  أجل  من  نضااًل صعًبا  يخوض  حزبنا  ان 
املستمر ملا يقرب من 40 يف املائة من قبص من قبل تركيا ومحاولتها فرض التقسيم 
اليونانيني  للقبارصة  املشرتك  النضال  طليعة  يف  )أكيل(  ويقف  لجزيرتنا.  الدائم 
املنطقتني،  ثنايئ  فيدرايل  اتحاد  أساس  عىل  يقوم  حل  أجل  من  األتراك  والقبارصة 
وثنايئ املجموعتني، مبا يتامىش مع قرارات األمم املتحدة والقانون الدويل .. من اجل 
قبص يكون شعبها السادة الحقيقيني، وتكون جرس سالم وتعاون مع جميع شعوب 
مصالح  يخدم  حل  اجل  من   .. لإلمبيالية  عدوانية  انطالق  منصة  وليس  منطقتنا 
شعب قبص وليس أي طرف ثالث ، بعيًدا عن أي »أوصياء«. وألن التضامن الدويل 

يلعب دوًرا حاساًم يف نضالنا، فإننا نعلم أنه ميكننا االعتامد دامئًا عىل دعمكم.
أيها الرفاق 

إىل  حزبنا  يتطلع   ، ألعامله  النجاح  كل  متمنني  عرش،  الحادي  مؤمتركم  نحيي  اذ 
يف  جديدة  مرحلة  سيدشن  املؤمتر  أن  من  يقني  عىل  ونحن  املؤمتر.  وثائق  استالم 
تطوير النضال الجامهريي للشعب العراقي من اجل تحقيق تطلعاته ورؤاه لعراق 
ينعم بالسالم والسيادة .. دولة دميقراطية، موحدة وغري طائفية، تقوم عىل سيادة 

القانون.. عىل طريق التقدم االجتامعي والعدالة.
عىل  حزبينا  بني  التاريخية  الرفاقية  العالقات  تعميق  يف  رغبتنا  أخرى  مرة  نكرر 
التي  العالقات  هذه  العاملية..  الشيوعية  االجتامعات  إطار  ويف  الثنايئ  املستوى 

تحظى بتقدير عاٍل من حزبنا ونسعى إىل توطيدها.

كل النجاح لمؤتمركم الحادي عشر
اللجنة المركزية لحزب )أكيل(

تحية الحزب الشيوعي البرتغالي : 
تمنيات بنجاح اعمال مؤتمركم

الرفاق األعزاء 
مؤمتركم  يساهم  بأن  متنياته  عن  ويعّب  بتحياته  البتغايل  الشيوعي  الحزب  يبعث 
العامل  وتطلعات  حقوق  أجل  من  النضال  تعزيز  يف  والعرشين  الحادي  الوطني 
والشعب العراقي من أجل الدميقراطية والتقدم االجتامعي والعدالة، من أجل الوحدة 
الوطنية واستعادة سيادة بالدكم واستقاللها الوطني، مبا يتامىش مع التقاليد الثورية 

والتاريخية لنضال الشيوعيني العراقيني.
وإذ نتطلع اىل استالم وثائق املؤمتر، نبعث إىل الشيوعيني العراقيني والشعب العراقي 

تضامننا وتحياتنا الرفاقية.

القسم الدولي 
الحزب الشيوعي البرتغالي

تهاٍن لمؤتمر الشيوعيين الحادي عشر
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الشيوعي البريطاني : نشيد بتضحيات المنتفضين

اىل املكتب السيايس – اللجنة املركزية
الحزب الشيوعي العراقي

الرفاق األعزاء
يوجه الحزب الشيوعي الربيطاين أحر تحياته إىل املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي.

يدرك الشيوعيون يف بريطانيا املنعطف الحرج الحايل يف الوضع السيايس يف العراق والتحديات التي يفرضها 
عىل الحزب الشيوعي العراقي.

لقد قاد حزبكم، منذ مؤمتره األخري يف عام 2016، الجهود لتجميع كل تلك القوى يف العراق الراغبة يف الدفاع 
عن املبادئ الحقيقية للدميقراطية القامئة عىل العدالة االجتامعية واملساواة ودولة مدنية محررة من هيمنة 

متركزات السلطة االقتصادية التي تدعمها السيطرة الطائفية.
ويشيد الشيوعيون يف بريطانيا بأولئك الذين ضحوا بأرواحهم يف انتفاضة ترشين 2019 الشعبية، التي كانت 

حركة جامهريية لعب فيها الشيوعيون العراقيون دورا رئيسيا.
عىل  وبريطانيا،  املتحدة  الواليات  سيام  وال  اإلمربيالية،  القوى  جانب  من  متزايدة  عدوانية  اليوم  ونرى 
نطاق عاملي ومحاوالت للحفاظ عىل السيطرة الخارجية عىل الرشق األوسط من خالل توازن قوى تدعمه 

استغاللية اقتصاديا تحكم، كام هو الحال يف العراق، من خالل ايديولوجيات رجعية.
للنظام  االستغاليل  الطابع  العراق، وكشف  التقدمية يف  للسياسات  واسع  تحالف  بناء  إن دور حزبكم يف 

الطائفي الحايل، له أهمية كبرية لكل من العراق والرشق األوسط.
أيها الرفاق األعزاء 

نتمنى لكم التوفيق يف مداوالتكم يف املؤمتر، ونبعث اليكم بتحيات الشيوعيني الربيطانيني.
من أجل السالم واالشرتاكية!

روبرت غريفيثس
األمين العام للحزب الشيوعي البريطاني

الشيوعي الكردستاني / تركيا: 
وقفتم منذ عقود مع نضاالت شعبنا

الرفاق األعزاء يف الحزب الشيوعي العراقي
تحية رفاقية نضالية

نحن يف الحزب الشيوعي الكردستاين/ تركيا، نحيي مؤمتركم الحادي عرش، مؤمتر الشيوعيني العراقيني الذين 
وقفوا منذ عقود طويلة مع نضاالت الشعب الكردي.

نحيي كفاحكم الطبقي واالممي وعقود من التضحية والكفاح، اننا معاً يف الكفاح الطبقي ضد الليربالية 
الجديدة والرأساملية الجشعة.

يف الختام نتطلع اىل عالقات كفاحية اعمق من اجل مصالح الكادحني والعامل والفقراء.
عاش كفاح حزبكم الشيوعي العراقي 

عاشت األممية.

الحزب الشيوعي الكردستاني/ تركيا 

الحزب الشيوعي في بوهيميا ومورافيا: 
حزبكم جزء من قوى التقدم في العالم

الرفاق األعزاء 
إنه لرشف كبري أن أتقدم بالتهنئة الرفاقية والتحايا التضامنية اىل املشاركني يف املؤمتر الوطني الحادي عرش 
للحزب الشيوعي العراقي. وبالنيابة عن الحزب الشيوعي يف بوهيميا ومورافيا نتمنى لكم مداوالت مثمرة 
وبناءة يف املؤمتر الذي يعقد يف وضع صعب نتيجة تفاقم األزمة العاملية يف ارجاء العامل والتي تلقى اعباؤها 
الناجمة بشكل أسايس عن  بلدكم  الداخلية يف  العامل. اىل جانب االضطرابات  أكتاف  بشكل أسايس عىل 

التدخالت اإلمربيالية األجنبية والتدخل يف شؤونه الداخلية.
الحادة وستكون مصدر  املشاكل  لهذه  إجابة  املؤمتر ستوفر  اليها  التي سيتوصل  االستنتاجات  أن  ونعتقد 
إلهام لألحزاب الشيوعية والعاملية األخرى يف العامل التي تسعى جاهدة لبناء مجتمع عادل اجتامعيا، أي 

االشرتاكية.
انكم ال تحظون بدعم وتضامن الحزب الشيوعي يف بوهيميا ومورافيا فحسب، بل وأيضا من جميع القوى 

والدول التقدمية يف العامل، والتي يعد الحزب الشيوعي العراقي جزءا مهام منها.
عاش السالم والصداقة والتضامن بني األمم

مع خالص تحيايت الرفاقية

كاترينا كونجنا
رئيسة الحزب الشيوعي في بوهيميا ومورافيا

الشيوعي السويدي : شعبكم يستحق 
العيش بسالم وكرامة

الرفاق األعزاء 
الحزب  مع  تضامنا  رفاقية  بتحيات  يبعث  السويدي  الشيوعي  الحزب  يبعث 

الشيوعي العراقي مبناسبة انعقاد مؤمتره الحادي عرش.
نفس  يف  ومتغري  صعب  مؤمتركم،  اقرتاب  مع  الحارض،  الوقت  يف  الوضع  ان 
الوقت. ولطاملا عاىن الشعب العراقي من رصاع القوى اإلمربيالية للحصول عىل 
مواقع وموارد يف العراق والرشق األوسط. ولألسف ال يزال هذا الوضع قامئا، 

ونحن نتعاطف مع الشعب العراقي الذي يستحق العيش بسالم وكرامة.
ان الطريق نحو هذا العيش يف سالم وكرامة هو طريق ماركس ولينني، الطريق 
أن  للشعب  ميكن  الشيوعي  الحزب  خالل  ومن  والشيوعية.  االشرتاكية  نحو 
يحقق هذا الهدف. إن وقوف الشيوعيني بقوة وصدق يف هذا النضال هو أمر 

مهم اآلن أكرث من أي وقت مىض.
العراقي  الشعب  نضال  كبري  باهتامم  يتابع  السويدي  الشيوعي  الحزب  ان 
يف  كوادره  ومع  حزبكم  مع  بعالقاتنا  االعتزاز  عن  ونعرّب  الشيوعي.  والحزب 
السويد. نتمنى لكم مؤمترا ناجحا من شأنه أن يهيىء حزبكم للنضال يف الفرتة 

القادمة.
عاش الحزب الشيوعي العراقي!

عاشت األممية الربوليتارية!
مع تحياتنا الرفاقية

القسم الدولي
الحزب الشيوعي السويدي

العمال الهنغاري: 
نقدر تاريخكم الحافل بالتضحيات

الرفاق األعزاء 
الصداقة  مشاعر  بأحر  اليكم  نبعث  الهنغاري،  العامل  حزب  عن  بالنيابة 
الشيوعي  للحزب  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  انعقاد  مبناسبة  والتضامن 

العراقي.
يقدر الشيوعيون يف هنغاريا عاليا تاريخ الحزب الشيوعي العراقي الذي ميتد 
87عاما. وقد كرست أجيال عديدة من الشيوعيني العراقيني حياتها للنضال ضد 

الرأساملية والديكتاتورية واالستبداد واالستغالل.
• وقد اختط الحزب الشيوعي العراقي اسمه يف تاريخ العراق. ولطاملا ناضل 

رفاقه من أجل وطن جديد، دميقراطي ومزدهر.
ودعم حزبكم بشكل فعال انتفاضة ترشين الشعبية يف 2019، وهو يواصل حتى 
اآلن العمل لتجميع القوى املدنية والدميقراطية وكل الوطنيني من أجل تحقيق 

التغيري املنشود وبناء دولة مدنية دميقراطية وتحقيق العدالة اإلجتامعية.
عظيام.  كنزا  أحزابنا  بني  والتعاون  الصداقة  الهنغاري  العامل  حزب  ويعترب 
العامل  حزب  وهو  عليه،  االعتامد  ميكنكم  حزب  هنغاريا  يف  اآلن  ولديكم 

الهنغاري.
 نتمنى لكم التوفيق!

اللجنة المركزية
حزب العمال الهنغاري

العمال االيرلندي: 
نستمد الدروس من صمودكم

الرفاق األعزاء
بالنيابة عن اللجنة التنفيذية املركزية لحزب العامل األيرلندي، نود أن نبعث 
انعقاد  مبناسبة  ومؤيديه  وأعضائه  قيادة حزبكم  إىل  تضامن  ورسالة  بتحياتنا 

مؤمتره الحادي عرش.
كبريا.  اختالفا  تختلف  اإلنسانية  تحرير  أجل  من  املشرتك  نضالنا  ظروف  ان 
ونفذه  اإلمربيالية  الهيمنة  أطلقته  الذي  الرهيب  العنف  نواجه  ال  إيرلندا،  يف 
التكفرييون الطائفيون املتطرفون، الذين عاثوا الخراب يف الحضارات القدمية يف 

كل من العراق وسوريا.
ومع ذلك، لدينا يف ايرلندا إرث التقسيم اإلثني - الديني الذي زرعه وأدامه 
مستعمرنا اإلمرباطوري والذي جعل وحدة الطبقة العاملة يف أيرلندا مرشوعا 
صعبا للغاية. ونتيجة لذلك، لدينا بعض التقدير للتحديات الهائلة التي يواجهها 

حزب علامين ودميقراطي مثل حزبكم.
والفتنة  الطائفية  قوى  مقاومة  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  صمود  ونتابع 
املدين  املجتمع  تهدد  والتي  املظلمة بشكل متزايد  األوقات  اإلثنية. ويف هذه 
يف الغرب، نستمد األمل من الصمود الحازم لحزبكم يف مواجهة الخصوم األكرث 

رجعية.
أيها الرفاق.. نرحب ترحيبا حارا بالتحديثات املنتظمة لنضالكم من أجل دولة 
دميقراطية ووجهات نظركم حول الوضع السيايس ليس فقط يف العراق ولكن 
يف الرشق األوسط األوسع. ونحن ندرك أن اإلمربيالية األمريكية ركزت قوتها 
الهجومية الرببرية عىل العراق )وسوريا(، وبالتايل فإن أي انتكاسات تتعرض لها 
هناك يكون لها تأثري كبري عىل قدرة الواليات املتحدة عىل إبراز قوتها يف أماكن 

أخرى، مبا يف ذلك عىل سكانها يف الغرب نفسه.
للغاية عىل نضالنا. ويف حني تختلف ظروف  تأثري مبارش  له  لذا فإن نضالكم 
أجل  النضال من  إن  يختلفان.  ال  وتضامننا  أهدافنا  فإن  نضالنا وخصوصياته، 
سواء.  حد  عىل  بيننا  مشرتك  أمر  املطاف،  نهاية  يف  واالشرتاكية  الدميقراطية، 
النضال  الحادي عرش ويف  النجاح يف مؤمتركم  لكم كل  نتمنى  بذلك،  وارتباطاً 

القادم.

غافين مندل غليسون - سكرتير العالقات الدولية
شيموس أوبراين - نائب سكرتير العالقات الدولية

توده: نتابع نضالكم 
النهاء المحاصصة الطائفية ـ االثنية

الرفاق األعزاء 
يبعث حزب توده تحياته الرفاقية وتضامنه اىل مندويب وأعضاء وقيادة الحزب الشيوعي 
الخلفية  بالطبع، ندرك  الحادي عرش. ونحن،  انطالق مؤمتره  أنصاره، مع  العراقي وجميع 
الصعبة التي ينعقد عىل أساسها املؤمتر، يف ظل ظروف اجتامعية وسياسية صعبة للغاية 

فاقمتها جائحة  كوفيد 19-، ما أجربكم عىل تأجيل عقد املؤمتر ملدة عام.
يعقد حزبكم مؤمتره الحادي عرش بعد خمس سنوات من املؤمتر العارش، وهي الفرتة التي 
مر خاللها الشعب العراقي، وال سيام الطبقة العاملة وجميع الشغيلة، بأوقات صعبة للغاية. 
إن حزبنا يتفهم متاما الظروف القاسية التي يعمل فيها رفاقنا العراقيون ويسعون جاهدين 
لتحقيق التقدم يف قضايا ونضاالت وحياة الشعب العراقي. نحن نتابع عن كثب مشاركتكم 
النشطة يف الحياة االجتامعية والسياسية للجامهري العراقية إلنهاء نظام املحاصصة االثنية - 
الطائفية، والطائفية السياسية، والفساد املسترشي، ولتحقيق بديل دميقراطي مدين موجه نحو 
العدالة االجتامعية، وتعزيز الوحدة الوطنية، واالستعادة الكاملة لسيادة البالد واستقاللها 
املشاركة  ان  آذار 2003.  البالد يف  واحتالل  أعقبت غزو  التي  االضطرابات  بعد عقود من 
الحيوية للشيوعيني العراقيني يف انتفاضة ترشين عام 2019، واملشاركة النشطة لحزبكم يف 
العملية السياسية يف العراق - مبا يف ذلك حملته للمقاطعة الواعية لالنتخابات األخرية هناك - 
وكذلك األنشطة اليومية للرفاق العراقيني يف أنحاء البالد، ال سيام وسط الشغيلة، تظهر كيف 

يعمل الشيوعيون العراقيون بجد وإرصار يف ظل ظروف صعبة للغاية.
الرفاق األعزاء

يتهيأ حزب توده حاليا لعقد مؤمتره السابع، والذي تم تأجيله أيًضا بسبب الجائحة. وكام 
تعلمون، فإن حزبنا محظور يف إيران منذ فرتة طويلة وال يزال كذلك، ووجوده ونشاطه 
املفتوح محظور داخل البالد. إن إجبارنا عىل العمل يف الخفاء ويف املنفى ملا يقرب من أربعة 
عقود اآلن قد أثر بال شك عىل حزبنا بشكل كبري وخلق يف بعض األحيان ظروفا صعبة للغاية. 
ومع ذلك، وعىل الرغم من كل هذه العوائق، فقد متكنا من إعداد مسودات وثائق املؤمتر 
القادم بعناية ومناقشتها داخل صفوف الحزب. وعىل غرار حزبكم، قمنا أيضا بتوزيع جميع 

مسودات الوثائق عىل أعضائنا ومؤيدينا وعامة الناس ملراجعتها.
الرفاق األعزاء

إن الوجود الهام والفعال للحزب الشيوعي العراقي يف التطورات الحالية يف العراق، وجذوره 
العميقة يف املجتمع العراقي املعارص، وعالقاته الوثيقة مع الشعب، ستساعد بالتأكيد عىل 
ترجيح ميزان القوى يف البالد لصالح اصالحات دميقراطية وتغيريات تقدمية اساسية تفيد 
الغالبية العظمى من الشغيلة، وكذلك لتأسيس دولة مدنية دميقراطية عىل أساس املواطنة 

والعدالة االجتامعية.
الرفاق األعزاء

يعرب حزب توده اإليراين عن تضامنه الكامل مع نضال الشعب العراقي والحزب الشيوعي 
مثار  إىل  ونتطلع  االجتامعية.  والعدالة  واالزدهار  والدميقراطية  السالم  أجل  من  العراقي 
جهودكم الدؤوبة لتشكيل جبهة موحدة من القوى الدميقراطية والوطنية والشعبية يف البالد، 
وما سيعنيه ذلك للشعب العراقي، وكذلك للسعي اىل تحقيق كل أهدافكم. ونحن نقف 

معكم بثبات.
النجاح يف وضع السياسات االسرتاتيجية والتكتيكية الرضورية بشكل  نتمنى ملؤمتركم كل 
جامعي، ويف نضالكم املستمر للتحرر من أغالل النظام الطائفي الحايل والتوجه نحو مجتمع 

عادل ودميقراطي ومزدهر.
عاشت العالقة الرفاقية بني حزب توده والحزب الشيوعي العراقي!

عاشت الصداقة واألخوة بني شعبي إيران والعراق!
عاشت األممية الربوليتارية!

مع التحيات الرفاقية

من اللجنة المركزية لحزب توده اإليراني

الشيوعي الكندي: 
انتفاضة تشرين دليل صمود شعبكم

اىل املكتب السيايس
الحزب الشيوعي العراقي

الرفاق األعزاء
بالنيابة عن اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الكندي، نبعث إليكم تحيات رفاقية حارة 

وأطيب التمنيات ملؤمتر مثمر وناجح.
ينعقد مؤمتركم يف لحظة خطرية ومعقدة للغاية. إن الجائحة العاملية، واألزمة االقتصادية 
العاملية العميقة، والخطر املتزايد للعدوان والحروب اإلمربيالية الجديدة، والتغري املناخي 
الكاريث كلها تهدد البرشية وتجعل نضالنا الجامعي من أجل التغيري االجتامعي األسايس 

واالشرتاكية أكرث إلحاحا من أي وقت مىض.
الناس  احتياجات  بني  املتزايدة  الفجوة  عن  الخصوص  وجه  عىل  الجائحة  كشفت  لقد 
وجشع الرشكات. وتتضاءل مصالح العامل لتأمني اللقاحات والرعاية الصحية والوظائف 
والدخل والضامن االجتامعي والعدالة املناخية والسالم أمام القوة الهائلة ونفوذ اإلمربيالية 

األمريكية والجشع النهم للرشكات متعددة الجنسيات. 
لقد عاىن الشعب العراقي والحزب الشيوعي العراقي معاناة هائلة عىل مدى عقود عديدة 
يف ظل الدكتاتورية والحرب واالحتالل. وناضل الحزب باستمرار لتلبية االحتياجات امللحة 
للشغيلة، ومن أجل السالم والسيادة والدميقراطية واالشرتاكية، بينام تكبد خسائر فادحة 
الشامل  القصف والدمار  االجرامي لصدام حسني، ويف وقت الحق تحت  النظام  يف ظل 
خالل حرب الخليج، واالحتالل العسكري من قبل القوات األمريكية والكندية واألوروبية 

التي نهبت البالد ونفذت فظائع مثل تلك التي حدثت يف أبو غريب.
إن االنتفاضة الشعبية عام 2019 هي دليل عىل صمود الشعب العراقي البطل، وتصميم 
الحزب الشيوعي العراقي عىل تحرير البالد والشعب، من أجل السالم، من أجل السيادة، 

ومن أجل االشرتاكية.
الرفاق األعزاء

يتمنى الشيوعيون الكنديون لكم كل النجاح يف هذا املؤمتر الحادي عرش للحزب الشيوعي 
العراقي، ويف العمل املهم الذي ستنهضون به يف األشهر والسنوات املقبلة، من أجل السالم 

والتقدم واالشرتاكية يف العراق ويف الرشق األوسط.
اإلمربيالية  قلب  هنا، يف  اإلمربيالية  وانهاء  جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا إلضعاف  ومن 

األمريكية والكندية.
معكم يف النضال،

اليزابيث راولي
األمين العام - اللجنة المركزية
الحزب الشيوعي الكندي

تهاٍن لمؤتمر الشيوعيين الحادي عشر
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تهان لمؤتمر الشيوعيين الحادي عشر 
اليسار األلماني: االمل ان
 ال ينطفئ نور االمل ابدا

الرفاق األعزاء
نبعث بأحر تحياتنا ملؤمتركم. ان الفرتة الراهنة بالنسبة للشعب العراقي ولحزبكم 
صعبة للغاية. لقد كانت صعبة قبل االنتخابات، ويبدو انها أكرث صعوبة بعد ذلك. 
السلطة  تقاسم  مسألة  إن  فيه.  تعيشون  الذي  املتوتر  الجو  تخيل  بالكاد  ميكننا 
مفتوحة مرة أخرى ويبدو أنها تلقي بالبالد يف حال من الفوىض، فيام ال تلوح يف 

األفق حلول ملطالب املحتجني.
وأال  التحمل  عىل  والقدرة  القوة  لكم  نتمنى  املقبلة  الصعبة  األوقات  مواجهة  يف 
ينطفئ نور األمل أبدا. ونحيي معكم ذكرى 700 من شهداء االنتفاضة الشعبية. 
آمن  مستقبل  أجل  من  معا  خضتموه  الذي  النضال  وسيستمر  ذكراهم  تُنىس  لن 
من  أهمية  أكرث  واليسارية  العلامنية  القوى  صوت  أصبح  وقد  دميقراطي.  لعراق 

أي وقت مىض.
نتمنى لكم مؤمترا ناجحا ومناقشات مثمرة!

التضامنية مع تحياتنا 

هاينز بيرباوم
رئيس لجنة العالقات الخارجية – الهيئة التنفيذية
حزب اليسار االلماني

الشيوعي الفنلندي: ارادتنا 
مشتركة في النضال ضد 

االمبريالية والحرب
هلسنكي - فنلندا 

يبعث الحزب الشيوعي الفنلندي بتحيات التضامن إىل الحزب الشيوعي العراقي.
الثاين 2021 هو مؤمتر مهم سيعقد يف  ان املؤمتر الحادي عرش لحزبكم يف ترشين 

خضم أزمة سياسية واقتصادية وصحية عميقة يف العامل بأرسه.
وسيقوم املؤمتر بتقويم اسرتاتيجية الحزب للسنوات املقبلة. وان حزبنا عىل يقني بأن 

مؤمتركم سيحرز تقدًما يف العديد من القضايا.
وبهذه املناسبة نحيي الحزب الشيوعي العراقي لعمله السيايس امللهم. ونحن عىل 
القرن  يف  االشرتاكية  آفاق  بتطوير  ويسهم  ناجحا  مؤمترا  سيعقد  الحزب  بأن  ثقة 

الحادي والعرشين.
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  اىل جانب  نفسه  يجد  الفنلندي  الشيوعي  الحزب  ان 
النضال ذاته. وتتجسد إرادتنا املشرتكة يف النضال متضامنني ضد اإلمربيالية والحرب، 
املناهض  النضال  خالل  ومن  االجتامعية.  والعدالة  والتعاون  السالم  أجل  ومن 
نغّي، وسنغّي،  ان  املاركسية ميكننا  اىل  السالم وباالستناد  بناء  اجل  لإلمربيالية ومن 

العامل.
تقوية  يف  ملساهمته  العراقي  الشيوعي  الحزب  الفنلندي  الشيوعي  الحزب  ويحيي 
عراق  بناء  أجل  من  النضال  دعم  خالل  من  العاملية  الشيوعية  األحزاب  شبكة 
من  والنضال  وكرمية،  حرة  بحياة  املواطن  فيه  يتمتع  تعددي،  فيدرايل،  دميقراطي، 

أجل الدميقراطية والعدالة االجتامعية. 
عاش الحزب الشيوعي العراقي
عاش السالم والتضامن العاملي!

يوها بيكا فايسانين 
رئيس الحزب الشيوعي الفنلندي 

 الشيوعي األلماني: حزبكم 
في طليعة النضال من اجل التقدم 

االجتماعي والديمقراطية
الرفاق االعزاء

نحيي مندويب املؤمتر الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي.
الصعيدين  بلدكم من مشاكل كبية، عىل  ينعقد مؤمتر حزبكم يف وضع يعاين فيه 
وهو  للشغيلة.  الدميقراطية  بالحقوق  يتعلق  فيام  وكذلك  واالجتامعي،  االقتصادي 
أيضا نتيجة للتدخالت اإلمربيالية يف بلدكم من قبل الواليات املتحدة وحلف شامل 

األطليس، الذي تنتمي إليه أيضا جمهورية أملانيا الفيدرالية.
حقوق  تفكيك  وضد  اإلمربيايل،  العدوان  ضد  النضال  طليعة  يف  حزبكم  أن  نعلم 

الطبقة العاملة، ومن أجل التقدم االجتامعي والدميقراطي يف العراق.
نود التعبي عن تضامننا املستمر مع الشيوعيني يف العراق وكل الشعب العراقي الذي 

يناضل من أجل التنمية الدميقراطية واالجتامعية.
يف  املؤمتر،  بعد  بنجاح  تنفيذها  وايضاً  جيدة،  وقرارات  مناقشات  ملؤمتركم  نتمنى 

نضالنا املشرتك من أجل السالم واالشرتاكية.
يعيش التضامن العاملي!

مع التحيات الشيوعية

ريناتي كوبي
سكرتير العالقات الدولية
الحزب الشيوعي األلماني

الشيوعي األسترالي: 
نعبر عن تضامننا الكامل 

مع نضاالتكم 
الرفاق األعزاء 

الحادي  الوطني  الشيوعي األسرتايل بأطيب متنياته إىل املؤمتر  يبعث الحزب 
عرش للحزب الشيوعي العراقي.

نتمنى لرفاقنا عقد مؤمتر ناجح جدا عىل الرغم من الصعوبات التي يفرضها 
الوضع السيايس والجائحة يف العراق.

االمربيالية  والتدخالت  الحروب  كالعراق مزقتها  العاملة يف دولة  الطبقة  ان 
أظهرت  وقد  الحل.  عىل  مستعصية  ليست  ولكنها  كبية  تحديات  تواجه 
استعداد  األخية  السنوات  يف  الجامهيية  واالحتجاجات  الشعبية  االنتفاضة 

الناس للنضال واستعادة وطنهم وحياتهم. 
دورهم  سيلعبون  العراقي  الشيوعي  الحزب  يف  رفاقنا  بأن  ثقة  عىل  ونحن 
الحاسم يف بناء حركات تناضل من اجل السيادة الوطنية واالشرتاكية. ويعرّب 

الحزب الشيوعي األسرتايل عن تضامنه الكامل مع نضاالتكم.
ونتطلع إىل تعزيز العالقات بني حزبينا واالطالع عىل نتائج املؤمتر.

عاش الحزب الشيوعي العراقي!
عاشت أممية الطبقة العاملة!

فيني مولينا
رئيس الحزب الشيوعي االسترالي

الشيوعي التركي : 
األوضاع الخطرة تتطلب 
خوض النضال المشترك

الرفاق األعزاء
الوطني  مؤمتره  بانعقاد  العراقي  الشيوعي  الحزب  نهنئ 

الحادي عرش ونبعث تحياتنا الرفاقية الصادقة.
نحن نتابع عن كثب التطورات السياسية يف العراق والجهود 
السياسية  الوجهة  لتعزيز  العراقيون  الشيوعيون  يبذلها  التي 
التقدمية يف البالد. وتؤكد نتائج االنتخابات األخية وتداعياتها 
النضال  وتربر  الشعب  عن  العراق  يف  الطائفي  النظام  عزلة 
هذا  ضد   2019 األول  ترشين  يف  االنتفاضة  منذ  املستمر 

النظام.
قيادة  كشيوعيني  منا  تتطلب  منطقتنا  يف  الصدع  خطوط  ان 
هذه النضاالت ضد كل املشاريع السياسية الرجعية واملؤيدة 
لالمربيالية التي يتم فرضها عىل بلداننا. وهذا يشمل التصدي 
واملامرسات  التوسعية  واملحاوالت  الحدودية  للتجاوزات 
املعادية للهجرة للحكومات، ومن بينها الحكومة الرتكية ذات 
املطاف  نهاية  يف  نفذت  التي  باعتداءاتها  السيىء  الصيت 

باسم الرأسامليني االتراك. 
النضال  يف  شعوبنا  بني  بالتضامن  عميقا  إميانا  نؤمن  اننا 
وبإسم  االشرتايك.  واملستقبل  العاملة  الطبقة  تحرر  أجل  من 
الوطني  للمؤمتر  النجاح  ونتمنى  نحييكم  تركيا  يف  الشيوعيني 

الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي.
الرفاقية مع تحياتنا 

قسم العالقات الدولية
الحزب الشيوعي التركي

الشيوعي النرويجي: 
مع نضالكم ضد 

الطائفية 
الرفاق األعزاء 

يبعث الحزب الشيوعي الرنويجي بتحياته األممية 
اىل املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي 
فقط  ليس  املؤمتر  هذا  تعقدون  إنكم  العراقي. 
القوى اإلمربيالية  املنافسة بني  خالل فرتة احتدام 
يف ارجاء العامل، ولكن أيضا خالل فرتة أزمة سياسية 

يف بلدكم، باإلضافة إىل آثار الجائحة.
ونعرّب عن تضامننا مع النضال ضد الطائفية ومن 
أجل العدالة االجتامعية، وهو أمر أكرث إلحاحا يف 
وضعكم الحايل. ومن املهم للغاية يف ظل مثل هذه 
الظروف أن يحافظ الحزب الشيوعي عىل وجوده 
وأن يقوم بتحليالت متجذرة يف االشرتاكية العلمية، 
املشجع  من  لذا  والشيوعية.  االشرتاكية  وبهدف 
وامللهم أن ندرك أنكم قادرون عىل التخطيط لهذا 
املؤمتر وعقده يف خضم هذه التحديات. وكحزب 
طليعي لعامل العراق، فإنكم تلعبون دورا أساسيا 
الدميقراطية  أجل  من  املتواصل  الشعب  نضال  يف 

والعدالة االجتامعية.
يحدد  الذي  املهم  ملؤمتركم  النجاح  نتمنى 

توجهاتكم وأهدافكم ومهامتكم للفرتة القادمة.
مع تحياتنا الرفاقية

اللجنة المركزية 
 الحزب الشيوعي النرويجي

كل المجد
 للحزب الشيوعي العراقي 

اسمحوا لنا بداية ان نبعث إليكم بتحياتنا الرفاقية والنضالية الحارة، اىل كل 
متمنيني  وكوادر،  قيادًة  الشقيق،  العراقي  الشيوعي  الحزب  ورفيقات  رفاق 
ألعامل مؤمتر حزبكم الحادي عرش النجاح، ملا فيه مصلحة العراق وشعبه البطل 

وعموم الطبقة العاملة.
إننا نتابع عن كثب نضالكم العنيد، سوية مع كل القوى الوطنية والدمقراطية يف 
العراق، من أجل الخالص من منظومة املحاصصة والطائفية السياسية والفساد 
الوحدة  وتعزيز  االجتامعية  العدالة  أجل  ومن  العراق  يف جسد  نخرت  التي 

الوطنية واستعادة سيادة البالد واستقاللها الوطني.
إن محاوالت اإلمربيالية واالستعامر الحديث، بالتعاون مع الرجعية العربية، 
إخراج العراق مبقدراته البرشية واإلنسانية وثرواته من دائرة الرصاع يف املنطقة 
الحرية  أجل  من  الفلسطيني  للشعب  املرشوع  النضال  دعم  من  وتحييده 
واالستقالل الوطني وإحالل السالم العادل يف منطقة الرشق األوسط، سوف يبوء 
بالفشل، ألن وقوف الشعب العراقي مع النضال العادل للشعب الفلسطيني 

واىل جانب السالم هو موقف أسايس وجذري ال ميكن لكل قوى الرش زعزعته.
الرفاق األعزاء،

تعزيزها  اىل  ونتطلع  حزبينا  بني  النضالية  التاريخية  العالقة  عالًيا  نثمن  إننا 
وتقويتها ملا فيه من مصلحة حقيقية لشعوب املنطقة يف الحرية واالشرتاكية 
التي تجمعنا  العليا  القيم اإلنسانية  العادل. إن  والعدالة االجتامعية والسالم 

والتي قدم حزبكم قوافل الشهداء يف سبيلها سوف تبقى املنارة التي توّحدنا.
قادرون عىل  العراق،  والدمقراطية يف  الوطنية  القوى  وكافة  بأنكم،  ثقة  كلنا 
تحقيق البديل الدميقراطي للعراق العظيم املتمثل يف دولة مدنية دميوقراطية، 
دولة مواطنة وعدالة اجتامعية تصون العراق ووحدة أراضيه ووحدة شعبه 

البطل.
املجد كل املجد للحزب الشيوعي العراقي 

الخلود لشهدائه
والنجاح ألعامل مؤمتركم. 

مع فائق تحياتنا النضالية
عادل عامر - األمين العام للحزب الشيوعي 
اإلسرائيلي

الرفاق األعزاء 
اليسار  لحزب  املركزي  املجلس  عن  بالنيابة  نتقدم  أن  نود 
املؤمتر  انعقاد  مبناسبة  التهاين  بأحر  الشعب(  )فدائيي  اإليراين 
مندويب  إىل  العراقي  الشيوعي  للحزب  عرش  الحادي  الوطني 
النجاح  ملؤمتركم  ونتمنى  العراقيني.  الشيوعيني  وجميع  املؤمتر 
تحقيق  يف  العراقي  الشعب  تواجه  التي  للتحديات  والتصدي 

السالم والدميقراطية والعدالة االجتامعية.
لقد قاطع حزبكم االنتخابات يف ترشين األول املايض احتجاجا 
لنا  الواضح  ومن  العراق.  يف  للدميقراطية  املناهض  النظام  عىل 
يناضلون  األخرى  الدميقراطية  والقوى  العراقيني  الشيوعيني  أن 
من أجل التغيي ووضع حد لنظام املحاصصة االثني - الطائفي، 
دميقراطي  بديل  لتحقيق   ، والفساد  السياسية  الطائفية  وضد 
لتعزيز  جهودكم  ونتفهم  االجتامعية.  العدالة  وتحقيق  ومدين 
احرار  ملواطنني  الجمهورية  سيادة  واستعادة  الوطنية  الوحدة 
أو  جنسهم  أو  عرقهم  أو  دينهم  عن  النظر  بغض  البالد،  يف 
بلدكم.  استقالل  اجل  من  القوي  سعيكم  ندرك  كام  عقيدتهم. 

وألعضاء  لكم  األهداف،  هذه  مع  العميق  تضامننا  عن  ونعرب 
التقدمية  القوى  وكل  العراقي  الشيوعي  وللحزب  املؤمتر، 

العراقية.

الرفاق األعزاء 
ان بلدكم العراق وبلدنا إيران يف وضع صعب من نواح كثية. 
فبينام يعالج كل طرف املشاكل واألزمة يف بلده، إال أن النضال 
يف  لليسار،  كقوى  ولنا،  لحزبكم  األوجه  واملتعدد  املشرتك 
التعامل مع قضايا اليسار النظرية من جهة، واملواجهة املشرتكة 
مشرتكة  أرضية  وإيجاد  األفكار  وتبادل  اإلقليمية،  للقضايا 
كبية  أهمية  لها  أخرى،  ناحية  من  الصدد،  هذا  يف  والتعاون 
وميكن أن تلعب دورا مهام يف مواجهتنا لالتجاهات السياسية 

املستقبلية.
إىل  بحامس  الشعب(  )فدائيي  اإليراين  اليسار  حزب  ينظر 
لتشكيل  العراقي  الشيوعي  الحزب  اتخذها  التي  الخطوات 
العدالة.  إىل  والساعية  العراقية  التقدمية  القوى  من  جبهة 

كام نبذل قصارى جهدنا للعمل مع الحزب الشيوعي العراقي 
واألحزاب اليسارية والتقدمية األخرى يف املنطقة لتحقيق رشق 
وازدهار  سالم  أجل  ومن  النووية،  األسلحة  من  خاٍل  أوسط 

دامئني لشعوب املنطقة.

الرفاق األعزاء 
للحزب  الوطني  للمؤمتر  النجاح  مخلصني  نتمنى  أخرى  مرة 
الشيوعي العراقي يف بغداد ونتمنى أن تتحقق عملياً األهداف 
السعادة  وتوفي  املنطقة  السالم يف  تحقيق  العادلة ملؤمتركم يف 
ستمهد  مؤمتركم  قرارات  وأن  العراقي.  للشعب  والرفاهية 

الطريق للتقدم بهذا االتجاه.
التحيات  مع 

من تهنئة مكتب المجلس المركزي لحزب 
اليسار اإليراني )فدائيي الشعب( 

اليسار اإليراني: نعبر عن تضامننا العميق مع نضالكم

ً



المؤتمر 11
            9  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 33 Saturday 4 December 2021 العدد 33 السبت 4 كانون االول 

تهان لمؤتمر الشيوعيين الحادي عشر

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تتقدم 
حامدة  خليل  للرفيق  واملواساة  بالتعزية  الديوانية 
االعسم بوفاة زوجته ام نبيل، للفقيدة الذكر الطيب 

دوما ولعائلتها وذويها الصرب والسلوان.
للحزب  بابل  محلية  تنعى  بالغني  وحزن  *باىس 
محمد  اقبال  البارز   االعالمي  العراقي  الشيوعي 
عباس الخزعيل )ابو نورس( الذي وافاه  االجل بعد 
الذين  االعالميني  من  والفقيد  املرض،  مع  معاناة 
ومن  عالية  باحرتافية  االحداث  مبتابعة  ساهموا 
يف  وتفان  بدأب  عمل  ومرب  املدنيني   الناشطني 
الحركة  يف  الناشطني  ومن  الشباب  من  اجيال  تربية 
الوطنية منذ نعومة اظافره  ومارس العمل السيايس 
مميزا،  ناشطا  العراقي  الشيوعي  الحزب  صفوف  يف 
االعالمية  والساحة  الوطنية  الحركة  وبرحيله خرست 
ولعائلته  الطيب  الذكر  للفقيد  أبناءها  من  باًرا  ابًنا 

خالص العزاء واملواساة.
*تنعى محلية دياىل للحزب الشيوعي العراقي الرفيقة 
بها،  أمل  عضال  مرض  أثر  ابراهيم(بوفاتها  )ام  رجاء 
العبيدي،  شهاب  املحامي  ورفيقنا  زوجها  وتعزي 
الوجيهية  ناحية  يف  ولعائلتها  الطيب  الذكر  للفقيدة 

الصرب والسلوان.
الحزب  منظمة  تعزي  واألىس،  الحزن  من  *مبزيد 
عودة  هادي  الرفيق  الهندية  يف  العراقي  الشيوعي 

الكفري، وذلك بوفاة بنت شقيقته.
الذكر الطيب للفقيدة والصرب والسلوان لعائلتها.

مواساة اعـالن
قدم املواطن )سامي بحت عيفان( دعوى قضائية الضافة 
لقبه وجعله )الشمري( بدالً من )فراغ( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً من 
بطلبه  املديرية  هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ 
استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

فقدان صك

التاريخ   )1485802( املرقم  الصك  مني  فقد 
لشهر   3088000 الصك  مبلغ   2015/9/16
لصالح  املعنون  الصك   2014 الثاين  كانون 
صندوق الضامن الصحي الخاص لقيادة حرس 
عليه  يعرث  من  فعىل  االوىل  املنطقة  حدود 

تسليمه ملصدره.

فقدان هوية

الصادرة  املوظف  هوية  مني  فقدت 
الطاقة  نقل  شبكة  الكهرباء  وزارة  من 
)برهان  باسم  القدس  شارع  كركوك/ 
عليها  يعرث  من  فعىل  حميد(  عزيز 

تسليمها ملصدرها.

محكمة بغداد الجديدة
رقم الدعوى 889/ب/2012

املدعية/ امل عيل عبدالحسني
املدعى عليهم/ 1- بتول 2- وفاء 3- رجاء بنات سامل علوان

الدعوى  يف  غيابياً  حكامً  بحقك  املحكمة  هذه  أصدرت 
فيه  يقيض   2021/6/13 بتاريخ  أعاله  املرقمة  البدائية 
 )176/17( املرقم  بالعقار  عليها  املدعى  سهام  متليكها 
مقاطعة 15 بزايز الفضيلية والذي باعته لها ببدل قدره 
وللمرافعة  بالكامل  مقبوضة  دينار  مليون  وسبعون  ستة 
الغيابية والعلنية وحسب الوكالة املرقمة 16 يف 2005/1/5 
وملجهولية محل اإلقامة حسب رشح املبلغ القضايئ وتأييد 
املختار وتأييد املجلس املحيل والنتقالكم اىل جهة مجهولة 
لذا تقرر تبليغكم اعالناً بصحيفتني محليتني بقرار الحكم 
أعاله ويف حالة عدم حضوركم او االعرتاض سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق األصول.
القايض/ مجيد محيسن عيل

اخطـــار
من محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

اىل املتهم الهارب )ش.م/ يارس ريحان عيدان شاهني الجنايب(
الساكن / مجهول االقامة

من  يوماً   )30( املحكمة خالل مدة  امام هذه  اقتىض حضورك 
تاريخ نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه لالجابة عن الجرمية 
سوف  وبعكسه  املعدل  ق.ع.د   )5( املادة  وفق  اليك  املسندة 
تتخذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام املادة )69( 

ق.أ.د املتضمنة ما ييل:
1- الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجرميتك.

2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليك اينام وجدت.
3- الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.

4- حجز اموالك املنقولة وغري املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي/ حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

ً

إلى الرفيق العزيز رائد فهمی
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

ونجاح  عرش  الحادي  الوطني  مؤمتركم  انعقاد  مبناسبة  تهنئة  املوضوع: 
أشغاله

تحية نضالية ورفاقية طيبة، وبعد؛
الشيوعي  للحزب  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  فعاليات  اختتام  مبناسبة 
العراقي الصديق، ونجاح أشغاله، يسعدين أن أتوجه إليكم، ومن خاللكم 
نفيس  عن  أصالة  وقواعد،  قيادة  حزبكم،  ومناضيل  مناضالت  جميع  إىل 
مناضالت  وكافة  السيايس  واملكتب  املركزية  اللجنة  أعضاء  عن  ونيابة 
ومناضيل حزب التقدم واالشرتاكية املغريب، بأحر التهنئة وأصدق التمنيات 
الجسيمة  النضالية،  الوطنية  املهام  إنجاز  يف  بالتوفيق  الشقيق  لحزبكم 
 ،1934 سنة  يف  حزبكم  تأسيس  منذ  أجلها،  من  تناضلون  التي  والنبيلة، 

خدمة للمصالح العليا لوطنكم العزيز وشعبكم الشقيق.
وهي مناسبة ليك أعرب لكم عن عميق اعتزازنا، يف حزب التقدم واالشرتاكية، 
التقدمية. كام  والقيم  الدميقراطية  املبادئ  وأياكم مجمل  نتقاسم  بكوننا 
نعرب لكم عن تقديرنا الكبري للمسار املجيد للحزب الشيوعي العراقي، 
وملكانته البارزة ضمن القوى السياسية العراقية املؤمنة بالتغيري، ولنضاالته 
املتواصلة من أجل بناء الدولة املدنية الدميقراطية، دولة املواطنة والقانون 
واملؤسسات والعدالة االجتامعية والنهوض االقتصادي والحريات واملساواة، 
أجل  ومن  واستقراره،  ومنائه  وازدهاره  الشقيق  العراق  تقدم  أجل  ومن 

تجاوز الطائفية واإلثنية، ومن أجل الوحدة الوطنية والكرامة والتحرر. 
هذه،  التهنئة  رسالة  إليكم،  يوجه  وهو  واالشرتاكية،  التقدم  حزب  إن 
ليعرب لكم عن تطلعه الصادق لتوطيد روابط األخوة والرفاقية والصداقة 
والتضامن والتعاون بني حزبينا، ملا فيه خري شعوب العامل عموما، وملا فيه 

مصلحة
بلدينا وعزة شعبينا الشقيقني، العراقي واملغريب، عىل وجه التحديد.

مع خالص التحية النضالية

محمد نبيل بنعبد الله
األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية المغربي

الشيوعي في الفيليبين: نؤكد دعمنا الممتد 
لنضالكم من اجل العدالة االجتماعية

الرفاق األعزاء 
يبعث الحزب الشيوعي الفيلبيني )يب يك يب - 1930( بأحر التحيات إىل املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي 
الذي سيعقد يف بغداد عىل الرغم من الظروف الصعبة للغاية يف بلدكم يف الوقت الحارض. ونعرّب عن تضامننا مع قيادة 
حزبكم، ونحيي جميع مندويب املؤمتر، وكل أعضاء الحزب ومؤيديه الذين ناضلوا لفرتة طويلة وضحوا بالكثري يف النضال ضد 

نظام صدام القمعي واالحتالل األمرييك الحقا ونظام الطائفية السياسية والفساد الحايل.
نؤكد دعمنا املستمر لحزبكم والقوى الدميقراطية التي تناضل من أجل العدالة االجتامعية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة 
سيادة العراق واستقالله الوطني. ونتمنى كل النجاح ملداوالت املؤمتر الوطني الحادي عرش، فيام تراجعون فرتة الخمس 
سنوات منذ انعقاد املؤمتر الوطني األخري يف بغداد يف كانون األول )ديسمرب( 2016، ويف الوقت نفسه تعززون برنامجكم 

للنضال يف الفرتة املقبلة.
نحيي دور حزبكم يف تصعيد الحراك الشعبي وانتفاضة ترشين 2019 الباسلة، والتي كانت نقطة انعطاف رئيسية يف الحياة 
السياسية العراقية. وقد عربت االنتفاضة الشعبية عن رغبة قوية لدى الناس يف التغيري الجذري، لتحقيق البديل املتمثل يف 

دولة مدنية دميقراطية - دولة تقوم عىل الالطائفية وعىل العدالة االجتامعية.
نتمنى لحزبكم قوة أكرب، يف نضالنا املشرتك ضد اإلمربيالية والحرب والرجعية، ومن أجل السالم والحرية واالشرتاكية.

مع التحيات الرفاقية 
أنطونيو إي. باريس
األمين العام للحزب الشيوعي الفيلبيني

التقدم واالشتراكية المغربي: 
نتقاسم معكم المبادئ 

الديمقراطية والقيم التقدمية 

الشيوعي في الدنمارك: 
تضامننا كبير معكم

الرفاق األعزاء
للحزب  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  انعقاد  الدمنارك  يف  الشيوعي  الحزب  يحيي 

الشيوعي العراقي.
يف  العاملة  الطبقة  ومع  العراقيني  الشيوعيني  رفاقنا  مع  الكبري  تضامننا  عن  ونعرب 

العراق. وندعم نضالكم ضد اإلمربيالية.
مع تحياتنا الرفاقية

هيورديس نيلسن
سكرتير العالقات الدولية
الحزب الشيوعي في الدنمارك

الشيوعي الباكستاني: واثقون من دوركم الفاعل في العراق 
يبعث الحزب الشيوعي الباكستاين تحياته الودية والرفاقية اىل املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي، وهو 

عىل ثقة بأن املندوبني سيتبنون برنامجا ملستقبل العراق ويعززون الدور الفاعل للحزب الشيوعي العراقي. 
ينعقد مؤمتركم يف وقت ال يزال العامل يكافح فيه جائحة كوفيد 19 التي كشفت أنه حتى يف كوارث طبيعية مثل هذا الوباء 
فإن النظام الرأساميل ال يوفر رعاية متساوية ملواطنيه. وعاىن الفقراء بدرجة اكرب اذ فقدوا وظائفهم وتواجه أرسهم املجاعة. 

ومن الواضح يف الوقت نفسه أن النظام الوحيد الذي ميكن أن يضمن املساواة هو النظام االشرتايك.
ال يزال الوضع يف العامل، وال سيام يف منطقتنا، غري مستقر للغاية. لقد استولت طالبان عىل أفغانستان، وهم نفس املجموعة 
التي أزيلت من السلطة من قبل القوات اإلمربيالية بقيادة الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس، ما يثري تساؤالت 
حول الهدف الحقيقي الحتالل أفغانستان يف 2001. كام ال يزال الرشق األوسط بؤرة توتر كبري، خصوصا التوتر بني إيران 

وإرسائيل، فيام تبقى سوريا إىل حد كبري منطقة حرب. 
وندرك أنه يف ظل الظروف الحالية تصبح وحدة اليساريني والشيوعيني أكرث أهمية ورضورية ملواجهة األنشطة املتزايدة 

للقوى اإلمربيالية ووكالئها يف املنطقة.
عاش التضامن

د. إياز خانعاشت الحركة الشيوعية
القسم الدولي – اللجنة المركزية 
الحزب الشيوعي الباكستاني

تصميم فالح الخطاط
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المؤتمر 11

قرارات وتحايا من المؤتمر
نداء الى الرفاق

الذين يقفون خارج تنظيم حزبهم الشيوعي
نتوجه اليكم، رفاق الفكر واملسري، بتحايا الكفاح الثوري. 

أجل  من  شعبنا  نضال  يف  الطبيعي  مكانكم  حزبكم، حيث  اىل صفوف  عودوا  أن  ونناديكم 

الدولة املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية.

إن أبواب حزبكم مفتوحة أمامكم، ترحب بعودتكم، واستئناف مسريتكم تحت راية الوطن 

الحر والشعب السعيد.

وحزبكم ميد لكم األيادي مجدداً، لتسهموا يف رفع راية الكفاح والشهداء والطريق الذي يفيض 

اىل غاياتنا الساميات.

لقد عهدناكم ، ونحن نعتز بتاريخكم املجيد، وانجازاتكم الكفاحية ، أوفياء للفكر النرّي واملثل 

امللهمة وتحدي الصعاب.

ننتظر عودتكم، رفيقاتنا العزيزات، رفاقنا األعزاء، لنكمل الطريق معاً…

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨/  ١١/ ٢٠٢١

تحية شكر واعتزاز
الى من أرسلوا التحايا وحضروا حفل افتتاح المؤتمر

يتوجه املؤمتر الحادي عرش لحزبنا الشيوعي العراقي مبشاعر االعتزاز واالمتنان لكل من شاركنا 

بإرسال التهاين مبناسبة انعقاد املؤمتر، ولكل من لبى دعوتنا لحضور حفل افتتاح مؤمتر حزبنا.

التي  املخلصة  واملشاعر  املناسبة،  هذه  يف  تلقيناها  التي  والتعليقات  والكلامت  الرسائل  إن 

عربتم عنها، تبعث فينا الغبطة، وتضعنا، أيضاً، أمام مسؤوليتنا الكفاحية تجاه قضايا شعبنا، 

وتحفزنا عىل انجاز املزيد من اجل انقاذ البالد من األزمات الطاحنة يف سائر ميادين الحياة 

نهج  وانهاء  املنفلت،  والسالح  الفساد،  جذور  واجتثاث  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

املحاصصة الطائفية واالثنية، وتحقيق الدولة املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية.

واذ نعرب عن شكرنا عىل مشاعركم، فأننا نؤكد لكم بأن حزبنا سيظل متمسكاً بنهجه الوطني 

الدميقراطي وأمانته ملصالح الشعب والوطن، ومطامح شغيلة اليد والفكر.

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

الصديق العزيز األستاذ سعد عاصم الجنابي
وتقديم  العراقي  الشيوعي  حزبنا  دعم  يف  النبيل  ملوقفكم  امتناننا  عميق  عن  لكم  نعرب 

التسهيالت إلقامة وانجاح حفل افتتاح املؤمتر الحادي عرش للحزب.

املؤمتر،  البالغ يف نفوس مندوبات ومندويب  أثره  املوقف، وهو معهود فيكم،  لهذا  لقد كان 

الذين رأوا فيه تعبريا عن الروح الوطنية واملشاعر التي تكنونها لحزبنا.

منيض معا من أجل الدولة املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية.

تفضلوا بقبول فائق امتناننا و اعتزازنا.

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

نداء الى المثقفين العراقيين
نتوجه اليكم يا شغيلة الفكر يف العراق، من علامء وأدباء 

وفنانني وصحفيني وأكادمييني وباحثني وسائر املبدعني، بنداء 

التنوير، ونحن نسمع صوتكم  الجامل وفكر  الحرية وقيم 

دروب  امليضء  مثالكم  ونتأمل  الكفاح،  سوح  يف  الصادح 

املنتفضني.

ميكن  انعطاف  واحتامالت  استثنائية،  بظروف  بالدنا  متر 

تعاظم  ظل  يف  االجتامعية،  والحركة  االنتفاضة  تشهده  أن 

وقد  واالجتامعي.  والفكري  السيايس  املستوى  الرصاع عىل 

انتفاضة  يف  وامللهمة  الفاعلة  املشاركة  يف  تجربتكم  كانت 

ترشين ويف الحركة االجتامعية صفحة ناصعة يف سجل كفاح 

شعبنا ، حيث تجلت مواقفكم ورؤيتكم االسترشافية لتطور 

األوضاع يف بالدنا.

ينظر  العراقي  الشيوعي  لحزبنا  عرش  الحادي  املؤمتر  إن 

الدميقراطية،  الثقافة  مثل  عن  دفاعكم  إىل  االعتزاز  بعني 

وتجسيدكم لهذه املواقف يف انجازاتكم اإلبداعية والثقافية، 

السليمة للعلم والثقافة كونهام وسيلة  الرؤية  وتكريسكم 

وتحقيق  املجتمع  وأنسنة  وفكريا  روحيا  االنسان  الرتقاء 

نهضته املنشودة.

اسهاماتكم  من  املزيد  وينتظر   ، اليكم  يتطلع  شعبنا  إن 

التنويرية يف الحياة الثقافية، ويف الحركة االجتامعية.

كلنا ثقة وأمل يف أن تكونوا كام عهدناكم يف كل حني، صوت 

الشعب الداعي اىل غد العراق املرشق.

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨  /١١ / ٢٠٢١  

تحية إلى الرفاق شغيلة الحزب
وشكرًا لجهودهم في إنجاح المؤتمر

مقر حزبنا مبشاعر  األعزاء شغيلة  والرفاق  الرفيقات  إىل  لحزبنا  الحادي عرش  املؤمتر  يتوجه 

التقدير واالعتزاز مبا قدمتموه من جهود متميزة كان لها أثرها الكبري يف إنجاح حفل افتتاح 

مؤمترنا وسائر أعامله.

لقد كان عملكم، الذي اتسم بالهمة العالية ونكران الذات والدأب وسخاء الروح، أحد أسباب 

نجاح مؤمترنا، وسيدخل ما قمتم به كصفحة أخرى مضيئة يف سجل حزبنا وقدرة رفاقه عىل 

البذل والعطاء. 

أن  أجل  بأي جهد من  تبخلوا  املهامت ومل  االستعداد إلنجاز مختلف  مثاال عىل  لقد قدمتم 

يتكلل هذا الحدث الوطني البارز بالنجاح.

دمتم ذخرا لحزبكم يف طريق الكفاح من أجل الدولة املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية 

تحت راية الوطن الحر والشعب السعيد.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١   

نتضامن مع المطالب العادلة لطلبة وشبيبة كردستان
يعرب املؤمتر الوطني الحادي عرش لحزبنا الشيوعي العراقي عن عميق تضامنه مع طلبة وشبيبة كردستان الذين يكافحون 

من أجل مطالبهم العادلة.

نعرب عن مساندتنا للطلبة املتظاهرين، ونطالب باطالق رساح املعتقلني كافة دون امالء أية تعهدات من جانب األجهزة األمنية 

والحكومية.

وندعو حكومة اقليم كردستان اىل احرتام حقوق االنسان وحق التظاهر السلمي، وايجاد الحلول ملا يعانيه الطلبة والشباب 

عىل مختلف األصعدة، وتوفري البيئة املناسبة الطالق طاقاتهم واسهامهم الرضوري يف البناء واالعامر وتحقيق التقدم والرقي 

والتنمية  .

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

تحية الى االحزاب والمنظمات والشخصيات
التي حّيت مؤتمرنا الحادي عشر

التحية والتضامن مع  التي وجهت رسائل  القوى واألحزاب والشخصيات والجهات الرسمية  نعرب عن االمتنان العميق لكل 

حزبنا، ولبت دعوتنا يف املشاركة يف حفل أفتتاح مؤمتره الحادي عرش.

أننا ننظر بعني التقدير اىل هذه املشاركة ونرى فيها دعامً لنا يف كفاحنا مع سائر قوى شعبنا الدميقراطية واملدنية، يف سبيل 

تحقيق الدولة املدنية والدميقراطية والعدالة االجتامعية.

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

تحية الى المرأة العراقية
يتوجه املؤمتر الوطني الحادي عرش لحزبنا بأحر تحايا االعتزاز اىل املرأة العراقية، مؤكداً موقفه الداعم لكفاح 

املرأة ضد الظلم االجتامعي واالستغالل الطبقي، ومن أجل الحقوق العادلة يف الحرية واملساواة انسجاماً مع 

ما أقرته املواثيق واملعاهدات الدولية.

ويجدد مؤمترنا تضامنه مع الحركة النسائية الساعية اىل التمتع بحرية العمل واالرتقاء، بوعي النساء وتحفيزهن 

عىل تبوء املواقع املناسبة يف الدولة واملجتمع، يف عراق مدين دميقراطي تتحقق فيه العدالة االجتامعية.

ويؤكد مؤمترنا عىل رضورة التصدي للعنف ضد املرأة بجميع أشكاله، ويدعو اىل  اقرار القوانني والترشيعات 

التي تضمن حقوق املرأة وكرامتها االنسانية.

إن نيل املرأة حقوقها املرشوعة يتطلب تضافر جهود النساء والرجال، وتصعيد الكفاح من جانب كل املنارصين 

لقضية املرأة يف سبيل تحقيق الدولة املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية.

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

الصديق العزيز الشاعر عمر السراي 
نعرب عن عميق اعتزازنا مبشاركتكم يف حفل افتتاح املؤمتر الحادي عرش لحزبنا 

الشيوعي العراقي، وهي املشاركة املميزة التي نرى فيها صورة حية للتضامن 

مع حزبنا من ناحية، وتبني املبدع لقضايا الشعب العادلة من ناحية أخرى. 

الثورة واملوقف وترشين( روح متجيد  الرائعة )عن  فقد عكست قصيدتكم 

الرفيعة  الجاملية  القيم  الفنية  صورها  وجسدت  الباسلة،  ترشين  انتفاضة 

البداعك الشعري.

نشعر بامتنان عميق لوجودك بيننا ونحن منيض  يف املسري من أجل تحقيق 

أهداف حزبنا وشعبنا يف الدولة املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية. 

لك محبتنا واحرتامنا

المؤتمر الوطني الحادي عشر 
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١ 
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تحية الى وسائل االعالم التي غطت المؤتمر
يتوجه املؤمتر الحادي عرش لحزبنا الشيوعي العراقي مبشاعر االمتنان لكل وسائل االعالم التي 

ساهمت يف تغطية حفل افتتاح مؤمترنا.
إننا نرى يف هذا العمل الوطني واملهني الذي قمتم به دليال عىل تقديركم لحزبنا وتجسيدا 

للروح الوطنية واملهنية.
وهو، يف الوقت ذاته، حافز يدفعنا، وسائر اعالم حزبنا، اىل املزيد من العمل من أجل قضية 

الشعب والوطن.
واذ نتمنى لكم النجاح يف أعاملكم االعالمية والصحفية، فاننا نجدد الشكر لكم عىل تغطية 
ومواقف  وبسياسة  به  العام  الرأي  تعريف  الفاعلة يف  واملساهمة  افتتاح مؤمتر حزبنا  حفل 

حزبنا .
تفضلوا بقبول فائق التقدير واالعتزاز.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

قرار حول الحركة الشيوعية العالمية
والتضامن مع نضاالت الشعوب

تواجه الحركة الشيوعية العاملية مع قوى التقدم والسالم وشعوب العامل تحديات جسيمة، من 
الطاقة  املياه وأمن  املناخ واالوبئة والتغذية وإمدادات  الفقر والحروب وتغري  أبرزها قضايا 
وحلفائها  املتحدة  الواليات  مساعي  تزايد  مع  ذلك  ويقرتن  املتوحشة.  الرأساملية  والعوملة 
لتكريس هيمنتها االمربيالية وإعادة العامل اىل أجواء الحرب الباردة وسباق التسلح، ومامرسة 
سياسة القوة والتدخالت العسكرية املبارشة. ويهيىء هذا الوضع أرضية خصبة لنمو الحركات 
كام  العامليني.  واألمن  السلم  تهدد  التي  والشعبوية  واالرهابية  والفاشية  املتطرفة  اليمينية 

يغذي النزاعات والحروب يف مناطق كثرية يف العامل. 
وال ينفصل النضال ضد الفاشية والعسكرة والحرب، ومن اجل نزع السالح والسالم، عن النضال 

األوسع ضد االستغالل الرأساميل ومن اجل التقدم االجتامعي. 
جراء  عقود  منذ  عاملية  صحة  أزمة  ألسوأ  واالجتامعية،  االقتصادية  الكارثية،  اآلثار  وكشفت 
جائحة كورونا، الوجه البشع للرأساملية التي سعت احتكاراتها والحكومات والقوى السياسية 

التي متثل مصالحها اىل تحميل الشغيلة والشعوب أعباء األزمة وحلها عىل حسابها. 
ويف مواجهة هذه التحديات الخطرية وتداعياتها يتعني عىل الحركة الشيوعية العاملية واحزابها 
االرتقاء مبستوى التعاون بينها وتطوير اشكال اكرث فاعلية للتضامن والتنسيق وتحقيق وحدة 
املسحوقة،  الشعبية  والفئات  الشغيلة  حقوق  لحامية  مشرتكة،  مبادرات  واطالق  االعامل 
وتعزيز نظم الصحة العامة، والتصدي ملحاوالت التضييق عىل الحريات والحقوق الدميقراطية 

للشعوب تحت ستار مكافحة الوباء، ومنع كل ما يهدد صحتها وحياتها. 
الشعوب  العراقيني مع نضال  الشيوعيني  الحادي عرش لحزبنا تضامن  الوطني  ويؤكد املؤمتر 
وقواها الوطنية والدميقراطية واليسارية والشيوعية يف العامل، من اجل حقها يف تقرير مصري 
بلدانها بإرادتها الحرة، ويف سبيل انتصار قيم العدالة وبناء عالقات متكافئة وتوطيد السلم 

واألمن الدوليني، ومن اجل السالم والحرية والدميقراطية والتقدم االجتامعي واالشرتاكية. 

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

نتضامن مع شعب لبنان والحزب الشيوعي اللبناني
يعرّب املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي عن تضامنه مع الشعب اللبناين 
واملطالب العادلة النتفاضته الشعبية ضد سياسات التجويع واإلفقار والهدر والفساد والتبعية 
عن  املعرّب  السياسية  الطائفية  نظام  من  والخالص  التغيري  اجل  ومن  الخارجية،  والتدخالت 

مصالح االوليغارشية الحاكمة. 
ويؤكد املؤمتر وقوف الشيوعيني العراقيني اىل جانب اشقائهم يف الحزب الشيوعي اللبناين يف 
نضالهم من اجل تحقيق طموحات الشعب اللبناين وبناء دولة املواطنة املدنية الدميقراطية 

القامئة عىل العدالة االجتامعية.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

تضامنا مع اإليزيديين في محنتهم
سبع سنوات مرت عىل محنة أبناء شعبنا اإليزيديني عندما قامت جحافل داعش املتوحشة يف 

الثالث من آب 2014 باجتياح جبل سنجار واستباحت سكانه قتال وخطفا، خصوصا املدنيني 

اإليزيديني األبرياء.

يطالب  معهم،  تضامنه  يؤكد  اذ  العراقي  الشيوعي  للحزب  الحادي عرش  الوطني  املؤمتر  إن 

اإلنسانية  املعاناة  بالتحرك إلنهاء هذه  الدويل  واملجتمع  اإلقليم  العراقية وحكومة  الحكومة 

املتواصلة، وتوفري الرعاية النفسية واالجتامعية واملادية للضحايا وتعويضهم وعوائل الشهداء، 

وتفعيل  اإلرهابيني،  الدواعش  عند  واملختطفني  املحتجزين  وتحرير  املغيبني  مصري  وكشف 

جرائم  باعتبارها  اإليزيديني  بحق  الشنيعة  أفعالهم  بتجريم  العالقة  ذات  الدولية  القرارات 

حرب وإبادة وجرائم ضد االنسانية وتقدميهم اىل العدالة.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

تثمين جهود الرفاق
العاملين في منابر الحزب اإلعالمية

يتوجه املؤمتر الحادي عرش لحزبنا إليكم، أيتها الرفيقات العزيزات 

اإلعالمية،  الحزب  منابر  سائر  يف  العاملني  األعزاء،  الرفاق  وأيها 

يف  عكستموه  وما  بها،  قمتم  التي  الجهود  عىل  التقدير  مبشاعر 

وسياسته  وتاريخه  الحزب  مواقف  من  اإلعالمية  انجازاتكم 

السياسية  القضايا  يف  ودورهم  العراقيني  الشيوعيني  وتطلعات 

والفكرية والثقافية، الوطنية واالجتامعية.

لقد كنتم، بعملكم الدؤوب واملبدع، خري من ميثل اإلرث الكفاحي 

لصحافة حزبنا، ويطور أدواته اإلعالمية، وأساليب عمله وتأثريه يف 

أوسع أوساط شعبنا وجامهريه.

استمرار  يف  التمنيات  وصادق   التحايا،  أحر  الفكر  رفاق  يا  لكم 

وتطوير عمل الحزب اإلعالمي والصحفي، من أجل تحقيق هدفه 

السامي يف الدولة املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية، تحت 

راية الوطن الحر والشعب السعيد. 

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

رسالة تحية وشكر الى األحزاب 
الشقيقة والصديقة

العراقي  الشيوعي  للحزب  عرش  الحادي  الوطني  املؤمتر  يعرّب 

واليسارية  والعاملية  الشيوعية  لألحزاب  والتقدير  االعتزاز  عن 

مبناسبة  حزبنا  اىل  وتضامن  تحية  رسائل  وجهت  التي  الصديقة 

انعقاد مؤمتره، وهو ما ترك يف نفوس املندوبني أثرا عميقا. 

ويؤكد املؤمتر عزم الشيوعيني العراقيني عىل تعزيز عالقات الرفقة 

النضال  يف  األحزاب  هذه  مع  والتضامن  والصداقة  الكفاحية 

بالسالم  الشعوب  كل  فيه  تنعم  افضل  عامل  اجل  من  املشرتك 

والحرية والدميقراطية والتقدم االجتامعي واالشرتاكية.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

تثمين جهود اللجنة التنظيمية للمؤتمر 
وسائر لجانه االخرى

التنظيمية  اللجنة  العاملني يف  الرفاق  لكل  والتقدير  االعتزاز  الحادي عرش لحزبنا مبشاعر  الوطني  املؤمتر  يتوجه 

للمؤمتر وسائر اللجان التي مكنته من انجاز أعامله بنجاح.

اللجان دور كبري يف تنظيم وتيسري أعامل ومهامت املؤمتر، ومن املؤكد أنه من دون  لقد كان لعملكم يف هذه 

جهودكم الدؤوبة ما كان ملؤمترنا أن يحقق هذا النجاح الذي يعكس قدرة الشيوعيني العراقيني عىل األداء التنظيمي 

الراقي وحسن اإلدارة.

إن ما أنجزمتوه، أيتها الرفيقات والرفاق األعزاء، يشكل صفحة مضيئة أخرى، تضاف إىل سجل حزبنا وخربته يف 

إدارة وتنظيم أعامله.

معا يف الطريق نحو أهدافنا السامية يف تحقيق الدولة املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية تحت راية الوطن 

الحر والشعب السعيد.

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

تحية تضامن مع كوبا وشعبها والحزب الشيوعي الكوبي
يعرّب املؤمتر الوطني الحادي عرش للحزب الشيوعي العراقي عن تضامنه الثابت مع كوبا وشعبها والحزب الشيوعي 

الكويب يف الدفاع عن الثورة ومكاسبها وحامية البالد ونظامها االشرتايك يف مواجهة االستفزازات العدوانية للواليات 

املتحدة ومحاوالتها الرشسة لإلطاحة به. 

كام يدين املؤمتر بشدة العقوبات والحصار االقتصادي والتجاري املايل الجائر الذي تفرضه الواليات املتحدة عىل 

كوبا منذ 60 عاماً يف انتهاك صارخ لحق الشعب الكويب يف الحياة والتنمية، ويطالب برفعها فوراً.

 

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

قرار تضامن مع شعب السودان والحزب الشيوعي السوداني
وقواه  السوداين  الشعب  نضال  الحار مع  تضامنه  العراقي  الشيوعي  للحزب  الحادي عرش  الوطني  املؤمتر  يعلن 
االلتفاف  الدكتاتوري  البشري  نظام  بقايا  محاوالت  لدحر  السوداين،  الشيوعي  الحزب  مقدمتها  ويف  الدميقراطية، 
عىل ما حققته “ثورة ديسمرب” )2018(، كام جرى يف االنقالب العسكري األخري الذي تصدت له جامهري الشعب 

السوداين ببسالة وأعلنت ايضاً رفضها لالتفاق بني قائد االنقالب ورئيس الحكومة الذي يعزز سلطة العسكر. 
وسيواصل حزبنا الشيوعي العراقي دعمه الثابت للنضال املدين السلمي للشعب السوداين الستكامل مهام ثورته 

وتحقيق مطالبه العادلة وإقامة الدولة املدنية الدميقراطية. 

المؤتمر الوطني الحادي عشر
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١١-٢٠٢١

قرارات وتحايا من المؤتمر
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سنمضي الى وطن حر 
وشعب سعيد

عبد السادة البصري

الحادي  الحزب  ملؤمتر  حرض  َمْن  جميع  أُحيي  البدء  يف 
النقية  البيضاء  األيادي  تلك   ، أياديهم  عىل  وأشدُّ   ، عرش 
وإجالل  إكبار  تحية  ومليار  مبارك  :ــ  لهم  وأقول   ، دامئاً 
ومحبتكم  بوفائكم  املجد  وتصنعون  صنعتم  من  يا  لكم 
كل  يف  والناس  لألرض  األزيل  العشق  ببوتقة  وانصهاركم 
من  يا   ، ذلك  عىل  يشهدون  والناس  التاريخ   ، لحظة 
تحملون مشعل النور يف دياجري الظالم الحالكة ، وتنرثون 
واسودت  الخطوب  ادلهّمت  كلاّم  واملحبة  السالم  عبق 
كلاّم  وبسالة  وصمود  نضاٍل  لوحات  وترسمون   ، السامء 
تجّب الطغاة وعتوا العتاة ، حتى هلك الجاّلدون وتالشت 
فانفلق   ، كواكبكم  وتألألت  نجمكم  وارتفع   ، قذارتهم 
مزدهراً  سعيداً  حراً  به  تحلمون  وطٍن  صورة  عن  الصبح 
والرياحني  الورود  يفرش  ، وشعٍب سعيد  الشمس  يعانق 

يف كل الدروب !!
العراقي  للفهد  سطّرمتوه  الذي  الوفاء  هذا  كبري  هو  كم 

األممي الخالد ؟!
املناضل  حملها  التي  األمانة  هذه  ومثينة  كبرية  هي  وكم 
حنايا  بني  لها  حافظاً  عمراً،  القرن  بها  ليعب  أحمد  كريم 
به من عذابات وكدمات  مرَّ  ما  والجسد رغم كل  الروح 

ومطاردات وسجون  ؟!
وكم هي كبرية وغالية حني تُسلّم إىل قيادة الحزب يف يوم 
الوجود،  يف  ما  ألسمى  عنواناً  لتكون  املؤمتر  هذا  افتتاح 
واملستحيل الذي ال يتحقق إالّ بفعل صفاء ونقاء القلوب 

والنفوس والضامئر ، أال وهو الوفاء ؟!
فتح  عندما  الخالدين  سجل  يف  اسمه  سّجل  ملن  الوفاء 

الطريق معّبداً، مرشوشاً بزهر العشق للوطن والناس !!
الوفاء ملن وضع اللبنة األوىل وطّرزها بدمه الطاهر، حني 
من  أقوى  الشيوعية  أن  معلناً  األبطال  أرجوحة  اعتىل 

املوت وأعىل من أعواد املشانق !!
التي  اآللة  كونها  اآلن،  بثمن  تقّدر  ال  التي  الساعة  إنها 

سجلت اللحظات والدقائق األخرية لفهدنا الخالد !!
لهذا علينا أن نجعل من هذا الوفاء عنواناً ملا نريد البوح 
به أو االقدام عليه يف قابل األيام ، الوفاء للحزب وقادته 
معتقليه  وآهات  شهدائه  ودماء  ونضاله  وملبادئه  األوائل 
باملواقف  الشامخات  السنوات  هذه  مّر  عىل  ومعّذبيه 
قاموساً  الوفاء  هذا  من  ونجعل   ، األسطورية  البطولية 
وأقوالنا  وأفكارنا  وكتاباتنا  وتحركاتنا  وأعاملنا  لعالقاتنا 

وكل يشء!
البيضاء  األيادي  وبوركت   ، عرش  الحادي  مؤمترنا  بورك 
للمبادئ والقيم  وهي ترفع بريق املحبة والتغيري والوفاء 

والوطن والناس.
وسنميض سنميض إىل ما نريد ،، وطن حر وشعب سعيد...

ليس مجرد كالم

12 صفحة  عدد خاص بالمؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد

غائم جزئيC° 20طقس اليوم
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السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

بغداد - طريق الشعب
استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وفد الشيوعي العراقي )االربعاء 1 /12 /2021(، برئاسة 

الرفيق رائد فهمي سكرتري اللجنة املركزية للحزب.
ويف مستهل اللقاء هنأ رئيس الجمهورية الوفد بانعقاد مؤمتر الحزب “مشيداً بالدور الريادي والتأريخي الذي 
العملية  وبناء  االستبداد  مرحلة  وتجاوز  الدميقراطية  ارساء  اجل  من  العراقية  الوطنية  الحركة  اطار  يف  لعبه 

السياسية واالرتقاء بها”.
كام اكد الرئيس برهم صالح “ان املرحلة الراهنة تتطلب ادراكا عاليا للتحديات واستجابة فاعلة لالستحقاقات 
الوطنية الكبى التي تنتظر البلد، مشرياً اىل رضورة تكاتف الجميع والرشوع باالصالحات الرضورية يف مختلف 

القطاعات وتثبيت ركائز الحكم الرشيد”.
االستقبال  وحفاوة  دعوته  الجمهورية عىل  رئيس  للسيد  والتقدير  الشكر  فهمي  رائد  الرفيق  قدم  جانبه  من 
العدالة  وتحقيق  الشامل  التغيري  طريق  عىل  بلدنا  لوضع  الجهود  بذل  ورضورة  اهمية  عىل  مشددا  واللقاء، 

االجتامعية، والعمل عىل تلبية حاجات املواطنني واالستجابة اىل تطلعاتهم يف حياة كرمية وآمنة مستقرة.
ويف مجرى اللقاء تم بحث املستجدات السياسية والتحديات التي تواجه البلد يف الظرف الراهن وما تتطلبه من 
جهد سيايس وشعبي من أجل تحقيق االمن واالستقرار وحل أزمة البلد الشاملة والعمل عىل تحسني األوضاع 

املعيشية والخدمية.
حرض اللقاء اىل جانب الرفيق رائد فهمي، عدد من الرفيقات والرفاق اعضاء قيادة الحزب.

رئيس الجمهورية 
يستقبل وفد الحزب الشيوعي العراقي

ياسين النصير

صباح  قهويت  تحرتق  فال  األمر،  ينتهي  متى  أدري  ال 
هذا اليوم وللمرة الثالثة، وأنا اكتب هذه التحية! 

اىل  السيدية  من  أجرته  قد  كنت  تكيس  سائق  قال 
الكرادة، بعد أن شم من حديثي أنني يسار: بالتأكيد 
متابعي  من  انت  وبالتأكيد  له:  قلت  شيوعي؟  أنت 

اخبار الحزب الشيوعي؟ 
أن  أريد  قال  عميقة.  ضحكة  ضحك  ثم  نعم،  قال 
"بكرس  "مستِغلني  بني  تفرقون  بعدكم  أستاذ:  أسألك 
من  نفيس  امتالك  مل  بفتحها"؟،  ومستَغلني  الغني، 
مشاركته الضحك، قلت له انت سائق تكيس والبد أن 
بل  يجبني،  مل  العراق،  أوضاع  عن  جيدة  معلوماتك 
وأطلقها ضحكة  طوياًل،  وجهي  يف  ومتّعن  إيل  التفت 

مدوية. 
مفتوحة  غني  بني  السالفة:  علينا  ضاعت  والله  قال 
أستاذ؟،  "شنهو"  القضية  تكيل  ما  مكسورة،  وغني 
هذه  أجمل  ما  والله  قلت:  الضحك،  أشاركه  وأنا 
رشحت  أنت  وها  والكرادة،  السيدية  بني  السفرة 
لك.  الرشحها  داع  من  يوجد  فال  االثنني  بني  الفرق 
زالت  ما  ومعلومايت  السالفة،  عيل  أيضا ضاعت  فانا 

قدمية ومحدودة بغني مكسورة وغني مفتوحه، بينام 
سيد،  حجي،  وصارت:  انقلبت  "الغني"  أن  الحقيقة 
اننا  يبدو  مدير...الخ.  مستشار،  نائب،  شيخ،  رفيق، 
من  قلتها  قد  دمت  ما  كثرية  أشياء  عىل  متفقون 

األخري. 
يف  ضابط  انا  أستاذ،  العفو  قال:  ثانية.  إىل  التفت 
طريق  جريدة  اقرأ  وكنت  السابق،  العراقي  الجيش 
نعرف  وكنا  الضباط،  أصدقايئ  من  بغفلة  الشعب 
أواخر  يف  النظام  عليكم  هجم  حينام  عنكم  جيًدا 
السبعينيات. كانت اخباركم تصل من بعض الجنود، 
تاريخ  هو  ما  يعرف  ال  أحًدا  ان  أستاذ  يا  تتصور  ال 
ونضال الحزب الشيوعي. ولكن كانت الظروف اقوى 

منا.
 نحن بالرغم من كوننا عنارص يف جيش النظام، منتلك 
يف  لكم  يحدث  وما  اخباركم  نتابع  وكنا  وطنًيا  حًسا 
وبعد  نجلس  عندما  دامئًا  ولكننا  وغريها.  كردستان 
البيك األول، نتذكر الغني املكسورة والغني املفتوحة. 

ثم نبدأ بالرشب.
لثالث  قهويت  فنجان  احرتاق  الحادثتني:  هاتني  سقت 
مرات هذا الصباح وانا اكتب هذه التحية، ما جعلني 
القهوة، واستذكاري لحديث  النظر عن رشب  ارصف 

عمق  ألبني  سنة،  قبل  جرى  تكيس  سائق  مع  عابر 
مؤمتر  أن  وألقول:  العراقي،  بالشعب  الحزب  صلة 
قادة  يعقده  األول  مؤمتران:  عرش  الحادي  الحزب 
يف  تواجدهم  مناطق  كل  من  واملندوبون  الحزب 
ترسم  جديدة  وثائق  ملناقشة  الخارج،  ويف  الداخل 
منذ  التجربة  تقيم  ان  بعد  املقبلة  السنوات  خطى 
عرش  الحادي  املؤمتر  لخروج  متهيًدا  العارش،  املؤمتر 
بأفكار جديدة تتالءم وسياق التحوالت املتسارعة يف 

العراق واملنطقة. 
الحزب  جريدة  نرشتها  التي  الوثيقة  كانت  لقد 
املركزية طويلة جًدا، ال أعتقد أن أحًدا قرأها كلها من 
غري املندوبني، وهذه نقطة مهمة، فالبالغة يف اإليجاز 
طريقة  وللشيوعيني  والرشح.  االطناب  يف  ال  والرتكيز 
وخبة يف تركيز األفكار تعد واحدة من اشكال البالغة 
كبرية  قضية  يلخصون  عندما  والتنظيمية،  السياسية 
يف ورقة سكائر "بافرة" أو كام كانوا يفعلون يف نرش 
يف  وينرشوها  السجون،  يف  الحزب  ونشاطات  اخبار 

صحيفة رسية عىل وجهي ورقة واحدة. 
أما املؤمتر الثاين فيعقد يف بيوت العراقيني ومقاهيهم 
أرسهم،  وبني  الليلة،  جلساتهم  ويف  نقلهم،  ووسائط 
الثاين  املؤمتر  دميومة  أن  وعندي  اتصاالتهم.  وعب 

لسعة  نظرا  األول،  املؤمتر  دميومة  من  فاعلية  أكرث 
املشاركني فيه ولطبيعة اآلراء التي ال تحددها سنوات، 
والستمرار طرح اآلراء، حتى لو مل يكن مثة أي مؤمتر. 
ميزة النقد العراقي للحزب هو أنه يربط بني احداث 
بالعتب  مشبع  يرحم،  ال  نقد   - متباعدة  فرتات 
واملسؤولية - وهذا حق ألن الحزب يكتب نًصا وطنًيا 
عىل مدى تاريخ العراق، والشعب يتذكر هذا النص 
من خالل مواقف الحزب وشهدائه وحياته وعالقاته. 
ومواقف  تنويريًا  وفكًرا  تاريًخا  يحمل  نص،  اهم  انه 
النص  هو  وحياتهم.  الناس  قضية  عىل  تساوم  ال 
الشهداء بدمائهم، ومنهم شهداء ترشين  الذي يكتبه 
الشباب. ليس مثة فواصل بني مؤمتر وآخر، فهي معنية 
مبواقف وآراء الشارع، بقدر ما تكون املؤمترات معنية 
هو  الوطني  النبض  هذا  اعتب  لذلك  الشارع،  بنبض 
املؤمتر الذي يجب استيعاب مقرراته ومواقفه وآرائه، 
الستيعابه  الصفحات  منفتحة  وثيقة  مثة  تكون  وأن 
عىل  يقال  ما  أن  املحصلة  يف  يكون  ولن  وتدوينه،. 
لسان الشعب هو ما يخص فرتات قبل انعقاد املؤمتر، 
كل  يشمل  الوطني  املستوى  عىل  يقال  ما  إن  ابًدا 
مراحل تاريخ الحزب، تلك التي كانت كذا وتلك التي 

ستكون كذا.. 

وتنوع  سعته  من  بالرغم  الشعبي  املؤمتر  هذا 
الكبى  الرسديات  إحدى  يؤلف  فيه،  املشاركني 
ُرواتها  يتعدد  التي  الرسدية  العراق،  تاريخ  يف 
لنهايته،  قفلة  يعرف  ال  مفتوح  نص  وحكاياتها، 
ويكون قامئًا بجوار وثائق الحزب التي تطرح للحوار 
أفكار  إعادة  ليست  الحزب  فمؤمترات  واملداولة. 
سابقة، وال تبديل صياغات قدمية بصياغات جديدة، 
وال الحديث عن تغيري يف القيادة، إمنا هو استيعاب 
من حزب  يطلبه  وما  العراقي،  الشارع  نبض  لجديد 
وعن  وطنًيا،  النضال  يكون  أن  معنى  اآلخرين  علّم 

الكيفية التي يرون فيها أهمية انعقاد مؤمتر. 
بل  فقط،  له  املنتمني  باعضائه  ليس  فالحزب 
والرايات  واملواقف  الناس  سيول  من  جريان  هو 
وقراه  ومدنه  العراق  سجون  غطت  التي  والالفتات 
ويف  وشعابها،  كردستان  جبال  يف  وارتفعت  وبيوته، 
ومنفصلون  إليها  مهاجرون  واوربية،  عربية  مدن 

عنها..
مقدساته  ويحرتم  بالده  يحب  ال  شيوعًيا  تجد  ال   
نضال  يقدر  ال  وطنًيا  تجد  وال  الوطنية،  وفئاته 

ومواقفهم. الشيوعيني 
تحية للمؤمتر الحادي عرش، وأملنا كبري يف نجاحه.

تحية الى المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي


