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صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي يف العراق
نزار عقراوي

ً
  احلركة االحتجاجية يف العراق أعمق اجتماعيا وأوسع من ان ختمدها السلطات

مبناســبة صــدور العــدد األول مــن						
جريــدة الغــد االشــرايك

		
بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق

الصفحة األخيرة

البيان التأسيسي ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق

وضعــت منظمــة البديــل الشــيوعي مهمــة تأســيس حــزب
ســيايس شــيوعي بروليتــاري يف صــدر مهامهــا ،وأكــدت عــى العمــل بــكل جديــة إلنجــاز
هــذه املهمــة يف مســتقبل ليــس ببعيــد ،وإلنجــاز هــذه املهمــة التاريخيــة كان ال بــد مــن
تأمــن مســتلزماتها ،وإن إحــدى أهــم هــذه املســتلزمات هــي الجريــدة الثوريــة ( ،وغريهــا
مــن وســائل التواصــل واإلعــام اإللكرتونيــة األخــرى) .إن الجريــدة تحتــل مــكان الصــدارة
مــن بــن الوســائل التــي تســاهم يف عمليــة بنــاء وتأســيس حــزب شــيوعي اجتامعــي للطبقــة
العاملــة  ،وبــدون الجريــدة ال تتمكــن املنظمــة مــن التوغــل اىل داخــل الحركــة العامليــة مقدمات عامة
والجامهرييــة العفويــة  ،و بنــاء أوثــق العالقــات و الروابــط مــع القــادة العامليــن و نشـ
ـطاء وحماور اساسية لربنامج
و قــادة الح ـراك الجامهــري والحركــة النســوية التحرريــة و حــركات الشــبيبة الثوريــة؛ و
كذلــك مــع القــوى املاركســية عــى مســتوى الحلقــات و املنظــات و األف ـراد مــن خــال عملنا السياسي
نرشهــا لرؤيتهــا وتحليلهــا لألوضــاع القامئــة  ،ونوعيــة الحــزب الــذي يحتاجــه الطبقــة
العاملــة و الجامهــر لتنظيــم صفوفهــا يف داخلهــا  ،وآليــات عملهــا .مــن املؤكــد انــه مــن عــر هــذا البيــان نعلــن عــن مبادرتنــا
دون تجميــع و توحيــد القــادة االشــراكني للطبقــة و املناضلــن املاركســيني وقــادة الحركــة لتشــكيل تنظيــم شــيوعي باســم «منظمــة
النســوية والشــبيبة الثوريــة عــى صعيــد البلــد وكســبهم اىل جانبهــا ودمجهــم يف عمليــة
الجــدال و ال ـراع النظــري و الســيايس و بشــكل علنــي و شــفاف حــول مــروع وعمليــة
بنــاء الحــزب وصياغــة سياســاتها و اســراتيجيتها و تكتيكهــا وبرنامجهــا ونظامهــا الداخــي،
لــن تثمــر الجهــود الســاعية لتأســيس حــزب شــيوعي بروليتــاري اجتامعــي فعــال و مؤثــر
وقــادر عــى إحــداث التغــر يف تــوازن القــوى الطبقيــة لصالــح الحركــة العامليــة و الجامهــر
الثوريــة االشــراكية يف البلــد» .ينبغــي أن يكــون هدفنــا الفــوري إنشــاء صحيفــة للحــزب
تظهــر بانتظــام وترتبــط بصــات وثيقــة بــكل املجموعــات املحليــة .ونعتقــد أن نشــاط
يوجــه نحــو هــذا الهــدف خــال كامــل الفــرة
االشــراكيني الدميقراطيــن كلــه ينبغــي أن َ
متســا بطابــع الهوايــة
القادمــة .فبــدون مثــل هــذه الصحيفــة ســيظل العمــل املحــي
ً
الضيقــة« » ،إن تأســيس الحــزب ســيبقى وإىل حــد معــن ،مجــرد كلــات إذا مل ينظــم متثيــل
هــذا الحــزب عــى نحــو صحيــح يف صحيفــة معينــة . « .لينــن وظائــف ومهــات الصحافــة
الثوريــة ،مهامتنــا العاجلــة (األعــال الكاملــة ،املجلــد  ،4ص  ،226 – 221عــام )1899

البديــل الشــيوعي يف العــراق» ونواصــل

نضالنــا يف اطــاره .نعمــل يف اطــار هــذه مقدمات عامة

الوســيلة النضاليــة وهــذا الشــكل
التنظيمــي الشــيوعي مبثابــة تيــار يعمــل
صــوب تاســيس حــزب ســيايس شــيوعي
بروليتــاري لحــن إنعقــاد املؤمتــر التأســييس
للحــزب خــال الفــرة القريبــة القادمــة.

 .1ان الهــدف املبــارش واآلين للمناضلــن
ممثــي الطبقــة العاملــة واملحرومــن
وامل ُفقَريــن يف الع ـراق اليــوم ،هــو التغيــر
الســيايس ،تغيــر ادارة املجتمــع والســيطرة
السياســية؛ ولكــن هــذا لــن يتحقــق دون
تغيــر ســيطرة الطبقــة الســائدة.

 .2ان الطبقــة الســائدة يف العــراق ،عــى
الرغــم مــن الدرجــة التــي بلغهــا التطــور
االجتامعــي واالقتصــادي ،هــي الربجوازيــة؛
وهــي مؤلفــة مــن فئــات عديــدة،
اوليغارشــية ماليــة ،بريوقراطيــة عليــا تديــر
الــوزارات والحكومــة ،كبــار الراســاليني
مــن التجــار والصناعيــن الذيــن يتحكمــون

باالقتصــاد وزعــاء سياســيون محتكــرون
للق ـرار الســيايس واالقتصــادي والتوجهــات
االقتصاديــة ومختلــف فئــات الربجوازيــة
االخــرى املالكــة لوســائل االنتــاج والتبــادل
واصحــاب العقــارات وكذلــك قيــادات
القــوى امليليشــية واملؤسســات الدينيــة
املتنفــذة .التتمــة يف ص3

املؤمتر األول

الجريدة منظم لنشاط الحزب

أن الجريــدة تشــكل حلقــة وصــل ناجحــة بــن املنظمــة أو الحــزب والطبقــة العاملــة
واملجتمــع بشــكل عــام مــن جهــة  ،و مــن جهــة أخــرى بــن القيــادة وبقيــة املنظــات
املحليــة  ،لتنظيــم نشــاطها بشــكل متزامــن مــن خــال تســليحها بالسياســة واألفــق االشــرايك
للمنظمــة وتوجهاتهــا السياســية والنظريــة والتنظيميــة ،وأيضــا مــن خــال تقدميهــا للحلــول
العمليــة لجميــع معضــات نشــاطها وعملهــا والعوائــق التــي تحــول دون تقــدم حركتهــا
وتطورهــا  ،وكذلــك مــن خــال نقــل الجريــدة للخــرات النضاليــة للطبقــة العاملــة و مختلف
الفئــات و الرشائــح الجامهرييــة الثوريــة املكتســبة مــن العــال أنفســهم و مــن قادتهــم اىل
أعضــاء املنظمــة والقطاعــات األخــرى للطبقــة العاملــة  ،وربــط أنشــطتها ونضالهــا مــع
البعــض عــى مســتوى البلــد  ،للدعايــة لألفــكار املاركســية والتوجــه الســيايس والنظــري
للمنظمــة وطــرح حلولهــا واســراتيجيتها لألوضــاع القامئــة بشــكل عــام ،وتكتيكهــا ملواجهــة
مختلــف مراحــل النضــال الطبقــي والجامهــري املشــخصة.
أن الجريــدة الحزبيــة  ،تتميــز عــن بقيــة وســائل التواصــل واإلعــام اإلليكــروين األخــرى،
كونهــا تتعقــب قضيــة مشــخصة إال و هــي الـراع و النضــال الطبقــي  ،ويف الوقــت نفســه،
تســتطيع الجريــدة تأليــف أوارص و عالقــات حيــة و مبــارشة بــن القـراء و موزعــي الجريدة،
الذيــن هــم أعضــاء وكــوادر املنظمــة أو الحــزب ،و هــم بدورهــم يشــكلون حلقــة وصــل
بــن القـراء و املنظمــة وقيادتهــا  ،هــذا باإلضافــة اىل آليــة توزيعهــا و نرشهــا يف أماكــن حيــاة
و عمــل العــال ،ويف املناطــق التــي يتجمــع فيهــا العــال بعــد االنتهــاء مــن أوقــات العمــل
أو املحــال الرتفيهيــة التــي يجتمعــون فيهــا أيــام العطــل؛ كفيلــة بكســب املزيــد مــن القـراء
و الداعمــن لهــا ماديــا و الكتابــة لهــا ،أن ارتفــاع نســبة مشــاركة العــال و املاركســيني
الثوريــن و كذلــك أعضــاء و كــوادر املنظمــة أو الحــزب وعــى كافــة املســتويات يف الكتابــة
لهــا بحريــة و املشــاركة الفعالــة يف الجــداالت حــول بنــاء الحــزب و مؤسســاتها التنظيميــة
ومراقبــة متســكها املبــديئ باملاركســية يف سياســاتها و نشــاطها االجتامعــي  ،كفيلــة بتفــادي
ظهــور البريوقراطيــة و مظاهــر العمــل الفــردي  ،وتــرب االنتهازيــن اىل داخــل قيــادة
الحــزب أو املنظمــة و منظامتهــا املحليــة أو التحكــم باملنظمــة و تحريفهــا عــن مســارها
وأهدافهــا التــي أسســت مــن أجلهــا.

منظمة
ا لبد يل
الشيوعي يف
ا لعر ا ق
بغداد  19-17ايلول

البــاغ اخلتامــي للمؤمتر
االول ملنظمــة البديــل

الشــيوعي يف العــراق

اجــل الشــيوعية واالنســانية وتــم
اختيــار هيئــة رئاســة املؤمتــر مــن قبــل
املؤمتريــن  .رحبــت الرفيقــة ينار محمـــد
باملؤمتريــن والضيــوف نيابــة عــن هيئــة
الرئاســة ومــن ثــم قــدم الرفيــق مؤيــد
احمــد كلمــة افتتــاح املؤمتــر نيابــة عــن
الهيئــة املؤسســة.

• منظورنــا للحركــة الشــيوعية
،التحديــات املعــارصة وموقــع منظمــة
البديــل الشــيوعي
• واقــع الطبقــة العاملــة ،الحركــة
العامليــة والسياســة الطبقيــة العامليــة
• النضال النسوي والحركة الشيوعية
• اســلوب العمــل الشــيوعي والتنظيــم:
الطريقــة واملحتــوى والحــزب الربوليتاري
• االوضاع السياسية يف العراق
• اســراتيجية العمــل الشــيوعي يف
كوردســتان ،واقــع الطبقــة العاملــة

عقــدت منظمــة البديــل الشــيوعي يف
الع ـراق مؤمترهــا االول يف بغــداد خــال
ايــام  19-17مــن شــهر ايلــول .2018
حــر املؤمتــر جميــع املؤسســن واعضــاء
اللجــان وممثلــو لجــان املحافظــات
باالضافــة اىل عــرات مــن الضيــوف
مــن املناضلــن الشــيوعيني والناشــطني
العامليــن والناشــطات النســويات ومــن
اوســاط الشــبيبة و الذيــن ســاهموا يف تــم االق ـرار عــى قانونيــة املؤمتــر الــذي
اســتند عــى حضــور االعضــاء املنتمــن
حــوارات املؤمتــر.
الجريدة داعية ومحرض للثورة االشرتاكية
وكذلــك عــى ضوابــط املؤمتــر .بــدأ
أن الجريــدة تشــكل دعامــة رئيســية للمنظمــة الشــيوعية يف خوضهــا للنضــال عــى كافــة افتتــح املؤمتر بالنشــيد االممــي والوقوف املؤمتــر بنقــاش جــدول اعاملــه الــذي
األصعــدة ،يجــب أن تكــون الجريــدة داعيــا ثوريــا و مبدئيــا يف نــر النقــد املاركــي دقيقــة صمــت اجــاال للمض ّحــن مــن تضمــن الفقــرات التاليــة:
الديالكتيــي ملنظومــة عالقــات اإلنتــاج الرأســايل و آليــة عملهــا و احتكارهــا لــروات
املجتمــع واســتغاللها لقــوة عمــل العــال ،و مــا ينتــج عنهــا مــن تقســيم للمجتمــع اىل
الطبقــات املضطهِــدة و املضط َهــدة.
ان جريــدة الغــد االشــرايك هــي جريــدة سياســية ثوريــة ملنظمــة البديــل الشــيوعي ،تتكفــل
مبهمــة تنظيــم التشــهري و التحريــض الســيايس عــى اســاس املنهــج املاركــي عــى صعيــد
املجتمــع ،و تســتند يف الدعايــة و التحريــض و التشــهري الســيايس باألوضــاع القامئــة عــى
التطبيــق العمــي لنظريــة ماركــس الثوريــة  ،و تعكــس يف جميــع خطواتهــا النضاليــة املنهــج
الديالكتيــي ملاركــس و نقــده للنظــام الرأســايل كمنظومــة إقتصاديــة ،إجتامعية و سياســية.
ان جريــدة الغــد األشــرايك هــي جريــدة سياســية تأخــذ عــى عاتقهــا مهمــة فضــح و مجابهة
جميــع مظاهــر الظلــم و التمييــز و الخروقــات ليــس فقــط داخل العــال و الحركــة العاملية
امنــا عــى صعيــد املجتمــع ككل و تجــاه جميــع الفئــات و الرشائــح املضطهــدة و املحرومــة
ص5
والتــي يجــري التمييــز ضدهــا  .ان هــذه الجريــدة تــويل أهميــة جديــة ملجريــات األحــداث
و التطــورات و التغــرات التــي تجــري يف املجتمــع  ،وتتابــع عــن كثــب جميــع انــواع االفــكار
و النزعــات عــى صعيــد املجتمــع بغيــة تحديــد املوقــف املاركــي و الربوليتــاري الثــور ي
تجاههــا .كــا و يهمهــا فضــح و مواجهــة جميــع مظاهــر الظلــم و القمــع وجميــع األزمــات
تحصــل يف بنيــان النظــام الســيايس.
ان الطبقــة العاملــة و الحركــة العامليــة بحاجــة ماســة اىل هــذه الجريــدة كوســيلة فعالــة
تعمــل عــى رفــع الوعــي الســيايس للطبقــة العاملــة و الفئــات املضطهــدة و الكادحــة  ،وان
هــذا الوعــي يــايت يف عالقــة الطبقــة العاملــة يف رصاعهــا مــع الطبقــات االخــرى وعــى صعيــد
املجتمــع ال داخــل الطبقــة العاملــة نفســها.
أن أحــد املهــام األساســية للجريــدة هــي الرتكيــز يف موادهــا عــى نــر الوعــي و الثقافــة
الطبقيــة بــن العــال و الجامهــر ،و حثهــا عــى أهميــة توحيــد صفوفهــا و تنظيمهــا يف
إطــار نقاباتهــا و منظامتهــا املهنيــة  ،و املنظمــة الحزبيــة  ،و كذلــك توعيتهــا بحقوقهــا
وســبل النضــال للظفــر بهــا ،عــر تنظيــم نفســها و التســلح بآفــاق النضــال الكفيلــة بانتصــار
نضالهــا و كفاحهــا ،و الدعايــة لسياســات و برنامــج املنظمــة و التكتيــك النضــايل للمنظمــة
يف كل مجابهــة و تصــادم مــع أربــاب العمــل أو مــع الدولــة  ،و يف ذات الوقــت يجــب أن
تكــون الجريــدة منـ ًرا يســاهم يف تثقيــف و تطويــر الجــدال النظــري والســيايس والطبقــي
واالممــي ألعضــاء املنظمــة .
ص3
أحــد املهــام األخــرى التــي يجــب عــى الجريــدة أن تضطلــع بهــا  ،هــي أن تقــوم بــدور
تحريــي اجتامعــي  ،عــى صعيــد املجتمــع بشــكل عــام و عــى صعيــد الحركــة العامليــة
والجامهرييــة الثوريــة  ،وحــث املجتمــع للوقــوف بوجــه فســاد الســلطة و دجــل األح ـزاب
الربجوازيــة مبختلــف أطيافهــا يف خلــق التشــتت و التنافــر بــن صفــوف الجامهــر عــى
حول األسس الفکریة
أســس طائفيــة أو قوميــة أو دينيــة أو جنســية ،و إفشــال أجنداتهــا السياســية الرجعيــة
وملناهضــة للتحــرر و املســاواة ،و فــرض الرتاجــع عليهــا يف كل جولــة مــن الـراع و النضــال،
والسیاسیة للمقاطعة
وســد الطريــق عليهــا للتطــاول عــى حريتهــم و حياتهــم عــر قوانينهــا الجائــرة والرجعيــة،
وتحالفاتهــا مــع القــوى و األنظمــة اإلمربياليــة و الرجعيــة  ،أن جريــدة كهــذه وحدهــا
كفيلــة بقيــادة الطبقــة العاملــة و املجتمــع صــوب الثــورة االشــراكية و القضــاء عــى النظــام
البرلمانیة
الرأســايل و بربريتــه.

مؤيد احمد
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حوار مع مؤيد أحمد إبتذال ماركس
المنسق العام لمنظمة البديل بإسم الماركسية
الشيوعي في العراق أجراهُ
اللينينية
عبد اللـه صالح
رشيد إسماعيل

ص5-4

معاناة المرأة
العراقية في
المنطقة الغربية

			
نزار عقراوي

 ١٦أكتوبر ٢٠١٨

ماجد حميد

ص6

التتمة يف ص 2

موجة اإلحتجاجات المُتجددة
في العراق
بيان إتحاد المجالس
والنقابات ال ُعمالية في العراق

منظورنا للحركة الشيوعية،
التحديات المعاصرة
وموقع منظمة البديل
الشيوعي

عضو اللجنة المركزية

التأكيــد عــى اهميــة ادراك الحركــة
و تنظيام تهــا
• البيــان التأســييس ملنظمــة البديــل الشــيوعية كتيــار ســيايس واجتامعــي
وفكــري للربوليتاريــا املعــارصة يف العـراق
الشــيوعي يف العــراق
يف حالــة التغــر الدائــم لهــا ماضيهــا
• اعالم املنظمة
وحارضهــا ومســتقبلها .ويف هــذا الســياق
• قرارات ومقررات
اشــار اىل اهميــة موقــع منظمــة البديــل
• االنتخابات
ورضورة انجــاز مهامهــا السياســية
والنظريــة والتنظيميــة يف ايجــاد تغيريات
يف الفقــرة الخاصــة بالحركــة الشــيوعية اساســية يف هــذه املســرة النضاليــة.
وموقــع منظمــة البديــل متــت االشــارة
اىل واقــع الحركــة الشــيوعية يف
اللحظــة الراهنــة واملعضــات االساســية
والتحديــات التــي تواجههــا .كــا وتــم

نادر عبد الحميد

ص7

النضال النسوي
والحركة الشيوعية

ينار محمد
ص6

بين شرعية
تمثال الحب و التقاليد .
نعمة أم نقمة !؟
التظاهرات وال
Love and Culture
شرعية حكومات
اإلسالم السياسي
ثريا طاهر
محمد شنان
ص7

ص6

أخبار اإلعتراضات
العمالیة
في کوردستان
نوزاد بابان

ص7

أزمة وفشل اإلسالم
السياسي
في العراق
محمد األسمر

ص7

الــغد

الصفحة  2

االشــرتاكي     -العــدد  17         1ا و كتو بــر 2 0 1 8

البــاغ اخلتامــي للمؤمتــر االول ملنظمــة البديــل
الشــيوعي يف العــراق       تتمــة ص1
مــن حيــث مســاراتها السياســية الرئيســة
وتــوازن القــوى بــن الربوليتاريــا والربجوازيــة.
كــا وتــم بحــث االحتجاجــات الجامهرييــة
الواســعة يف البــرة وباقــي محافظــات الع ـراق.
هــذا وأدان املؤمتــر االعــال القمعيــة لقــوى
الســلطات وامليلشــيات بوجــه املتظاهريــن يف

يف الفقــرة الثانيــة متــت االشــارة اىل واقــع
الطبقــة العاملــة مــن حيــث اشــكال وجودهــا يف
مختلــف قطاعــات الحيــاة االقتصاديــة ونضاالتهــا
وتنظيامتهــا يف العــراق .وتــم التاكيــد عــى ان
تنظيــم نضــاالت هــذه الطبقــة وفئاتهــا املختلفــة
وتطورهــا يرتبــط مــن جانــب اســايس بتجســيد
السياســة الطبقيــة
العامليــة االشــراكية
يف فقــرة النضــال
الشــيوعي والحركــة
النســوية تــم التطــرق
اىل واقــع القمــع
املنظّــم
والعنــف
الــذي ميــا َرس ضــد
امل ـراة يف الع ـراق عــى
ايــدي تيــارات االســام
الســيايس ومختلــف
القوميــن والطائفيــن
منــذ ان اســتولت هــذه
التيــارات عــى الحكــم
باالرتبــاط مــع احتــال
للعــراق.
امريــكا
ومتــت االشــارة اىل
مقاومــة
عنــارص
املــراة بوجــه هــذا
القمــع واالضطهــاد
ومجمــل الضغوطــات
االجتامعيــة والثقافــة
العشــائرية والذكوريــة
الرجعيــة .تــم اســتعراض تاريــخ التوتــر مــا البــرة واملحافظــات االخــرى التــي تــدل عــى
بــن الحركــة االشــراكية وبدايــات الحركــة تــأزم الســلطات وعداءهــا الصــارخ البســط
النســوية مــع اقــراح شــكل جديــد للعمــل مطالــب الجامهــر والشــبيبة .كــا وحــدد
الشــيوعي النســوي فيــا يناســب حجــم املؤمتــر مهامــه االساســية بصــدد االحتجاجــات .
املــآيس التــي جلبتهــا الربجوازيــة عــى املــرأة
يف القــرن الواحــد والعرشيــن .وتــم التاكيــد وبحــث املؤمتر االســراتيجات املختلفــة املطروحة
عــى االرتبــاط الوثيــق بــن الحركــة التحرريــة داخــل الحركــة االشــراكية والشــيوعية فيام يخص
للمــراة والنضــال االشــرايك الربوليتــاري .كوردســتان ومصريهــا الســيايس وتــم التاكيــد
عــى رضورة تطويــر النضــال االشــرايك االممــي
جــرت مناقشــة فقــرة اســلوب العمــل الشــيوعي املوحــد للطبقــة العاملــة والجامهــر الكادحــة
والتنظيــم وتــم التاكيــد وتحديــد بعــض محــاور عــى صعيــدي العــراق وكوردســتان .وتنــاول
تطويــر النضــال االشــرايك املتحــزب وتقويــة املؤمتــر الخصوصيــات االساســية لواقــع الطبقــة
الحركة الشــيوعية الربوليتاريــة يف املجتمع باتجاه العاملــة وتنظيامتهــا ونضاالتهــا يف كوردســتان.
تاســيس حــزب شــيوعي اجتامعي مقتــدر وقوي .
هــذا وناقــش املؤمتــر البيــان التأســييس
وتنــاول املؤمتــر االوضــاع السياســية يف العــراق ملنظمــة البديــل الشــيوعي واعــام

افتتاح اليوم االول من المؤتمر في قاعة الثقافة للجميع في
الكرادة  -بغداد

مناضلون شيوعيون مخضرمون من كردستان :من اليمين الى اليسار ،نوزاد
بابان ،نادر عبد الحميد ،جمال كوشش ،وثريا طاهر

عمر الخطاط :مناضل شيوعي جريء
من هورمان  -كردستان.

حسام كريم :ناشط عمالي شيوعي،
واحد كوادر المدرسة الماركسية

املنظمــة واصــدر عــددا مــن القــرارت.

الالزمــة واصدارهــا كوثيقــة مــن وثائــق املؤمتــر.

تضمنــت قــرارات ومقــررات املؤمتــر :االقــرار
عــى وثيقــة البيــان التأســييس ملنظمــة البديــل
الشــيوعي وتبنيهــا لحــن صياغــة برنامــج
املنظمــة ،ق ـرار عــى ان تكــون اللجنــة القياديــة

هــذا ويف فقــرة االنتخابــات رشــح  18عضــو
نفســهم للجنــة املركزيــة حيــث تــم انتخــاب
كل مــن الرفــاق التــايل ذكرهــم كاعضــاء اللجنــة
املركزيــة :ابتســام مانــع ،احــام العبيــدي،
جاســم حســن ،حيــدر
الجاســم ،رشــيد اســاعيل،
عباللـــه صالــح ،محمـــد
االســمر ،محمـــد شــنان،
مؤيــد احمــد  ،نادرعبــد
الحميــد  ،نــزار عقــراوي،
نــوزاد بابــان وينــار محمـــد.

املنتخبــة هــي القيــادة الوحيــدة للمنظمــة
بــن املؤمتريــن ،ان تكــون اللجنــة القياديــة
املنتخبــة مؤلفــة مــن  13عضــوا ،وان تضــع
اللجنــة القياديــة يف اجتامعهــا االول اســا لهــا،
تشــكيل لجنــة مرشفــة عــى اعــام املنظمــة
مــن قبــل اللجنــة القياديــة املنتخبــة ،تحديــد
االشــراكات الشــهرية العضــاء الحــزب داخــل
العـراق ويف الخــارج  ،تحويــل االبحــاث املقدمــة
اىل املؤمتــر اىل اللجنــة املركزيــة املنتخبــة لغــرض
تكملــة االبحــاث ،اســتنتاج مهــام وبالتفورمــات
سياســية محــددة عــى ضــوء النقاشــات
وتوجهــات املؤمتــر ،احالــة بحــث مؤيــد احمــد
املقــدم اىل املؤمتــر حــول» املضمــون الطبقــي
للدولــة واشــكالها االنتقاليــة مالحظــات حــول
طروحــات حكومــة علامنيــة وغــر قوميــة» ،اىل
اللجنــة املركزيــة املتخبــة الجــراء التعديــات

وغريهــا.

واخــرا قــرر االجتــاع عــى ان يكــون اســم
القيــادة املنتخبــة مــن قبــل املؤمتــر هــو
اللجنــة املركزيــة وتقررانتخــاب املنســق العــام
للجنــة املركزيــة وتخويلــه صالحيــة اختيــار
مســاعدين لــه لتســهيل انجــاز اعامله .هــذا ،وتم
انتخــاب مؤيــد احمد منســقا عاما للجنــة املركزية
ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف العـراق باالجــاع.

منظمة البديل الشيوعي يف
العراق  21ايلول 2018

اليوم الثاني من المؤتمر في منطقة السعدون :ادارة الجلسة من قبل
عبداللـه صالح ،ابتسام مانع ورشيد اسماعيل

مداخالت قيمة في اليوم الثاني من المؤتمر من قبل الشخصية
الشيوعية جمال كوشش

مساهمات من نزار عقراوي ،عضو الهيئة المؤسسة واحد
قياديي التيار الشيوعي سابقا في اليوم الثاني من المؤتمر.

العمالــي
الناشــط
محمــد
الشــيوعي
البــدراوي ذو االقدميــة
والمعرفــة الموســوعية
الحركــة
بتاريــخ
الشــيوعية والعماليــة
فــي العــراق .حضــر
واغنــاه
المؤتمــر
بنقاشــات ثريــة مســاهما
قــي كل موضوعــات
ا ال بحــا ث .

عقــدت اللجنــة القياديــة
املنتخبــة مــن قبــل املؤمتــر
اجتامعهــا االول املوســع
بحضــور اكرثيــة اعضائهــا
وعــدد مــن كــوادر منظمــة
البديــل الشــيوعي يــوم 20
مــن ايلــول  2018حيــث
ناقشــت فقــرات جــدول
اعاملهــا وفــق توجيهــات
وقــرارت املؤمتــر .واصــدرت
عــدة قــرارات منهــا قــرار
حــول بنــاء تنظيــات
منظمــة البديــل الشــيوعي
يف كوردســتان ويف الخــارج
وحــول املاليــة واالعــام

أهمية البديل الشيوعي العراقي
يف الوضع الراهن
خالد حسني سلطان
تعــاين الحركــة الشــيوعية واليســارية يف العـراق منــذ زمــن ومللمــة اطيــاف
وبالــذات منــذ االحتــال البغيــض لبلدنــا يف  2003ولحــد اليســار الحقيقــي
اآلن ،مــن حالــة غــر طبيعيــة مــن التشــظي واالنقســامات بــكل أجنحتــه وال ســيام التــي مل تتلــوث بخيانــة الوطــن
واالنشــقاقات وال اريــد اســتخدام مصطلــح التــرذم وان مــن خــال التعــاون مــع املحتــل ،وان وفقــوا يف مســعاهم
كانــت قــد وصلــت اىل تلــك املرحلــة فعليــا .وال ســيام بعــد هــذا ،فهــم يشــكلون بديــل عراقــي ناضــج يصلــح
االنحــدار والســقوط املــدوي ملجموعــة اللجنــة املركزيــة لحلحلــة الوضــع العراقــي الراهــن وتجــاوز مأســاة عقــد
والتــي يتعامــل معهــا البعــض كونهــا الواجهــة اليســارية ونصــف مــن الضيــاع العراقــي والتبعيــة الذليلــة ،رغــم
الرســمية يف العــراق ،واعنــي بــه االنحــدار يف املســتنقع صعوبــة املوقــف وتعـ ّرج الطريــق ولكــن همــم الصادقــن
األنكلوأمريــي ،مــن خــال تأييــد االحتــال فعليــا ورفضــه وعزمهــم املبــديئ وحســهم الوطنــي الخالــص تع ّبــد
دون مناهضتــه بالبيانــات الرســمية واالعالميــة والتعامــل طريــق الخــاص ،ولألمانــة فهــم ابعــد مــن ان يكونــوا
معــه كأمــر واقــع او أفضــل الســيئات ،وع ّمــدت موقفهــا مكملــن وال امتــداد او انشــقاق مــن جنــاح يســاري
هــذا باملشــاركة يف مجلــس الحكــم والتشــكيالت الحكومية آخــر ،وبدقــة اكــر فهــم ليســوا جنــاح انشــقاقي مــن
او شــبه الحكوميــة الالحقــة ومــا نتــج منهــا ،والتخبــط يف الحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي ،الن الــذي حصــل هو
تحالفــات مــا انــزل اللــه بهــا مــن ســلطان ،لينتهــي بهــا اســتقاالت فرديــة ،دون اي متســك او اســتغالل وال مطالبــة
املطــاف اىل حالــة تبــادل االتهامــات بــن عنــارص قياديــة بــاي مفصــل او صحيفــة وتبعــات ماديــة مــن الحــزب
وتكذيــب بعضهــم لآلخــر عــر وســائل االعــام العلنيــة املذكــور ،تلتهــا مرحلــة جــر نفــس ،ثــم بيــان ومؤمتــر
ومواقــع التواصــل االجتامعــي ،باإلضافــة اىل حملــة تأســييس أول .ان اجــواء جلســة اليــوم االول ،االفتتاحيــة
اســتقاالت جامعيــة او تجميــد البعــض لنشــاطه الحــزيب للمؤمتــر ونــوع الحضــور مــن مندوبــن وضيــوف ( وكنــت
مبــا فيهــا حتــى اعضــاء يف املكتــب الســيايس واللجنــة احــد الضيــوف ) والتــي ضمــت منــاذج مــن كل اطيــاف
املركزيــة واعضــاء املكاتــب واملحليــات ،ولألمانــة فــان اليســار العراقــي ،ممــن يطلــق عليهــم تســمية ( خــارج
االنشــطارات طالــت كل اطيــاف اليســار ولكــن بحــدود التنظيــم ) ،وطريقــة التصويــت عــى لجنــة رئاســة املؤمتــر
اقــل مــن حيــث اســس الخــاف والتشــهري والتكذيــب ،املؤقتــة تؤكــد وتنمــذج ملــا نقــول حيــث االجــواء الرحبــة
يف هــذا الوقــت الــذي تكشــفت يف الســاحة العراقيــة دون اي ضغــوط او تهجــات وحريــة الــكالم والطــرح
الكثــر مــن امليــول واالتجاهــات املزيفــة عــى حقيقتهــا متاحــة للجميــع ضمــن ضوابــط اتفــق عليهــا مقدمــا،
املــرة وبــرزت انيــاب حــادة لطحــن املخالــف ،وعشــعش واجــواء املشــاورة والتصويــت بــكل كبــرة وصغــرة التــي
الفســاد يف كل مفاصــل الدولــة ،ولعــل مــا حــدث يف ســادت كل اج ـراءات اليــوم األول دون اي متســك اعمــى
البــرة العزيــزة مثــال صــارخ عــى مــا نقــول .مــع كل ورصاع او تطاحــن حــول اي قضيــة او مفصــل او مركــز
هــذا فقــد املواطــن البديــل العراقــي الوطنــي والســيايس حتــى وان كان مؤقتــا ورحابــة صــدر مــن الجميــع .ولــي
املناســب ،وســاعدت تلــك االجــواء للحديــث عــن اصــاح نلقــم املتقولــن حجـرا ،فنقــول ،رغــم ان الــكادر االســايس
وتطهــر وال ســيام للفاشــلني عــى مــدى  15عامــا ،ولــو كان يف الجلســة ونــواة التأســيس ،هــم مــن عنــارص الحــزب
يف الســاحة ،يســار عراقــي حقيقــي موحــد لــكان هنالــك الشــيوعي العــايل العراقــي ســابقا ،لكــن االجــواء كانــت
حديــث وواقــع اخــر مــع هــذا املــد الجامهــري الرافــض تشــر اىل مرحلــة جديــدة وافــق أوســع وأرحــب ،وقــد
والجــازع مــن املحاصصــة واملذهبيــة والطائفيــة ،الباحــث تجــاوز هــؤالء الرفــاق تلــك املرحلــة واشــكاالت وظــروف
عــن بديــل عراقــي نظيــف ونزيــه يتــوىل امــور البلــد  ...االســتقالة بنفــس مبــديئ واصالــة شــيوعية ووطنيــة ،وهــم
ولكــن هيهــات ان تجــد ذلــك اليســار يف الظــرف الراهــن .بصــدد عمــل جــدي جديــد بخــرة مرتاكمــة متجــددة
لذلــك بــادرت مجموعــة خــرة مــن الشــيوعيني العراقيــن وبجهــود الجميــع واالبــواب مفتوحــة لــكل صاحــب نيــة
اىل بيــان تأســييس ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف الع ـراق صادقــة مبدئــا ووطنيــا .تحيــة حــب واحــرام وتقديــر
يف متــوز املــايض تلتهــا بعقــد مؤمترهــا التأســييس االول يف للمؤمتــر األول ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق.
بغــداد للفــرة  17ــــ  19أيلــول ثــم اصــدرت بالغــا ختاميــا امنياتنــا اىل االخــوان واالصدقــاء والرفــاق يف البديــل
ألعــال املؤمتــر ،لتشــكل تلــك الوثائــق وشــخوصها نبتــة الشــيوعي باملوفقيــة والنجــاح يف مســعاهم وإنــا معكــم
نقيــة ليســار عراقــي حقيقــي جديــد ،بعــد ان شــوهت عــى هــذا النهــج ،قلبــا وقالبــا ،رغــم كل ضجيــج األواين
متامــا صــورة اليســار مــن ســارقي العنــوان وكــا ذكرنــا ،الفارغــة .
البديــل الشــيوعي العراقــي ــــ وكــا أرى ــــ تعنــي بديــل
مــزدوج (شــيوعي ــــ عراقــي ) ،شــيوعي إلعــادة بنــاء بغداد  22 /ـ  9ـ 2018

مساهمة من قبل محمد شنان حول مواضيع المؤتمر

مداخالت حول التنظيم وحول قضايا المرأة من قبل شيرين عبداللـه،
وهي من كوادر مدينة السليمانية ،ومقيمة في الخارج حاليا.

كوادر شيوعية قيادية من سامراء :ماجد حميد واحالم طه في الصف االول .وفي
الصف الثاني ناشطة مناهضة للعنصرية علياء علي وناشط طالبي سجاد طالب
والصور في االسفل :الرا محمد ،عمر الكعبي ،وكوكبة من الشباب في المؤتمر.

مشاهد من املؤمتر
األول ملنظمة البديل
الشيوعي يف العراق

فالح علوان رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية يجيب على االسئلة
حول بحثه عن اوضاع الطبقة العاملة والتنظيم العمالي
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 .3املجتمــع يف العــراق مجتمــع راســايل تتحكــم عالقــة راس
املــال وعالقــات االنتــاج البضاعــي املوســع مبجمــل حياتــه
االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية والفكريــة ويعيــش تحــت
ســيادة راس املــال الــذي تخضــع حركتــه لقوانــن رأس املــال
تجســم وعمــل هــذه القوانــن
االحتــكاري العاملــي ،وشــكل ّ
يف الع ـراق يفــرض ،ضمــن مــا يفــرض ،الشــكل الحــايل للنظــام
الســيايس الربجــوازي القومــي واالســامي وأســلوب معيشــة
وحيــاة الطبقــات االجتامعيــة .ان االزمــة االجتامعيــة واالوضــاع
التــي يعيشــها املجتمــع بكليتــه ،هــي نتــاج لهــذه العالقــة،
وبالتــايل فــان الــرد عــى معضــات املجتمــع ،ال ميكــن انجازهــا
دون االنطــاق مــن النقــد العمــي لعالقــات رأس املــال ،ودور
الطبقــة العاملــة الرئيــي يف رســم مصــر املجتمــع الســيايس
واالقتصــادي واالجتامعــي.
 .4ان الــرد عــى ازمــة املجتمــع الراهنــة واالوضــاع املأســاوية
الناجمــة عــن ســيطرة رأس املــال وفــرض سياســاته عــى كل
مفاصــل الحيــاة ،ال ميكــن انجازهــا دون الثــورة االجتامعيــة
للطبقــة العاملــة وتغيــر اســس النظــام الســيايس واالجتامعــي
واالقتصــادي ،وهــذا يعنــي اقامــة التنظيــم االشــرايك للمجتمــع.
ان االشــراكية هــي الجــواب عىل كل مــآيس وازمات الرأســالية،
يف العــامل ويف العـراق كبلــد راســايل خاضــع لقوانني الرأســالية.
 .5ان سياســات واســراتيجية امريــكا والــدول االمربياليــة
الغربيــة املتحالفــة معهــا وحلفائهــا االقليميــن وحربهــا عــى
العــراق تحقيقــا ملصالحهــا الجيــو -سياســية واالقتصاديــة
والعســكرية ،قــد حولــت العــراق ،وباالخــص منــذ العقــود
الثالثــة االخــرة ،اىل ميــدان حــروب كارثيــة وحصــار اقتصــادي
مد ّمــر ومجــازر قــوى ارهابيــة مــن «القاعــدة» وداعــش
وغريهــم ،وحــروب بالوكالــة والتــي راح ضحيتهــا اكــر
مــن مليــون انســان مــن ســكان العــراق االبريــاء .ان هــذه
السياســات واالســراتيجية والحــروب الرجعيــة وتحويــل
ســلطة الدولــة وامــر التحكــم بالجامهــر ومقدراتهــا اىل ايــدي
جامعــات واحــزاب تيــارات االســام الســيايس والقوميــن
الرجعيــة وميليشــياتيهم منــذ  ،2003الحقــت رضبــات ســاحقة
متتاليــة بالبنيــان املــدين للمجتمــع وحيــاة ومصــر جامهــر
العــال والكادحــن واملفقريــن وباألخــص املــرأة التــي اصبحــت
الضحيــة االوىل لهــذه الهجمــة االمربياليــة الوحشــية .قضــت
اجيــال متالحقــة مــن االطفــال والشــبيبة ،باالخــص مــن اوســاط
عوائــل العــال والكادحــن واملفقريــن ،خــال العقــود االخــرة،
حياتهــم يف البــؤس والعــوز والحرمــان وفقــدت مئــات ومئــات
الــاف منهــم حياتهــم يف فصــول تراجيديــا الحصــار االقتصــادي
والحــرب واالرهــاب.
 .6يعيــش العــراق ،يف الوقــت الراهــن ،يف خضــم ازمــة
اجتامعيــة متفاقمــة عميقــة وواســعة ومتمثلــة بافقــار متزايــد
لقطاعــات واســعة مــن جامهــر العــال والكادحــن وحرمانهــم
مــن تلقــي الخدمــات العامــة الرضوريــة يف ميــدان التعليــم
والصحــة وتجهيــز امليــاه والكهربــاء والخدمــات االجتامعيــة
الرضوريــة  ،واتســاع رقعــة البطالــة الهائــل وضآلــة فــرص
العمــل يف اوســاط الشــباب والشــابات .ان هــذه االزمــة ناتجــة
عــن تفاقــم تناقضــات الرأســالية يف العــراق وآليــات عملهــا
والسياســات النيوليرباليــة االقتصاديــة لســلطة تيــارات االســام
الســيايس والقوميــن الربجوازيــة وميليشــياتها وفســادها املــايل
واالدراي وغريهــا .كــا ان النظــام الســيايس الحــايل متــأزم مــن
حيــث االســاس اذ يــدور رصاع مزمــن فيــا بــن مختلــف تياراته
وقــواه واجنحتــه حــول توزيــع الســلطة والــروات عــى اســس
قوميــة وطائفيــة بحيــث اصبــح وجــود النظــام نفســه وإدامتــه
يعنــي اســتمرارغياب األمــان للجامهــر وتفاقــم االزمــة وتزايــد
أبعــاد الفســاد ومعانــاة الجامهــر .هــذا ،وان مســاعي تيــارات
االســام الســيايس والســلطات ألســلمة املجتمــع ،بقــوة الســاح
وســن القوانــن ورصف ميليــارات الــدوالرات لذلــك ،تصطــدم
كل يــوم مــع تطلعــات الجامهــر وباألخــص الشــبيبة والطــاب
والجيــل الصاعــد التــ ّواق اىل الحريــة والتمتــع بالحقــوق
والحريــات الفرديــة واملدنيــة املعــارصة.
 .7انعكــس تأثــر هــذه االزمــة السياســية واالجتامعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة الخانقــة عــى الطبقــة العاملــة
والجامهــر ،وتســ ّبب بنضــاالت اقتصاديــة عامليــة متواصلــة
واحتجاجــات جامهرييــة وشــبابية شــبه مســتمرة عــى صعيــد
البــاد بوجــه البطالــة والفقــر والوضــع القائــم والقيــود عــى
الحريــات ونقــص الخدمــات ،التــي تشــكل االرضيــة الي نهــوض
جامهــري ثــوري النهــاء الوضــع القائــم وانهــاء الســلطات
الحاكمــة .مــا تفتقــر اليــه هــذه النضــاالت واالحتجاجــات ،لحــد
االن ،يك تتقــدم باتجــاه خلــق ازمــة ثوريــة وتحقيــق نهــوض
ثــوري النهــاء النظــام القائــم ومــآيس الوضــع الحــايل لصالــح
جامهــر العــال والكادحــن واملفقَريــن ،هــو تأثــر دورالطبقــة
العاملــة الســيايس املســتقل ودور التيــار املاركــي والشــيوعي
الف ّعــال يف تنظيمهــا وقيادتهــا .ان فصــل صفــوف االحتجاجــات
والنضــاالت العامليــة والجامهرييــة عــن اهــداف واجنــدة وآفاق
القــوى والتيــارات الرجعيــة الربجوازيــة الدينيــة والطائفيــة
والعشــائرية والقوميــة واالصالحيــة املختلفــة وسياســاتها
العمليــة جــزء مــن تحقيــق هــذا التقــدم لنشــوء وضــع ثــوري
وازمــة ثوريــة عــى صعيــد املجتمــع.

رشيد اسماعيل ،الشيوعي القيادي المخضرم ،وعضو الهيئة المؤسسة،
يغني مبتهجا ً بنتائج المؤتمر في اليوم الثاني في نهاية النهار.

أجمعت معظم القوی الیساریة يف کردستان
العراق (مبن فیهم الشیوعیون والشعبویون
واالنارکییون وکذلک القومیون الرادیکالیون) عىل
مقاطعة اإلنتخابات الربملانیة إلقليم كوردستان
التي جرت يف ( ،)٢٠١٨-٩-٣٠اتخاذ هذا املوقف
السيايس املوحد ،أي تکتیک املقاطعة ،أدى
اىل تجميع حرکات إجتامعیة وتیارات فکریة-
سیاسیة وحزبیة مختلفة تحت مظلة واحدة.
ما یهمنا هنا ،هو إلقاء الضوء علی األسس الفکریة
والسیاسیة للشیوعیین يف إتخاذ موقف املشارکة
أو املقاطعة لإلنتخابات الربملانیة وبالذات يف
االنتخابات العراقیة واالقلیمیة الکردستانیة
االخیرة ،وترک نقد األسس الفکریة والسیاسیة
للتیارات غیر الشیوعیة لفرصة اخری.

 .8ان ضعــف الــدور الســيايس للطبقــة العاملــة والكادحــن
والفئــات املحرومــة مــن املجتمــع ،ناجــم عــن كــون الطبقــة
العاملــة مل تتدخــل يف املعــرك الســيايس مــع الربجوازيــة كطبقــة
لهــا سياســتها املســتقلة وبديلهــا الســيايس للمجتمــع .ورغــم
االحتجاجــات العامليــة والحركــة املطلبيــة املتواصلــة للعــال،اال
انهــا مل تســتطع ان تقــوم بدورهــا صــوب انجــاز مصالحهــا
كطبقــة مســتقلة «لذاتهــا» ،لعــدم امكانهــا تبنــي سياســة  .15ان الحركــة الشــيوعية وحزبهــا ،مــن وجهــة نظرنــا ،امــر
اشــراكية لنفســها كطبقــة وللمجتمــع عمومــا .وهــذا الضعــف اجتامعــي طبقــي وجــزء مــن ديناميكيــة الــراع الطبقــي
ذو صلــة وثيقــة بعــدم تطــور الحركــة الشــيوعية والقــوى والســيايس واالجتامعــي والفكــري يف املجتمــع .لــذا نحــن لســنا
فرقــة حزبيــة وال فرقــة فكريــة سياســية وايديولوجيــة خالصــة،
االشــراكية يف املجتمــع.
معزولــة عــن املجتمــع ،تبحــث عــن النقــاء الفكــري والنظــري.
 .9ان لضعــف دور ومشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية أثــر ان النظريــة واالنتقــاد والتحــزب والوســائل النضاليــة لهــا معــانٍ
كبــر يف تأخــر وتراجــع الحركــة االشــراكية واليســارعموما ،طبقيــة وماديــة ملموســة .ان الشــيوعية تيــار ســيايس وفكــري
والحركــة النســوية التحرريــة بوجــه خــاص .ان شــعار ال حركــة وحركــة اجتامعيــة طبقيــة ،وان الحــزب الشــيوعي الربوليتــاري
اشــراكية مقتــدرة وقويــة بــدون حركــة نســوية تحرريــة هــو حــزب مرتبــط بهــذه الحركــة ،وهــو يحقــق اســتقاللية
صاعــدة ،وال حركــة نســوية صاعــدة بــدون تبنــي االشــراكية ،الطبقــة العاملــة الســيايس وينظــم ويقــود الثــورة االجتامعيــة
هــو صحيــح وهــو نتــاج للخــرة التاريخيــة للحركــة االشــراكية للطبقــة العاملــة اىل االنتصــار .ان الشــيوعية هــي االنتقــاد
والنســوية يف العــامل .نحــن نعتــر انخــراط املــرأة يف النضــال الفعــي للعامــل ضــد الرأســالية ،وهــي بهــذا املعنى ليســت اال
االشــرايك ،ركــن اســاس مــن اركان تطويــر الحركــة ،وان النضــال تيــاراً سياســياً وفكريـاً محــددا ،متاميـزا عــن التيــارات االخــرى،
النســوي الجــاري يف املجتمــع باتجــاه التحــرر ،هــو رافــد اســايس متعلقـاً بالطبقــة العاملــة وانتقادهــا الفعــي للراســالية كنظــام
مــن روافــد الحركــة االشــراكية والنضــال األشــرايك ،وبالتــايل طبقــي متضــاد وتناحــري.
فــان تجــذر النضــال النســوي التحــرري وتطويــره هــو مهمـ
ـرايكـة محاور اساسية لربنامج عملنا السيايس
اساســية بالنســبة لنــا وجــزء مــن مهــات بنــاء التيــار االشـ
يف املجتمــع
« .1منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق» تنظيــم شــيوعي
 .10ليســت الطبقــة العاملــة صنفــا او فئــة ،بجنــب الفئــات عــايل منهجــه الفكــري والســيايس ماركــي مســتنبط مــن
االجتامعيــة االخــرى ،امنــا طبقــة اجتامعيــة يرتهــن تحررهــا «البيــان الشــيوعي»؛ يناضــل مــن اجــل تنظيــم وانجــاز الثــورة
كطبقــة بتحريراملجتمــع مــن النظــام الطبقــي الربجــوازي االجتامعيــة للطبقــة العاملــة الســقاط الراســالية وإلرســاء
وبالتــايل تتمركــز مصالــح النضــال الثــوري للمجتمــع والخــروج مجتمــع شــيوعي ،مجتمــع تســوده الحريــة واملســاواة.
مــن ازمتــه ،يف النضــال الثــوري التحــرري لهــذه الطبقــة .غــر  .2انــه تنظيــم شــيوعي أممــي يناضــل مــن اجــل توحيــد
ان رشط تحــول الطبقــة العاملــة اىل قــوة سياســية يف املجتمــع النضــال االممــي للطبقــة العاملــة وتحقيــق اهدافهــا الشــيوعية
هــو االرتقــاء بنضالهــا االقتصــادي والســيايس والفكــري اىل العامليــة ويدافــع عــن مصالــح الطبقــة العاملــة عــى صعيــد
نضــال طبقــي عــايل اشــرايك ،اىل نضــال ســيايس طبقــي عــايل العــامل .وهــو فصيــل مــن فصائــل الحركــة الشــيوعية والعامليــة
بوجــه الطبقــة الربجوازيــة واحزابهــا وسياســاتها وبوجــه الدولــة التحرريــة العامليــة.
بوصفهــا اداة ســيطرة الطبقــة الحاكمــة .ويف هــذا الســياق ،فــان
الــرد الســيايس االشــرايك ،ومــن زوايــة تطــور ال ـراع الطبقــي  .3ان اســقاط النظــام الرأســايل وبنــاء مجتمــع شــيوعي الــذي
العــايل ،عــى املعضــات السياســية التــي يُســتقطب املجتمــع يشــكل جوهــر اهدافنــا وبرنامجنــا االجتامعــي يتحقــق عــر
حولهــا هــو وظيفــة سياســية ملحــة بالنســبة لنــا.
اســتالم الربوليتاريــا ســلطة الدولــة وإرســاء الحكومــة العامليــة.
نناضــل مــن اجــل أن تنظــم الطبقــة العاملــة والجامهــر
 .11وهــذا بطبيعــة الحــال ،يحتــاج اىل تنظيــم التيــار الشــيوعي الكادحــة نفســها يف املجالــس العامليــة ومجالــس الجامهــر
والحركــة الشــيوعية يف اطــار حــزب ســيايس بروليتــاري واســع الكادحــة ،لتحقيــق ارادتهــا السياســية وارســاء الحكومــة
ومتدخــل ومرتبــط بجمهــور العــال والكادحــن واملضطهديــن العامليــة وبنــاء االشــراكية عــر انتصــار ثورتهــا االجتامعيــة .ان
ونضاالتهــم.
انهــاء النظــام الســيايس الربجــوازي القومــي واالســامي القائــم
ان حزبــا كهــذا ،ذو أفــق ســيايس اشــرايك ثــوري ،هــو الــذي يف العــراق ،يشــكل الخطــوة االوىل يف مســار نضــال الطبقــة
بامكانــه ان يجعــل نضــال الطبقــة العاملــة والفئــات الكادحــة العاملــة الســيايس صــوب ارســاء االشــراكية.
االقتصــادي والســيايس يكتســب القــوة واالقتــدار ويوحدهــا  .4ان الوحــدة االيديولوجيــة للربوليتاريــا املناضلــة عــى اســاس
يف نضــال ســيايس مســتقل ومؤثــر الســقاط الدولــة الربجوازيــة املبــادئ املاركســية وتجســم هــذه الوحــدة يف حــزب ســيايس
وارســاء حكومــة عامليــة يك تُقــ ِدم عــى ثورتهــا االقتصاديــة شــيوعي يشــكل ســاح الطبقــة العاملــة الــروري يف نضالهــا
واالجتامعيــة لقلــب النظــام الرأســايل القائــم واملــي قدمــاً التحــرري لالســتيالء عــى ســلطة الدولــة وارســاء الحكومــة
صــوب بنــاء مجتمــع شــيوعي ،متســاو وحــر.
العامليــة .ان تأســيس حــزب ماركــي عــايل ثــوري واســع
تســتطع التيــارات االشــراكية والشــيوعية يف العــراق واجتامعــي منبثــق اساســا مــن اوســاط الربوليتاريــا لتنظيــم
ِ
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تأمــن وســيلة نضاليــة بيــد الطبقــة العاملــة وطــرح سياســة وقيــادة نضــال العــال الطبقــي لتحريــر نفســها واملجتمــع
اشــراكية مرتبطــة فعليــا بالنضــال الطبقــي العــايل وتطويــره .قاطبــة مــن ســيادة راس املــال وراس املــال االحتــكاري ،مــن
كــا ويشــكل ضعــف التيــار االشــرايك داخــل الطبقــة العاملــة عبوديــة نظــام العمــل املأجــور ،ليــس امـراً ممكــن التحقيــق يف
نقطــة الضعــف الرئيســية يف حركــة الطبقــة العاملــة ويف وجــود الع ـراق كمجتمــع راســايل فحســب ،بــل هــو رضوري لوحــدة
صفــوف الحركــة الشــيوعية عــى صعيــد املجتمــع وتطويــر
اليســار والحركــة االشــراكية عــى صعيــد املجتمــع نفســها.
اقتدارهــا النضــايل يف الوقــت الراهــن .يشــكل بنــاء الحــزب
 .13ان الحاجــة اىل وجــود ممثــل للسياســة االشــراكية العلميــة ،الشــيوعي الربوليتــاري مبثابــة وســيلة نضاليــة حزبيــة شــيوعية
يســتمد تصوراتــه مــن املنهــج املاركــي ويرتكــز اىل املاركســية هدف ـاً فوري ـاً لنــا.
كمنهــج وكنظريــة ثوريــة ،هــي مســألة واقعيــة ،وإن رضورتهــا
نابعــة مــن الجــواب عــى قضايــا املجتمــع والحيــاة .تتزايــد  .5ان النضــال النظــري باالســتناد اىل منهــج ماركــس ونظريتــه
رضورة منــو التيــار املاركــي يف اوســاط الطبقــة العاملــة الثوريــة يشــكل بعــدا مــن ابعــاد النضــال الربوليتــاري الطبقــي.
مــع التطــورات التــي تحصــل يف مســرة رصاع هــذه الطبقــة نحــن كمنظمــة نجســد هــذا النضــال يف التحريــض والدعايــة
وباتــت تنعكــس هــذه الــرورة عــى صعيــد املجتمــع بــإرصار السياســية باســتمرار لغــرض تأمــن اســتقاللية الطبقــة العاملــة
متزايــد .هنــاك حلقــات شــبابية وطالبيــة ماركســية ،وهــم الســيايس والفكــري يف مياديــن النضــال الطبقــي الدائــر يف
بشــكل رئيــي ومــن حيــث انتامئهــم االجتامعــي مــن اوســاط املجتمــع.
الطبقــة العاملــة ،تنمــو باســتمرار يف العــراق وكوردســتان .6 .تشــكل تقويــة الطبقــة العاملــة سياســيا وكســب اســتقالليتها
يضــاف اىل ذلــك ،تبحــث هــذه الحلقــات عــن توحيــد نضالهــا السياســية ،كطبقــة يف مختلــف مياديــن الــراع الطبقــي
يف منــر وممثــل للامركســية والشــيوعية الربوليتاريــة املنتقــد بوجــه الطبقــات االخــرى وحركاتهــا االجتامعيــة والسياســية
للتيــارات االصالحيــة واملســاومة والقوميــة و»الوطنيــة» التــي واحزابهــا وتياراتهــا السياســية والفكريــة ،ويف جميــع املراحــل
تعمــل باســم الشــراكية والشــيوعية .نحــن نعتــر ان العديــد واالنعطافــات السياســية واالجتامعيــة التــي ميــر بهــا املجتمــع،
مــن التيــارات املوجــودة يف العــراق تواصــل وجودهــا عــن وظائــف ملحــة وآنيــة بالنســبة لنــا .ان الــرد عــى معضــات
طريــق التحــدث بأســم السياســة االشــراكية وباســم املاركســية ،النضــال الطبقــي العــايل الســيايس والفكــري والتنظيمــي،
ولكنهــا مل تســتطع الــرد عــى بنــاء وســيلة نضاليــة طبقيــة بيــد وعــى معضــات الحركــة الشــيوعية والفكريــة عــى صعيــد
العــال ،عــى أســاس الوحــدة حــول املبــادئ املاركســية الثوريــة املجتمــع ،يشــكل مهامــا اساســية لنــا لتحقيــق هــذا الهــدف
وتطبيقاتهــا الحيــة ازاء معضــات الحركــة العامليــة والشــيوعية ولتقويــة الحركــة الشــيوعية والعامليــة يف العــراق واملنطقــة.
املعــارصة .نحــن نعتــر تيارنــا خطــوة باتجــاه متثيــل السياســة
الشــيوعية الثوريــة واالشــراكية العلميــة والخــرة التاريخيــة  .7النضــال االقتصــادي للطبقــة العاملــة وجــه مــن اوجــه
للطبقــة العاملــة يف الع ـراق والعــامل.
نضــال العــال الطبقــي .نعمــل بــكل قوانــا لتقويــة هــذا
النضــال ونعمــل مــن اجــل وحــدة نضــال العــال واعــاء
 .14ان النضــال العــايل بوجــه رأس املــال مرتبــط بحيــاة اقتدارهــم النضــايل وتوحيــد صفوفهــم وتنظيمهــم يف املنظــات
الطبقــة العاملــة ومواجهتهــا اليوميــة لالســتغالل ،والنضــال
النظــري بوجــه الربجوازيــة بــكل تالوينهــا وايديولوجيتهــا
هومســألة موضوعيــة ورضوريــة ،وهــو جــزء مــن النضــال
الواعــي ضــد الرأســال .والنضــال النظــري داخــل اليســار
والتيــارات االشــراكية هــو جــزء مــن النضــال االشــرايك.

حول األسس الفکریة
والسیاسیة للمقاطعة
الربملانیة      

ان هدف مشارکة الشیوعیین يف اإلنتخابات
الربملانیة الربجوازیة هو بالدرجة االولی إستغاللها
کمنرب للدعایة ألجل التوعیة األشرتاکیة وجلب
الجامهیر الکادحة لالفق االشرتاکي والربنامج
الشیوعي ،وکذلک فضح القوی الربجوازیة
املختلفة وسیاساتها املضادة ملصالح العامل
والکادحین .من هذا املنطلق ،وکام أشار لینین
إلی إنهم شارکوا يف أکرث الربملانات رجعیة يف
العامل.

واستبدالها مبؤسسات مجالسیة متثل ارادتها.
اال ان هذە الحرکات االحتجاجیة باإلضافة الی
التجربة التأریخیة لهذه الجامهیر الکادحة مع
کال السلطتین وخالل الدورات االنتخابیة السابقة،
قد أوصلتها إلی تجاهل هذه العملیة .إن ضئالة
نسبة املشارکة يف کال العملیتین االنتخابیة ،اي
العراقیة التي جرت يف شهر آیار واالقلیمیة التي
جرت فی ایلول تعکس هذا الواقع ،أي تجاهل
اکرثیة الجامهیر الکادحة لهذه العملیة کوسیلة
إلیجاد أي تغییر يف حیاتها.

إن إتخاذ تاکتیک املقاطعة او املشارکة یقع علی
تقییم وتشخیص الظرف السیايس الخاص الذي
تجري فیه العملیة اإلنتخابیة ،واملرتبط خصوصا
مبدی تطور الحرکات االعرتاضیة االجتامعیة
واملزاج السیايس للجامهیر الکادحة يف تلک
اللحظة التأریخیة ،وکام أشار إلیه تروتسکي بأنه
ان ضامن املشارکة السیاسیة الواقعیة للجامهیر ال يجوز مقاطعة املؤسسات التمثيلية إال إذا
يف إدارة املجتمع ،من وجهة النظر الشیوعیة ،كانت الحركة الجامهريية قوية مبا يكفي لإلطاحة
لیست عرب املٶسسة الربملانیة ،بل من خالل بتلك املؤسسات أو تجاهلها.
السلطة املبنیة علی املٶسسات املجالسیة .لکن
موقف الشیوعیین تجاه االنتخابات الربملانیة رغم وجود موجة من اإلرضاب واملظاهرات
وخاصة مقاطعتها ال يُستنتج من هذا املبدأ العارمة ضد کال السلطتین املرکزیة واألقلیمیة
بصورة مبارشة ومیکانیکیة ،وهذا جيل يف موقف لکننا لسنا امام حرکة جامهیریة طبقیة منظمة أواخر ایلول ٢٠١٨
قویة وقادرة علی اإلطاحة بتلك املؤسسات
لینین ونقده للشیوعیة الیساریة.

لذا فالسیاسة الشیوعیة الصحیحة يف هذا الظرف
السیايس الخاص لیست السیر مع القلة املتوهمة،
بل اإلرتقاء بالتجاهل العميل للجامهیر الغفیرة
من العامل و الکادحین واألحرار لهذە املرسحیة
ضد احزاب الطبقة الحاکمة من القومیین
واألسالمین و الیربالیین القومیین .األنتامء إلی
هذە املقاطعة العملیة للجامهیر الکادحة يف
هذە اللحظة التأریخیة واإلرتقاء بها ،هو الذي
يشکل اساس إتخاذ التکتیک الشیوعي و الثوري
مبعناه الخاص يف تلک اللحظة االنتخابیة.

العامليــة الجامهرييــة .ان تقويــة وتطويــر املنظــات العامليــة مصالــح تقــدم النضــال الطبقــي العــايل االشــرايك باالخــص يف
الجامهرييــة مــن املجالــس والنقابــات ومختلــف اشــكال كوردســتان.
الجمعيــات الجامهرييــة وتوحيــد صفــوف نضالهــم تشــكّل
ـية بالنســبة لنــا لتقويــة نضــال العــال يف مختلــف  .14ان املحاورالرئيســية للخطــوات واملطالــب االصالحيــة ،يف
مهامـاً اساسـ ً
مياديــن الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية والثقافيــة
القطاعــات واملناطــق.
للجامهري،عــى ضــوء مكتســبات الحركــة التحرريــة العامليــة
 .8إن الدفــاع عــن وحــدة نضــال الطبقــة العاملــة ضــد العامليــة والشــيوعية الثوريــة واليســار العاملــي ،ويف ميــدان
الربجوازيــة وتقويتهــا عــى صعيــد عمــوم العـراق والدفــاع عــن القضــاء عــى التمييــز عــى اســاس الجنــس والجنــدر ولــون
مصالــح تقــدم نضــال الربوليتاريــا الطبقــي االشــرايك واالممــي البــرة والقوميــة والديــن والطائفــة وغريهــا ،تشــكل جــزءاً
عــى نطــاق العـراق وكوردســتان تعتــر مهمــة أساســية وملحــة مــن مطالبنــا .كــا انهــا متثــل رايتنــا يف الحــركات املطلبيــة
بالنســبة لنــا .ويف هــذا الســياق ،يشــكل التصــدي لالفــاق العامليــة والجامهرييــة يف النضــال مــن اجــل فــرض االصالحــات
والسياســات واالفــكار الربجوازيــة القوميــة والدينيــة والطائفيــة عــى النظــام الراهــن يف العـراق يف ميــدان الحريــات السياســية
والعنرصيــة ،واالجنحــة الربجوازيــة يف اليمــن و»اليســار»التي واملدنيــة والفرديــة ،حريــة املعتقــد أو اإللحــاد ،حريــة االحتجاج
تخلــق التفرقــة والتشــتت يف صفــوف الربوليتاريــا ونضالهــا والتنظيــم والتعبــر ،حقــوق امل ـراة ومســاواتها ،حقــوق االف ـراد
املوحــد ،هــو مهمــة ملحــة بالنســبة لنــا.
عــى اســاس الجنــدر ،التحســينات يف حيــاة الطبقــة العاملــة
واملحرومــن واملُفقَريــن  ،القضــاء عــى التمييــز القومــي
 .9نعتــر جميــع التيــارات واالحــزاب واملنظــات التــي والطائفــي والدينــي ،منــع عقوبــة االعــدام والســجن املؤبــد،
كانــت تعمــل ،او ال تــزال تعمــل ،تحــت اســم االشــراكية الدفــاع عــن حقــوق االطفــال وحاميتهــم ،حاميــة البيئــة وغريها
والشــيوعية ،مثــل الشــيوعية الربجوازيــة للقطــب الســوفيايت مــن املكتســبات يف ارتقــاء شــأن االنســان ومســاواته وحقوقــه
والســتالينية ،الشــيوعية «الصينيــة» واملاويــة والعاملثالثيــة وحرياتــه وتطويــر ابداعاتــه وخالقياتــه.
وفروعهــا املختلفــة ،االوروشــيوعية وتيــارات جنــاح اليســار
الربجــوازي القومــي و»الوطنــي» واحزابــه ومنظامتــه وتياراتــه  .15يعمــل» منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق» مبثابــة
الفكريــة داخــل الحركــة القوميــة و»الوطنيــة» ،وتحــت مختلف منظمــة ووســيلة نضاليــة لتشــكيل حــزب شــيوعي ثــوري
املســميات األخــرى هــى تيــارات واح ـزاب برجوزايــة ،اذ انهــا ماركــي يف الع ـراق بــارسع وقــت ممكــن .وذلــك عــن طريــق
غــر عامليــة وغــر شــيوعية مــن حيــث االفــاق واالهــداف مؤمتــر تأســييس يشــارك فيــه جميــع اف ـراد وناشــطي الحركــة
والربنامــج االجتامعــي .كــا ونعتــر تيــار اليســار الشــعبوي الشــيوعية الربوليتاريــة واملنظــات والحلقــات املاركســية
واليســار الراديــكايل الهامــي ومــن عــى شــاكلتهم تيــارات املختلفــة يف عمــوم العــراق الذيــن يتفقــون عــى املحــاور
غــر عامليــة ،متعلقــة بفئــات برجوازيــة صغــرة مــن املثقفــن االساســية لربنامــج اجتامعــي وســيايس للشــيوعية مبنيــة عــى
واوســاط املعرتضــن ضمــن املجتمــع الراســايل ،يعملــون باســم النقــد املاركــي للرأســالية وتحقيــق اســراتيجية الثــورة
املاركســية والشــيوعية .لقــد رســم عــدد مــن التيارات املاركســية االجتامعيــة للطبقــة العاملــة والتكتيــكات السياســية عــى
الثوريــة حدودهــا مــع قســم مــن هــذه الشــيوعية الربجوازيــة مســار تلــك األســراتيجية واســلوب العمــل الشــيوعي لبنــاء
والربجوازيــة الصغــرة خــال العقــود الســابقة ولكــن بوجــه وتقويــة حــزب شــيوعي عــايل ثــوري واســع .نحــن كمنظمــة
خــاص رســم منصــور حكمــت وتيــار «الشــيوعية العامليــة» شــيوعية نهــدف لتوحيــد نضــال الشــيوعيني يف عمــوم الع ـراق
الحــدود الفاصلــة بينــه وبــن جميــع تلــك التيــارات الربجوازيــة وانعقــاد هــذا املؤمتــر التأســييس حيــث ســيقر برنامــج الحــزب
والربجوازيــة الصغــرة ونحــن نعتــر ذلــك جــزءاً مــن مكاســب االجتامعــي واســراتيجته وتكتيكــه الســيايس االســايس ونظامــه
الحركــة املاركســية والشــيوعية .ان النضــال الفكــري والســيايس الداخــي وسياســاته التنظيميــة الحزبيــة وقيادتــه وغريهــا.
ضــد التيــارات الفكريــة والسياســية واالحــزاب واملنظــات
غريالعامليــة والتــي تســاهم يف إعاقــة تطــور ال ـراع الطبقــي  .16نحــن منظمــة شــيوعية ال نختلــف عــن بقيــة االحــزاب
العــايل املســتقل واملوحــد باســم الشــيوعية واالشــراكية ،العامليــة اال مبــا يصفــه «البيــان الشــيوعي» ملاركــس وانجلــز
فيــا يخــص اختــاف الشــيوعيني عــن باقــي االحـزاب العامليــة.
يشــكل مهمــة اساســية ومســتدامة بالنســبة لنــا.
 .10يشــكل النضــال الثــوري مــن اجــل تحــرر املــرأة وتحقيــق  .17نعتــر جميــع املنظــات الشــيوعية املشــاركة معنــا يف
مســاواتها الكاملــة مــع الرجــل وانهــاء قمعهــا ورفــع الظلــم افاقنــا وبرنامجنــا الشــيوعي االجتامعــي ،واالح ـزاب والتيــارات
واملنظــات املاركســية القريبــة سياســيا وفكريــا منــا ،عــى
عنهــا مهمــة اساســية مــن مهامنــا.
صعيــد العــراق واملنطقــة وعــى النطــاق االممــي ،احــزاب
ان القضــاء بشــكل ثــوري عــى القمــع والظلــم القروســطي ومنظــات صديقــة لنــا وســنبقى عــى عالقــة نضاليــة مخلصــة
والســلطة الذكوريــة املفروضــة عــى املــرأة يف العــراق معهــم وكل حســب قربــه الســيايس والفكــري منــا.
واملنطقــة ،وقلــع جــذور اســتعبادها ،هــو مهمــة آنيــة بالنســبة
لنــا .نناضــل مــن اجــل دك كامــل بنيــان القيــود املفروضــة عــى  .18نناضــل مــن اجــل تقويــة الخــط املاركــي الثــوري
املــرأة ،ونســعى لتحقيــق تحررهــا ومســاواتها كجــزء مــن نضالنا واملنظــات الشــيوعية الثوريــة داخــل الحركــة الشــيوعية عــى
االشــرايك الثــوري إلســقاط راس املــال والراســالية حيــث ان الصعيــد األممــي واألقليمــي.
القســم االعظــم مــن ثقــل الظلــم عــى امل ـراة وخنــق حقوقهــا  .19ندعــو الطبقــة العاملــة وناشــطي الحركــة العامليــة اىل
وحرياتهــا يقــع عــى كاهــل امل ـراة العاملــة والكادحــة واملــرأة تبنــي التيــار املاركــي وهــذه املحــاور والتوجهــات يف نضالهــا،
املحرومــة واملهمشــة .ان ارســاء وتقويــة حركــة نســوية تحرريــة وندعوهــا اىل توحيــد النضــال الشــيوعي املنظــم معنــا .كــا
وتنظيــم وتطويرمقاومــة املــراة بوجــه الظلــم واالســتعباد يف وندعــو جميــع النشــطاء والقــادة العامليــن والكادحــن
مختلــف مياديــن الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية ونشــطاء االعرتاضــات االجتامعيــة ذوي االفــق الشــيوعي
والثقافيــة عــى صعيــد البــاد تشــكل مهامــا آنيــة وملحــة لنــا .وجميــع املناضلــن الشــيوعيني الثوريــن يف عمــوم الع ـراق اىل
هــذا ،ونناضــل ،ونشــارك يف جميــع نضــاالت املــرأة ضــد رص صفــوف نضالهــم معنــا داخــل اطــار «منظمــة البديــل
اضطهادهــا ويف دفاعهــا عــن حقوقهــا وحرياتهــا ومســاواتها الشــيوعي يف العـراق» والســر معــا صــوب بنــاء حــزب شــيوعي
مــع الرجــل ،كــا وندعــم كل نضــال مــن اجــل رفــع الظلــم برولتيــاري قــوي وجامهــري.
واالضطهــاد عنهــا وتحســن وتحقيــق االصالحــات يف حياتهــا
ونيــل حقوقهــا وحريتهــا.
 .11ان النضــال مــن اجــل االصالحــات السياســية واالقتصاديــة

الهيئة املؤسسة:

واالجتامعيــة ،واالنخــراط الفعــي يف جميــع مياديــن نضــال رشــيد اســاعيل ،نــزار عقــراوي ،محمــد شــنان ،جاســم
الطبقــة العاملــة والجامهرياملحرومــة والفئــات املضطهــدة حســن ،ينــار محمـــد ومؤيــد احمــد

لتحقيــق تلــك اإلصالحــات جــزء مــن مهامنــا الفوريــة .ان
االصالحــات والنضــال مــن اجــل تحقيقهــا ال ينفصــان عــن
النضــال الثــوري مــن اجــل انجــاز الثــورة االجتامعيــة للطبقــة
العاملــة حيــث توجــد عالقــة عضويــة بــن االصالحــات والثــورة،
ونحــن نعمــل عــى تجســيد هــذه العالقــة يف مجمــل نضالنــا يف
ميــدان االصالحــات.

املوقعون:

ابتســام مانــع ،أحــام طــه ،ثريــا طاهــر ،جــال كوشــش،
حســام كريــم ،حيدرالجاســم ،رحــاب فيصــل ،شــرين
 .12فصــل الديــن عــن الدولــة والرتبيــة والتعليــم مطلــب عبداللـــه ،عبــاس فاضــل ،عبداللـــه صالــح ،عيــدان عليوي،
فــوري ومهمــة مبــارشة وعاجلــة مــن مهــات نضالنــا.
كــال حســن (اســطة كــال) ،ماجــد حميــد ،محمــد
االســمر ،نــوزاد بابــان ونــادر عبدالحميــد.

 .13نؤكــد عــى حــل املســالة القوميــة الكرديــة يف كوردســتان
العــراق بطريقــة ســلمية عــر تطبيــق حــق الجامهــر يف
كوردســتان العـراق باالنفصــال وتشــكيل دولة مســتقلة ام البقاء
ضمــن الع ـراق بحقــوق متســاوية مــع بقيــة املواطنــن وذلــك
باج ـراء االســتفتاء الحــر والشــامل للجامهــر يف كوردســتان .ان
املوقــف الرســمي لـــ «منظمــة البديــل الشــيوعي يف الع ـراق»
اثنــاء تطبيــق هــذا الحــق ،فيــا يخــص االنفصــال ،يتحــدد وفــق

منظمة البديل الشيوعي يف العراق
 25متوز 2018

إبتذال ماركس بإسم املاركسية اللينينية

رشيد
إمساعيل

يـراودين منــذ فــرة طويلــة التفكــر مبوضــوع اال وهــو
بخصــوص اخت ـزال املاركســية بقــادة شــيوعيني بعــد
وفاتهــم مــن قبــل مريديهــم واحزابهــم .
هنــاك تأريــخ مــن تأســيس االحــزاب املاركســية
تحــت عناويــن واســاء مختلفــة مثــل حــزب العــال
االشــرايك الدميوقراطــي والــذي كان ســائدا يف كثــر
مــن االحــزاب املنضويــة يف االمميــة الثانيــة؛ ويف
برنامجهــا تأكيــد املؤسســن عــى انــه حــزب ماركــي
 .يســتمد فكــره ونظريتــه مــن برنامــج البيــان
الشــيوعي وطروحــات ماركــس.
يف حيــاة لينــن وقبلــه عــى مســتوى االحــزاب
املاركســية يف القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن
العرشيــن مل يتــم اختـزال املاركســية بقــادة ماركســيني
يف مفاصــل نضــال وعمــل املاركســيني مثــل املاركســية
االنجلســية او الكاوتســكية ،وامنــا كانــوا فقــط
يُع َرفــون باملاركســية .
بعــد انتصــار ثــورة اكتوبــر تغــر اســم حــزب العــال
االشــرايك الدميقراطــي اىل الحــزب الشــيوعي الــرويس.
مصطلــح الحــزب املاركــي اللينينــي مل يســتخدم يف
حيــاة لينــن .ظهــر للتــداول بعــد وفــاة لينــن عنــد
احتــدام الــراع بــن البالشــفة حــول طريــق بنــاء
االشــراكية وظهــور الخالفــات العميقــة بينهــم .
فــكان العبــور عــى الغــاء العمــل املأجــور واالولويــة

آنــذاك الخطــط الخمســية وتحديــث روســيا
ورأســالية الدولــة والــذي كان مــروع ســتالني.
مــا ادى اىل رصاع غــر مبــدأي بــن البالشــفة .
فإســتخدم ســتالني هــذا املصطلــح بوجــه مخالفيــه
اي قمــع اي شــيوعي مخالــف لســتالني واقصــاءه
وبدايــة دكتاتوريــة ســتالني وتصفيــة قــادة ثــورة
اكتوبــر وتفريــغ الســوفيتات مــن محتــواه الثــوري
والقفــز عــى شــعار
(كل السلطة للسوفيتات )
واول ضحايــا هــذا الخــط غــر الشــيوعي تروتســي
.مبعاونــة زينوفيــف وكامنيــف الهزيلــن وبوخاريــن
ودارت الدوائــر عليهــم تباعــا ومتــت تصفيتهــم
جســديا مــن قبــل ســتالني  ..اي معــارض لســتالني
يرفعــون بوجهــه معــاداة اللينينيــة كــا هــذا الشــعار
(الرتوتســكية معــاداة الشــيوعية ) املاويــة ورصاعهــا
مــع الســوفييت والتيتويــة  .ســارت االحـزاب الدائــرة
بفلــك الســتالينية عــى هــذا املنــوال ،ويف داخــل
الحــزب الشــيوعي العراقــي الخالفــات تصــل اىل حــد
التخويــن كــا حــدث بــن القاعــدة ورايــة الشــغيلة
وانشــقاق القيــادة املركزيــة يف  ١٧ايلــول ١٩٦٧
ووضعهــم يف خنــدق اعــداء الشــيوعية. .
بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي وســقوط رأســالية
الدولــة وتطبيــل الغــرب بســقوط الشــيوعية اىل ان
تعرفنــا عــى منصــور حكمــت وبحثــه الرائــع حــول
تجربــة االتحــاد الســوفيتي .واعتبــاره وجــه مــن
اوجــه الربجوازيــة القوميــة وليســت اشــراكية وهــذا
مــا كنــا نحــن نجهلــه متامــا يف التيــارات املخالفــة
للحــزب الشــيوعي العراقــي . .بالرغــم مــن وجــود
دراســات وابحــاث تؤكــد عــى رأســالية الدولــة يف
روســيا اال ان اختــاف الرفيــق منصــور حكمــت كان

انــه اســس حزبــا وتيــارا وعمــا نضاليــا يف ايــران ،
وقــام بتصفيــة الحســاب مــع حــزب تــودة مــا
اعطــى دفعــة قويــة للشــيوعية اضافــة اىل ابحاثــه
مثــل اســطورة الربجوازيــة الوطنيــة ومواجهة االســام
الســيايس.
بعــد وفــاة الرفيــق منصــور حكمــت وبــروز
انشــقاقات داخــل هــذه االح ـزاب التقليديــة كانــت
ادارتهــا لالختالفــات مــن نفــس منطلقــات االح ـزاب
التقليديــة التــي ذكرتهــا مــن زمــن ســتالني .كل تيــار
يدعــي وصلــه بالحكمتيــة مــا الحــق رضرا كبــرا .
مــن املؤســف ان يُختــزل منصــور حكمــت بهــذه
الطريقــة.
املاركســية تعتنــي بأبحــاث ونضــاالت الشــيوعية
مــن ماركــس ولحــد االن  .انجلــس ،لينــن ،تروتســي.
ارنســت مانــدل وغريهــم .وهــم معرضــون للنقــد
االيجــايب والســلبي كــا يؤكــد لينــن «مــن اليعمــل
اليخطــئ»
اؤكــد مــرة اخــرى ان ادارة الرصاعــات والخالفــات
الميكــن اختزالهــا بهــذه القســوة والســذاجة بقــدر
مايكــون العمــل اليومــي الســيايس والعــودة اىل
املاركســية وليــس االنفــراد بالقــرارات وبأســلوب
احيانــا بعيــد عــن روح العمــل الجامعــي .
ان ظهــور هــذه التيــارات داخــل الحركــة الشــيوعية
والتــي توصــم بأفــكار الربجوازيــة الصغــرة والتــي
وصلــت اىل طريــق مســدود يف افكارهــا امــا باليــأس
او االخفــاق والرتاجــع والتــي هــي يف كل االحــوال
بعيــدة عــن روح الشــيوعية واالســتمرار يف النضــال
نحــو تغيــر حيــاة االنســان اىل االشــراكية واملســاواة
والحريــة .
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حوار مع مؤيد أمحد  املنسق العام ملنظمة البديل الشيوعي
يف العراق أجراه عبد اللـه صاحل عضو اللجنة املركزية
سؤال :اعلنتم ،انت وبعض من رفاقك ،عن تشكيل
(منظمة البديل الشيوعي في العراق ) في  25تموز
 2018من خالل البيان التاسيسي وبعدها ،وخالل اقل
من شهرين جرى عقد المؤتمر االول لهذه المنظمة
في الفترة ما بين  19-17من شهر ايلول الحالي.
حسب البيان ،جاء تاسيس هذه المنظمة كضرورة
ملحة لقيادة نضال العمال الطبقي ضد البرجوازية
في وقت يمر فيه المجتمع بأزمة سياسية واجتماعية
واقتصادية وثقافية خانقة انعكس تأثيرها على
الطبقة العاملة والجماهير في العراق .هل تشكيل هذه
المنظمة جاء كرد لضرورات هذه المرحلة ،ولتلك
الظروف التي يمر بها العراق بشكل خاص والمنطقة
والعالم بشكل عام بعد أن فشل اليسار واألحزاب التي
تدعي تبنييها للشيوعية كمنهج من تحقيقه  ،أم
هناك أسباب أخرى عدا ذلك؟
مؤيد احمد :اذا نظرنا الى تأسيس منظمة البديل
الشيوعي في العراق(البديل) وعقد مؤتمره االول،
من خارج االطار التنظيمي الصرف ،فان تاسيسه
مثله مثل جميع االحزاب والمنظمات الشيوعية في
المجتمعات المعاصرة جزء من وقائع المجتمع وما
يجري فيه من صراعات سياسية وفكرية ،مع آخذ
ذلك بنظر االعتبار ،فان تأسيس هذه المنظمة لم يات
من فراغ ولم يكن عمال تنظيميا بحتا او تحوال منعزال
خارج مسار تاريخ الحركة الشيوعية في العراق .على
العكس من ذلك ،فان تأسيس منظمة البديل الشيوعي
في العراق وعقد مؤتمره االول ،عمل سياسي -
تنظيمي وتحول معين ومحدد داخل الحركة الشيوعية
في العراق ومسار تطورات هذه الحركة المرتبطة من
حيث االساس بشكل مباشر باوضاع المجتمع وتوازن
القوى الطبقية فيه.
باختصار ،مهما كانت نقطة انطالقنا ومهما كان
الشكل التنظيمي الشيوعي الذي بنيناه ننتهي بالمجتمع
وبقضاياه وبحياة الجماهير ومصيرها ومقياس نجاحنا
وتطورنا يقاس بمدى التاثير على العالم الخارجي
والمجتمع الذي نعيش فيه.
على اية حال ،نظرة بسيطة على واقع الحركة
الشيوعية في العراق وواقع المآسي التي تعاني منها
اكثرية الجماهير ،تبين لنا مدى ضرورة المبادرة
والعمل الجاد لالرتقاء بدورالحركة الشيوعية اليجاد
التغيير الثوري في المجتمع وفي شتى نواحي الحياة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها.
بمعزل عن نقدنا لالحزاب والتنظيمات التي تحمل اسم
الشيوعية واالشتراكية لفظا وتوصيفنا لها كاحزاب
وتنظيمات غير عمالية وغير شيوعية ثورية ،فان
واقع الحركة الشيوعية في العراق عموما محل نقد
جدي من قبل اي شيوعي ثوري يبحث عن بديل
شيوعي حقا لما هو قائم.
ان الحركة الشيوعية في العراق والتيارات التي
تعمل باسم الشيوعية واالشتراكية المتعددة واحزابها
ومنظماتها وحلقاتها وبوضعها الحالي لم تستطع
ان تتحول الى قوة سياسية مؤثرة منظمة ومقدامة
ومنخرطة فعال في نضاالت الطبقة العاملة والجماهير
الكادحة الجارية في المجتمع .هذا ،ولم تستطع ،شاءت
أم أبت ،ان تلعب الدور في تقوية هذه النضاالت
وتحولها الى حركة سياسية قوية ومؤثرة النهاء
المآسي التي عانت وال تزال تعاني منها الجماهير
والنهاء الوضع الراهن المزري للمجتمع وتغيره
لصالح العمال والكادحين والمحرومين وقضية التحرر
والتقدم االجتماعي وتحقيق االشتراكية.
ان اقدامنا على تأسيس منظمة البديل الشيوعي في
العراق يعود اساسا الى اعتقادنا بان ضرورة البديل
الشيوعي كحركة اجتماعية وكتيار سياسي وفكري
امر مطروح وكضرورة على صعيد المجتمع قبل
ان يكون امرا نطرحه نحن من خالل منظمة البديل
الشيوعي في العراق .ان جماهير الطبقة العاملة
المضطهدة والمحرومة بحاجة الى بديل شيوعي ،الى
وسيلة تنظيمية شيوعية تقوم من خاللها بتنظيم نضالها
وتقويته ،بحاجة الى تنظيم وحزب شيوعي اجتماعي
مؤثر ومقتدر يرفع بنفسه الى مستوى المهمة الملقاة
تاريخيا علي عاتقه في هذا العهد التاريخي وهذه
المرحلة.
ان تأسيس منظمة البديل الشيوعي في العراق ،قبل ان
يكون عمال تنظيميا ،هو تجسيد نقد سياسي وفكري
خاص ،من موقع العامل والكادح والمف ّقرين ،بوجه
اوضاع المجتمع الحالية ونقد سياسي وفكري الوضاع
الحركة الشيوعية في العراق .ان احد اركان مهام هذه
المنظمة هو تجسيد هذا النقد نظريا وسياسيا وبشكل
عملي للرد على معضالت المجتمع ولتطوير الحركة
العمالية ونضاالت الطبقة العاملة السياسية واالقتصادية
والفكرية ،وهذا يعني ضمن ما يعني ،ايجاد وتقوية
وتطوير تيار شيوعي ماركسي اجتماعي واسع داخل
المجتمع كي يكون احدى القوى الرئيسة في معادالت
القوى بوجه التيارات البرجوازية االسالمية والقومية
والليبرالية واحزابها وسلطاتها .
ان البرجوازية بمختلف تالوينها وتياراتها السياسية
والفكرية وبمختلف احزابها وقواها تقول لنا ليال نهارا
بانهم يخدمون الجماهير ،كما ويقولون بان اعمالهم
وممارسة سلطاتهم هي من اجل تحسين حياة ومعيشة
الجماهير وتطويرها واصالح الوضع ومقاومة الفساد
والقضاء على االرهاب وتوفير االمان وغيرها من
االدعاءات .هذا ،في حين ان تجربة الحياة في ظل هذه
القوى والتيارات تبين الكثرية الجماهير بان وجود هذه
القوى والتيارات وتحكمها بمصير هذه االكثرية هي
اسباب المآسي التي تعاني منها الجماهير ال مصلحيها
دع جانبا منقذيها.
وهكذا ،فان تطور التيار الشيوعي اي التيار الماركسي
الى حركة سياسية واجتماعية قوية في المجتمع ،هو
الرد والنقيض المباشر لكل الوضع القائم وتحكم
القوى البرجوازية بحياة ومصير االنسان في البالد.
المؤكد هو ان تيارا او حزبا سياسيا كهذا ال يمكنه
ان يكون امتدادا او اصالحا او اضافة لما هو موجود
في المحيط البرجوازي السائد ،انما نفيا لهذا المحيط
وتجسيدا لشيئ آخر مكانه .لذا ،ان حزبا وتيارا شيوعيا
حقا يجب ان يكون الرد الشيوعي الثوري والبديل لما
هو قائم ،ان يكون بديال اشتراكيا وحركة لدك االسس
المادية االقتصادية واالجتماعية ،ودك البنيان السياسي
وااليديولوجي القائم ،الذي يخلق المآسي للجماهير
باستمرارعلى نطاق اوسع على الدوام.

سؤال :تدعي بعض االوساط البرجوازية وحتى قسم

من اليسار بان تاسيس منظمة البديل الشيوعي في
العراق جزء من تدهور نمط عمل االحزاب الشيوعية
التقليدية عموما ،ويقولون كذلك بان هذه المبادرة
رد على معضالت الحزب الشيوعي العمالي العراقي
بشكل خاص وال عالقة له بالمجتمع .ما هو تعليقك ؟
مؤيد احمد :لم يكن هناك يوما حدثا من هذا النوع داخل
الحركة الشيوعية لم تستغله البرجوازية بالضد من
الحركة الشيوعية والقيم والمبادئ الشيوعية .تسعى
البرجوازية عبثا على الدوام ان تشوه سمعة كل ما هو
متعلق بالقيم واالهداف االنسانية التحررية وكل مسعى
تنظيمي او حزبي وكل محاولة في ميدان السياسة
والفكر واالدب والفن يحمل هذه القيم واالهداف .ان
اقساما من اليسار والحركة االشتراكية يقعون تحت
تاثير هذه الهجمات التشهيرية المفضوحة للبرجوازية
باستمرار .ليس لتلك االدعاءات اية اهمية ولكن علينا
فضح الجوهر الطبقي البرجوازي واالهداف السياسية
الرجعية التي تقف ورائها.
ان هذه المبادرة ،على العكس من تلك التشهيرات،
لحظة في مسار تطور الشيوعية الى االمام وليست
تراجعا او انقطاعا عن هذه المسيرة ،كما انها ليست
نتيجة انسداد الطريق امام االفق السياسي التنظيمي،
المعروف بالعمل الشيوعي في شكل االحزاب
والمنظمات ،اي العمل الحزبي المنظم ،او التدهور
في العمل الشيوعي الحزبي ،مثل ما يدعي هؤالء
الخصوم .هناك فرق كبير بين موقع حدث يظهر ضمن
مسار حركة التاريخ ،وبين حادث عرضي وصدفي
على هذا المسار .ان نشوء منظمة البديل الشيوعي
حدث ،مهما كان شكله ،وقع ضمن عملية ومسيرة
سياسية حزبية شيوعية تصاعدية ،وهو لحظة في
تاريخ واقعي يجري امام اعيننا والمتجسد في ضرورة
الرد على معضالت الحركة الشيوعية وتحدياتها .ما
يحدد تطورها هو تطابقها مع هذه المسيرة والعملية
والتاثير المتبادل عليها.
نحن على قناعة راسخة بان تاسيس حزب شيوعي
بروليتاري واسع ومقتدر امر ممكن وبات ضرورة
من ضرورات التطور االجتماعي والسياسي التحرري
في العراق ،وان ايجاد تيار ماركسي قوي ومقتدر
في قلب المجتمع وفي قلب البروليتاريا المعاصرة
ونضاالتها امر بات في جدول اعمال تاريخ الصراع
الطبقي في العراق .نحن جزء من هذا التاريخ
ونبادر على ان نكون مقدامين في عملية بناء منظمة
وحزب شيوعي يجمع طاقة ونضال جميع الناشطين
والناشطات الشيوعيين في عموم العراق ،حزب ينظم
ويقود النضال الطبقي العمالي االقتصادي والسياسي
والفكري في نضال واحد لدك النظام الراسمالي
المعاصر وبناء االشتراكية.
ان الشكل المحدد الذي تم من خالله انبثاق هذا البديل
الشيوعي ،منظمة البديل الشيوعي في العراق ،وهذه
المبادرة ،ليس امرا حاسما ،اذ ان تساؤالت مثل :من
اين اتى هذا البديل؟ وكيف وصل الى هذه النقطة؟
لن ترد على ما هو مطلوب منه إنجازه ،وذلك الن
االمر االهم بهذا الخصوص هو محتوى هذه المبادرة
اي اجندتها وبرنامجها والممارسة السياسية وتكتيكاتها
واسلوب وآليات العمل التي ستطبقها.
ان االقدام على تشكيل منظمة البديل جاء بعد حدوث
تطورات معينة داخل الحزب الشيوعي العمالي
العراقي ،فالتطرق الى تفاصيل هذا الموضع ليس امرا
جوهريا الن منطلق هذه المبادرة هو تطور النضال
الشيوعي والحركة الشيوعية الراهنة على صعيد
المجتمع ككل وبالتالي رد سياسي  -تنظيمي معين
على معضالت وتحديات الحركة الشيوعية المعاصرة
في العراق والمنطقة وليست مجرد معضالت الحزب
الذي خرج منه قسم منا بالرغم من اهمية تناول هذا
الموضوع في فرصة اخرى.

سؤال :في ردك على سؤال سابق تقول «ان تأسيس
منظمة البديل الشيوعي في العراق هو ،قبل ان يكون
عمال تنظيميا ،تجسيد نقد سياسي وفكري خاص،
من موقع العامل والكادح والمفقرين ،بوجه اوضاع
المجتمع الحالية ،ونقد سياسي وفكري الوضاع
الحركة الشيوعية في العراق» .ما هوهذا النقد
السياسي والفكري فيما يخص واقع المجتمع؟ وما
هي اآلليات الرئيسة للتطبيق العملي لهذا النقد ؟
مؤيد احمد :فيما يخص المجتمع ،فان هذا النقد ليس اال
طرح البديل السياسي والفكري االشتراكي على صعيد
المجتمع بوجه النظام الراسمالي والدولة البرجوازية
االسالمية والقومية الحاكمة ،وليس اال تطبيق آليات
واساليب العمل الشيوعي التي تضمن تقوية وتطوير
نضاالت العمال والكادحين وسائر المحرومين
والمضطهدين الذين هم اصحاب المصلحة الفعلية في
تحقيق االشتراكية.
المسالة المحورية هي طرح البديل االشتراكي
االقتصادي بوجه العالقات الراسمالية السائدة في
العراق ،على صعيد المجتمع ،بحزم ووضوح تا َمين،
ليس هذا فحسب ،بل رفع هذه الراية وهذا االفق
ونشرهما داخل اوساط جماهير العمال والكادحين
وسائر المحرومين والمضطهدين ونضاالتهم ،وذلك
بهدف تحولهما الى االفق السياسي واالجتماعي السائد
على حركاتهم الجماهيرية الثورية وكي يتبناه النشطاء
والقادة الفعليين في هذه االوساط وهذه الحركات.
من المعلوم ،انه ال يمكن تحقيق االصالح الجذري
واجراء تحسين راسخ في حياة اكثرية الجماهير
وتأمين الرفاهية بشكل مضمون وثابت ضمن سيادة
العالقات الراسمالية في العراق ،الن ذلك امر خارج
ديناميكية وقوانين حركة هذه الراسمالية المتازمة
وقوانين عملية تراكم راس المال بشكله المشخص في
العراق ،وامر يتعارض كليا مع السياسات النيو ليبرالية
االقتصادية السائدة والنمط االقتصادي النيوليبرالي
المتبع من قبل البرجوازية العالمية والمحلية الراهنة.
كما ان االرهاب ،حُ كم تيارات االسالم السياسي
والقوميين والميلشيات ،المحاصصة ،الفساد ،القمع،
استعباد المراة ،التميز العرقي والطائفي والعنصري،
خنق حريات الشبيبة وتطلعاتها الى حياة مشرقة،
الدكتاتورية ،هي كلها اجزاء وعناصر المتطلبات
السياسية واالجتماعية والعسكرية الدامة النظام
الراسمالي في العراق .تستهدف اكاذيب التيارات
البرجوازية واحزابها الدينية والقومية والليبرالية
بشكل خاص حجب هذه الحقائق وذر الرماد في عيون
الجماهير بصددها.

بينت تجربة االنتفاضات وال َهبات الثورية في مصر
وتونس بوضوح تام من انه في حالة غياب سيادة
االفق االشتراكي على هذه الهبات الثورية والتوقف
في منتصف الطريق ،اي عدم التقدم الى االبعد من
التغير الشكلي للسلطات ،كما حدث في هذين البلدين،
تؤدي عادة الى العودة ،وبشكل ماساوي ،الى المربع
األول ،وبالتالي ،فان طاقات جماهير البروليتاريا
وسائر المحرومين النضالية الثورية ُتخمد وتتحول
مساعيها ونضاالتها ،على هذا المنوال ،الى وقود
لترسيخ اقدام التيارات واالحزاب البرجوازية االخرى
وقوى الثورة المضادة البرجوازية حيث تاخذ زمام
امور الحكم بايديها .وهكذا يظل مسلسل المآسي
والمشقات بالنسبة الكثرية الجماهير يستمر ،باشكال
اخرى ،وبدون حدوث اي تغيير ايجابي يذكر في
حياة الكادحين والمحرومين والبروليتاريا بشكل عام،
وبدون تحقيق اي من مطالبها االساسية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والخدمية وغيرها .هذا هو
السيناريو الماساوي الذي نواجهه في الوضع الراهن
كذلك  ،وفي العراق على االقل اذا بقت االمور على
حالها داخل الحركة الشيوعية ،وهذا سيكون الحال
تحول راية
عندما تفشل القوى الشيوعية في ان
ّ
االشتراكية والبديل الشيوعي الى االفق السياسي السائد
داخل اوساط الحركات الثورية الجماهيرية والنهوض
الثوري للبروليتاريا المعاصرة في اي بلد من البلدان.
ان االحتجاجات واالنتفاضات والتظاهرات الجماهيرية
تحدث وتتكرر تقريبا في كل بلدان المنطقة حيث
اصبحت احدى خصائص اوضاعها الراهنة ،هذا
عدا نضاالت العمال االقتصادية والسياسية المستمرة
باشكال مختلفة .ان نقطة الضعف الرئيسية في الحركة
العمالية هي تشتتها وتبعثر نضاالتها االقتصادية
والسياسية وعدم تبلور وحدتها في نضال طبقي عمالي
واحد صوب دك اركان الراسمالية والنظام السياسي
الحامي له .أما فيما يخص الهبات واالحتجاجات
الجماهيرية التي يشكل العمال والفئات االجتماعية
البروليتارية المحرومة والمضطهدة عمودها الفقري
في اكثرية الحاالت في المجتمعات المعاصرة في
المنطقة ،فانها لم تتحول الى ثورة بالرغم من توفر
عناصر ازمة ثورية شاملة .السبب في ذلك ال يعود
الى كون تلك الهبات الجماهيرية لم تخلق االزمات
لالنظمة القائمة ،حيث ان نموذجين منها اسقطت
االنظمة كما حدث في مصر وتونس ،بل لعدم تحولها
الى سلطة جماهيرية ثورية تاخذ زمام االمور بايديها
واالهم في ذلك تضع اجراء التحول االقتصادي
االشتراكي في اجندة عملها المباشر وتحقق المطالب
االقتصادية واالجتماعية لجماهير البروليتاريا عن
طريق هذا االجراء االشتراكي وبشكل فوري.
ان االزمة الثورية والظروف الثورية ال تؤدي
الى الثورات وهذا ما اكد عليه لينين في كثير من
المناسبات اال اذا توفر العامل الذاتي ،اي االستعداد
السياسي والفكري للطبقة العاملة والجماهير
البروليتارية لالقدام على ذلك .من هنا ياتي دور
الحزب والتنظيم الشيوعي البروليتاري حيث ان رفع
راية االشتراكية وسيادة االفق االشتراكي على الحركة
العمالية والهبّات الجماهيرية الثورية للعمال والكادحين
ليس عمل ميكانيكي يحدث في يوم واحد ،بل عملية
معقدة شاملة تحدث بشكل حي وفي خضّم صراع
الطبقات االجتماعية واحزابها وممثليها وتياراتها .ان
الشيوعية التي تتخلى عن خوض هذه المعركة الطبقية
ليست بشيوعية ،وان الشيوعية التي تتباهى بااللفاظ
والشكليات والكالم الدعائي الصرف غير متعلقة بهذه
المعركة الطبقية ،دع جانبا من يحول الشيوعية الى
محاوالت ذهنية صرفة بدون صرف جهد لالرتقاء
بطاقة الطبقة العاملة السياسي والتنظيمي في خضم
صراعاتها ونضاالتها اليومية االقتصادية.
ال يحصل الوضوح في الصراع الطبقي وال
تتحقق استقاللية الطبقة العاملة السياسي بوجه
الطبقات االخرى سوى في خضم النضال السياسي
واالجتماعي والفكري الحي على البدائل االقتصادية
واالجتماعية للطبقات المختلفة المتصارعة وتحديدا
بين الطبقة العاملة والبرجوازية ،ولكن هذا ال يحصل
بنفس الشكل في كلتا حالتي الظرف الثوري وغير
الثوري .الحالة االولى هي مرحلة تطوير االستعداد
السياسي والفكري والتنظيمي ،والحالة الثانية هي
خوض المعركة وتعبئة طاقة اكثرية الطبقة العاملة
و الجماهير الكادحة للفوز بها .مع أخذ ذلك بعين
االعتبار ،فان تبني الراية واالفق االشتراكي ليس
مجرد تكرار شعار وال امر متعلق بكسب الوعي
حول ضرورة هذا البديل االقتصادي ،انما هو النضال
وتوفير الوسائل النضالية واالشكال التنظيمية للفوز
بهذه الحرب الطبقية المستمرة باشكال مختلفة.
لذا عندما نقول بان منظمة البديل هو تجسيد نقد سياسي
وفكري خاص على صعيد المجتمع ،نقصد بذلك طرح
االشتراكية كبديل وكحل لمعضالت ومآسي المجتمع،
ليس هذا فحسب ،بل ونؤكد على ان المحتوى السياسي
والفكري لمنظمة البديل الشيوعي في العراق وعملها
الحزبي وسياساتها واستراتيجتها وآليات عملها ،وهذا
ينطبق على كل تنظيم وتحزب شيوعي بروليتاري
ثوري ،ينبثق من اهداف هذه الثورة االقتصادية
ومتطلبات تطور النضال الطبقي العمالي االشتراكي.
باالضافة الى ذلك ،فان تجسيد النقد الفكري والسياسي
الشيوعي على صعيد المجتمع يتطلب ،ضمن ما
يتطلب ،ان تكون السياسة والتكتيك السياسي بالنسبة
للتنظيم الشيوعي الثوري وتحديدا بالنسبة لـ «منظمة
البديل الشيوعي في العراق» مبنية على هذا الهدف
االجتماعي واالقتصادي االشتراكي ،وبالتالي ان
تكون سياساتنا وتكتيكاتنا تقوي صف قوى هذا النضال
االشتراكي في المجتمع في كل لحظة وبشكل ثابت
وراسخ وبدون الوساطة والحلقات المصطنعة ،وان
يكون تكتيكنا السياسي غير متعارض مع تقدم هذا
النضال ال بل يساعد على تقدمه بشكل فعلي .ان من
يضع التكتيك السياسي االشتراكي على الرف هو في
الحقيقة يحل محله بالتكتيك السياسي البرجوازي،
واالخير نماذجه وفيرة ،بحيث يستغرق وقتا طويال
لتعداده ،بدأً من االنشغال باالصالحات والمساومات
مع البرجوازية وصوالً الى تنفيذ مهام الجناح اليساري
للبرجوازية القومية و»الوطنية» وغيرها.
ان ركنا ً من اركان نقدنا االشتراكي في ميدان السياسة
والتكتيك السياسي هو كشف وفضح الحقيقة الطبقية
البرجوازية للسياسات والتكتيكات التي تطرح باسم
االشتراكية ورسم الحدود الفكرية والسياسية الفاصلة
معها ،اصالحية كانت او راديكالية لفظية ،ذيلية
كانت للحركات الشعبوية و»الوطنية» او متبنية الفاق
الحركات القومية والطائفية ،مدافعة كانت عن التخلف

والرجعية والعشائرية واستعباد النساء او متبنية
لتجسيد التمييز العرقي والعنصري وعلى اساس
اللون والجيندر .جدير بالذكران كل تلك االطروحات
والسياسات التي تطرح باسم االشتراكية من قبل بعض
األطراف ،ما تسمى بالشيوعية واالشتراكية ،يتم
تبريرها بذرائع مثل خصوصية «بالدنا» وخصوصية
«تقاليدنا» وغيرها.
ان آليات العمل والتنظيم الشيوعي التي ُت َترجم بالفعل
و ُتطبق مقولة ماركس بان «تحرير الطبقة العاملة هو
من صنع الطبقة العاملة نفسها» هي التي نتبناها في
النضال التحرري الجماهيري للبروليتاريا المعاصرة
في العراق .اية درجة من تنظيم البروليتاريا ومن
ارتقاء وعيها الطبقي واية درجة من تطور نضالها
االقتصادي والنضال السياسي واية درجة من تحقيق
اراداتها السياسية في المجالس واللجان العمالية
والكادحين والتحررين في االنعطافات الثورية تشكل
كلها عناصر اساسية من مهامنا.
سؤال :ما هو النقد السياسي والفكري الوارد في
السؤال اعاله فيما يخص الحركة الشيوعية؟ وما هي
اآلليات الرئيسة للتطبيق العملي لهذا النقد ؟
مؤيد احمد :فيما يخص الحركة الشيوعية ،فان النضال
الحاسم ضد افكار وسياسات البرجوازية االصالحية
المساومة والمساندة للسلطات والنظام السياسي الطائفي
والقومي القائم ،والتي تعمل تحت يافطة الشيوعية هو
الطريق الواقعي لتحرير العمال والكادحين من تحت
نفوذ تلك االفكار الخادمة للبرجوازية .ان نقد الحزب
والمنظمات التي تسمى نفسها بالشيوعية والتي تتبنى
هذه االصالحية المخادعة من زاوية مصالح الطبقة
العاملة والتحررين واالشتراكيين ،هي المهمة غير
القابلة للتأجيل بالنسة الي شيوعي وشيوعية ثورية
مناضلة ،وبالتالي فان رسم الخطوط الفاصلة مع هذه
االنتهازية البرجوازية التي تعمل باسم الشيوعية والتي
تجاوزت كل الحدود و َمدت اياديها الى ايادي تيارات
االسالم السياسي البرجوازي الحاكم بشكل مكشوف،
بات طريقا ال يمكن تجنبه اذا اردنا ان نقوي الشيوعية
الثورية في العراق.
ان هذه االنتهازية باسم الشيوعية تنشر سياسات
وآفاق البرجوازية الصغيرة واوهامها في تحقيق
«دولة مدنية» كهدف وغاية اعمالها بمعزل عن
النضال االشتراكي وبشكل منفصل عن تحقيق البديل
االشتراكي وتقوية الشيوعية والتيار االشتراكي في
المجتمع  .من الواضح بان البرجوازية االسالمية
والقومية والبرجوازية النيوليبرالية الحاكمة في
العراق ال تريد العلمانية والمدنية وال الحرية السياسية
للمجتمع وذلك كي تسد الطريق على الطبقة العاملة
والفئات الكادحة االخرى ان تطور نضالها السياسي
االشتراكي والثوري.
ان حلم بناء العلمانية والمدنية و «الدولة االنسانية»
وغيرها من المفاهيم واالهداف ليست اال اوهام وآفاق
البرجوازية الصغيرة التي تتمنى ان تجد مكانا آمنا بين
طاحونة الصراع الطبقي بين الطبقتين المتصارعتين
البروليتاريا والبرجوازية التي لهما أفقين اقتصاديين
متضادين ،اي الراسمالية او االشتراكية .ان التيار
االصالحي المساوم باسم الشيوعية يريد نشر هذا
الوهم البرجوازي الصغير ويسد الطريق امام نضال
البروليتاريا االشتراكي .كما ان النضال ضد التيارات
السياسية واالحزاب والمنظمات التي تدعي الشيوعية
لفظا وتظهر نفسها بمظهر شيوعي راديكالي صوري
يكمن في صلب عمل اية مبادرة لتقوية الشيوعية في
العراق .ان هذه التيارات واالحزاب والمنظمات ضمن
الطيف الواسع للشيوعية واالشتراكية الراديكالية
بعيدة كل البعد ،من حيث موقعها االجتماعي
والقضايا السياسية التي تركز جهودها عليها واسلوب
العمل الذي تمارسه ،عن الطبقة العاملة والجماهير
البروليتارية ،وهي ال تستخدم النقد الثوري الماركسي
في تبني سياساتها وتكتيكاتها بالرغم من كل ادعائاتها
الراديكالية الصورية واللفظية وتمسكها بالشيوعية
وبماركس .ليس هذا فحسب ،بل انها مُتموضعة
في المحيط السياسي البرجوازي وتياراته واحزابه
المختلفة وغارقة في التعامل مع القضايا التي تريد
االحزاب البرجوازية القومية والليبرالية  -القومية
ان تجر جماهير الطبقة العاملة والكادحين اليها .هذه
الشيوعية االشتراكية اللفظية ستبقى موضوعيا في
اطار المطالبة بـ «العلمانية» و «المدنية» وتحقيق
آفاق البرجوازية الصغيرة السياسية والعمل الدعائي
لها بدون تجاوزها وبدون العمل وفق مبدأ ربط
تحقيق العلمانية والمدنية بتطور االشتراكية والحركة
الشيوعية وليس احاللهما محل االشتراكية.
اخيرا النقد الشيوعي يجب ان يتجه لكسر قالع
الحلقية الضيقة للمثقفين في الحركة الشيوعية وذلك
لفتح االفاق الرحبة لتطورالحركة الشيوعية .ان تيار
وحلقات المثقفين المهتمين بالعمل التثقيفي ونشر
الوعي الماركسي والشيوعي داخل اوساط جماهير
البروليتاريا والشبيبة العاملة والمعطلة عن العمل في
«اسفل» الهرم االجتماعي ،تقدم في الحقيقة خدمة
جلية للجيل الصاعد من الشباب في اوساط البروليتاريا
والبرجوازية الصغيرة وباالخص في كوردستان .ان
أعمال هذه الحركة محل تقدير اي انسان شيوعي
مناضل وباالخص قيامهم بترجمة الكتب واالدبيات
االشتراكية والماركسية ونشر الماركسية في اوساط
الشبيبة.
غير ان تحويل هذه الخدمات االشتراكية الجلية التي
يقدمونها للحركة الشيوعية ال تبرر تجسيد الروح
الحلقية الضيقة للمثقفين ونشر اوهام ضارة بصدد
عدم التحزب الشيوعي والدعوة الى عزل انفسهم عن
الحركة العمالية التحررية .ان هذه الحلقات الموجودة
بحاجة الى ان تتطور سياسيا وحزبيا وتنخرط بالنضال
البروليتاري الجاري في المجتمع وبحاجة الى ان
تكون طرفا في تطور السياسة البروليتارية والتكتيك
السياسي الشيوعي والعمل الحزبي المنظم على صعيد
المجتمع .ان عدم اقدام هذه الحلقات ،الي سبب كان،
على تقوية المنظمات البروليتارية الماركسية وعدم
طرحها الستراتيجية وخطة تنظيمية وسياسية لتقوية
الحركة الشيوعية هو موضوع يخصهم ،ولكن نشر
نظرية عدم التحزب الشيوعي في اوساط الحركة
البروليتارية والشبيبة المتطلعة الى االدب الماركسي
والعمل الشيوعي ليس سوى نشر اوهام البرجوازية
الصغيرة تحت يافطة الشيوعية وماركس وبذريعة
االنتشار في قاعدة الهرم االجتماعي وغيرها من
المقوالت .
ان بناء حزب اجتماعي شيوعي معاصرو ثوري ركن
اساس لتطوير الحركة الشيوعية في العراق بمثابة

حركة اجتماعية للطبقة العاملة وجماهير الكادحين
والمحرومين ،وهو ضرورة تاريخية كذلك لتقوية
اية حركة مجالسية بروليتارية وتقوية المبادرات
الجماهيرية الثورية في الظروف الثورية القادمة
لتنظيم نفسها واخذ زمام امور البالد السياسية بايديها
لبناء االشتراكية .ان الحركة الشيوعية والتحزب
الشيوعي جزء من هذه الدينامكية الطبقية والمجالسية
ب حزبا ً
العمالية والتي ال يمكن ان يكون اي حز ٍ
شيوعيا حقا عندما يكون خارج اطارها.
سؤال :من المعلوم ،وانتم اكدتم عليه كذلك في هذا
الحوار ،بان تشكيل منظمة البديل الشيوعي في
العراق جاءت بعد حدوث تطورات داخل الحزب
الشيوعي العمالي العراقي .هل باالمكان ان توضح
اكثر للقراء ما حدث بهذا الخصوص ؟
مؤيد احمد :ان تشكيل منظمة البديل الشيوعي في
العراق جاء بعد حدوث تطورات داخل الحزب
الشيوعي العمالي العراقي وهذا معلوم لدى من تابع
عملية تشكيل هذه المنظمة .االمر الجدير بالتوضيح
هنا هو ان هذا الربط ،بطبيعة الحال ،يعطي شكال
معينا لعملية تأسيس منظمة البديل الشيوعي في
العراق ويطبع االنفصال الذي حصل بطابع خاص.
غير ان ذلك ليس بامر جوهري الن تاسيس منظمة
البديل الشيوعي في العراق شئ نوعي آخر وعملية
نوعية اخرى تختلف عن االنفصال وعملية تبلوره.
على سبيل المثال ،من الممكن ان يستقيل شخص
او مجموعة من االعضاء عن حزب او منظمة ما
ولكن يختارون التخلي عن العمل السياسي الذي كانوا
يقومون به داخلها ويقررون الجلوس ،ان جاز التعبير،
في بيوتهم ،او من الممكن ان يقوم شخص آخر او
مجموعة آخرى بنفس عملية االنشقاق او االستقاالت
ولكنهم يقررون ان يغيروا منهجهم «الشيوعي»،
بالنسبة لمن تركوا االحزاب الشيوعية ،ويتبنون
توجهات آخرى غير شيوعية .وهكذا تزداد االمثلة
واالحتماالت وبدون الوصول الى ايجاد صلة جوهرية
متماسكة بين العمل داخل الحزب القديم والعمل الجديد
او «عدم العمل» الجديد.
ما اريد التركيز عليه هو ان محاور سياسات ومنهج
منظمة البديل الشيوعي وممارساتها هي االساس
لتعريف هذه المنظمة الجديدة وليس كون الكثير
من رفاقها المؤسسين استقالوا من الحزب الشيوعي
العمالي العراقي ام ال .لقد اكدت على ان تأسيس
منظمة البديل الشيوعي في العراق هو تجسيد نقد
سياسي وفكري الوضاع الحركة الشيوعية في العراق
ويشمل هذا النقد كذلك واقع الحزب الشيوعي العمالي
العراقي .غير اننا لسنا هنا بصدد تفاصيل هذا النقد بل
بصدد توضيح عالقة تاسيس منظمة البديل الشيوعي
بانفصال او استقاالت جمع من الرفاق.
هناك اشكال متعددة ومتنوعة لالنشقاقات والتطورات
التي تؤدي الى االنفصال عن االحزاب والمنظمات
في الحركة الشيوعية واالشتراكية على مر التاريخ
حيث يعطي شكال خاصا لكل تحول او انشقاق على
حدة .من قرأ تاريخ الصراع واالنشقاق داخل الحزب
العمالي االشتراكي الديمقراطي الروسي ،في العقدين
االولين من القرن الماضي ،وظهور البلشفية والمنشفية
نتيجة ذلك االنشقاق يرى بوضوح الشكل الخاص
الذي تحقق فيه االنشقاق .يضاف الى ذلك يرى كيفية
تطور الصراع وتبلور التمايز بين خطين وافقين
سياسيين مختلفين ،بعد حوالي سنتين ،باالرتباط مع
ثورة  1905الروسية ،وذلك من خالل طرح تكتيكين
سياسيين مختلفين تجاه تلك الثورة .هذا ،في حين تجسم
انشقاقهم بعد المؤتمر الثاني بسبب الصراع على عدد
افراد هيئة تحرير جريدة ايسكرا حيث دافع لينين عن
ان تكون الهيئة مؤلفة من  3اشخاص والمناشفة اصروا
على ان تكون الهيئة من  5اشخاص .اي ان االنشقاق
حدث لسبب لم يعتبره الكثيرون حتى من معاصريهم
في الحركة االشتراكية في ذلك الوقت امرا سياسيا
كافيا لحدوث انشقاق بذلك الحجم .تجدر االشارة هنا
الى ان االختالف حول صيغة لينين للعضوية وصيغة
مارتوف لعضوية الحزب لم تؤدي الى االنشقاق بل
مهدت االرضية له.
على اية حال ،لعملية تاسيس منظمة البديل الشيوعي
في العراق خصوصية معينة وتاريخ خاص ،حيث انه
لم يظهر اعتباطا وبشكل مفاجئ ،انما تبلور في مسار
تاريخ نضالي شيوعي فعلي وتاريخ واقعي لمناضلين
شيوعيين استمر قسم منهم بنضالهم الشيوعي داخل
الحزب الشيوعي العمالي العراقي وقسم آخر خارجه.
كما وان قسما آخر من الرفاق والرفيقات مناضلين
شيوعيين شباب وشابات بدأوا يصنعون التاريخ
المعاصر للشيوعية باالرتباط مع نضال هذه المنظمة
في الوقت الحاضر.
هناك وثائق حول اسباب استقاالت الرفاق الذين
تركوا الحزب الشوعي العمالي العراقي ليس هناك
داع لتكرارها هنا .مع االستقاالت انتهى تاريخ العمل
المنظم الحزبي في اطار الحزب الشيوعي العمالي
العراقي ومع تاسيس منظمة البديل الشيوعي في
العراق تبدأ مرحلة اخرى نوعية من تاريخ النضال
الشيوعي بالنسبة لهؤالء الرفاق و الرفاق االخرين
الذين كانوا خارج هذا الحزب ولكل من ّ
ينظم نضاله
الشيوعي في هذا االطار التنظيمي الجديد.

سؤال :لقد ركز البيان التأسيسي للمنظمة على دور
المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وأكد على
ان احدى األسباب التي أدت الى تراجع الحركة
االشتراكية واليسار عموما هو ضعف دور المرأة
والحركة النسوية التحررية  .بديهي بأن كل ما
تنادون به وتتبنوه كخط فكري وسياسي للمراحل
الالحقة من النضال النسوي يأخذ معناه الواقعي
خالل الفعل واالنفعال والممارسة داخل المجتمع وفي
صفوف الطبقة العاملة على وجه التحديد  ،ما هي
آليات تقوية هذا النضال الحالي الجاري في المجتمع
ما هي الخطوات العملية األولية التي ترونها تحقق
تلك األهداف التي ناديتم بها في البيان التأسيسي
للمنظمة وما السبيل لجعل المرأة تشارك وتنخرط في
هذا النضال االشتراكي وتأخذ دورها الحقيقي فيه؟
مؤيد احمد :اود التركيز في الرد على سؤالك على
مسألتين .اوال ،العالقة المتبادلة بين الحركة النسوية
التحررية والحركة االشتراكية والشيوعية ،وثانيا،
نضال المراة في العراق والمنطقة للتحرر من
االضطهاد الذي فرضته عليها تيارات االسالم
السياسي والقوميين-االسالميين والضغط االجتماعي
واالقتصادي والعالقات الذكورية والعشائرية التي

الــغد
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تستعبدها ويعاد انتاجها بشكل او باخر بدعم سلطة هذه
التيارات الرجعية.
فيما يخص النقطة االولى ،نحن نرى ان نضال
المراة التحرري والقضاء النهائي على التمييز الذي
يمارس ضدها مرتبط بشكل مباشر وعضوي بتطور
النضال االشتراكي والحركة الشيوعية في المجتمعات
الراسمالية المعاصرة من ضمنها العراق والقضاء
على عالقات االنتاج الرأسمالية .اي ،نحن نرى بان
هناك عالقة متبادلة وعضوية بين النضال االشتراكي
والنضال النسوي التحرري وليست هناك عالقة
متناقضة بين النضالين ،كما يدعي خصوم الشيوعية،
من االحزاب والتيارات البرجوازية الفكرية
والسياسية المتنوعة ،وبعض تيارات الحركة النسوية
الواقعة تحت تاثير دعايات هذه االحزاب والتيارات
البرجوازية وباالخص الليبرالية ومدافعي البرجوازية
االمبريالية العالمية المتنوعة.
ان مساعي هذه التيارات البرجوازية وبعض
االطراف في الحركة النسوية المتأثرة بهذه التيارات
لخلق االستقطاب والتناحر بين قضية تحرر المراة
ومساواتها وبين االشتراكية والنضال االشتراكي
التحرري ال تستند على التحليل العلمي للواقع المعاصر
انما تنطلق من الدوافع السياسية البرجوازية .ان هذه
التيارات البرجوازية واالطراف في الحركة النسوية
المتاثرة بها تتذرع في مساعيها هذه بمختلف التبريرات
من ضمنها التجربة المرّ ة التي عانت منها المراة
والمناضلة الشيوعية داخل قسم كبير من االحزاب
التي تسمى بالشيوعية ،اي االحزاب الشيوعية
البرجوازية والبرجوازية الصغيرة من تهميش قضايا
المراة التحررية فيها .وهم يستنتجون على اساس
هذه التجربة تعميم مخادع مفاده عدم تطابق الحركة
االشتراكية مع متطلبات الحركة النسوية التحررية.
غير ان ذلك وه ٌم  ،الن هذا التعميم المخادع مبني
على المشاهدات وتجربة ممارسات تلك االحزاب التي
تسمي نفسها بالشيوعية وغير مبني على اساس البحث
العلمي مستخدما المنهج المادي التاريخي لتبيان حقائق
واقع الحياة المعاصرة وواقع اضطهاد وقمع المراة
الحالي فيها وصلة ذلك بالراسمالية واالنظمة السياسية
التي تحمي الراسمالية ،باالخص في منطقة الشرق
االوسط ،وبالتالي استنتاج العالقة الواقعية الحية
المعاصرة بين النضال التحرري النسوي والنضال
الشيوعي.
ان هذا التعميم المخادع واالستنتاج الخاطئ ،وكما
اشرت اليه ،تغذيه التيارات البرجوازية المعادية
للشيوعية وهو يتنافي من حيث األساس مع واقع
الحياة في ظل النظام الراسمالي واشكال تجسم
الظلم واالضطهاد على المرأة داخل هذا النظام.
يضاف الى ذلك انه ينفي الصلة الوثيقة الموجودة،
عمليا وعلى االرض ،في المجتمعات المعاصرة بين
النضال الطبقي البروليتاري ضد هذا النظام والنضال
النسوي التحرري فيه وتجلياتهما في اطوار مختلفة
من مسيرة التطور الفعلي لهذين النضالين .ان النضال
البروليتاري الطبقي ضد مجمل النظام الراسمالي
ال يمكنه ان يتوج باالنتصار بدون انتصار ثورة
الطبقة العاملة االجتماعية ،اي ثورة طبقة اجتماعية
ُتقدم على اسقاط راس المال والنظام الراسمالي ،في
مسارها الفعلي ،وان هذه الثورة محصلة نضاالت كل
المضطهدين باتجاه واحد ،اي انها مجموع نضال كل
من يعاني من التمييز والفقر والتهميش ومجموع كل
نضال ثوري يخوضه االنسان المضطهد في المجتمع
الراسمالي بما فيها نضال المراة التحرري.
فيما يخص النقطة الثانية ،فان اضطهاد المراة يشكل
ركنا اساسيا من اركان سلطة تيارات االسالم السياسي
والقوميين -االسالميين وركنا اساسيا من اركان
العالقات العشائرية والقبيلة وقيم التخلف والخرافات
في العراق ومنطقة الشرق االوسط  .ان الحفاظ على
النظام الراسمالي المعاصر في العراق والمنطقة يتأمن
باالساس عن طريق تحكم تيارات االسالم السياسي
الشيعي والسني بمقاليد الحكم واحتكار سلطة الدولة
بايديها .لذا ،يشكل اضطهاد المرأة ،بطبيعة الحال،
عنصرا اساسيا من عناصر ادامة النظام الراسمالي
في هذه البلدان.
َحولت الكثير من االحزاب والمنظمات االشتراكية
غير العمالية واليسارية نضال المراة ضد االضطهاد
الذي يمارس ضدها الى مجرد احدى مقومات
الحركة الجماهيرية المعارضة لتغيير النظام السياسي
والدكتاتورية التي تمارسها قوى االسالم السياسي
والقوميين االسالميين في بلدان مختلفة .غير ان هذا
مجرد قطع نصف المسيرة بالنسبة للنضال النسوي
التحرري والتي تريد هذه االحزاب والمنظمات ان
توقفه عند حده .الواقع هو ان هذه االحزاب والمنظمات
ال تهدف الى التقدم بنضال المراة التحرري الى
غايتها المنطقية المتمثلة بتحررالمراة النهائي والذي
ال يتحقق اال بالسير بالنضال الى ابعد من حدود انهاء
الدكتاتورية والنظام االسالمي والقومي -االسالمي
القمعي اي ال يتحقق اال بتقوية النضال االشتراكي
للخالص من عالقات االنتاج الراسمالي التي ترتبط
اضطهاد المراة بها في عهدنا بشكل وثيق.
هناك عالقة وثيقة بين اضطهاد المراة ومستلزمات
الحفاظ على النظام الراسمالي في العراق والمنطقة اي
المستلزمات التي تم تامينها عن طريق سيطرة تيارات
االسالم السياسي والقوميين االسالميين واخذ زمام
االموربايديهم وبسط العسكرتارية وحكم الميلشيات
وارهاب الدولة .ان حصرالنضال النسوي التحرري في
اطار تحقيق التحوالت السياسية الشكلية ،واستخدامه
من قبل االحزاب االشتراكية غير البروليتارية واليسار
التقليدي والراديكالي كاحدى مقومات تقوية النضال
الجماهيري ضد الدكتاتورية وسلطة االسالم السياسي
والقوميين -االسالميين وايقافها في اطار تحقيق نظام
سياسي علماني ومدني بدون التقدم به الى ابعد من
ذلك ،ليس اال دفاعا ناقصا ومبتورا عن تحرر المراة.
بمعنى آخر ،ان عدم التقدم بالنضال النسوي التحرري
الى غايته المنطقية ،من قبل أي كان ،اشتراكي او
نسوي راديكالي ،وعدم توطيد صلة النضال النسوي
التحرري بالنضال التحرري االجتماعي والسياسي
للبرولتياريا ،رجاالً ونساءً ،من اجل اسقاط النظام
الراسمالي وعالقات االنتاج البضاعي ،سيبقى دفاعه
عن تحرر المراة دفاعا مبتورا وناقصا ويتعارض
موضوعيا مع مسار النضال النسوي التحرري في
عهدنا الحاضر.

سؤال :بعد صدور البيان التأسيسي كان الموقف من
الشيوعية العمالية التي وضع أسسها الرفيق الراحل

منصور حكمت هي احدى المسائل التي شغلت بال
اليسار في العراق والمنطقة ،ان المنطلق والركيزة
األساسية لمنهجكم هو منهج ماركس والبيان
الشيوعي ،كما يؤكد البيان ،وهو نفس المنطلق الذي
ني عليه منهج الشيوعية العمالية .هل هناك من
ُب َ
موقف معين إزاء هذه المسألة؟ أم إنكم تمسكون
العصا من الوسط  ،إن صح التعبيىر ،كما يدعي
خصومكم ؟ أم ان تركيزكم هو على تبني نهج فكري
سياسي عملي يدفع باتجاه تأسيس حزب شيوعي
قادر على النهوض بمتطلبات نضال العمال الطبقي
صوب تحقيق المجتمع االشتراكي ومن ثم الشيوعي
وكل من يتبنى تحقيق هذا الهدف تعتبرونه شريكا
لكم في النضال؟

العراق وسيلة نضالية سياسية للبروليتاريا االشتراكية
بامكان من يقتنع بخط «الشيوعية العمالية» ان يعمل
في اطارها مثلما بامكان من له انتقادات بوجه هذا
الخط ،من وجهة نظر ماركسية ،ان يعمل في اطارها،
طالما يجمعهما النضال السياسي المشترك في اطار
هذه المنظمة والبرنامج االجتماعي الشيوعي المدون
خطوطه الرئيسة في بيانها التأسيسي وهذا ينطبق ،على
سبيل المثال ،على من يتنبى التروتسكية او ما شابهها.
من الضروري االشارة هنا الى انه من الواضح ال
مكان في منظمة البديل الشيوعي لمن يعارض
برنامجها وافقها السياسي والفكري مثل االصالحيين
المساومين مع البرجوازية او اليسارين من اوساط
يسار الحركات القومية و «الوطنية»وغيرهم.

مؤيد احمد :كما ذكرت أنت ،نحن نؤكد على منهج
ماركس والبيان الشيوعي ،وهذا مصدر خالف
جوهري بيننا وبين الكثير من التيارات واالحزاب
والمنظمات التي تدعي نفسها اشتراكية وشيوعية
ظاهريا ولكن تنفي عمليا تبني منهج ماركس االنتقادي
والبيان الشيوعي .المسألة بالنسة لنا ليست تبني النص
وااليديولوجيا بشكل دوغمائي «شبه مذهبي» واهمال
ما حصل من التغيرات منذ زمن ماركس ولحد االن،
في واقع الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
للمجتمعات وفي القوى المنتجة والتطورات في
التكنولوجيا واالتصاالت وغيرها ،او اهمال التغيرات
الحاصلة في اشكال وجود الطبقة العاملة المعاصرة
والفئات المحيطة بها من الكادحين والمهمشين وفي
واقع نضاالتهم  .االمر الجوهري هو ارتباط منهج
ماركس والبيان الشيوعي بنقد واقع النظام الراسمالي
المعاصر وقوانين حركته وكون هذا المنهج والنظرية
الثورية هي الوحيدة التي تعطي دليل عمل لنضال
البروليتاريا المعاصرة والشيوعيين الثوريين لتغيير
الواقع الحالي والسير لبناء مجتمع تسوده الحرية
والمساواة.

تناولنا في الفقرة  9من محاور سياساتنا في البيان
التأسيسي لمنظمة البديل الشيوعي في العراق
تعريف خطنا الفكري والسياسي كمنظمة داخل
الحركة الشيوعية بوجه التيارات االجتماعية
والسياسية البرجوازية التي تعمل تحت اسم الشيوعية
واالشتراكية حيث اكدنا على خطنا الفاصل بيننا وبين
الشيوعية واالشتراكية البرجوازية والبرجوازية
الصغيرة .في هذا االطار اكدنا على تبني ما تم تحقيقه
من التمايز وفصل الخط من قبل التيارات الماركسية
على مر العقود السابقة مع هذه الشيوعية واالشتراكية
البرجوازية والبرجوازية الصغيرة واكدنا على
الدور الخاص للرفيق منصور حكمت في تحقيق هذه
المكتسبات الماركسية.

كون «الشيوعية العمالية» تعود الى ماركس وهذه
العودة هي منهجها ،مثلما تؤكد عليه في سؤالك ،يؤكد
على عنصر مشترك بيننا وبينها وليس التمايز .نحن
ال نقول شيئا عكس ذلك بهذا الصدد ،وليس لنا موقفا
مغايرا تجاه هذه المسالة ،بالعكس نحن نرى انفسنا
مشتركين مع ايا من كان يؤكد على العودة لماركس
ويتبنى منهجه .مع أخذ ذلك بنظر االعتبار ،فنحن لسنا
مخالفين لموقف «الشيوعية العمالية» من العودة الى
ماركس وبالتالي ليس لدينا موقف وسطي وال «مسك
العصا من الوسط» حول هذا الموضوع.
ان محاور نظرات وسياسات منظمة البديل الشيوعي
في العراق مدونة في البيان التاسيسي وهذا هو ،ان
جاز التعبير ،برنامجنا المص ّغر الذي نعمل في اطاره
االن .ان هذه المنظمة ،منظمة سياسية ماركسية،
أي تنظيم سياسي شيوعي ثوري مستقل ،متمايز عن
التنظيمات التي تعتبر نفسها ،باي شكل كان ،ادامة
لخط «الشيوعية العمالية» ومنصور حكمت في
العراق والمنطقة .ان منظمة البديل الشيوعي في

لعب منصور حكمت ،باعتقادي ،دورا رئيسا في
تجسيد هذا النقد الماركسي بوجه التيارات البرجوازية
والبرجوازية الصغيرة ،وباالخص تيار اليسار
الشعبوي ،الذي كان يعمل باسم الشيوعية والماركسية
في خضم االوضاع الثورية في ايران ،اي بعيد
ثورة  .1979لقد انجز هذا النقد باالرتباط مع قضايا
ومعضالت تطوير هذه الثورة والدفاع عنها وتحقيق
مهامها الملقاة عليها تاريخيا وانجازها كثورة تحدث
في مجتمع راسمالي .هو اكد على انه ال يمكن دفع
الثورة الى االمام واالنتصار بدون تجسيد مصالح
البروليتاريا الثورية وتطبيق استقالليتها الطبقية
والسير صوب تحقيق االشتراكية .ان مجموع تلك
االبحاث المسماة بـ «الماركسية الثورية» باتت جزءاً
من مكتسبات الحركة الماركسية المعاصرة ولعبت
دورا كبيرا في تطوير الماركسية في العراق في
الثمانينات من القرن الماضي.
بعد حصول تحول آخر في واقع الحركة «الشيوعية»
العالمية ،وباالخص اثناء انهيار معكسر الشيوعية
البرجوازية اي الشيوعية الرسمية المتمثلة بالكتلة
الشرقية واالتحاد السوفيتي ،تم تجسيد نقد آخر من
خالل سلسلة من االبحاث لعب منصور حكمت كذلك
دوراً رئيسيا ً فيها حيث تم ارساء منهج فكري وسياسي
انتقادي ابعد من «الماركسية الثورية» ،او باالحرى
انتقادا لها في نواحي عدة ،والذي سمي بـ «الشيوعية
العمالية» .ان «الشيوعية العمالية» ،اكدت ضمن

ما اكدت ،على ان الحركة الشيوعية ليست مجرد
حركة سياسية وتيارفكري انما هي قبل ذلك حركة
اجتماعية وتيار سياسي وفكري داخل الطبقة العاملة
ومن هنا اتى مفهوم «الشيوعية العمالية» ،وتمت
االجابة ضمن هذا المنهج ودراسة تجربة انهيار
االتحاد السوفيتي على كون الشيوعية الرسمية التي
انهارت في االتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية لم
تكن غير شيوعية برجوازية وشيوعية الحركات
االجتماعية البرجوازية القومية والصناعية وغيرها.
لست هنا بصدد تفاصيل هذا الخط ولكن اود القول بان
هذه االستنتاجات باتت جزءاً من مكتسبات الحركة
الشيوعية حيث أغنت مع تطبيقها في نقد الحركات
االسالمية والقومية والديمقراطية البرجوازية وحرب
امريكا على العراق  1991وفي نقد مفهوم القومية
والحركة القومية بوصفها حركة برجوازية وغيرها.
باختصار ،ان ابحاث «الشيوعية العمالية» باتت
مكتسبات للحركة الماركسية المعاصرة باالمكان
االستفادة منها في نضاالتها الطبقية في الوقت
الراهن وباالخص ضد التيارات البرجوازية المختلفة
االسالمية والقومية االصالحية وغيرها.
مع قول كل ذلك ،فأن كل افكار وسياسات «الشيوعية
العمالية» ومنصور حكمت ليست محل قبول .ان
افكاره بصدد «الحزب والسلطة السياسية» ال تزال
محل جدل جدي في الحركة الشيوعية ،وان دفاعه
عن حرب امريكا على افغانستان يثير الجدل ،هذا عدا
تكتيكات سياسية اخرى وسياسات حول كيفية تاسيس
الحزب الشيوعي العمالي العراقي سنة ،1993
بالرغم من ذلك فان الماركسي الثوري يستفيد عادة
من كل مكتسبات الحركة الشيوعية ويستخدمها لخدمة
تقوية الحركة الشيوعية المعاصرة .ان اوضاع العالم
نواح عديدة ،وان نوع المعضالت
والمنطقة متغيرة من
ٍ
والمسائل التي تواجه الحركة الماركسية باتت متمايزة
عن السابق .ان تجسيد الجمود العقائدي ،مثلما يفعل
الكثيرون ممن يتبعون خط «الشيوعية العمالية» ،في
الوقت الحاضر وتحويل «الشيوعية العمالية» الى
مجموعة احكام جامدة غير قابلة للنقد والتطويرليست
اال تبرير من قبل هؤالء لحجب عجزهم عن مواجهة
العهد الحالي ومعضالته وتحدياته.
ان منظمة البديل الشيوعي في العراق تقدم على تطوير
الماركسية واستخدامها الحي في نضالها مستفيدة من
كل مكتسبات الحركة الشيوعية الثورية.
سؤال :كثرت ردات الفعل على تشكيل منظمة البديل
الشيوعي عبر وسائل التواصل االجتماعي بين
مؤيد ومخالف وباالخص من قبل بعض من أعضاء
الحزب الشيوعي العمالي العراقي الذين «يتهمونكم»
بزعزعة صفوف الحزب وشخصنة الصراعات داخله
وردكم السلبي على ندائهم بعقد مؤتمر استثنائي لحل
الخالفات التي يعتبرونها هم بأنها خالفات سطحية ال
تتعدى قبول أو رفض هذا العضو القيادي أو ذاك،
وبالتالي أدت بكم الى « االنشقاق» عن صفوفه!
السؤال هنا هو التالي :هل حقا هذا انشقاق؟ أم

انفصال عن تاريخ الحزب المذكور؟ أم ماذا؟ وما هي
األسباب الحقيقية التي جعلتكم تتخذون هذا الموقف
وفي هذا الظرف بالذات؟ ولماذا لم تقدموا على هذه
الخطوة من قبل خصوصا وانكم كنتم على رأس الهرم
داخل قيادة الحزب المذكور لفترة ليست بقصيرة ؟

على صعيد المجتمع وأخذه بنظر االعتبار في تاسيس
الحزب وكان الدافع لهذا التوجه هو ما تمتعت به هذه
المنظمة الشيوعية من اعتبار على صعيد المجتمع .ان
جميع منظمات تلك الفترة كانت متبنية لخط الشيوعية
العمالية ومكانة منصور حكمت المعنوية كانت محل
قبول الجميع بمن فيهم نحن وقيادة وكوادر منظمة
«التيار الشيوعي» .لقد استطاع «التيار الشيوعي»
ان يشكل منظمة شيوعية قوية ،الى حد ما ،ويقدم
ابحاث ومسائل نظرية وسياسية فيما يتعلق بالتحوالت
التي جرت في تلك الفترة في كوردستان العراق
ويقدم الئحة سياسية اسمها «مهاماتنا العاجلة»...
حدد فيها المهام للشيوعين في العراق اثناء التحوالت،
وباالخص في كردستان،امتازت بدقة وبطرح عملي
ملموس حيث حول كوادر التيار الشيوعي هذه المسائل
الى المجتمع وحولوا «التيار الشيوعي» الى منظمة
معتبرة ومعروفة على صعيد كوردستان .

ان الخروج من الحزب ال يعني االنقطاع عن تاريخ
نضالي شيوعي طويل قضيناه داخل هذا الحزب،
اي ليس انقطاعا عن تاريخنا النضالي الفعلي الذي
خضناه في اطار شكل تنظيمي معين الن ذلك ببساطة
كان تاريخنا وتاريخ نضالنا .غيرانه ،مع الخروج
من الحزب تنقطع الحلقة التنظيمية ،بالنسبة للرفاق
الذين استقالوا من الحزب ،تلك الحلقة التي كانت
تربط نضالنا الشيوعي ،فلم يعد هذا التاريخ يستمر
في االطار القديم بل في اطار جديد أال وهو منظمة
البديل الشيوعي في العراق .على اية حال  ،ان هذه
العملية ليست عملية تنظيمية صرفة ،ليست هي عملية
ابدال شكل تنظمي معين باخر انما هي عملية الخروج
من الحزب بوصفه كيان سياسي  -تنظيمي وايجاد
وسيلة نضالية أخرى وكيان سياسي  -تنظيمي آخر ذو
برنامج وسياسات ومنهج وآليات عمل واسلوب عمل
خاص به ..الخ  .وهذا ما نعيش لحظاته االن .

مع تاسيس الحزب لم ينقل هذا التقليد النضالي وهذا
النوع من المنظمة الشيوعية الناجحة المتمثلة بـ
«التيار الشيوعي» الى جسد الحزب ،بل بدأ يحل
محله نمط آخر من العمل واستطيع القول بأن خط
سياسي واسلوب عمل آخر حل مكانه ولكن في عملية
تدريجية جرت باشكال مختلفة وعلى مستويات عدة
وكل ذلك باسم الحزب والتحزب .رافق تاسيس
الحزب تعايش هذين النمطين وبالتالي وجود خطين
سياسيين بشكل جنيني يمثلهما الرفاق من الخطين في
القيادة وعلى مستوى الكوادر .هذا وجرى تبادل مواقع
االفراد حيث بعض من قادة التيار الشيوعي اصبحوا
بحكم موقعهم الجديد في هيكلية الحزب ضمن أعدا ٍد
من االشداء في محاربة كل ما هو متعلق بتقليد «التيار
الشيوعي» .ان المحفلية باتت اسم الرمز لدى من لهم
مصلحة في ذلك داخل الحزب لوصف كل ما هو
متعلق ب «التيار الشيوعي»  .ليس غريبا بالنسبة
لمن عاش تلك الفترة ان يسمع صدى ما كان يستخدم
ضد الرفاق في التيار الشيوعي في  1993ان يسمعها
من جديد تتردد من قبل نفس اعضاء اللجنة المركزية
الحالية للحزب بوجهنا وبوجه من استقال من الحزب .

مؤيد احمد :نحن لم ننشق عن الحزب الشيوعي
العمالي العراقي بالمعنى الدارج للكلمة ولم نكرر نمط
االنشقاقات داخل االحزاب وباالخص داخل صفوف
اليسار واالحزاب االشتراكية حيث التشاجر على اسم
الحزب او ممتلكاته او وسائله االعالمية ..الخ .نحن
أقدمنا على االستقالة من الحزب الشيوعي العمالي
العراقي ولم َنسر على طريق االنشقاقات التقليدية
العتقادنا بان ذلك لم يكن يفيد الحركة الشيوعية
والعمالية بشئ ولم يكن يتطابق مع اهدافنا ومنهجنا
ودوافع خروجنا من الحزب.

ان االحداث وخاصة االنشقاقات والتطورات التي
تحدث ،كما حدثت في البلنوم  33للجنة المركزية
للحزب الشيوعي العمالي العراقي ،ليست وليدة
اللحظة ،انما هي احداث جرت وتجري حسب منطقها
جار بكل معنى الكلمة
الخاص ،وهو تاريخ فعلي
ٍ
بتناقضاته وتضاداته واشكال ظهوره وحتى توقيت
زمن حدوثه .ال يمكننا ان نصنع التاريخ من ال شئ،
وان نخلق االحداث وفق مشيئتنا .ان ما حدث لم يكن
غير تراكم تاريخ طويل من الصراعات السياسية بين
خطين سياسيين ونمطين من اسلوب عمل ونمطين
من قيادة وادارة التنظيم ،بالرغم من عدم التعبير عن
نفسها بشكل واضح وصريح اال في بعض المنعطفات
في مسيرة هذا الصراع.
بداية هذا الصراع يعودالى فترة تاسيس الحزب
الشيوعي العمالي العراقي سنة  1993حينما كان
الرفيق منصور حكمت حيا وهو الذي طرح مشروع
لقسم منا،
تاسيس هذا الحزب .لقد كان هناك توجه
ٍ
حيث اكدنا في بدايات تاسيس الحزب على الحفاظ
على مكتسبات ونمط عمل منظمة «التيار الشيوعي»

منظورنا للحركة الشيوعية ،التحديات املعاصرة
وموقع منظمة البديل الشيوعي

مالحظات مقدمة من قبل مؤيد احمد
اىل املؤمتر االول ملنظمة البديل الشيوعي
يف العراق
• اول متطلبات تحديد معضالت وتحديات الحركة الشيوعية
هو النظر اىل هذه الحركة والتعامل معها كتيار سيايس
وفكري و كحركة طبقية واجتامعية بروليتارية يف حالة تغيري
دائم .اي التعامل معها بوصفها تيار جا ٍر وحركة طبقية لها
تاريخها ،ماضيها وحارضها ومستقبلها .الحديث عن الواقع
الحايل للحركة الشيوعية هو بطبيعة الحال الحديث عن
هذه الحركة بوصفها تيار سيايس وفكري بروليتاري يف حالة
حركة ،هو مسكها يف اللحظة الراهنة اي اللحظة التي لها
ماضيها ومستقبلها كذلك.
• من الرضوري التاكيد هنا عىل ان فهم مايض هذه الحركة و
اتجاهاتها الالحقة غري ممكن بدون فهم واقعنا الحايل وفهم
ديناميكية اللحظة الراهنة و العهد الراهن والتحديات التي
نواجهها يف اطار هذا العهد وهذه اللحظة التاريخية الراهنة.
• ان الحركة الشيوعية ليست ظاهرة منفصلة تعيش حياتها
الخاصة بعيدة عن العامل الذي تعيش فيه و يحيط بها .اي ان
الحركة الشيوعية ليست ظاهرة معزولة ،منفصلة ومنقطعة
تقيض حياتها الخاصة يف جزيرة معزولة عىل كوكبنا او يف
بلد معني بعيدة عن املجتمع وعن الطبقات االخرى .انه من
الخطأ تصوير الحركة الشيوعية وكانها ذات تاريخ منعزل
عن تاريخ املجتمع و تاريخ الرصاع الطبقي الجاري فيه .ليس
هذا فحسب بل عن التاريخ العاملي الجاري والعهد الذي
نعيشه.
• اننا ندرك بان الحركة الشيوعية هي حركة طبقية بروليتارية
و تيار سيايس و فكري داخل هذه الحركة الطبقية العاملية.
فهذا صحيح ودقيق ،غري ان تعريف الحركة الشيوعية بكونها
حركة طبقية عاملية مبوازة التيارات االخرى داخل الحركة
العاملية ال يكفي لتحديد واقع الحركة الشيوعية وتطوراتها
وحركتها وتاريخها الفعيل .اذ ان الحركة العاملية والحركة
الشيوعية هي حركة طبقية معارصة ضمن تاريخ اقتصادي
واجتامعي اشمل ومسارات اقتصادية واجتامعية وسياسية
وفكرية اوسع واكرب ليس عىل صعيد بلد معني بل عىل صعيد
عاملي.
• لذا ،ان الحركة الشيوعية بوصفها حركة بروليتارية محددة
ظاهرة تجري ضمن تلك العمليات واملسارات والحركة العاملية
االوسع واالشمل والتي ال ميكن ايقافها حتى للحظة يف اطار
بلد معني او طور تاريخي محدود وضيق دع جانبا دراستها
وتقيمها وتحليلها بشكل منعزل .ان املسارات االقتصادية
واالجتامعية والسياسية والعسكرية والفكرية العاملية،
والتطورات الحاصلة يف تطور القوى املنتجة العاملية والتطور
الهائل يف التكنولويجا والديجيتال واالتصاالت و الكومبيوتر
والعوملة املعارصة بشتى تعقيداتها املعارصة قد صنع التاريخ
العاملي الواقعي بشكل مل يشهده التاريخ البرشي مثله سابقا.

مؤيد امحد

وفئاتها ورشائحها املختلفة يف ايجاد التغيري وتحرر االنسان هذه التجربة وابعادها و لكن اود التاكيد عىل ان مرحلة
املعارص من النظام الطبقي الراساميل املعارص.
اخرى من التطورات والتغيريات قد حصلت عىل الصعيد
العاملي وادت اىل ان تجد انعكاساتها يف العراق والحركة
تاريخ الحركة الشيوعية يف العراق ،نبذة الشيوعية و اليسارية يف هذا البلد  .كام ووجد االنشقاق
يف الشيوعية الربجوازية «الرسمية» الدولية اي بني االتحاد
السوفيتي والصني انعكاسها بدرجة معينة يف العراق كذلك.
مخترصة

• ان ظهور التيار املاركيس والشيوعي يف العراق والعداء
السافر بوجهه من قبل التيارات السياسية والفكرية الرئيسة
الربجوازية يف العراق ،اىت متزامنا ومتداخال مع دخول العراق
منعطفات التاريخ السيايس والعسكري العاملي مع الحرب
العاملية االوىل وما بعدها .ان بدايات الحركة الشيوعية يف
العرا ق وحلقات حسني الرحال ومحمود احمد السيد يف
العراق وجامل عرفان يف كوردستان اوىل تجربة النضال
الشيوعي للتيار املاركيس باالرتباط مع الحركة الشيوعية
العاملية والبلشفية يف بدايات العرشينات من القرن املايض
يف العراق  .كام ان ظهور الحزب الشيوعي العراقي املرتبط
بالنظام الستاليني وفيام بعد باملعسكر السوفيتي والكتلة
الرشقية اىت ومنذ البداية باالرتباط مع التحوالت والتطورات
يف الحركة «الشيوعية» العاملية والتاريخ العاملي .ليس هذا
فحسب ،بل ان مواجهة الربجوازية القومية واالسالمية يف
العراق بوجه الحركة الشيوعية منذ بداية العرشينيات من
القرن املايض جرت عىل ما يشبه قمع الفاشيني يف اوربا بوجه
الحركة الشيوعية والبلشفية املعارصة لتلك الفرتة.
• ان التيارات القومية واالسالمية التي هي الحركات االجتامعية
والسياسية الربجوازية الرئيسة يف العراق ومنطقة الرشق
االوسط الغارقة يف الرجعية تكن العداء السافر للشيوعية
ولالهداف واآلمال التحررية الربوليتارية حيث وقفت بوجه
الشيوعية والحركة الشيوعية وااليديولوجية الشيوعية منذ
البداية برشاسة وبشكل دموي .مل يكن هذا العداء والحرب
عىل الشيوعية من باب التخلف ،وال من باب عدم نضج
التطور التاريخي االجتامعي وسيادة التقاليد املتخلفة يف تلك
الفرتة ،بالرغم من دور كل ذلك يف تجسيد هذا العداء بوجه
الشيوعية .ان هذا العداء القومي واالسالمي بوجه الشيوعية
غذاه وحقنه اساسا الحقد الطبقي الربجوازي العاملي ضد
الشيوعية والحركة التحررية الربوليتارية منذ البداية .لتوضيح
االمر اكرث اود التاكيد عىل ان الحركات االسالمية والقومية يف
العراق واملنطقة واجهت الطبقة العاملة والحركة الشيوعية
من حيث كونها حربا طبقية جرت يف العراق ولكن كانعكاس
ملسار تاريخي عاملي ورصاعات ونضاالت بني الطبقات خلقها
املجرى التاريخي االقتصاد ي والسيايس والعسكري العاملي.
• ان بدايات الحركة الشيوعية يف العراق ترجع اىل حلقات
حسني الرحال ومحمود احمد السيد وجامل عرفان كاول
تجربة النضال للتيار املاركيس باالربتاط مع الحركة الشيوعية
العاملية والبلشفية يف بدايات العرشينات من القرن املايض.
ثم اىت تاسيس الحزب الشيوعي العراقي وتأطري نضال العامل
والكادحني والحركة الشيوعية عموما يف االطار االيديولوجي
واملتطلبات السياسية والعسكرية واملصالح الجيوسياسية
للنظام الحكم الستاليني يف البداية والكتلة الرشقية واملعسكر
السوفيتي الحقا.

• ان مساعي التيار املاركيس الجديد يف العراق منذ بداية
الثامنينات من القرن املايض املتأثر بابحاث «املاركسية
الثورية» يف ايران بعد حدوث الثورة يف ايران سنة  1979ادى
اىل تبلور خط وتيار ومنظامت ماركسية يف كوردستان العراق
مع وجود اعضاء لها يف بقية العراق .ان القسم االعظم من
هذا التيار املاركيس وباالخص «التيار الشيوعي» استند يف
بلورة خطه بالرجوع اىل ماركس وتبنى خط املاركسية الثورية
ومن ثم الشيوعية العاملية التي لعب منصور حكمت دورا
اساسيا يف طرحهام .رسم «التيار الشيوعي» خطوطا فاصلة
بينه و بني التيار القومي الكردي و آفاقه السياسية والفكرية
بشكل جذري و استطاع ان يقدم الئحة سياسية قبل احداث
آذار  1991دعى فيها اىل تشكيل املجالس العاملية ومجالس
الكادحني يك تاخذ هذه الجامهري زمام امور املجتمع يف
كوردستان بايديهأ قبل وقوع تلك االحداث  .انه اثناء احداث
آذار قام بتسليح نفسه كمنظمة شيوعية واصبح معروفا
ومؤثرا يف الساحة السياسية يف كوردستان  .كام و قامت
املنظامت االخرى املتبنية لخط «الشيوعية العاملية « بشكل
متزامن بتشكيل املجالس الجامهريية يف املحالت واالحياء
و بذلك انبثقت الحركة املجالسية العاملية والجامهريية
املعروفة يف كوردستان العراق واستمرت لفرتة  3اسابيع
قبل الهجوم العسكري للنظام البعث الفايش عىل كوردستان.
اسست املنظامت املختلفة املتبنية لخط الشيوعية العاملية
يف متوز  1993واسست الحزب الشيوعي العاميل العراقي.
اننا مع جمع من املؤمترين يف هذه القاعة استمرينا بالنضال
ولسنوات طويلة داخل هذا الحزب لحد بداية شهر ايار للعام
الحايل.
• ان املهام التي تواجه الحركة الشيوعية يف العراق حاليا
والعملية التاريخية التي بدات منذ العرشينات من القرن
املايض ولحد االن مل تتوقف بسبب هذا او ذاك من التحوالت
يف واقع املنظامت الشيوعية وحدوث االنشقاقات والتحوالت
يف الحركة العاملية والشيوعية يف العراق  .املوضوع املحوري
واالسايس هو تقييم واقع الحركة الشيوعية يف الوقت الحارض
وتحديد املسارات التي تجري يف خضمها هذه الحركة
وتحديد معضالتها وتحدياتها ومهامها .انه ليس مهام من
اين اتينا وكيف ان قوانا مشتتة بني مختلف املنظامت
و الكروبات امنا املهم هو ما نريد ان نحققه االن وما
نرمي اليه لتطوير الحركة الشيوعية الربوليتارية يف العراق
وكوردستان يف اللحظة الحارضة وآليات نشوء حركة شيوعية
قوية و مقتدرة و حزب شيوعي واسع .وهذا من الرضوري
بحثه يف هذه الفقرة من جدول اعامل املؤمتر االول ملنظمة
البديل الشيوعي .

حول تحديات الحركة الشيوعية

• ان نضاالت وبطوالت العامل والكادحيني واجيال من
• ان نقطة االنطالق لتقييم وتحديد مهامت الحركة الشيوعية الشيوعيني يف العراق جرت يف خضم التحوالت االقتصادية • ان الحركة الشيوعية والعاملية يف العراق تجري يف بلد
يف العراق هي االنطالق من هذا التاريخ العاملي وهذه الحركة واالجتامعية والسياسية التي شهدها العراق قبل وبعد انعكست فيه مايس عهد االمربيالية والعسكرتارية االمربيالية
الجارية عىل صعيد العاملي ودور الطبقة العاملة املعارصة االطاحة بالحكم املليك سنة  .1958لست هنا بصدد تقييم العاملية ورصاعات تكتالتها االقتصادية والعسكرية العاملية

هكذا ومنذ بدايات تاسيس الحزب كان هناك صراع
حول كيفية تاسيس الحزب بداية سنة  1993ومن
ثم الخالف حول التعامل مع اعتراضات كوادر
واعضاء الحزب في كوردستان والمعروف باسم
الفراكسيون سنة  1996ومن ثم المواقف المختلفة
تجاه الفراكسيون الذي تشكل انذاك وهذا كله يجري
داخل اطار الحزب وليس معلنا للمجتمع ،ومن
ثم الصراع العلني حول الموقف من التطورات
واالنشقاق داخل اتحاد المجالس والنقابات العمالية في
العراق سنة  2007وبعده الصراع حول مؤتمر حرية
العراق وموقعه في استراتيجية الحزب في البلنوم
 19للجنة المركزية للحزب وما بعده .وجود الخالف
واستمراره لحد االن حول تعريف النظام السياسي في
العراق كدولة برجوازية اسالمية وقومية ام كسلطات
برجوازية ميليشية اسالمية وقومية واالختالف

في التكيتك السياسي المتباين الذي يستنتج من كل
مفهوم وتعريف على حدة .ومن ثم طرح مؤيد احمد
مع بعض من الرفاق لتشكيل فراكسيون في بلنوم
 27سنة  2012وتخليه عن ذلك بطلب من اللجنة
المركزية واخذ وظيفة سكرتير اللجنة المركزية
اليجاد التغيير في وضع الحزب .الخالف حول
الحرب على الموصل ومن ثم الصراع حول الموقف
من استفتاء كوردستان .الخالف حول اتخاذ موقف
متساو من كال حزبي «الحكمتي» بعد انشقاقهما،
ومن ثم الصراع على نمط االجرءات التنظيمية بحق
الرفيق فالح علوان اثر كتاباته ،واخيرا الصراع على
سحب العضوية من الرفيق المذكور .الخالف المستمر
حول دعم اعمال منظمة حرية المراة او عدم دعمها
مساع لتشكيل منظمة بديلة من قبل بعض من
وحتى
ٍ
قادة الحزب.

ان هذه السلسلة من الصراعات والخالفات لم تتوقف
لحظة داخل الحزب .فمن يقول بانه لم يكن هناك
صراع ولم يكن هناك خطين سياسين ونمطين من
القيادة واسلوب العمل انما يحجب الحقائق عن أعين
الناس و باالخص الشيوعين والمتابعين لما حدث .
ليس باألمر الحاسم فيما اذا كان هذين الخطين قد عبّرا
عن نفسيهما بشكل متكامل وعلني على صعيد المجتمع
ام ال ،االهم هو ان تاريخ هذا الصراع وتطوراته
الالحقة هو الذي ادى الى ما توصلنا اليه االن ،اي
حدوث انشقاق على شكل االستقاالت والفصل الذي
تجسم في منظمة اخرى وهي منظمة البديل الشيوعي،
ففي ارشيف الحزب الشيوعي العمالي العراقي ما
يكفي من المراسالت داخل قيادة الحزب كي تبين
بجالء مالمح هذين الخطين وان تكن بشكلها الجنيني.
لقد عاش قسم منا لحظات وتاريخ هذه الصراعات
طوال ربع قرن .من يروج لتفسير ما حدث بكوننا
محفليين انما يروج الفالسه السياسي ولمحفليته
الخاصة قبل إلصاقه باالخرين ويروج لسياسة خط
معين تربّع على قيادة هذا الحزب لمدة ربع قرن
وشكل احد اهم اسباب اعاقة تطور الحزب الى حزب
اجتماعي مؤثر ومقتدر.
فيما يتعلق بي كسكرتير اللجنة المركزية  ،وكوني
أقدم استقالتي وانا سكرتير اللجنة المركزية للحزب
الشيوعي العمالي العراقي ،ال يوضح شيئا كثيرا ،اذ
ان االنشقاق واالستقاالت تحدث عادة عندما ياخذ احد
ما مسؤلية معينة .ان القبول باستالم الوظيفة ال يختلف
كثيراعن االستقالة عن الوظيفة ،،اذا ما وضعنا
المحتوى جانبا ،اذ انهما يحدثان على الدوام .ولكن
لماذا استقالتي في هذا البلنوم فان ذلك امر مرتبط
بتطور الصراع داخل الحزب والوصول الى نقطة
الالعودة في البلنوم .33
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واالقليمية بشكل كبري .ان املسارات االقتصادية الراساملية هذه املعضالت وهذه التحديات ونحدد رؤوس نقاط ومحاور
االمربيالية والسياسات النيو ليربالية االقتصادية باتت تتحكم مهامنا يف هذه املرحلة واللحظة التاريخية الراهنة يف الحركة
بحياة االنسان املعارص يف العراق بشكل مبارش .كام ان الحرب الشيوعية.
وغياب االمان والبطالة والفقر والعوز والحرمان من الخدمات
الصحية و التعليمية املجانية وتردي الخدمات وضالة الكهرباء • ان االتجاهات الفكرية والسياسية والتيارات السياسية
واملياة الصالحة للرشب باتت نصيب اكرثية الجامهري املتنوعة يف الحركة الشيوعية واالشرتاكية املعارصة مشتتة
وباالخص الطبقة العاملة وفئاتها املختلفة والجامهري الغفرية ليس عىل صعيد العاملي امنا داخل كل بلد مبفرده .انها لها
الكادحة وقطاعات واسعة من الشباب والشابات من جراء اسرتاتيجيات وتوجهات فكرية وخطوط سياسية مختلفة .ان
وقوع العراق يف دوامة تلك املسارات وساحة لحسم تلك وحدة هذه الحركة يف العراق ال تتحقق بدون النقد و بدون
الرصاعات العاملية واالقليمية  .ان الحركة الشيوعية ال ميكنها التطرق اىل الجذر الطبقي لهذه االسرتاتيجيات والتوجهات
ان تتطور بدون ان تكون حركة تق ّوي التصدي االجتامعي والخطوط املختلفة يف الحركة االشرتاكية واليسارية والشيوعية
والسيايس بوجه هذا الواقع وتحول االفق االشرتايك اىل بديل بشكل عام.
سيايس واقعي عىل صعيد اجتامعي واسع.
• تحول العراق و باالخص منذ  1991مع حرب الربجوازية
االمربيالية االمريكية عىل العراق اىل ساحة لحسم الرصاعات
العاملية بني الكتل االقتصادية االمربيالية العاملية وبناء النظام
العامل الجديد بعد انهيار الكتلة الرشقية تحت القيادة
االحادية المريكا .وبعد احداث  11ايلول  2001وتحت
اسم الحرب عىل االرهاب تحول العراق مرة اخرى اىل مكان
لتجسيد سيطرة امريكا العسكرية عىل املنطقة وتامني مناطق
النفوذ بوجه خصومها االمربياليني .لقد راح ضحية هذه
السلسلة من التحوالت وخالل اكرث من ربع قرن مئات ومئات
اآلالف من سكان العراق االبرياء ودمار البنيان االجتامعي
وسيطرة االسالم السيايس و القوميني وبسط سلطة الراساملية
والخصخصة وفرض البطالة و التهميش والعمليات االرهابية
لالرهابيني من امثال القاعدة و داعش .

موقع منظمة البديل يف الحركة الشيوعية

• هناك مسألتان عىل درجة كبرية من االهمية والتي تشكل
مهام اساسية بالنسبة ملنظمة البديل الشيوعي .ان مفهوم
تطور وتوسع منظمة البديل الشيوعي مفهوم اجتامعي
وطبقي اي انه ليس مفهوم معزول خاص باملنظمة  .لذا
فان تطوره هو امر اجتامعي عىل صعيد املجتمع  .كام ان
هذا التطور والتوسع وكسب االقتدار يف الوقت نفسه مرتبط
مبدى امكانية منظمة البديل يف ان تكون آلة ومحيط ووسيلة
الزدهار املاركسية واستخدام املنهج املاركيس يف الرد عىل
معضالت الحركة الشيوعية و املجتمع.
• ان منظمة البديل ال ميكن ان تتطور بدون ان تكون قد
تقوت الحركة الشيوعية عموما يف العراق وبدون ان تقوي
الحركة العاملية و االعرتاض االجتامعي والثوري والتحرري يف
املجتمع  .ان مفهوم بناء حزب شيوعي بروليتاري واسع ليس
مجرد احد اهداف هذه املنظمة امنا جزءا من آليات عملها
وتصورها للتنيظيم الشيوعي الربوليتاري.

• ان الربجوازية االسالمية والقومية الحاكمة حاليا يف العراق
وكوردستان تواجه الطبقة العاملة والجامهري الكادحة
والحركة الشيوعية باساليب قمعية حيث تفرض سياساتها
عليها بقوة السالح و امليليشيا و عن طريق احتكارها لسلطة
الدولة .ان تيارات االسالم السيايس بوجه خاص ال تزال تقمع
املراة بشكل فايش وتقمع مقاومتها بشتى االشكال وتقمع • ان فصل الخطوط عن جيمع التيارات االشرتاكية والشيوعية
التي تشكل محتوى سياساتها وآليات و اسلوب عملها جزءا
حرية الشباب و حرية النقد .
من محتوى و اليات و العمل الربجوازي و الربجوازية الصغرية
• لقد اصبح العراق مركز حسم تناقضات عاملية ومركز لتجربة السيايس مهمة آنية ملنظمة البديل الشيوعي .
ارهاب االسالم السيايس من القاعدة وداعش وبلد تتجسد
فيه املسارات االقتصادية والسياسية والعسكرية للراساملية • ان تاسيس الحزب الربوليتاري الواسع وتنظيم القوى
االمربيالية املعارصة بشكل ماساوي .فال ميكن الحديث عن الثورية االجتامعية الربوليتارية والنضال السيايس لتحقيق
تطوير و تقوية الحركة الشيوعية وآليات تطويرها مبعزل عن التحوالت الثورية بهدف انهاء النظام الربجوازي واخذ السلطة
اخذ هذا الواقع الكبري وهذه التغريات الحاصلة يف العراق السياسية السقاط سلطة راس املال هو املالمح االساسية التي
بنظر االعتبار وبدون رفع راية الخالص من كل هذه الرببرية تفصلنا عن بقية التنظيامت االشرتاكية للمثقفني واليساريني
املعارصة للراساملية وممثليها السياسيني وقواها امليليشية الراديكاليني الهامشيني .
واالرهابية .يحيط بالحركة الشيوعية هذا الجمع الهائل من • املعضلة يف تقوية الحركة الشيوعية ليست يف تقسيم الحركة
القوى الرجعية الدموية وهذه الظروف املتشددة.
الشيوعية اىل حركة يسارية من جهة و جمهور الربوليتاريا
• ان معضالت الحركة الشيوعية واالشرتاكية يف العراق من جهة اخرى  .ان الحركة الشيوعية حركة اجتامعية حية
ال تنفصل عن معضالت هذه الحركة عىل الصعيد العاملي والبديل الشيوعي ال ميكن ان يكون شيئا منفصال عن هذه
الحركة .ان الحركة موجودة والجواب عىل نقاط ضعف
وتحدياتها بالرغم من خصوصية كل بلد.
الحركة متواجدة يف قلب الحركة نفسها كام ان تحرر الطبقة
• ان الشيوعية عىل الصعيد العاملي وبالرغم من كل العاملة هي من صنع الطبقة العاملة نفسها فال ميكن التقدم
الهجامت الربجوازية العاملية حركة حية اجتامعية معارصة اىل االمام بدون تجسيد هذا املبدأ يف كل خطوة نخطوها.
 .ان نقد االنسان العامل والكادح بوجه هذا النظام الطبقي
الذي يولد الفرق والتاميز كل لحظة هو حركة تاريخية
واجتامعية جارية ومستمرة ولكنها محاطة بآالف من • نحن نجتمع اليوم هنا يف هذه املرحلة التاريخية و يف هذا
العوائق من صنع الربجوازية وتياراتها الفكرية والسياسية املنعطف التاريخي لطرح بديل شيوعي عىل صعيد اجتامعي.
ويجري قمعها من قبل الدولة الربجوازية وقوانينها وماكنتها قوانا تكون ضعيقة او قوية ،اعدادنا تكون كثرية او قليلة ،ال
البوليسية والعسكرية والحربية  .ان الحركة الشيوعية يف تغري من كون مقياس نجاحنا ليس يف داخلنا كمنظمة امنا
العراق ليست اال رافدا من روافد هذه الحركة االجتامعية داخل املنظمة بوصفها جزء عضوي من الحركة الشيوعية
الربوليتارية املعارصة .
والسياسية العاملية العظيمة.
• من اين اتينا واي تاريخ اجتزنا يف مسريتنا النضالية الشيوعية  16ايلول 2018
ال يحل لنا املعضالت التي نواجهها االن وال التحديات التي
علينا الرد عليها  .نحن مجتمعون هنا يف هذا املؤمتر يك نبحث

الــغد
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اشــتدت هجــات الرأســالية عــى املجتمعــات وذلــك يف العراق
والعــامل املعــارص ،مع ّرضــة جامهــر مليونيــة مــن املدنيــن
لرضبــات عســكرية تبعتهــا ســنوات مــن عــدم االســتقرار
والنزاعــات املســلحة التــي ســلّطت ومــا تــزال تســلّط ارهــاب
امليليشــيات املتنازعــة ،مــع موجــات مــن العنــف الجامعــي
املمنهــج ضــد املــرأة .بعــد احتــال العـراق ،وجــدت االمربياليــة
يف التيــارات االســامية الرشيــك النموذجــي الــذي يســتويل عــى
الــروات واملــوارد املتاحــة لــه بينــا يفــرض غطــا ًء مــن الرجعيــة
عــى املجتمــع ويقــف حائـاً بالضــد مــن حركــة اشــراكية ثوريــة.
وحلــت نتيجــة ذلــك بشــكل مبــارش عــى اوضــاع املــرأة مــا
ســلب حرياتهــا واســتبعدت مــن العمــل والتعليــم ،وفرضــت
عليهــا تبعيــة اقتصاديــة ،وعبوديــة االرسة والعمــل املنــزيل.
واحــدى نتائــج الحــرب الطائفيــة االســامية كانــت عبوديــة آالف
مــن النســاء ممــن كان التعامــل معهــن يفتقــر ألدىن مواصفــات
االنســانية حيــث كانــت النســاء تُبــاع وتُشــرى وبأســعار يتــم
كتابتهــا وعرضهــا عــى جــدران املحكمــة «الرشعيــة» يف موصــل
وغريهــا مــن املــدن -وقــد ركّــز االعــام الربجــوازي عــى كــون
ســبب الجرميــة داعشــيون ،والضحايــا ايزيديــون او طوائــف
اخــرى ،اال ان جوهــر املوضــوع هــو ان التدخــل االمربيــايل يف
الع ـراق س ـلّط تيــارات اســامية فاشــية عــى حيــاة الجامهــر،
وســلمهم مقــدرات املجتمــع ،لــي يضمــن ابقــاء الجامهــر
تحــت أزمــات مســتمرة وصدمــات اجتامعيــة ،مــا يســ ّهل
التــرف بــروات املجتمــع .كــا وان السياســات االمربياليــة
لدعــم للهيــاكل االجتامعيــة القدميــة كالعشــائرية التــي هــي
احــد امنــاط الذكوريــة الوحشــية للعــامل القديــم ،جعلــت الفكــر
العشــائري الذكــوري الــذي يتعامــل مــع املــرأة كأداة لالنجــاب
واملتعــة والعمــل املنــزيل هــو الثقافــة واملامرســات الســائدة
يف العــراق مــا ال يقــف بوجهــه قانــون او اي مــن مؤسســات
الدولــة ،او بكلــات اخــرى ،اصبحــت املــرأة هدفــاً متاحــاً
للتجــاوزات الذكوريــة واالســتعباد االرسي وكان التعامــل معهــا
مبثابــة «بضاعــة» للبيــع وال ـراء وبغطــاء القوانــن الربجوازيــة
ودعــم مــن مؤسســات الدولــة.
تجــد املــرأة نفســها يف العـراق محاطــة بأكــر التيــارات الذكورية
املناهضــة لحريتهــا :االســام الســيايس كطــرف ســيايس اســايس،
والنظــام االجتامعــي العشــائري الذكــوري كدعــم وظهــر لالســام
الســيايس ويتدخــل عنــد انفــات االوضــاع يف املــدن ،مــع ســيطرة
الديــن والذكوريــة وبدعــم وحاميــة مــن االمربياليــة .تجــد
املــرأة نفســها يف حصــار فكــري واجتامعــي مــع ممثــي الحقبــة
االمربياليــة التــي نعيشــها .ولعــل الحصــار عليهــا مــزدوج اي مــن
مصدريــن :أوالً كونهــا جــزءا معطّ ـاً مــن الطبقــة العاملــة مــا
فــرض عليهــا إفقــاراً شــديداً ،وثانيـاً كونهــا تتعــرض اىل االخضــاع
والقمــع الذكــوري للتيــارات الدينيــة والعشــائرية التــي متــارس
كراهيــة املــرأة يف القوانــن واالعــام ومامرســات مؤسســات
الدولــة .وال يُتــاح ملعظــم النســاء الخــوض يف النضــال الربوليتاري
لكونهــن اســرات العبوديــة املنزليــة والعبوديــة العشــائرية مــا
يجعلهــن عرضــة لتبنــي االفــكار التقليديــة والدينيــة وتقبــل
الدونيــة املفروضــة عليهــن؛ وهنــا يفــرض ان يكــون دور النضــال
النســوي يف التثقيــف والتمكــن وبــث الوعــي الطبقــي ،مــا
يضعهــا ويضــع نضاالتهــا التحرريــة يف نفــس خانــة االشــراكيني
الذيــن يســعون لتنظيــم نضــاالت الجامهــر ملحاربــة مــآيس

السياســات االمربياليــة وكل تجلياتهــا.
ولعــل العســكرتارية التــي فرضــت عــى املجتمــع مــن اصعــب
العقبــات امــام تنظيــم حركــة اجتامعيــة تحرريــة ،اذ ان ارهــاب
امليليشــيات االســامية املســلّحة بالضــد مــن اي طــرح ،فكــر،
او حتــى مظهــر تحــرري يقــف عائقــا امــام تأثرينــا عــى النســاء
والشــباب .اذ ان وجودهــم الفعــي يف كل شــارع ومنطقة ونقطة
تفتيــش ،وســيطرتهم عــى كل وســائل االعــام وحركــة الشــوارع
يفــرض ســيطرتهم .ولعــل االيــام الحاليــة مــن شــهر محــرم يف
بغــداد اكــر مثــال عــى فــرض ثقافــة دينيــة وفلســفة مثاليــة
عــى املجتمــع بينــا الجامعــات االســامية تــرق ثرواتــه،
وتتعاضــد مــع العشــائر الذكوريــة الطابــع بفــرض ارهــاب فكــري
معــا ٍد للتحــرر ،وال يتــورع عــن فــرض الســيطرة بالقتــل واالبــادة
والقمــع واإلفقــار.
ان مقاومــة المســاواة الراســالية وافقارهــا للمجتمــع واملــرأة،
ومقاومــة االرهــاب الذكــوري الدينــي وتحقــره للمــرأة ،وكذلــك
مقاومــة النظــام االجتامعــي العشــائري وتعاملــه مــع املــرأة
كوســيلة انجــاب ومتعــة و «بضاعــة» يتــم تبادلهــا بــن االف ـراد
والعشــائر ،كلهــا مهــام ال ميكــن للمــرأة ان تواجههــا لوحدهــا
بــل تحتــاج اىل الربوليتاريــا الواعيــة بقضايــا املســاواة لتقــف
معهــا ،كــا هــي تقــف مــع النضــال الربوليتــاري ضــد اســتغالل
الطبقــة العاملــة وضــد الهجمــة االمربياليــة التــي امتصــت
ثــروات املجتمــع برمتــه .ان نضــال املــرأة ضمــن حركــة شــيوعية
قديــم ِقــدَ م بدايــات الحركــة ،اال ان تنظيــم نضاالتهــا مــن اجــل
مســاواتها بالرجــل ضمــن الحركــة او ضمــن االح ـزاب الشــيوعية
ً
عرضــة لتقلبــات وتجــاذب وتنافــر مــا بــن طروحــات
كان
يســاروية وطروحــات نســوية (فمنســتية) .ففــي اســوأ حاالتهــا
كانــت املنظمــة النســوية االشــراكية منظمــة ’واجهــة‘ لالحـزاب،
ويف العقــود االخــرة ،اصبحــت تُســتغل كمصــدر للدعــم املــايل
عــن طريــق آليــات املجتمــع املــدين (االنجــي او)؛ ويف افضــل
حاالتهــا كانــت املنظمــة النســوية مرشوعــاً لبــث الوعــي
الســيايس للنســاء لغــرض زجهــم باالجنــدة السياســية االشــراكية
الحزابهــا .ولكــن مل تكــن هــذه املنظــات النســوية متجــذرة
ـع
ضمــن قاعــدة نســوية تجابــه اعــداء املــرأة يف املجتمــع ،ومل تسـ َ
ملتابعــة اجنــدة نســوية جديــة ،بحيــث انهــا كانــت تختفــي مــع
اندحــار احزابهــا.

تعامل الشيوعية مع موضوعات املراة

بالرغــم مــن كــون الشــيوعية هــي الســباقة بتســليط االضــواء
عــى قمــع املــرأة ورفــع شــعار مســاواتها وتح ّررهــا ،اال ان
العمــل الحــزيب والنســوي تجــاه هــذه املســاواة مل يكــن خالي ـاً
مــن املعضــات والعقبــات مــن ناحيــة املحتــوى والتنظيــم
والفعاليــات ،مــا خلــق تناف ـرا بــن الحركــة االشــراكية والعمــل
النســوي الفمنســتي ،ولغــرض فهــم هــذا املوضــوع يجــب ان
نعــرج عــى بعــض الخطــوات او باالحــرى العالمــات الفارقــة يف
هــذا التاريــخ.
ان رشح قمــع املــرأة وتشــبيه اســتغالل الزوجــة مــن قبــل الــزوج
باســتغالل الربوليتــاري مــن قبــل الربجوازيــة مقولــة ماركــس
وقــد وردت يف الفصــل األول مــن «االيديولوجيــة األملانيــة»،
وتكــرر اســتعاملها يف كتابــات انجلــز عــن الــزواج االحــادي
والعائلــة البطركيــة وذلــك ضمــن بحثــه «العائلــة البطريركيــة
الحديثــة» .ولعــل كــون هــذه الفكــرة ،اي تشــبيه قمــع امل ـراة\
القمــع الجنــدري بقمــع الربوليتاريا\القمــع الطبقــي ،كانــت قــد
طُرحــت يف منتصــف القــرن التاســع عــر مــا يجعلهــا مــن أوىل
الكتابــات التــي قامــت بالرتكيــز عــى قمــع املــرأة مــن قبــل
الرجــل وتشــبيهه بقمــع الرأســالية للعــال .وتتنــاول كتابــات
انجلــز اســتعراض تراجــع موقعيــة املــرأة مــع نشــوء املجتمــع
الرأســايل والــزواج االحــادي الــذي حولهــا اىل ملكيــة خاصــة
للرجــل وبتبعيــة اقتصاديــة واجتامعيــة .ولعــل احــد اهــم
االســتنتاجات مــن هــذا املوضــوع ،هــو ان قمــع املــرأة مل يكــن
ناتج ـاً عــن تخلّــف املجتمعــات ،وامنــا عــن تأثّرهــا بالرأســالية
وامللكيــة الخاصــة والتعامــل مــع الزوجــة كملكيــة خاصــة داخــل
األرسة ،ويُســلّط مــن قبــل الرجــل معيــل األرسة تجــاه املــرأة
واالطفــال .ومــن هنــا يربــط انجلــز تحــرر املــرأة بالقضــاء عــى
النظــام الرأســايل وتحقيــق االشــراكية ،وذلــك ضمــن نفــس
البحــث املذكــور اعــاه.
شــمل العمــل الشــيوعي ضمــن اجندتــه الســعي لتحقيــق
مســاواة املــرأة بالرجــل ،وكان التو ّجــه اىل تثقيفهــا بالشــيوعية
وبــث الوعــي الســيايس الطبقــي لديهــا لــي ال تكــون الجامهــر

النســوية عرضــة الفــكار الربجوازيــة والتقاليــد والديــن .وتــم
نــر برنامــج عمــل بذلــك ضمــن األمميــة الثالثــة والتــي شــملت
ايضــا الرتكيــز عــى دور املــرأة يف األمومــة يف انتــاج النــوع
االجتامعــي مــا يتطلــب حاميــة ودعــم املجتمــع .إال ان بعــض
طروحــات هــذه األمميــة تســببت بايجــاد رشخ بــن الحركــة
االشــراكية املتناميــة والتيــارات النســوية التــي كانــت يف بداياتها،
اذ انــه تقــرر يف بعــض وثائــق عــذا التجمــع عــدم االعــراف
بوجــود «قضيــة املـراة» وتح ّررهــا عــى حــدا مــن قضيــة التحــرر
الطبقــي مــن الرأســالية .وكان الرتكيــز عــى توحيــد النضــال
الربوليتــاري الــذي يشــمل نضــال املــرأة الربوليتاريــة بالضــد مــن
عد ّوهــا الطبقــي ،عوضــا عــن توحيــد نضــاالت النســاء والتــي
تجمــع النســاء الربوليتاريــات مــع نســاء الطبقــة الربجوازيــة.
وانعكــس هــذا التوجــه اىل رؤيــة تنظيميــة بانعــدام الــرورة
اىل وجــود منظمــة تختــص بتحــرر امل ـراة بشــكل منفصــل عــن
التحــرر الطبقــي للمجتمــع ،واكتفــى الطــرح بتشــكيل مفوضيــة
او قســم ملتابعــة شــؤون املــرأة ضمــن كل لجنــة حزبيــة .وهنــا
كان مصــدر التوتــر الناتــج بالضــد مــن الخطــاب والتنظيــم
النســوي (الفمنســتي) الــذي كانــت النظــرة تجاهــه بانه يســحب
املــرأة اىل الجانــب ’الشــخيص‘ مــن حياتهــا ،متناســية الجانــب
’الســيايس‘ مــن النضــال املطلــوب للطبقــة العاملــة ككل.

انتشــار الشــيوعية ووعــي النســاء ومطالبتهن
بحقو قهن

خــال فــرات تأريخيــة تبعــت األمميــة الثالثــة اتضــح ان هنــاك
عوائــق حقيقيــة لتقــدم املــرأة وتحقيــق مســاواتها حتــى ضمــن
االحـزاب االشــراكية التــي مل تنجــح يف اســتبعاد املنهــج الذكــوري
يف التعامــل مــع املــرأة وتكليفهــا باملواقــع الثانويــة مــن العمــل
الحــزيب والســيايس ،ولعل انشــقاق الحركة النســوية جزئيــا او كلياً
يف بعــض االحــوال عــن الحركــة الشــيوعية الغربيــة وبالــذات يف
امريــكا افضــل مثــال عــى ذلــك .ومــع ازديــاد هجمة الرأســالية
عــى املجتمعــات ،وســيادة األفــق الربجــوازي الــذي يتعامــل مــع
املــرأة كملكيــة خاصــة للرجــل ووســيلة النتــاج الطبقــة العاملــة؛
ازدادت اعرتاضــات النســاء ومــن ضمنهــا النســاء الربوليتاريــات
ضمــن االح ـزاب الشــيوعية والتــي القــت صعوبــات اجتامعيــة
تقــف عائقــا امــام مســاواتها بالرجــل .وخــال نفــس الفــرات
التاريخيــة تنامــت حركــة نســوية اســتندت عــى جــزء او آخــر
مــن التحليــل املاركــي لقمــع املــرأة وتحريرهــا .وقامــت بعــض
هــذه الحركــة بتصعيــد خطابهــا النســوي ومطالبهــا عــى صعيــد
املجتمــع يف الغــرب ،وأدى انتشــارها اىل التأثــر عــى تجمعــات
النســاء ضمــن الحركــة الشــيوعية مــا نتجــت منــه تيــارات
نســوية عديــدة اختلفــت باهدافهــا ووســائل عملهــا.
تنامــت حركــة نســوية تخاطــب معظــم مــا ذكــر ضمــن الخطــاب
الشــيوعي ،ولكــن هــذه الحركــة النســوية مل تكــن مصانــة مــن
الطروحــات املتطرفــة والرجعيــة بالضــد مــن الرجــل كفــرد ،مــا
ـى ميينــي غــر انســاين ،وخاصــة يف الدعــوة لكراهيــة
أخــذ منحـ ً
الرجــل ضمــن مــا تــم تســميته الحقــا بالنســوية الراديكاليــة،
ولكــن جديــر بالذكــر ان هــذه الطروحــات اليمينيــة مل تشــمل
اال جــزءا محــدودا مــن الحركــة الفمنســتية مــا مل يكتــب لــه
االســتمرار ضمــن نســوية القــرن  .21وانتــرت الحركــة النســوية
اىل تجمعــات كثــرة ولكــن ميكــن تصنيفهــا بشــكل أوىل اىل
التجمعــات التاليــة:
 النســوية االشــراكية :بعــد نضــال النســاء ضمــن احزابهــااالشــراكية لعــدة عقــود مــن دون ان تحصــل عــى مــا وعــدت
بــه مــن مســاواة تامــة ،بــدأت النســاء تعقــد حلقاتهــا وتتأثــر
بالطــرح النســوي الفمنســتي بــرورة محاربــة الذكوريــة
(البطركيــة) والتــي -حســب مــا ورد بتكرارضمــن حلقاتهــن-
تواجــدت قبــل نشــوء املجتمــع الرأســايل .ومــن هنــا توصلــت
النســوية االشــراكية اىل منهــج نضــايل نســوي وبروليتــاري
ملناهضــة الراســالية والبطركيــة يف آن واحــد.
 النســوية املاركســية :تتنــاول الجانــب النظــري والتحليــلٍ
وتقــص ماركــي املنهــج
املاركــي لقمــع املــراة ،وهــي بحــث
يف قمــع املــراة وتحريرهــا :التعمــق يف مصطلحــات ومقــوالت
ماركســية وتكملــة مســرة ماركــس وانجلــز وزيتكن يف الدراســات
والتحليــل .واكــر مــا نشــطت النســوية املاركســية يف االوســاط
االكادمييــة وتوصلــت اىل طروحــات مهمــة تختــص بتحليــل دور
العمــل املنــزيل يف دورة االنتــاج الراســايل ،وكذلــك دور املــرأة
يف اعــادة انتــاج النــوع االجتامعــي \الطبقــة العاملــة .كــا
ووضعــت بعــض الباحثــات طروحــات تدعــو اىل توحيــد وجمــع

النضــاالت االنســانية واملتفرقــة مــع النضــال الربوليتــاري ،مــن
قبيــل النضــال الجنــدري الــذي يشــمل فئــات جنســانية مهمشــة،
والنضــال العرقي\االثنــي .واتفقــت طروحــات نســوية ماركســية
عديــدة عــى ان الشــيوعية التــي ال تدافــع عــن حقــوق املــرأة
والفئــات املهمشــة االخــرى ليســت شــيوعية مناســبة للقــرن
الواحــد وعرشيــن ،وشــملوا ضمنهــا الفئــات املضطهــدة عرقيــا.
النســوية الراديكاليــة :تهــدف تغيــر وقلــب النظــام االجتامعــيالذكــوري ،وتخــوض يف مطلــب حريــة املــرأة وحقهــا بالحاميــة
مــن التطــاول الذكــوري عــى جســدها ،حقوقهــا االجتامعيــة
للعالقــات العاطفيــة والجنســية وحقهــا باالنجــاب مــن عدمــه،
مــع الرتكيــز بشــكل أســاس عــى حــق املــرأة باالجهــاض .كــا
واتجهــت النســوية الراديكاليــة اىل اعتبــار البغــاء مبثابــة عنــف
منظّــم ضــد املــرأة ،واالغتصــاب كفــرض للعــدوان والســيطرة
الذكوريــة عوضــا عــن كونــه مامرســة جنســية .متــادت هــذه
الحركــة يف بعــض اجزائهــا واشــخاصها بطــرح ثقافــة الكراهيةضــد
الرجــل ،مــررة ذلــك بــرد فعــل االنســان املس ـ َتعبد بالضــد مــن
يلــق هــذا الطــرح االخــر ترحيبــا
مســتعبِديه مــن الرجــال .مل َ
ضمــن املنابــر النســوية التــي اســتمرت لغايــة نهايــة القــرن
العرشيــن ،ومل يُكتــب لهــا البقــاء الواضــح للعقــد الحــايل.
النســوية الليرباليــة :تدعــو الصــاح املؤسســات والقوانــن ضمننظــام راســايل مــع الرتكيــز عــى الحريــات الشــخصية للمــراة
واالجــر املتســاوي ،وتوجيــه النقــد اىل الذكوريــة دون التعــرض
اىل جذرهــا الســيايس واالقتصــادي .واصبحــت النســوية اللرياليــة
هــي االســاس لثقافــة املنظــات النســوية غــر الحكوميــة (االيــن
جــي او).
وهنــاك توجهــات اخــرى مــن الفمنســتية مــا ال يســتحق ذكــره
بالتفصيــل يف هــذا البحــث ،منهــا مــا يقــوم بالرتكيــز عــى امليزات
البدنيــة والنفســية والعاطفيــة والجندريــة للمــرأة وفرقهــا عــن
الرجــل وتعــى بالفمنســية الجوهريــة essentialist feminism
مــا يتــم االرتــكان عليــه مــن قبــل التيــارات اليمينيــة لتربيــر
عــدم امكانيــة املســاواة بــن املــرأة والرجــل؛ وقــد اعتــادت
الحــركات الدينيــة ومــن ضمنهــا االســام الســيايس ان تلجــأ
ملنطــق شــبيه يف تربيــر انعــدام املســاواة يف يف املجتمعــات.
التيــارات الفمنســتية تــراوح مــا بــن ثوريــة واصالحيــة باالضافــة
اىل تيــارات ميينيــة تس ـ ّمي نفســها تجــاوزا بالفمنســتية ،اال انهــا
يف جوهرهــا تدعــم النظــام الذكــوري والراســايل القائــم.

املنظمة النسوية واالحزاب الشيوعية

بعــد تفاقــم القمــع ضــد املــرأة يف العــامل الرأســايل املعــارص،
وتزايــد ضحايــا العنــف الفــردي والجامعــي يف حــاالت الســلم
كــا يف حــاالت الن ـزاع املســلح؛ اصبحــت مســألة حاميــة املــرأة
ومتكينهــا مطلبــا جامهرييــا عاملي ـاً .كانــت اســتجابة الربجوازيــة
عــن طريــق الســاح للمنظــات غــر الحكوميــة بالعمــل
والتمويــل تحــت تســمية منظــات حقــوق املــراة؛ وبنفــس
املنــوال قامــت االح ـزاب االشــراكية والشــيوعية بالدفــع تجــاه
حاميــة حقــوق املــرأة ولكــن بحــذر مــن التدخــل باملســاحات
الشــخصية او باالحــرى بالحقــوق االجتامعيــة للمــرأة ،واقتــر
العمــل النســوي داخــل منظــات املــرأة يف الحركــة الشــيوعية
عــى الحــق بالتثقيــف والحــق بالعمــل دون التجــرؤ والخــوض
يف مــا يخــص اهانــة كرامــة املــرأة او حقوقهــا االنجابيــة او حقهــا
باالجهــاض او قضايــا االغتصــاب والبغــاء .وبالنتيجــة اصبــح عمل
املنظــات النســوية االشــراكية امللتصقــة باحزابهــا اليســارية
التقليديــة يــراوح مــا بــن زج املــرأة يف االعرتاضــات العامليــة او
االعرتاضــات عــى عمــوم املجتمــع ،او مواجهــات تختــص باصــاح
القوانــن التمييزيــة ضــد املــراة .ولعــل يف منظــات املحيطــة
باليســار التقليدي\الشــيوعي العراقــي منــاذج كثــرة مــن هــذا
النــوع مــن العمــل النســوي والــذي يــراوح مــا بــن النســوية
االشــراكية والنســوية الليرباليــة ،مــع العلــم ان منهاجهــم برتاجــع
عــن الدفــاع عــن حــق امل ـراة باملســاواة التامــة بعــد تقاربهــم
مــن تيــارات االســام الســيايس يف العقــد االخــر.
يف تجربــة منظمــة حريــة املــرأة منــذ  2003خضنــا نضــاال
مزدوجــا – اي مــا تســميه بعــض النســويات االشــراكيات بنظرية
مو ّحــدة -لكونهــا تخــوض يف النضــال الربوليتــاري والنضــال
النســوي الراديــكايل يف آن واحــد ،مــع االنتبــاه لعــدم الوقــوع يف
فــخ الطروحــات النســوية الرجعيــة التــي تقــع ضمــن حــركات
كراهيــة الرجــل .ومررنــا بتجربــة التوتــر مــع الحلقــات الحزبيــة
حــول اســتبعاد واســتنكار الطروحــات الفمنســتية ،مــا ابعــد

رد وتوضيح للسيد أسطة جالل
ندين بشدة إعتقال
مؤيد احمد
						
معاناة املرأة العراقية يف املنطقة الغربية السيد اسطة جالل ،طاب نهارك وأمتنى لك
السعادةــادر عبدالحميــد وتــم نــره يف صفحــة فيســبوك أعضاء الحزب
فيــا يخــص تعليقــك الــذي وجهتــه يل وللرفيــق ن
بالقتــل يف الســنوات االخــرة .وتزايــدت أعــداد النســاء ممــن املــرأة ونضالهــا اال مــا نــدر .
الرفيــق محمــد األســمر ،رأيــت مــن الــروري أن اكتــب لــك هــذه اإلجابــة .لكــن وقبــل اإلجابــة
هــن بــا معيــل بســبب ترمــل الكثــرات نتيجــة للحــروب
الشيوعي العمالي في
وايضــا أعطــت األمــم املتحــدة اهتاممــاً كبــراً لقضايــا ســأعرض نــص التعليــق الــذي كتبتــه :
وعمليــات القتــل املمنهــج الــذي تقرتفــه املجاميــع املســلحه
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أســاءكم  ،هــذا هــو مؤمتــر كوادركــم وقيــادات منظمتكــم الجديــدة ،قســم مـ
ـامي،ـناذاالنسـكانـاءهـيغطــؤالءـنكـشــوادرـعر كوردستان ,البيان
حميد
كبــر مل يشــهده العــراق عــى مــدى تاريخــه املعــارص.
وصــدرت يف إطارهــا مجموعـــة مـــن الوثـــائق واإلعالنــات رأســهن بالحجــاب واقصــد انهــن مقتنعــات بحجــاب االســام وبالفكراإلسـ
كل هــذا وهنــاك مــن يقفــون بالضــد مــن حقــوق املــرأة بــل واعتمــدت عــددا مــن االتفاقيــات التــي تضمنــت النــص وقيــادات االوليــة لهــذه املنظمــة فــاذا عــن
!!!!!!؟؟تفك)ــر بقيــة األعضــاء يف القواعــد الدنيــا  ،مــا الرســالة الخاص بمنظمة البديل
ويســتقتلون يف معــاداة املــرأة والنيــل مــن كرامتهــا ،مدركــن علـــى مبـــادئ أحــكام املســاواة بني الرجــل واملــرأة ومناهضة التــي تحملهــا هــذه الكــوادر للمجتمــع
عانــت املــرأة العراقيــه مــن الكثــر مــن نتائــج االوضــاع ان نهضــة املجتمعــات وثورتهــا تبــدأ مــن املــرأة كــا يف ثــورة صــور وأشــكال التمييــز التــي متـــارس ضـــد املــرأة يف مجــال الرفيــق العزيــز ،بالطبــع أنــت حــر يف كيفيــة تفكــرك باوضــاع رفيقاتنــا النســاء وحــر يف اســتنتاجك
الشيوعي
السياســية التــي عصفــت بالعــراق ،وكانــت هــي الضحيــه اوكتوبــر .لقــد مــرت عــى املــرأة العراقيــة أعــوام طويلــة مــن العمــل.
الســيايس مــن أيــة ظاهــرة تراهــا ،إال ان املشــكلة تكمــن بانــك مــن خــال تعليقــك تصــدر حكـاً كبـرا

االوىل يف مجتمــع الحــروب الطائفيــة وعــى مــر الســنني
وخصوصــا بعــد احتــال مجرمــي داعــش ملناطــق املوصــل
واالنبــار وصــاح الديــن وغريهــا مــن مــدن املنطقــة الغربيــة.
وكانــت وطــأة الظلــم والقمــع الواقــع عــى املــرأة قبــل
دخــول داعــش ثقيلــة ،اال انهــا اصبحــت اســوأ بكثــر بعدهــا .
لــو قارنــا واقــع املــرأة مبــا هــو مكتــوب يف الترشيعــات
املحليــة والدوليــة والتــي هــي ابعــد مــا تكــون عــن املثاليــة،
لوجدنــا ان مــا موجــود عــى الــورق مــن قوانــن شــئ
والواقــع شــئ محتلــف كليــا .وان كانــت املنظــات النســوية
قــد جعلــت عملهــا ونضالهــا كلــه يصــب عــى اصــاح
الترشيعــات ،فــان ذلــك ال ولــن يــؤدي اىل تغيــر ملمــوس
يف واقــع املــرأة .وبالرغــم مــن أن الع ـراق ميلــك حزمــة مــن
الترشيعــات واآلليــات واملؤسســات الوطنيــة املعنيــة بحقوق
املــرأة ودائــرة الرعايــة االجتامعيــة للمــرأة وقســم املــرأة
املوجــود يف كل وزارات الدولــة ومؤسســاتها وقســم الرصــد
يف وزارة حقــوق اإلنســان ولجنــة املــرأة واألرسة يف مجلــس
النــواب العراقــي ولجــان املــرأة يف كل مجالــس املحافظــات،
إال أن التو ّجــه الســيايس والعقائــدي والعشــائري ،فضــا
عــن التخلــف االجتامعــي الــذي ســاد يف البــاد بعــد صعــود
األح ـزاب الدينيــة إىل الحكــم ،تعــدّ ى عــى حقــوق النســاء
التــي كفلهــا لهــنّ الدســتور.
ولــذا تعــاين النســاء يف العــراق مــن التهميــش واألميــة
والبطالــة ،إذ أصبحــت نســبة األميــات أكــر مــن  50باملئــة،
بعــد أن كانــت نســبة املتعلــات  90باملئــة خــال مثانينــات
القــرن املــايض .دونــت منظمــة حريــة املــرأة يف العــراق
انتهــاكات عديــدة لحقــوق املــرأة وبأشــكال مختلفــة؛
حيــث تتعــرض نســبة كبــرة قــد تصــل للنصــف مــن النســاء
املتزوجــات بــن ســن  15و 54عامــا للعنــف وبكافــة أشــكاله،
وحســب مــا تتناقلــه املنظــات واملمرضــات يف املستشــفيات.
وقعــت أبشــع أنــواع العنــف واالنتهــاكات عــى املــرأة
العراقيــة يف اآلونــة األخــرة وخاصــة يف ظــل متــدد التنظيامت
الدينيــة املتطرفــة ويف مقدمتهــا تنظيــم داعــش الــذي أمعــن
يف إلحــاق األذى والــذل بالنســاء اإليزيديــات يف املوصــل
وســنجار ،وقــام بســبيهن واغتصابهــن واملتاجــرة بهــن.
بينــت بعثــة األمــم املتحــدة يف العـراق أن نحــو  1.2مليــون
رشدن مــن منازلهــن بســبب الخــوف
امــرأة عراقيــة قــد ّ
مــن العنــف وانتهــاكات حقــوق اإلنســان والتهديــدات

الحــروب والحصــار ولكنهــا مل ترتاجــع عــن دورهــا الفاعــل
يف اجتيــاز الصعــاب وتذليلهــا رغــم ثقلهــا وفواجعهــا التــي
كانــت أكــر بكثــر مــن أن يتحملهــا أقــوى الرجــال شــجاعة
وعزمــا وإرادة  .فتحملــت مســؤولية الحفــاظ عــى العوائــل
اثنــاء ســنوات القتــال والحــرب الطائفيــة وحــرب داعــش.
وقــد رضبــت أروع األمثلــة يف الشــجاعه والنضــال مــن
اجــل حقوقهــا  ،واالمثلــة عــى هــذا كثــرة ،بــدءا مــن اميــة
جبــارة التــي قاتلــت داعــش صفــا بصــف مــع اخوتهــا واىل
غايــة فقدانهــا حياتهــا يف مدينــة العلــم ،وانتهــا ًء بالنســاء
االيزيديــات اللــوايت رفعــن الســاح بالضــد مــن داعــش يف
عـراق وســوريا.وبالرغم مــن اشــتداد املحــن والصعــاب عــى
املــرأة يف املنطقــة الغربيــة ،كانــت تــزداد تضحيــة وإيثــارا
وقــوة وصالبــة وثباتــا يف الحفــاظ عــى املجتمــع املحيــط بهــا.
ان األرقــام املخيفــة لحــاالت القتــل واالغتصــاب والعنــف
الشــديد فرضــت حقيقــة واحــدة اال وهــي إن مناهضــة
العنــف ضدهــا أصبــح مــن األولويــات التــي يجــب
تســليط الضــوء عليهــا يف املؤسســات التعليميــة \املــدارس
واملنتديــات الثقافيــة ووســائل اإلعــام ومنظــات املجتمــع
املــدين  .وعــرف اإلعــان العاملــي للقضــاء عــى العنــف ضــد
املــرأة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف
 20كانــون األول /ديســمرب عــام  1993العنــف ضــد املــرأة
بكونــه أي فعــل عنيــف قائــم عــى أســاس الجنــس ينجــم
عنــه أو يحتمــل أن ينجــم عنــه أذى أو معانــاة ،بدنيــاً أو
نفســياً أو جنســياً للمــرأة ،مبــا يف ذلــك التهديــد باقــراف مثل
هــذا الفعــل أو اإلك ـراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة
يف الحيــاة العامــة أو الخاصــة.
اليــوم الجميــع يعلــم الــدور الــذي لعبتــه املــرأة يف مناطــق
النـزاع ومناطــق ســيطرة داعــش .لقــد ناضلت املــرأة ووقفت
بوجــه الهجمــه الرشســه وقدمــت التضحيــات الكبــره ولكــن
مل تنــل اي اعــراف او انصــاف لتلــك التضحيــات الكبــرة ،بــل
وان ذكوريــي العشــائر فرغــت جــام غضبهــا عليهــا وانتقمــت
منهــا لكونهــا ضحيــة لداعــش مــا رفــع حــاالت القتــل
العشــري ضــد النســاء يف الســنتني االخريتــن .ويف الوقــت
الــذي مل تقــم هــذه العشــائر بحاميــة نســائها مــن تجــاوزات
داعــش ،قــدرت ان تنتقــم مــن ضحايــا داعــش اال وهــن
النســاء اللــوايت تكــررت مأســيهن عــى يــد داعــش اوال ومــن
ثــم عــى يــد عشــائرهن .وحتــى وســائل االعــام مل تــرز دور

صــدر ميثــاق األمــم املتحــدة يف ديباجتــه ونصوصــه التــي
تشــر إىل عــدم التمييز قانونـاً وألول مــرة يف التأريخ الحديث
تــاه اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان يف عــام  1948الــذي
أكــد عــى مبــدأ املـــساواة فـــي الحقــوق بــن الرجــل واملــرأة
كحــق أســايس لإلنســان والــذي يشــكل الركيــزة الرشعيــة
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،حيث اســـتهل بـــالنص (إن جميع
النــاس يولــدون أحــرارا ومتســاوين يف الكرامــة والحقــوق
والحريـــات املقــررة فيــه دون أي متييــز مبــا يف ذلــك التمييــز
بســبب الجنــس) .ويف موضــوع املســاواة يف الحقــوق بــن
الرجــل واملــرأة (إعــان القـــضاء علـــى التمييــز ضــد املــرأة)
ويطالــب االعــان بكفالــة االعــراف العاملــي قانون ـاً وواقع ـاً
مببـــدأ تســاوي الرجــل واملــرأة ويؤكــد مــن ناحيــة ثانيــة ان
التمييــز ضــد املـــرأة يتنـــاىف مـــع كرامــة اإلنســان وخاصــة
فيــا يتعلــق بالعمــل فأنــه يهــدر خــر األرسة واملجتمــع
ويحــول دون مشــاركة املــرأة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل
يف مجــاالت العمــل ويشــدد اإلعــان عــى إســهام املــرأة
العاملــة يف الحيــاة االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة
والثقافيــة .ويف عــام ١٩٧٩اعتمدتالجمعيةالعامةلألمــم
املتحدةاتفاقيـــةاألمم املتحـــدةللقضاءعىل جميع أشــكال التمييز
ضداملــرأة واملعروفـةباتفاقيـةكوبنهـــاجن وســيداو ()CEDAW
والتــي وصفــت بأنهــا مبثابــة (اعــان حقــوق املــرأة) فهـــي تحـــدد
الحقـــوق املدنيــة للمــرأة ومســاواتها القانونيــة للتخلــص مــن
التمييــز تجاههــا.
وبالرغــم مــن كل كــون االمــم املتحــدة مؤسســة برجوازيــة
تديرهــا بشــكل اســايس الــدول الراســالية االمربيــايل ،اال
ان مقــررات معاهداتهــا كانــت ناتجــا لنضــاالت التحرريــن
والنســاء .وبالرغــم مــن الضجيــج التــي تبثــه وســائل االعــام
حــول دور املجتمــع الــدويل يف الع ـراق بالدفــاع عــن املــرأة،
اال ان املجتمــع املعــارص قــد شــهد بــان الشــيوعيني هــم
مــن ناضلــوا لفــرض تحــرر املــرأة عــى مجتمــع استســلم
لالفــكار الغيبيــة والذكوريــة القوميــة والعشــائرية .ولعــل
املنطقــة الغربيــة افضــل شــاهد عــى تناقضــات الحــركات
الرجعيــة وهجمتهــا عــى امل ـراة ،ومــن هنــا تتضــح اهميــة
دور التحرريــن يف رســم بديــل لــكل املــآيس التــي عــاىن منهــا
املجتمــع والنســاء يف كل العــراق.
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ومــن غــر حــق تبــدي فيــه نوعــا مــن تقليــل الِشــأن لهــؤالء الكــوادر النســوية ،ليــس هــذا فحســب،
بــل تنــر تقليــل الشــأن هــذا وتعممــه عــى كافــة الرفيقــات األعضــاء يف منظمــة البديــل الشــيوعي.
ميكــن أن ال يكــون هــذا قصــدك ،بــل وجهــة نظــرك السياســية هــي التــي تدفــع بــك يك متــارس
عــدم االنصــاف هــذا إزاء هــؤالء الرفيقــات .عــى أيــة حــال ،امتــاك الــرأي الســيايس  ،أيــا كان ذلــك
الــرأي ،ال يــرر اســتخدام مفاهيــم خاطئــة تحمــل يف طياتهــا قلــة االح ـرام للبــر .الحيــاة املعــارصة
اليــوم رمبــا قــد لخصــت هــذه املســألة يف العبــارة اإلنكليزيــة «بوليتــكال كوريكتنيــس»( ،الصــواب
الســيايس) أي مبعنــى أن يكــون الــكالم والجــدال صحيحــا مــن الناحيــة السياســية وال يجــرح ضمــر
وكيــان االفـراد .الشــيوعيون والرادكاليــون التقدميــون ،يف بعــض األحيــان ،وبنــاء عــى صــواب وصحــة
مواقفهــم ،يقعــون يف تلــك األخطــاء باألخــص فيــا يتعلــق باملوقــف مــن حجــاب املــرأة ،وعــى ذلــك
األســاس يــرون طريــق الخــاص مــن الحجــاب خــارج الوقائــع ويضعــون كيــان واملكانــة التحرريــة
لفتــا ٍة أو امــرأ ٍة محجبــة تحــت طائلــة الســؤال .ومــا ورد هنــا يف تعليقــك كان مبعــث إيــذاء الضمــر
الشــيوعي والتحــرري لهــؤالء النســاء.
انــه مــن الواقــع بــان مســألة املــرأة وقمعهــا هــو ركــن أســاس مــن أركان بقــاء ودميومــة
اسالميزم(االســاموية) والنظــام اإلســامي الطائفــي والقومــي يف الع ـراق .ليــس هــذا فحســب ،بــل
ان املــرأة يف حــرب ومواجهــة مســتمرة وجهــا لوجــه ولحظــة بلحظــة مــع جميــع القــوى الربجوازيــة
واملليشــياتية والقــوى اإلرهابيــة ومــع الضغوطــات االجتامعيــة والعشــائرية والتقاليــد الســلطوية
والشــوفينية الذكوريــة .ميــزان القــوى يف هــذه الحــرب االجتامعيــة السياســية الثقافيــة الواســعة
والشــاملة ،هــذه الحــرب الدمويــة ،ليــس يف صالــح املــرأة والكفــة ال متيــل اىل جانبهــا لحــد اآلن.
املســألة التــي تتحــدث عنهــا يف التعليــق ،أي ارتــداء قســم مــن رفيقاتنــا للحجــاب يف مؤمتــر منظمــة
البديــل الشــيوعي ،ليســت نتــاج سياســاتنا وتفكرينــا وتوجهاتنــا داخــل منظمــة البديــل الشــيوعي ،بــل
بالعكــس فاملنظمــة تقــف ضــد جميــع الرمــوز التــي تقلــل مــن شــأن املــرأة وباألخــص الحجــاب ،كذلك
ان ارتــداء الحجــاب ليــس رغبــة او قناعــة أو سياســة هــؤالء الكــوادر النســوية اللــوايت تراهــن أنــت
ـاب بهــا الشــيوعية املعــارصة
يف املؤمتــر .انهــا ظاهــرة وواقعيــة هــذه الحــرب التــي يجــب أن تُــام وتُعـ َ
والحركــة التحرريــة التــي مل تســتطع كســب هــذه الحــرب لصالــح املــرأة وتحــرر االنســان.
حــرب الشــيوعيني ودعــاة حريــة املــرأة ،يف التحليــل األخــر ،تُــدار وتُكســب داخــل جبهــات القتــال
الطبقيــة الواســعة وليــس خــارج هــذه الحــرب .يــوم امــس فقــط رفعــت اثنتــان مــن رفيقاتنــا اللــوايت
يظهــرن يف الصــورة أصواتهــن داخــل إحــدى خنــادق هــذه الحــرب وســط بغــداد بالضــد مــن حملــة
اغتيــال النســاء يف جــو مــيء باملخــاوف واحتــال اغتيالهــن .هــؤالء الرفيقــات لســن فقــط ضــد
الحجــاب ،بــل يف قتــال مبــارش وجهــا لوجــه مــع اللذيــن فرضــوا الحجــاب عليهــن وعــى املاليــن
مــن النســاء يف الع ـراق .هــؤالء الرفيقــات ومنظمــة البديــل عاملــن اآلن عــى إيجــاد الســبيل لرفــع
الحجــاب دون املســاس بحياتهــن وبحيــث يكونــون يف غنــى عــن الحجــاب لحاميــة انفســهن يف
الشــوارع واملحــات واالحيــاء.
انــه لعمــل غــر اجتامعــي ومعــا ٍد للمــرأة وتهـ ّرب مــن صميــم هــذه املعركــة عندمــا ال نتعامــل مــع
املــرأة التــي مل تتمكــن مــن رفــع الحجــاب ،ان شــاءت هــي ،كرفيقــة دربنــا يف نضالنــا الطبقــي وكعضــو
يف منظمــة بروليتاريــة شــيوعية وال نناضــل معهــا جنبــا اىل جنــب.
مــع احرتامــي ملبادرتــك ،اال ان الحصيلــة السياســية لتعليقــك نابعــة مــن خــارج نطــاق هــذه الحــرب
وال ميكننــي القــول بانــه يجــدي أي نفــع لخنــادق هــذه الحــرب التــي تخــوض غامرهــا الحركــة
الشــيوعية والنســاء دعــاة الحريــة .
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بني شرعية التظاهرات وال شرعية
حكومات اإلسالم السياسي

ينار حممد

املنظمــة عــن قيــادات كانــت تنظــر للمنظمــة النســوية نظــرة
تبعيــة مــن دون قناعــة بنضــال املنظمــة النســوية يف حاميــة
املــرأة الربوليتاريــة املســلوبة مــن حقهــا يف اختيــار الــزوج او
الرشيــك ،املســلوبة مــن حقهــا يف العمــل ،يف الســامة واألمــان
مــن االغتصــاب يف البغــاء ،واملســتعبدة مــن قبــل الــزوج واألرسة
والعشــرة .كان العمــل النســوي االســايس ملنظمــة حريــة املــرأة
منــذ  2003الوصــول اىل وانقــاذ مــا يزيد عــن  800امـراة مهددة،
مســتعبدة ،او أســرة التعذيــب الجنــي ضمــن شــبكات البغــاء
وذلــك خــال  15ســنة مــن العمــل النســوي .كــا وقمنــا بايــواء
مئــات مــن النســاء اللــوايت اخــرن التمــرد الفــردي عــى ذكوريــي
عشــائرهن داخــل دور ايــواء منظمــة حريــة املــرأة والتــي تتحدى
الدولــة العراقيــة االســامية والذكوريــة بقيامهــا بحاميــة املــرأة
ومــن دون ترشيعــات تحمــي دور االيــواء هــذي .كــا وتســعى
منظمــة حريــة املــرأة لتثقيــف وتوعيــة املــرأة ضمــن دور االيــواء
عــى مســائل الـراع الطبقــي والقمــع البطــريك ،دافعــة النســاء
اىل حالــة مــن التحــول االجتامعــي مــن ضحيــة مجتمــع ذكــوري
اىل ناشــطة نســوية اشــراكية مناهضــة للذكوريــة .والهــدف مــن
ذلــك هــو جمــع حــاالت التمــرد الفــردي واضافــة طاقــة نســوية
شــيوعية اىل متــرد منظّــم ضمــن منظمــة حريــة املــرأة .وحــري
بالذكــر ان منظمــة حريــة املــرأة خاطبــت املعضــات التــي متــر
بهــا املــرأة يف العــراق مــن قبيــل البغــاء الــذي نعتــره عنفــا
ممنهجــا مــن قبــل نظــام رأســايل ،واالتجــار باملــرأة ظاهــرة
نســعى ملحاربتهــا وانقــاذ النســاء منهــا .كــا واننــا نــرى ان حــق
االجهــاض والــذي تدعمــه اكــر التيــارات النســوية يجــب ان
يكــون حقـاً مضمونــا للمــرأة دون التنــازل اىل طروحــات ذكوريــة
تدّ عــي متلــك جســد امل ـراة وتســتعمله للنســل واالنجــاب دون
االكــراث برغبــة امل ـراة بذلــك ام ال.
عــى منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق ان تتبنــى حــق
املــرأة بالتــرف بجســدها ،وان تدافــع عــن املــرأة بالضــد مــن
تحولهــا اىل رهينــة الرادة ذكوريــة تتعامــل معهــا كأداة لالنجــاب
او أداة للمتعــة .ان اختيــارات املــرأة لســامتها وأمانهــا وحقوقهــا
االنجابيــة او حقوقهــا بعــدم االنجــاب اولويــة ال ميكــن تجاوزهــا
مهــا كانــت فلســفة ذلــك التجــاوز ،اذ ان الطــرح الــذي كان
متفقــا عليــه يف الشــيوعية العامليــة بعــدم القبــول املطلــق
لالجهــاض بــل وضــع رشوط لذلــك وايــاء االولويــة لحيــاة
جنــن عــى حيــاة املــرأة ،يعتــر امتــدادا للطروحــات اليمينيــة
التــي تدعــو لهــا الكنيســة يف الغــرب وتســميه تجــاوزا بـــ «حــق
الحيــاة» .كــا انــه ال يــرى يف املــرأة انســاناً حـراً يتحكم بجســده
ويتــرف بــه كــا يشــاء .ان يســار الحركــة النســوية العامليــة
قــد تجــاوز هــذه العقبــات منــذ عقــود عديــدة وفــرض حــق
االجهــاض او مــا يســمى «حــق االختيــار» كواقــع عــى معظــم
الــدول ،ومل يعــد حــوار حــق االختيــار مســألة فيهــا تنــازل مــن
قبــل نســاء القــرن .21
ولعــل واقــع العــراق مــا بعــد االحتــال وســطوة االحــزاب
االســامية تفــرض تراجعــا غــر مســبوق عــى املــرأة مــا جعــل
املــرأة الشــابة الربوليتاريــة محرومــة مــن العمــل والتعليــم،
وال تجــد فرصــا بالحيــاة اال عــن طريــق انخراطهــا بعالقــات
زواج وانجــاب وخدمــة منزليــة وانصيــاع لقيــم عشــائرية فيهــا
اخضــاع كامــل للمــرأة اىل مصــاف العبوديــة مــن ناحيــة العمــل
املنــزيل والعالقــات الشــخصية الذكوريــة التســلطية ،مــا يكـ ّرس
التعامــل معهــا كملكيــة خاصــة وبدعــم مــن املؤسســة الدينيــة
وقوانــن الدولــة .تضــع منظمــة حريــة املــرأة مســألة متكــن
املــرأة الربوليتاريــة كأولويــة يف عملهــا اليومــي مــن ناحيــة
حاميتهــا وبــث الوعــي النســوي والطبقــي واملناهــض للرأســالية
مــن جهــة والذكوريــة مــن جهــة اخــرى .ومثلــا تكــون
مقاومتنــا لتقاليــد عشــائرية وتعاليــم دينيــة ،كذلــك نقــف
مبواجهــة طروحــات يســاروية تدعــو ملســاواة ســطحية لفظيــة،
ولكــن ترفــض الخــوض يف املســاحات الخصوصيــة مــن الحيــاة
الشــخصية ،والتــي غالبــا مــا يتــم ســحق انســانية املــرأة فيهــا.
كمــا ويجــب عــى منظمــة البديــل الشــيوعي ان تتبنــى النضــاالت
االنســانية للفئــات املهمشــة والجامعــات االثنيــة والعرقيــة ممــن
عانــوا املذابــع واالســتعباد والتحقــر يف ظــل حكومــات اســامية
وقوميــة .ان الشــيوعية التــي تجمــع شــتات النضــاالت االنســانية
الجندريــة والعرقية\االثنيــة مــع النضــاالت الربوليتاريــة هــي
شــيوعية مناســبة للوقــوف بالضــد مــن رشاســة رأســالية القــرن
21؛ ولــن يكــون نتــاج جمــع النضــاالت هــذه اال قــو ًة يف األعــداد
ويف املنهــج االنســاين الــذي كانــت الشــيوعية دامئــا ســباقة بــه.
بغداد يف  17أيلول 2018

قامت زمرة من القوات األمنية (اآلسايش)
التابعة لالتحاد الوطني يف مدينة السليامنية
يوم امس باعتقال مجموعة من اعضاء وناشطي
الحزب الشيوعي العاميل يف كوردستان اثناء
قيامهم بتوزيع نرشة «املقاطعة «والتحريض
السيايس ملقاطعة انتخابات برملان اقليم
كوردستان .تم اطالق رساح الرفاق املعتقلني
بعد بضع ساعات انها ليست املرة االوىل التي
تقوم فيها قوات آسايش يف مدينة السليامينة
واملحافظات االخرى يف كوردستان باعامل
قمعية من هذا النوع ضد املعارضني السياسيني
اثناء الحمالت االنتخابية السكات وخنق صوت
االعرتاض يف املجتمع بوجه سلطتهم امليليشياتية.
ان هذه املامرسات املفضوحة تكشف النقاب
عن وجههم الحقيقي وتفضح اكاذيبهم وخدعهم
حول الحرية السياسية وحرية الصحافة وباالخص
حرية الدعاية السياسية اثناء االنتخابات التي
يطبلون لها ليل نهار ان الدعوة اىل مقاطعة
االنتخابات عمل سيايس للتنظيامت السياسية
مثلها مثل املشاركة يف االنتخابات .يضاف اىل
ذلك ،انها تعكس راي اكرثية الجامهري يف العراق
وكوردستان يف الوقت الراهن التي ال ترى يف
االنتخابات الربملانية تحقيق اي تغيري لصالحها.
من املعلوم ،ان االنتخابات الربملانية يف العراق
وكوردستان اصبحت مجرد مرسحية سياسية
صورية الدامة حكم ونظام سيايس مبنى مسبقا
عىل قوة السالح واملليلشيا وحرمان الجامهري من
املشاركة الفعلية يف الحياة السياسية يف البالد
نحن ،يف منظمة البديل الشيوعي يف العراق،
ندين بشدة هذا العمل القمعي وامليلييش
املفضوح لقوات آسايش يف السليامنية ونحمل
حكومة اقليم كوردستان واالتحاد الوطني
الكوردستاين مسؤولية قيام قوات آسايش التابعة
لهام بهذا العمل .كام ،ونطالبهام باتخاذ
.االجراءات القانونية الفورية ضد املتورطني فيه
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حممد شنان

ال ارشعيــة فــوق رشعيــة االنســان وحقــة يف
العمــل واالمــان والحيــاة  ،وعندمــا تنتهــك
رشعيــة االنســان يحــق لــه الثــورة .
تكلمــت ابــواق الســلطة عــر فضائياتهــا
وصحفهــا عــن رشعيــة التظاه ـرات وقانونيتهــا ،
محاولــة تســقيطها وابرازهــا عــى انهــا تشــكل
خطــرا عــى املجتمــع ومؤسســاته! ففــي احــد
اللقــاءات ومــن عــى احــدى فضائيات الســلطة،
يســأل الربملــاين احــد املتظاهريــن ويقــول لــه ان
تظاهراتكــم ومطالبكــم ليســت يف وقتهــا ،حيث
مل تتشــكل حكومــة جديــدة وانتــم تطالبــون
حكومــة منتهيــة واليتهــا  ،وعليكــم االنتظــار ؟!
ان مســاعي قــوى االســام الســيايس تســعى
لتشــكيل الكتلــة االكــر ،ليتســنى لهــم
تشــكيل الحكومــة  ،املســيئة بحــق الجامهــر
 .فعــى الرغــم مــن ان كل االح ـزاب االســامية
ومكوناتهــا الطائفيــة  ،تتحــدث عــن الوطنيــة
ومحاربــة الفســاد وتشــكيل حكومــة عابــرة
للطوائــف ،اال ان هــذا مل ولــن يحــدث،ورب
ســائل يســأل  ،اذا الــكل يتكلــم بهــذا املنطــق
 ،اذن مــا هــو املانــع او الحاجــز مــن تحقيــق
منطقهــم الــكاذب ،والذهــاب بتشــكيل كتلتكــم
املقيتــة !؟
الــكل يعــرف ان تشــكيل مــا يســمى الكتلــة
االكــر والحكومــة  ،تــأيت نتيجــة لتوافقــات
عــر املحاصصــة الطائفيــة وتقاســم الســلطة
والــروات مثــل كل الحكومــات الســابقة ،
وكذلــك االخــذ بنظــر االعتبــار التدخــل االمرييك
وااليــراين ودول االقليــم وبنســب متفاوتــة.

هذه جملة من تقارير االعرتاضات العاملية يف
كردستان:
أوال :إعرتاض عامل و موظفي معمل اسمنت طاسلوجة
 السلیامنیةتجمع حوايل مئة ( )١٠٠من عامل و موظفي معمل
اسمنت طاسلوجة امام مکتب إدارة رشکة (الڤارج)
الفرنسیة الواقعة يف محلة رزگارى مبدینة السلیامنیة
و ذلک يف متام الساعة التاسعة ( )٩من یوم األربعاء
املصادف  ، ٢٠١٨/٩/٥تعبريا ً عن إعرتاضهم و سخطهم
ضد سیاسة الرشکة ألمتناعها عن رصف حصة اربعامئة
و عرشون ( )٤٢٠عامال من األرباح السنویة للرشکة
کمستحقات لهم وکذلک ضد إتخاذ الرشكة املذكورة
سیاسة الفصل و التمییز يف املعاملة مع مختلف رشائح
العامل و املوظفین ،علامً بأنه و حسب القوانین
املعمولة بها يف معمل األسمنت ،علی رشکة (الفارج)
دفع نسبة ستین باملائة ( )%٦٠من إجاميل هذە
املستحقات و البقیة إي االربعین باملائة ( )%٤٠تقع
مسؤولية دفعها علی عاتق الرشکة التي تدیر هذا
املعمل حالیا وهي رشکة (زەریا) التي هي جزء من

وبالتــايل ان هــذه الحكومــة كــا الســابقات
ليســت املمثــل الحقيقــي للجامهــر ،اذ ليــس
هنــاك عاقــل يعتقــد ان بعــد  15ســنة مــن
ســلطة االســام الســيايس املبنيــة عــى الفســاد
والرسقــة والنهــب املنظــم لــروات البلــد والقتل
وتســليم ثالثــة اربــاع البلــد لعصابــات القــرون
الوســطى «داعــش» وتهجــر خمســة ماليــن
انســان يف الداخــل والخــارج واملاليــن مــن
االرامــل واالطفــال املرشديــن وتراجــع مخــزي
ومــذل للخدمــات والفقــر والبطالــة الــخ ،وبعــد
كل هــذه املــآيس ومهزلــة انتخاباتهــم ترجــع
نفــس الوجــوه تحكــم مــن جديــد وتقــول نحــن
حكومــة منتخبــة؟! ايعقــل ذلــك؟
ان هــذا ليــس منطــق العقــل بــل منطــق القوة ،
اذ حكمــت االحـزاب الطائفيــة العـراق بالحديــد
والنــار عــر ميليشــياتها وعصاباتهــا املدججــة
بالســاح والتــي ال تقــارن حتــى بتســليح
الجيــش ،هــذه االح ـزاب فتحــت االبــواب امــام
كل جامعــة رجعيــة لفــرض نفســها وتقاليدهــا
وســننها وارجاعــه اىل حيــاة بدائيــة  .ان بلــدا
يقــدر تعــداده بـــ  40مليــون نســمة يقــي
حيــاة مأســاوية يوميــا  ،وبدعــم مبــارش وغــر
مبــارش مــن النظــام العاملــي ودول االقليــم .
ان الجامهــر قالــت كلمتهــا عــر مرحلتــن ،
االوىل يف االنتخابــات التــي عولــت عليهــا كل
االحــزاب الطائفيــة والقوميــة وروجــت لهــا
وقالــت ليــس امامنــا خيــار اخــر ســوى صناديــق
االنتخــاب مــن اجــل التغيــر ،وبالرغــم مــن كل
الــرىش والتخويــف وارعــاب املجتمــع والكــذب
ورغــم فتــاوى املرجعيــة ( املجــرب ال يجــرب
) و(املليونيــة االصالحيــة) والســعي الحثيــث
لتغيــر اســائهم بأســاء مدنيــة  ،مــع كل هــذه
املهــازل جــاءت نتيجــة االنتخابــات مذلــة لهــم
حيــث بلغــت نســبة املشــاركة اقــل مــن ،%35
وهــذه النســبة بحــد ذاتهــا تكفــي إلدانــة هــذه
االحــزاب الفاســدة  ،غــر التزويــر الفاضــح
لالنتخابــات.
ويف املرحلــة الثانيــة مل تتأخــر الجامهــر بالــرد

أخبار اإلعرتاضات العمالیة يف
کوردستان

(مجموعة فاروق «فاروق گروپ»).
جاء هذا التجمع اإلعرتايض بعد ان جرب العامل و
املوظفون کل الطرق القانونیة يف الحوار بهذا الشأن مع
الرشکة ومع الوزارات املعنیة التابعة لحکومة األقلیم.
جدیر بالذکر ،بأن عامل و موظفي الرشکة عقدوا
إجتامعا عاما يف األول من آیار ( )٢٠١٨/٥/١وإنتخبوا
ستة ( )٦ممثلین لهم ملتابعة قضیتهم والتواصل مع
الرشکة ومع الجهات الحکومیة املسٶولة .لکن الرشکة
مل تستجب ملاطلبهم وان حکومة االقلیم وقفت عملیا
اىل جانب الرشکة ضدالعامل ،وبهذا تحاول الرشکة و
حکومة األقلیم حرمان العامل من مستحقاتهم ،هذا
وأن األعرتاض و املطالبة برصف املستحقات متواصلة
لحین إعداد هذا الخرب.
==-=-ثانیا :قامت رشکة اسمنت (گاسن) الواقعة يف منطقة
بازیان التابعة ملحافظة السلیامنیة ،بفصل تسعین
مستخدما من العامل والفنیین واملهندسین من
العمل ،وذلک يف آواخر ایلول  ٢٠١٨وعلی وجبات.
قام ااملفصولون بتجمع إعرتايض امام الرشکة ضد
قرار فصلهم بدون أي ضامنات وطالبوا بإلغائە .بعد
إمتناع إدارة الرشکة عن االصغاء إلی مطالبهم حاول نوزاد بابان
ااملعرتضون إقاف حرکة عجالت نقل االسمنت ،وتضامن 2018 - 10 -14
عامل ومستخدموا الرشکة املتواجدین آنذاک معهم ،لذا
إضطرت إدارة الرشکة الجلوس مع إثنین من ممثلیهم و

ال يتعــارض خطــاب رأس املــال الليــرايل للعوملــة مــع
خطــاب اإلســام الســيايس ،بــل هــا يف الواقــع يكمــل
أحدهــا اآلخــر متا ًمــا .فاإليديولوجيــة «الجامعيــة»
عــى الطريقــة األمريكيــة ،التــي يجــري الرتويــج لهــا
حال ًيــا ،تعمــل عــى إخفــاء الوعــي وال ـراع الطبقــي
لتحــل محلهــا «توافقــات» جامعيــة مزعومــة
تتجاهــل هــذا الــراع .واســراتيجية ســيطرة رأس
املــال تســتخدم لهــذه اإليديولوجيــة ألنهــا تنقــل
الـراع مــن مجــال التناقضــات االجتامعيــة الحقيقيــة

األصغاء إلی مطالبهم.
جدیر بالذکر بأن الرشکة املذکورة إنشأت من قبل
(مجموعة فاروق .فاروق گروپ) يف سنة  ٢٠١٣و
بطاقة إنتاجیة تصل إلی أکرث ،من ملیون و سبعامئة
طن سنویا ،ويعمل فیها أکرث من اربعامئة مستخدم
من العامل والفنیین واملهندسین املحلیین واألجانب.
جدير بالذكر بأن مشکلة العامل املفصولین و االعرتاض
ضدهذه السياسة جاریة لحد إعداد هذا الخرب.
=-=-ثالثا:
قام حوالی خمسامئة ( )٥٠٠من العاملین والسواق
بارضاب عن العمل ،يف رشکة اکینجیلر الرتکیة العاملة
يف قطاع بناء الطرق والجسور يف کردستان العراق،
وذلک يف الخامس والعرشون من شهر ایلول (-٩-٢٥
 )٢٠١٨حیث قاموا بقطع الطریق بین مدینتی حلبجة
وسید صادق ،وعقدوا مٶمتراصحفيا بهذا الشأن .جاء
هذا االرضاب بعد ان عجزت الرشکة عن دفع رواتبهم
ملدة خمسة اشهر تحت ذریعة االزمة االقتصادیة وعدم
رصف حکومة االقلیم ملستحقات الرشکة.

متثال  احلب و التقاليد  .نعمة أم نقمة

من أعامل الن ّحات ( زيره ك مريه ) أُ ِ
سدل يوم
٢٠١٨/٨/١١الستار عن متثال يحمل أسم ( الحب و
التقاليد يف السليامنية)  . love and cultureالتمثال
مصنوع من الفوالذ و الربونز و يبلغ طوله تسعة
أمتار ،كام يظهر يف الصورة عبارة عن حربة كبرية و
عىل رأسها يقف شاب و شابة وهام عىل وشك أن
يتبادال قبل الرسالة االساسية التي ينوى الن ٌحات
ايصالها اىل املجتمع هي أنتصار الحب و الحرية عىل
العنف و التخلف وأنعدام الحقوق  ،الغرض منه هو
أبراز ذكورية التقاليد يف نظرتها اىل املرأة و بشاعتها
يف التعامل ،بالذات مع مسألة العالقة بني الجنسني
 ،و كون املرأة الضحية التي تأخد القسط األكرب من
العقوبة يف حالة مامرستها لهذا الحق الطبيعي التي قد
تصل أحيانا ً اىل القتل و ذلك كام يُدّعى “ لحامية رشف
العائلة أو العشرية  ، . ”..و ثم األشارة اىل الدور الحيوي
الذي يلعبه الدين يف تغذية هذه التقاليد ,التمثال
يعكس قوة التحدي واألستعداد لخوض املعركة
النهائية أليقاف الفكر الرجعي الذكوري من التقدم
خطوة أخرى للتعدي عىل الحريات الشخصية و إحراج
حكومة األقليم “ خصوصا ً يف املدينة “ لغضها الطرف
عن هذه الجرائم طوال األعوام السبع والعرشون من
حكمها  ،باألضافة اىل هذا فهو تتويج ملرحلة جديدة
لتوازن القوى يف الساحة السياسية و هي مرحلة تراجع
أألسالم السيايس و تحجيم أو تضعيف دور املؤسسات
الدينية يف التأثري عىل فكر املجتمع يف األبقاء عىل
العادات و التقاليد األبوية املتخلفة و املجحفة بحق
املرأة و أعادة أنتاجها  .كأن الفنان و كل من شارك
يف أنجاز املرشوع ووقف معه ،ارادوا أن يرسموا برأس
الحربة الحادة حدودا ً لبناء حاجز أبدي بني وجود و
أزدهار الحريات و الحقوق االنسانية و بني التشبث
بالتقاليد املتخلفة  .أنه احتفاء بعظمة قدرة األنسان
عىل االنتصار يف معركة اسرتجاع الحقوق رغم قساوة
املعرقالت طبيعيا ً يُعرب هذا الرتاجع و التغري يف توازن
ٍ
متحد و علني يف
القوى عن نفسه وبشكل جرئ و
البُقعة الجغرافية التي كانت ت ُربتها األجتامعية
بأستمرار حساسة و فاعلة و محاربة و مصادمة و
طاردة لألسالم السيايس و لدوره البارز يف إنتاج و توفري
البيئة لتكاثر العادات و التقاليد الرجعية ،هكذا كانت
األجواء السياسية و االجتامعية تأريخيًا ً ،يف السليامنية
بالتحديد ،بحيث أصبحت املدنية مرسحا ً مكشوفا ً لهذا
الرصاع  .مبعنى أن ألسالم السيايس كان دوما ً طارئا ً و
دخيالً و عابرا ً و كان هناك رصاع دائم و علني و شديد
بني دعاة التحرر من الليرباليني ( يف مقدمتهم املثقفون

عــر التظاهــرات التــي انطلقــت مــن البــرة
يف بدايــة شــهر متــوز  2018وانتقلــت اىل
باقــي املحافظــات ،تظاهــرات غاضبــة بســبب
البطالــة والفقــر والفســاد وانعــدام الخدمــات
ويف مقدمتهــا الكهربــاء  .لقــد كانــت كلمــة
الجامهــر واضحــة برفضهــم لســلطة االحــزاب
االســامية وإنهائهــا عندمــا تــم حــرق مقراتهــم
دون اســتثناء ورفــع شــعارات تطالــب بالتغيــر .
ويف هــذه التظاه ـرات هنــاك تطــور ملفــت يف
وعــي الجامهــر فقــد عرفــت نفســها وحركتهــا
عــى انهــا صــدام طبقــي ،ألن هــذه الجامهــر
قــد ســلبت حقوقهــم ومورســت سياســة االفقــار
والحرمــان عليهــم وبغــض النظــر عــن هويتهــم،
حيــث ان اغلــب املحافظــات وخصوصــا التــي
تظاهــرت هــي املصنفــة طائفيــا بـــ «الشــيعية»
ودامئــا مــا تغنــت احــزاب االســام الســيايس
الطائفيــة «مبظلوميتها»وربطــت وعرفــت
نفســها عــى هــذا التقســيم الطائفــي ،اال ان
الواقــع اثبــت ان سياســة النهــب املربمــج عــى
مــدى  15عامــا مرتبــط بالنظــام القائــم عــى
االســتغالل واالســتثامر وليــس مرتبــط بالهويــة
الدينيــة اوالطائفيــة اوالقوميــة .
تــدرك الجامهــر ان البدائــل الربجوازيــة مــن
االســاميني والقوميــن ال متثلهــم وان لعبــة
االنتخابــات والدميقراطيــة الصوريــة هــي مجــرد
إعطــاء الرشعيــة بالنهــب واالســتغالل ملــدة اربع
ســنوات اخــرى ،وال صحــة للعمليــة الدميقراطيــة
باعتبارهــا الســبيل الوحيــد للتغيــر .
ان البديــل الوحيــد لــدى الجامهــر والطبقــة
العاملــة هــو توســيع التظاهــرات وتنظيمهــا
والعمــل عــى ربــط وتنســيق كل حــركات
االحتجــاج وتشــكيل اطــار تنظيمــي واســع
داخــل مناطــق الســكن واماكــن العمــل .
هــذا هــو املخــرج الوحيــد والخــاص مــن نظــام
مبنــي عــى الرسقــة والفســاد واملحســوبية .

أزمــة وفشــل
اإلســام السياســي
يف العــراق

!؟Love and Culture

) و منظامت حقوق املرأة و حقوق األنسان من جهة
و بني الشيوخ و رجال الدين و منابر املساجد من جهة
أخرى لقد واجه التمثال إنتقادات من قبل فئات من “
املثقفني القوميني الكورد  -الليرباليني “ و من ضمنهم “
الفيمينيزم القومي الكوردي “  ،إذ أُعتُ ِب التمثال مرآ ًة
مشوهة لواقع املجتمع يف كوردستان ألنه يُعطي صورة
ملجتمع متخلف و دموي و قاتل للمرأة و ُمجهِض
للمبادرات الحضارية و هذا يغطي الوجه الحضاري و
املدافع عن الحريات و املناضل من أجل حقوق األنسان
لدى الكورد ال ننىس بأن هذه الصورة تتحرش بالرنجسية
القومية لدى هذه الفئات من املثقفني (دعاة التحرر
)من الطبقة الوسطى الناطقة باللغة الكردية  .إنهم
يعتربون التمثال
نقمة و يذرفون
دموعا ً
عىل
سمعة القومية
و
الكوردية
صورتها أمام
العامل ( الغريب
) تحديدا ً ،أذ
بأن
يقولون
القتل بدافع
الرشف موجود
يف كافة بقاع
العامل و ال يجب
ُلصق فقط
أن ت َ
بالقومية الكوردية  .هنا يقف الفيمينيزم القومي
الكوردي ضد بنات جنسه دفاعا ً عن فكره القومي !
و يكاد ينكر ظاهرة “ قتل النساء “  ،التى تحدث
بصورة متكررة و شبه يومية داخل حدود كوردستان
أما جبهة الدفاع عن التمثال و جبهة املفتخرين بوالدته
فهم أيضا ً ك ُُث؛ فيام بينهم أيضا ً فئات واسعة أخرى من
الليرباليني ( املثقفني و الفيمنيست ) و دعاة التحرر ،
أكرثهم يقطنون تحت إجنحة الناسيوناليزم الكوردي
املتعددة األلوان  “ ،رمبا النحات نفسه ينتمى اىل هذه
الفئة “  ،فهم يرون بأن التمثال مبثابة ُس َور يضع بني
القومية الكوردية و بني الفكر الديني ( الذي يعود أصالً
للقومية العربية ) فاصالً أبديا ً  ،و هذا بحد ذاته يعترب
نرصا ً قوميا ً  ،من وجهة نظرهم  ،و منهم من يرى بأنه
يُقرب الكورد من الثقافة (الغربية ) و أنه مؤرش بأن
مقاييس الليرباليزم الغريب ( مثلهم األعىل ) يالئم ثوب
املجتمع الكوردي و أننا نتقدم خطوة بإتجاه تحقيق
حلمنا يف تثبيت األ صالحات عىل املجتمع الكوردي

ثريا طاهر

و يزيد من
فرصة لأللتحاق
باملجتمعات (
الغربية ) ! و
هكذا يُغذي
غرور الشعور
القومي الكوردي
و يعترب نرصا ً
قوميا ً
ثانيا
النظر
بغض
عن ما ت َ َعرض
له الن ّحات و
التمثال من نقد
و هجوم و رفض من ِقبل الفئات و الرشائح املختلفة يف
املجتمع الكوردي فأنه بنظري رسالة شجاعة ملواجهة
التقاليد البالية التى تربر إلغاء إنسانية املرأة و ت ُس ّهل
عملية مامرسة اإلجرام بحقها  .رسالة تساهم يف
انقاذ أجساد النساء من التمزق بني أنياب التقاليد
البائدة وتدافع عن حرية األنسان يف اتخاذ القرار يف
ما يتعلق بشؤونه الشخصية ال أنكر بأن ضخامة حجم
الحربة أرعبتني عند القايئ النظرة األوىل عىل التمثال
و ال زلت أراه مبالغا ً فيه  ،وسعيت يك أبرره بقياسه
بضخامة حجم الكارثة االنسانيةالتى تتعرض لها املرأة
يف ظل سيادة االتقاليد الذكورية الذي ينمو يف حضن
األحزاب و املؤسسات الدينية و يف ظل صمت و رعاية
األحزاب القومية الكردية نحن كشيوعيون نناضل من
إجل التحرير النهايئ للبرشية جمعاء من كافة القيود
اإلجتامعية و األقتصادية و السياسية و نسعىمن إجل
توفري بيئة مالمئة تضمن منو املجتمع من خالل منو
الفرد  .و لكننا آنيا ً نناضل من أجل تحقيق أي أصالح
ضمن أطار املجتمع الرإساميل و نعترب أي أنجاز مهام
صغُر حجمه و مهام ضاق محيط تحقيقه مكسبا ً و
نساند أية خطوة اىل اإلمام بإتجاه تحرير األنسان
من قيود املؤسسات الرسمية و الغري رسمية بأتجاه
فرض الرتاجع عىل إجهزة النظام الراساميل و لوضع
حد لوحشية قوانينه الداخلية و أسقاط سالح ربط
اإلنسان بسالسل العادات و التقاليد املتخلفة املوجهة
بالذات اىل صدور الطبقة العاملة و الكادحة  ،وأجهاض
محاوالت إبقاء هذه الطبقة يف جهل و خضوع و
أستعداد لقبول سلطة املنابر الدينية التي ت ُبقيها يف
األسفل كام ت ُبقي مستوى توقعاتها ووعيها بحقوقها
يف األسفل.
صيف 2018

إىل مــكان اخــر بعيــد عــن الواقــع الحــايل وهنــاك
شــواهد كثــرة ملموســة عــى ارض الواقــع:
اوال  ..غيــاب الخــرة السياســية مبعناهــا العــام
والشــامل ،وانعــدام الخــرة يف إدارة شــؤون الدولــة
بــكل مؤسســاتها وأجهزتهــا املختلفــة ،فقــد دخلــت
األحــزاب اإلســامية معــرك السياســة اعتــادا عــى
شــعارات الدينيــة الفضفاضــة  ،دغدغــت بهــا عقــول
قواعدهــا الشــعبية
ثانيــا ..يبــدو أن مصالــح أمريــكا اليــوم تتســع
وحضورهــا كــا نالحــظ أكــر فاعليــة ،ال ســيام يف
إيهامنــا مبحاربتهــا لإلســام الراديــكايل ،ويف الوقــت
نفســه نجــده أكــر دعــا يف دول اخــرى .وبالفعــل
فقــد صــار لإلســاميني املتطرفــن يف عــراق مــا بعــد
صــدام تأثريهــم الفاعــل بعــد مــا جلبــت قــوات
االحتــال االمريــي مــا يســمى باملعارضــة العراقيــة
وبعدهــا متكنــوا مــن تقســيم املجتمــع اىل مكونــات
طائفيــة وإرجاعــه اىل البــداوة االوىل ..الســقاط كل
األنظمــة مــن  2003اىل حــد اليــوم مــن قبــل الــدول
الراســالية النيوبراليــة واســتبادلها بأحــزاب االســام
الســيايس إىل موقــع الســلطة بفعــل الفـراغ الســيايس
الــذي خلفــه االحتــال ،وبإســناد مــن قــوى إقليميــة
التــي ترعرعــت يف حضنهــا .
ان مــا هــو موجــود اليــوم مــن دمــار وخ ـراب وقتــل
وهجــرة ماليــن البــر مــن وراء الحــروب كان يخطــط
لهــا العديــدون وعــى راســها امريــكا وبريطانيــة
وفرنســا لغــرض ترصيــف وصناعــة الصواريــخ
والدبابــات واالســلحة الثقيلــة وبيعهــا االجبــاري اىل

الــدول العربيــة .
وللتوضيــح ،ان هــؤالء السياســيني الــذي اتــت بهــم
امريــكا يف حجــة التحريــر مــن االنظمــة الدكتاتوريــة
تحــت مســمى تغــر األنظمــة اىل الدميقراطيــة وحريــة
الفــرد يف االنتخــاب الشــخيص وحريــة االختيــار
الســيايس  ،هــم وفســادهم يفيــدون النظــام
الراســايل العاملــي بنقــل اموالهــم واىل املصــارف
العامليــة حيــث تدخــل مليــارات الــدوالرات اىل دوران
راس املــال العاملــي بــدون فوائــد بحجــة الحفــاظ
عليهــا يف البنــوك العامليــة
ملــدة عــرات الســنني ينقلــون اموالهــم بــدون اي
حســاب وال رقيــب مــا يعنــي ان هــذه االطــراف
صالحــون لألنظمــة الربجوازيــة العامليــة النهــم هــم
املســتفيدين .
ثالثــا ..ان انعــكاس أنتاجــات فشــل اإلســام الســيايس
بعــد خمســة عرش عا ًمــا من االســتحواذ عىل الســلطة،
بــدا واض ًحــا يف الوعــي الشــعبي العــام ،بتعبــره عــن
ميــل كبــر واملطالبــة بتغــر النظــام وليــس ( االصــاح
) مــن حكــم األحــزاب الدينيــة ،يف التظاهــرات
الشــعبية التــي ال تــزال تشــهدها البــاد منــذ عــام
 ،2011حيــث اختلطــت الهمــوم املعيشــية الطبقيــة
بالسياســية ،وأنتجــت تعبــرات هتــف بهــا الشــارع
العراقــي تربــط بشــكل عفــوي ،الفشــل االقتصــادي
واألمنــي بالطبيعــة الدينيــة لألحـزاب الحاكمــة ،التــي
ال متتلــك ســوى الخطــاب الطائفــي والغيبــي ،لتغطيــة
فشــلها وفســادها وتبعيتهــا.
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رسالة استقالة من احلزب الشيوعي العمايل العراقي

رســالة اســتقالة مــن الحــزب الشــيوعي العــايل
العراقــي
الرفيقــة ناديــة محمــود مســؤولة ســكرتارية املكتــب
الســيايس ومنهــا اىل
الرفــاق اعضــاء املكتــب الســيايس ،الرفــاق اعضــاء
اللجنــة املركزيــة
وجميع اعضاء الحزب الشيوعي العاميل العراقي
تحية رفاقية طيبة
باســف شــديد ومب ـرارة كبــرة وبعــد مســرة طويلــة
عمرهــا عمــر الحــزب (  25ســنة بالنســبة ملؤيــد
احمــد وهــو مــن مؤسســيي الحــزب و 20ســنة
بالنســبة لــكل مــن ينــار محمــد ومحمــد شــنان
و 15ســنة بالنســبة لرشــيد اســاعيل) قضيناهــا يف
النضــال املنظــم الحــزيب داخــل الحــزب الشــيوعي
العــايل العراقــي وبــدون لحظــة توقــف ،نبلغكــم
بقرارنــا باالســتقالة مــن الحــزب.
نحــن املوقعــون ادنــاه توصلنــا اىل القناعــة التامــة
وبعــد تجربــة ســنوات طويلــة مــع القيــادة الحاليــة
للحــزب باننــا ال نســتطيع ان نســتمر بالنضــال
الحــزيب املوحــد معكــم داخــل الحــزب الشــيوعي
العــايل العراقــي وال ميكــن لنــا ان نعمــل يف ظــل
قيــادة الحــزب الحاليــة.
ان مــا يجمــع املوقعــن ادنــاه ســوية مــن الناحيــة
الحزبيــة هــو ان جميعنــا باالضافــة اىل كوننــا اعضــاء
الحــزب كنــا مــن املشــاركني يف االجتــاع املوســع 33
للجنــة املركزيــة (البلنــوم  )33الــذي انعقــد يومــي 5
و 6مــن شــهر ايــار الجــاري.
كــا هومعلــوم لديكــم ،قــدم مؤيــد احمــد ســكرتري
اللجنــة املركزيــة اســتقالته مــن وظيفتــه كســكرتري
وعــن عضويتــه يف اللجنــة املركزيــة للحــزب اثنــاء
اليــوم الثــاين (اي  6ايــار  )2018للبلنــوم قبــل فقــرة
االنتخابــات الخاصــة بانتخــاب ســكرتري اللجنــة
املركزيــة الجديــد واعضــاء املكتــب الســيايس (رســالة
اســتقالته امللحقــة ادنــاه) .ينــار محمــد قدمــت
اســتقالتها مــن عضويــة اللجنــة املركزيــة يف نفــس
الوقــت واثنــاء عقــد البلنــوم وقبــل انتخــاب
الســكرتريواملكتب الســيايس الجديــد (رســالة
اســتقالتها ملحقــة ايضــا ادنــاه) .رشــيد اســاعيل
كان مشــاركا يف البلنــوم  33بوصفــه عضــو اللجنــة
املركزيــة حالــه حــال مؤيــد احمــد وينــار محمــد
ولكــن مل يقــدم االســتقالة اثنــاء البلنــوم وهــو لحــد
االن عضــو املكتــب الســيايس للحــزب .محمــد شــنان
عضــو لجنــة بغــداد للحــزب كان مشــاركا يف االجتــاع
املوســع للجنــة املركزيــة اي يف البلنــوم  33لكونــه
اجتامعــا موســعا للجنــة املركزيــة يحــق لــه الحضــور
وحــق التصويــت عــى قــرار خــاص مطــروح يف
اجنــدة البلنــوم .33
ان هــذا القــرار بالنســبة لــكل واحــد منــا وكذلــك
بشــكل جامعــي قــرار حاســم يف حياتنــا النضاليــة
مــن اجــل قضيــة الشــيوعية وصــوب بنــاء حــزب
اجتامعــي شــيوعي عــايل قــوي ومؤثــر .ان هــذا
القـرار شــأنه شــأن قـرار تاســيس الحــزب او االنتــاء
اليــه وهــو قــرار مهــم بالنســبة لنــا كشــيوعيني
مناضلــن منــذ ســنوات عديــدة مــن اجــل قضيتنــا
الشــيوعية.
لــكل مــن عــاش حيــاة الحــزب الداخليــة منــذ
تأسيســه ومــن تابــع هــذا الحــزب عــن كثــب يعــرف
بانــه كان هنــاك دامئــا اختالفــات سياســية عــى
هــذا او ذاك مــن السياســات والتصــورات واســاليب
العمــل الســيايس والتنظيمــي وغــره ويعــرف بــان
تأســيس الحــزب نفســه كان تجســا لتصــور ســيايس
وفكــري معــن حــول كيفيــة تأســيس االحــزاب
الشــيوعية .كــا وانــه مــن الواضــح كان هنــاك دامئــا
خــاف عــى اســاليب العمــل الشــيوعي والحــزيب
ومل يكتســب هــذا الحــزب ،مــع االســف ،مبثابــة
امــر ثابــت وراســخ يف حياتــه تقليــد عمــل شــيوعي
يجعلــه يتقــدم برسعــة وينجــز بنــاء حــزب اجتامعــي
واســع مرتبــط عضويــا بجمهورالعــال والكادحــن
واملضطهديــن ونضالهــم التحــرري ويتحــول اىل قــوة
سياســية مؤثــرة يف معــادالت القــوى يف البــاد.
ان لــكل ذلــك موضوعيتــه ويدخــل يف تقييــم
دورالحــزب وباالخــص يف الوصــول اىل اللحظــة
الحــارضة وتعقيداتهــا ويف القــرار التــي اتخذنــاه
بشــان االســتقالة مــن الحــزب ،غــر ان الدافــع
املبــارش واآلين وراء اســتقالتنا ليــس كل تلــك االمــور.
ان الدافــع االســايس وراء القــرار الــذي اتخذنــاه
هواننــا توصلنــا اىل القناعــة بانــه مــن غــر املمكــن
تقويــة الحركــة الشــيوعية وبنــاء حــزب شــيوعي
عــايل ثــوري قــوي بالعمــل مــع القيــادة الحاليــة
للحــزب .نحــن مقتنعــون بانــه مــن غريممكــن بنــاء
حــزب اجتامعــي شــيوعي بروليتــاري مؤثــر وقــوي
مــن دون توفريقيــادة حزبيــة شــيوعية متســلحة
باملاركســية ،قيــادة سياســية وتنظيميــة نشــطة

منخرطــة بشــكل فعــي يف بنــاء هــذا الحــزب
االجتامعــي الواســع .اننــا ال نــرى باننــا نســتطيع
ان نديــم عملنــا بشــكل مشــرك مــع هــذه القيــادة
لتحقيــق ذلــك وان ثقتنــا بالقيــادة الحاليــة اصبحــت
معدومــة يف تحقيــق هــذا االمــر.
انــه مــن الواضــح ان توفــر قيــادة شــيوعية
ذات تقاليــد واســاليب شــيوعية عامليــة راســخة
لالحــزاب ليســت مســالة تقنيــة وانتقائيــة وامنــا
هــي مســألة سياســية وفكريــة وطبقيــة مــن
حيــث االســاس ومســألة تتعلــق بالخــط الســيايس
والحــزيب الشــيوعي املحــدد .ان منــط العمــل الحــزيب
وآليتــه داخــل الحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي
منــذ البدايــة ولحــد االن وعــدم تحــول الحــزب اىل
حــزب اجتامعــي ثــوري واســع بســببه وغــره مــن
االســباب جعــل توفــر هــذه القيــادة الشــيوعية
ذات التقاليــد الراســخة لبنــاء حــزب شــيوعي ثــوري
جامهــري عــايل وقيادتــه امـرا صعــب املنــال .كــا
وجعــل ايجــاد التغيــر عــن طريــق املؤمت ـرات ام ـرا
اكــر صعوبــة وباالخــص مــع ســيادة الخــط املتمثــل
باكرثيــة اللجنــة املركزيــة الحاليــة او قبلهــا .اننــا
قضينــا جــزءا كبــرا مــن عمرنــا يف الحــزب الحــداث
هــذا التغيــر غــر ان التجربــة اثبتــت بــان ذلــك غــر
ممكــن التحقيــق بســهولة وليســت لدينــا الوقــت
الالنهــايئ لتحقيــق ذلــك.
لقــد كان البلنــوم  33مفصــا تاريخيــا يف حيــاة
الحــزب ،عــى االقــل بالنســبة لنــا اذ كان مكانــا
لتجربــة فيــا اذا كان باالمــكان االســتمرارمع القيــادة
الحاليــة للحــزب ام ال ،اذ كانــت قــد أدرجــت يف
اجنــدة البلنــوم مســألتني ،األوىل قــرار ســحب
العضويــة مــن الرفيــق فــاح علــوان ،والثانيــة رســالة
الرفيــق ريبــوار احمــد وطروحاتــه السياســية بصــدد
الحــزب.
ان رســالة الرفيــق ريبــوار احمــد التــي وضعــت
بطبيعــة الحــال هــذا البلنــوم تحــت الضغــط ،كانــت
تحتــوي عــى رؤيــة معينــة لوضــع الحــزب مــا كنــا
مخالفــن لهــا ،وتتناقــض مــع مــا نرمــي اليــه لبنــاء
حــزب شــيوعي عــايل مؤثــر واجتامعــي .ان البلنــوم
قــد وافــق عــى بعــض نقــاط تلــك الرســالة والتــي
نراهــا ســتؤثر عــى عمــل الحــزب وقيادتــه الحقــا
بشــكل ســلبي.
كــا وان اتخــاذ القــرار بســحب العضويــة مــن
الرفيــق فــاح علــوان يف البلنــوم  33وباالخــص عــن
طريــق تغيــر نعتــره غــر قانــوين الحــدى فقــرات
النظــام الداخــي للحــزب بذريعــة كــون البلنــوم
لــه صالحيــة تغيريالضوابــط الداخليــة مهــا كانــت
االوضــاع  -حتــى وان كان مــن اجــل اصــدار قـرار ازاء
فقــرة مــن فقـرات اجنــدة نفــس البلنــوم  -كان حدثاً
غــر مســبوق يف تاريــخ حزبنــا .ان الرفيقــن مؤيــد
احمــد وينــار محمــد ســجال اعرتاضهــا القانــوين اثناء
البلنــوم عــى هــذه املخالفــة القانونيــة .ان فــوز
االكرثيــة يف التصويــت حــول ذلــك وبنســبة ضيئلــة
جــدا  -اي حتــى ليــس بعــدد صحيــح وامنــا بكــر
عــدد صحيــح  -لســحب العضويــة مــن الرفيــق فــاح
علــوان عوض ـاً عــن عقوبــة التوبيــخ احدثــت هــزة
كبــرة يف ثقتنــا بالقيــادة الحاليــة للحــزب وبتمســكها
بالنظــام الداخــي وبعــدم اهليتهــا لقيــادة وتوجيــه
عمــل شــيوعي لحــزب شــيوعي عــايل .ان االرصار
عــى ســحب عضويــة اللجنــة املركزيــة مــن الرفيــق
فــاح علــوان كان براينــا عمــا سياســيا ورصاعــا
لغــرض لــوي االذرع داخــل الحــزب وقطــع مســرة
الـراع الحــزيب الداخــي قبــل ان يكــون اجـراء حزبيا
لحــزب شــيوعي عــايل يقــدم عــى بنــاء وتقويــة
الحــزب وحفــظ تقاليــده الحزبيــة .اذ انــه كان مــن
املمكــن ان يكتفــي البلنــوم باصدارعقوبــة االدانــة
والتوبيــخ مثلــا اقرتحنــا عليهــم .وجديــر بالذكــر
ان ســحب العضويــة مــن اللجنــة املركزيــة وفــق
النظــام الداخــي للحــزب يعنــي ســحب العضويــة
مــن الحــزب يف الوقــت ذاتــه.
اننــا توصلنــا اىل القناعــة وباالرتبــاط مــع تجربتنــا
الطويلــة مــع قيــادة الحــزب بــان اســاليب القيــادة
الحاليــة للحــزب ليســت اســاليب عمــل شــيوعي
لبنــاء حــزب يركــز عــى تقويــة الشــيوعية مبثابــة
حركــة اجتامعيــة وامــر اجتامعــي والحــزب كجــزء
مــن هــذه الحركــة االجتامعيــة وهــذا العمــل االكــر.
براينــا ،ان الخــط الفكــري الســائد عــى تفكــر
ومامرســة اكرثيــة قيــادة الحــزب هــو النظــر اىل
الحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي وكانــه مــروع
ســيايس منغلــق عــى نفســه ،مــروع فرقــوي
ســيايس وفكــري وذو تقاليــد معينــة واطــارات
حزبيــة محــدودة يقــرر عليهــا االكرثيــة يف قيــادة
هــذا الحــزب .ان مامرســة تقليــد ســحب العضويــة
يف الحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي مــن االعضــاء،
فيــا عــدا ارتــكاب الجرائــم الواقعــة ،طــوال
الســنوات الطويلــة لحيــاة الحــزب وباالخــص

بــارصار خــط معــن داخــل الحــزب ،هــي تصــور
ســيايس ومنــط معــن يف ادارة الحــزب والتــي هــي
براينــا غريــب عــى الشــيوعية ويجــب ان تتوقــف.
لقــد كان اجـراء ســحب العضويــة مــن الرفيــق فــاح
علــوان أجــراء آخــراً اتخــذه هــذا الخــط يف قيــادة
الحــزب وكان قطــع آلخــر خيــط صلــة بيننــا وبينهــم.
نحــن لنــا تجربــة طويلــة مــع الخــط الســيايس
واســلوب العمــل الحــزيب الســائد داخــل الحــزب منذ
تاسيســه ولنــا رؤيــة آخــرى حيــث نــرى ان تأمــن
قيــادة شــيوعية منســجمة متســلحة باملاركســية،
قيــادة سياســية وعمليــة متحزبــة مقدامــة عــى
بنــاء حــزب شــيوعي عــايل ثــوري واســع ال يتحقــق
عــن طريــق رصف املزيــد مــن الطاقــات والنشــاط
الشــيوعي يف العمــل املشــرك مــع القيــادة الحاليــة
وال عــن طريــق ادامــة الوضــع القائــم يف الحــزب
ورصاع الخطــوط والتصــورات السياســية املختلفــة
مــن دون جــدوى تذكــر؛ ال القبــول باســاليب
العمــل الحــزيب والتنظيمــي الحــايل ،امنــا العمــل
بشــكل مســتقل عنهــم واالســتمرار بالعمــل املنظــم
الشــيوعي خــارج اطــار الحــزب الشــيوعي العــايل
العراقــي والبــدء بالعمــل لبنــاء حــزب شــيوعي
عــايل ثــوري واســع وباكــر مــا ميكــن مــن القــوة
واالقتــدار.
اننــا يف الوقــت الــذي نقــدم اســتقالتنا مــن العضويــة
يف الحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي ســنواصل
العمــل املنظــم الشــيوعي بشــكل آخــر وال نجعــل
عملنــا املنظــم الشــيوعي يتوقــف دقيقــة واحــدة.
نحــن نخــرج مــن الحــزب وحدنــا كاف ـراد بــدون اي
رصاع او احتــكاك عــى اي مــن ممتلــكات الحــزب او
مؤسســاته .مل تكــن االســتقالة مــن الحــزب خيارنــا
االول حيــث قضينــا عمــرا مديــدا وبذلنــا جهــودا
كبــرة للبقــاء داخــل الحــزب والســعي لتغيــر الحزب
باالتجــاه الــذي نعتقــد انــه صحيــح غرياننــا ومــع
االســف مل نســتطع ان ننجــز ذلــك داخــل الحــزب
الشــيوعي العــايل العراقــي.
نحــن نقــدر نضــال جميــع الرفــاق يف القيــادة
واعضــاء الحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي ونكــن
لهــم كل احــرام ونتمنــى لهــم النجــاح يف النضــال
الشــيوعي.
كــا ونعلــن للحركــة الشــيوعية والطبقــة العاملــة
يف عمــوم العـراق وعــى صعيــد املنطقــة باننــا لســنا
مولعــن باالنشــقاقات وخلــق التبعــر والتشــتت يف
صفــوف الحركــة الشــيوعية والعامليــة واحزابهــا.
نــود ان نطلعكــم بــان كل واحــد منــا عمــل وبــكل
اخــاص وطــوال عمرمديــد ورصفنــا جهــودا وخضنــا
نضــاال مســتمرا ومــن دون اي توقــف مــن اجــل
االدامــة بالنضــال الشــيوعي املنظــم داخــل الحــزب
الشــيوعي العــايل العراقــي والحفــاظ عــى وحــدة
الحــزب وعــدم تشــتته وتجنبــه االنشــقاقات .آخذين
ذلــك بنظــر االعتبــار ،لنــا قناعــة تامــة بــان التغلــب
عــى تشــتت وتبعــر الحركــة الشــيوعية يف الع ـراق
واملنطقــة هــو امــر نضــايل ســيايس وفكــري وان تامني
الوحــدة يف الحركــة والحــزب يجــب ان يكــون تقويــة
للحركــة الشــيوعية العامليــة واحزابهــا كذلــك وليــس
انجــادا للنضــال الشــيوعي يف االطــارات الحزبيــة
كهــدف بحــد بذاتــه.
املوقعون
رشــيد اســاعيل ،ينــار محمــد ،محمــد شــنان ومؤيــد
ا حمد
2018-05-15
******************
امللحقات
رسالة استقالة مؤيد احمد اثناء البلنوم 33
« الرفــاق اعضــاء اللجنــة املركزيــة املجتمعــن يف
البلنــوم  33للجنــة املركزيــة
تحية طيبة
ارجــو قبــول اســتقالتي مــن عضويــة اللجنــة املركزيــة
للحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي .اســباب
االســتقالة هــي اين ال اســتطيع ان اديــم يف اللجنــة
املركزيــة بســبب االختالفــات املوجــودة بيننــا عــى
كيفيــة ادارة الحــزب وتقويتــه عــى صعيــد املجتمــع
وتحقيــق اهدافــه االشــراكية.
امتنى لكم النجاح
مؤيد احمد
سكرترياللجنة املركزية
»2018 -5- 6
رسالة استقالة ينار محمد اثناء البلنوم 33
« اىل االجتامع املوسع للجنة املركزية
ارجــو قبــول اســتقالتي مــن اللجنــة املركزيــة اعرتاضــا
عــى القانونيــة طــرد اعضــاء اللجنــة املركزيــة .
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الصفحة  8
قتل النساء اولوية على اجندة امليليشيات املسلحة

رفيف الياسري

هاجر يوسف

رشا احلسن

تارة فارس

اغتيال سعاد العلي جرمية قتل سياسية حنمل
السلطات مسؤولية اعتقال مرتكبيها فورا
اغتيال سعاد العيل جرمية قتل سياسية ,
نح ّمل السلطات مسؤولية اعتقال مرتكبيها
فورا قام احد افراد عصابة مجرمة يف احد
شوارع مدينة البرصة ،ويف وضح النهار
وامام املأل ،يوم امس ،باغتيال سعاد العيل
الناشطة الحقوقية  -املدنية واملتظاهرة
النشطة يف احتجاجات البرصة تبغي هذه
العصابة ومن يقف وراءها من امليلشيات
والدوائر املخابراتية ،امللطخة اياديها بدم
املواطنني االبرياء يف العراق ،ان ترسل عبثا،
عرب اغتيال الناشطة السياسية واملدنية
سعاد العيل ،رسالة ترهيب اىل املجتمع
باكمله ،رسالة تركيع جامهري العراق
واخضاعها لسلطة السالح وارداة القراصنة
والنهابّني .انها تريد ان تبعث من خالل
هذه الجرمية البشعة رسالة البقاء املجتمع
رهينة االرهاب والفساد وحكم تيارات
االسالم السيايس الطائفية والقومية ان
اغتيال سعاد العيل جرمية كبرية ارتكبت
بحق انسانة مل يكن لها ذنب غري الدفاع عن
حقوق وحريات ورفاهية االنسان ،غري
االحتجاج والتظاهر دفاعا عن مطالب
سكان البرصة وعموم العراق يف توفري
الخدمات والعمل والتخلص من الفقر
والتهميش .ان اغتيالها جزء من مسلسل
االعامل الفاشية املخططة وجرائم تصفية
مدروسة ترتكب بحق قادة وناشطي
التظاهرات يف البرصة اي التظاهرات التي

ارعبت السلطات والقوى امليليشية ودول
املنطقة ورشكات النفط العاملية هذا،
وتشكل هذه الجرمية البشعة تعدّ ياً دموياً
مفضوحاً عىل حق املراة يف العراق يف
مامرسة النشاط السيايس املعارض ،حقها
االحتجاج والتظاهر ،وهذه الجرمية عمل
شوفيني ذكوري مقيت وعارعىل النظام

موجة االحتجاجات املتجددة يف العراق
اتسعت احتجاجات الباحثني عن فرص العمل يف البرصة
لتشمل العديد من املدن ،وتصاعدت لتصل اىل مواجهات
واسعة ،شهدت سقوط العديد من الضحايا واملصابني .ورسعان
ما برز خالل الحركة أمران يف غاية االهمية؛ االول هو تحول
الحركة املطلبية فورا اىل صدام مع السلطات التي واجهت
املتظاهرين بالرصاص ،لتصبح االحتجاجات ذات موقف سيايس
من الحكومة والقوى السياسية .أي تحول شكل التظاهر من
مطالبة السلطة اىل الصدام بالسلطة ،رغم ان املوقف الحاسم
من النظام السيايس مل تطرح بوضوح .واالمر الثاين الحيوي
والجاد هو ،اعالن املتظاهرين ان ليس هناك اي قوة سياسية
بني القوى متثل الشعب ،وبهذا اعلنت الحركة القطيعة مع
.السلطة ومع االحزاب والقوى السياسية
ان هذه خطوة غري مسبوقة ،وتشكل تقدما يف مسار الحركة
املمتدة منذ  2011وهي بداية عملية لفصل الصفوف عن
التيارات التي تدعي متثيل مصالح املجتمع .ان الحركة يقودها
ويحركها قادة وفعالون واعون لديهم ميولهم وتوجهاتهم،
ويرسمون خطهم السيايس داخل الحركة كممثلني لتوجه او
اكرث ،ولكن هذا ال يعني بعد تشكيل تيار متامسك يعكس
محتوى الحركة وافاقها ،ويعرب عن املصالح الفعلية للحركة.
ان محتوى الحركة طبقي تقدمي متصاعد ،وسيمتد تأثريه

ّ

والجامهري التحررية والشبيبة ونهوضها
العارم بوجه محتكري حرياتها وحقوقها
ومصادر معيشتها ان الخالص من مآيس
الوضع القائم ومن قبضة التيارات الحاكمة
وفسادها وقمعها بات يف صدر اجندة
تاريخ العراق املعارص .ان كل عمل قمعي
يزيد من عزم الجامهري لتكملة املسرية
وتحقيق مطالبها ولسد الطريق امام سيطرة
االستبداد والفاشية عىل الحياة السياسية يف
العراق  .تدين منظمة البديل الشيوعي يف
العراق بشدة اغتيال الناشطة املدينة سعاد
العيل وتضم صوتها اىل صوت التحرريني
يف البرصة وعموم العراق ضد هذا العمل
االجرامي .كام ،ونح ّمل الحكومة مسؤولية
القبض عىل مرتكبي هذه الجرمية والعصابة
التي تقف ورائها هذا ،ونناشد املنظامت
العاملية االشرتاكية واملدافعة عن الحرية
وحقوق االنسان وحقوق املراة رفع صوتها
ضد هذه الجرمية والضغط عىل الحكومة
.للقبض عىل مرتكبيها واجراء محاكمتهم
ستبقى ذكرى الناشطة املدنية سعاد العيل
عالية الحكومة مطالبة باعتقال املتهمني
باغتيالها فورا لننهض بوجه التصفيات
واغتياالت ناشطي التظاهرات

السيايس الطائفي والقومي باكمله .انها
جرمية سياسية استهدفت املرأة عموما
والجامهري املحتجة واملناضلة من الخالص
من قبضة حكم تيارات االسالم السيايس
وميليشياتها الغارقة يف الرجعية .ليس
بوسع االوغاد واملجرمني ورشكائهم ،سفايك
دم سعاد العيل وعرشات من املضحني يف منظمة البديل الشيوعي يف العراق
االحتجاجات االخرية يف البرصة وباقي
املحافظات ،كرس ارادة العامل والكادحني  26ايلول 2018

منــذ اكــر مــن ســتة اســابيع والحركــة االحتجاجيــة واالعتصامــات
مســتمرة يف محافظــات وســط وجنــوب العــراق ،وعــدد القتــى
والجرحــى يــزداد اكــر فاكــر يف صفــوف املتظاهريــن ،وذلــك
اثــر القمــع الســافر والدمــوي مــن قبــل اجهــزة النظــام الحاكــم
وقــواه املســلحة مــن الجيــش والرشطــة واالمــن وامليليشــات.
خــال االيــام الثالثــة االخــرة قتــل اثنــن مــن املتظاهريــن
مــن محافظــة البــرة ومتظاهــر ثالــث مــن محافظــة ميســان
نتيجــة اعــال قمــع القــوى التابعــة للســلطات وبذلــك
وصــل عــدد الضحايــا يف صفــوف املتظاهريــن ،حســب بعــض
املصــادر ،ولحــد االن  14شــخصا يف عمــوم العــراق .يضــاف اىل
ذلــك ،ســقوط عــرات الجرحــى واعتقــال املئــات وال تــزال
الســلطات تقــوم باملالحقــة االمنيــة والرتهيــب العــداد كثــرة
مــن الشــباب ســواء شــاركوا او مل يشــاركوا يف املظاهــرات.
بــدأت هــذه املوجــة الجديــدة مــن االحتجاجــات بتظاهــرات
العاطلــن عــن العمــل يف البــرة يــوم  8متــوز املــايض حيــث
طالــب املتظاهــرون بتوفــر فــرص العمــل للعاطلــن عــن
العمــل والتوظيــف يف الحقــول النفطيــة ومؤسســات وزارة
النفــط وغريهــا مــن املنشــئات الحكوميــة او الــركات النفطيــة
االجنبيــة العديــدة التــي تعمــل يف البــرة .انتقلــت رشارة
هــذه التظاهــرة برسعــة اىل املحافظــات االخــرى :مثنــى ،ذي
قــار ،ميســان ،النجــف ،كربــاء ،الديوانيــة واخــرا بغــداد.
واجهــت الســلطات وقواهــا االمنيــة والرشطــة وامليليشــيات
االحتجاجــات بالعنــف ،حيــث اقدمــت عــى قمعهــا بــكل الوســائل
وبرشاســة .اطلقــت القوى الحكومية الرصــاص الحي عىل املتظاهرين
وهاجمتهــم بالغــاز املســيل للدمــوع ورش املــاء الحــار املــؤذي
للعيــون وجهــاز التنفس .هذا باالضافة ،اىل شــن حمــات االعتقاالت
واملالحقــات الجامعيــة للمتظاهريــن يف جميــع املحافظــات.
ان االحتجاجــات الحاليــة يف العــراق نهــوض جامهــري للعــال
والكادحــن والشــبيبة ضــد البــؤس االقتصــادي واالجتامعــي،
وتصــدي بطــويل جامهــري ضــد تيــارات االســام الســيايس
الحاكمــة ،ووقــوف ضــد البطالــة والفقــر والحرمــان وســوء
الخدمــات والــردي املســتمر يف توفــر الكهربــاء وامليــاه
الصالحــة للــرب .ان اســتمرار كل هــذا البــؤس االقتصــادي
والحرمــان وتــردي الخدمــات يرتبــط عضويــا بالنظــام الراســايل
القائــم يف العــراق وسياســات الحكومــة النيــو ليرباليــة
االقتصاديــة والفســاد املســترشي يف بنيــان النظــام
وبحكــم تيــارات االســام الســيايس والقوميــن عــى البــاد.
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نزار عقراوي مؤيد أمحد عبد اللـه صاحل
نادر عبد احلميد
ينار حممد

ثريا طاهر

تقريــر حــول الوقفــة االحتجاجيــة املشــركة ملنظمــة
حريــة املــرأة يف العــراق ،ومنظمــة البديــل الشــيوعي
يف العــراق ،يف شــارع املتنبــي ببغــداد ،ضــد اغتيــال
امليليشــيات الطائفيــة للحقوقيــة والناشــطة الجامهرييــة
ســعاد العــي.
نظــم منظمــة البديــل الشــيوعي يف الع ـراق وباملشــاركة
مــع منظمــة حريــة املــرأة يف الع ـراق وقفــة احتجاجيــة
جامهرييــة يف شــارع املتنبــي يف العاصمــة بغــداًد ،يف
يــوم الســبت املصــادف لـــ  ٢٩مــن شــهر أيلــول الجــاري،
تنديــداً وشــجباً الغتيــال امليلشــيات اإلرهابيــة لألح ـزاب
املتنفــذة يف الســلطة ،الحقوقيــة والناشــطة الجامهرييــة
الســيدة ســعاد العــيِ ،ف وضــح النهــار امــام أنظــار
النــاس ،يف الـــ  ٢٥مــن شــهر أيلــول الجــاري ،شــارك فيهــا
جمــع غفــر مــن املواطنــن واملواطنــات املناهضــن
لحكــم امليليشــيات الطائفيــة وجرامئهــم الوحشــية.
جديــر بالذكــر ان املضحية الســيدة ســعاد العــي أجادت
دوراً بــارزاً يف املظاهــرات الشــعبية االخــرة يف مدينــة
البــرة يف جنــوب العـراق ،وكانــت لهــا دوراً مشــهود يف
فضــح املامرســات القمعيــة للمؤسســات األمنية للســلطة
وعصابــات امليليشــيات الطائفيــة املتنفــذة فيهــا ،يف
قمــع وتعذيــب واعتقــال واغتيــال املتظاهريــن العــزل
يف املدينــة املذكــورة ،املطالبــن للســلطة بتوفــر املــاء
الصالــح للــرب والكهربــاء وفــرص العمــل .ووضــع حــد
للفســاد املســترشي يف جميــع مؤسســات الدولــة مــن

احتاد اجملالس والنقابات
العمالية يف العراق

15-7-2018

املســئولني يف الســلطة (هــذا وجديــر بالذكــر ان إرهابيــي
امليليشــيات الطائفيــة البغيضــة اســتمرت يف عملياتهــا
اإلرهابيــة ضــد النســاء املتحــررات حيــث نفــذوا جرميتــي
اغتيــال اخريــن بعــد يــوم مــن اغتيــال الحقوقيــة ســعاد
العــي ،بحــق كل مــن عارضــة األزياء الشــابة
تــارا فــارس ،والســيدة ســحر اإلبراهيمــي
مديــرة مركــز املســاج يف منطقــة الكـرادة يف
العاصمــة بغــداد)
وف وقــت الحــق مــن األســبوع
هــذا ِ
الجــاري  ،نــدد كل مــن منظمتــي حريــة
املــرأة والبديــل الشــيوعي يف الع ـراق بهــذه
الجرائــم الوحشــية يف بيانــات سياســية
أصدروهــا بهــذه املناســبة االليمــة  ،وارصاراً
منهــا يف التحــدي والوقــوف بوجــه هــذه
الهجمــة الرشســة والوحشــية ضــد النســاء،
ومظاهــر التحــرر واملدنيــة يف املجتمــع
العراقــي  ،أقامــوا هــذه الوقفــة الجامهرييــة
 ،ومــن خاللهــا عكســوا موقفهــم العمــي يف الوقــوف
بوجــه هــذه الهجمــة الوحشــية ضــد هــذه الجرائــم
اإلرهابيــة املنظمــة التــي تنفذهــا القــوى امليليشــية
اإلرهابيــة املتنفــذة يف الســلطة ،كــا فضحــوا الجهــات
واملخططــات التــي تقــف وراء هــذه الحملــة  ،وخــال
تلــك الوقفــة الجامهرييــة قدمــت كل مــن الرفيقــات ينار
محمــد رئيســة منظمــة حريــة املــرأة يف العـراق وعضــوة
اللجنــة املركزيــة يف منظمــة البديــل الشــيوعي وكذلــك
الرفيقــات أحــام العبيــدي و ابتســام مانــع
الناشــطات يف منظمــة مؤمتــر حريــة املــرأة
والعضــوات يف اللجنــة يف املركزيــة ملنظمــة
البديــل الشــيوعي وكذلــك الرفيــق رشــيد ابــو
عــي عضــو اللجنــة املركزيــة لقيــادة منظمــة
ـب ضــد هــذه الجرائــم
البديــل  ،كلــات و ُخطَـ ْ
الوحشــية التــي تنفذهــا قــوى الظــام اإلرهابية
ضــد النســاء وضــد قضيــة الحريــة مبجملهــا
يف املجتمــع العراقــي  ،وحملــوا يف كلامتهــم
الحكومــة مســؤولية ذلــك بالدرجــة األوىل ،
وكذلــك وجهــوا أصابــع االتهــام أيضــاً لنظــام
املــايل املتســلط يف اي ـران لوقوفهــا وراء دعــم
وتحريــض امليليشــيات الطائفيــة اإلرهابيــة
املتنفــذة يف الســلطة مســؤولية ارتــكاب هــذه

نزار عقراوي

الجرائــم الوحشــية ضــد النســاء وجميــع مظاهــر الحيــاة
املدنيــة والتحرريــة األخــرى يف العــراق ،بهــدف تقويــة
موقفهــا يف الــراع الدائــر بينهــا و بــن اإلمربياليــة
األمريكيــة حــول فــرض كل منهــا لنفوذهــا يف الع ـراق

و املنطقــة  ،عــر فــرض ســلطة االســام الســيايس الرجعــي
بقــوة الســاح وترهيــب املجتمــع وإمحــاء دور املــرأة
يف عمليــة النضــال مــن اجــل خــاص املجتمــع العراقــي
مــن الســلطة امليليشــاتية الطائفيــة الفاســدة  ،التــي
تســببت يف فــرض الرتاجــع املــادي واالقتصــادي والثقــايف
واملعنــوي عــى جميــع نواحــي حيــاة املجتمــع وافـراده .
هــذا وطالــب الخطبــاء يف كلامتهــم الجامهــر املتحــررة
و الثوريــة بالضغــط عــى الســلطة للقيــام مبســؤوليتها يف
حاميــة املواطنــن ،وإيقــاف هــذه الحملــة الوحشــية ضــد
النســاء ،و إلقــاء القبــض عــى الجنــاة فــوراً ،والكشــف
وف
عــن هوياتهــم وعــن الجهــات التــي تقــف ورائهــم ِ ،
الوقــت نفســه طالبــوا الجامهــر بــرص صفوفهــم لصــد
هــذه الجرائــم اإلرهابيــة املنظمــة للميليشــيات الطائفيــة
والســلطة الراعيــة لهــا  ،ووضــع حــد نهــايئ ملعانــاة
األنســان يف العــراق.
هــذا وتخللــت هــذه الوقفــة شــعارات شــجب واســتنكار
لهــذه الجرائــم الوحشــية وللــدور املتخــاذل للســلطة
تجــاه مجمــل هــذه األوضــاع وغريهــا  ...كال لهــذه
الدولــة ،كال لهــذه امليليشــيات ،كال كال لقتــل النســاء ،كال
كال إلســكات صــوت املــرأة ،وتعهــدوا مبواصلــة النضــال
حتــى آخــر قطــرة دم يف أجســادهم.
2018 - 9 - 30

الناشطة املدافعة عن االيزيديني نادية مراد حتوز على جائزة
نوبل للسالم بالشراكة مع الطبيب موكويغي من الكونغو         
ينار حممد

بعد ان تعاظمت الهجمة الذكورية عىل املرأة يف مناطق
النزاعات املسلحة ،وخاصة تلك التي كانت بداياتها من
الهجمة االمربيالية عىل الدول كالحرب ضد العراق ،او
نزاعات الكونغو ،وغريها؛ التفت العامل اىل رضورة دعم
الدفاع عن حقوق املرأة يف هذه املناطق ،وبالذات يف
مخاطبة موضوع منع العف الجنيس واالغتصاب ضد
املرأة .ومن هنا قررت اللجنة القامئة عىل اختيار املرشح-
ين الفائزين بجائزة نوبل للسالم عىل ان يكونوا نشطاء
وقفوا وقفة جادة بالضد من االغتصاب الجسدي للمرأة
يف مناطق النزاع املسلح.
من هنا كان اختيار الناشطة االيزيدية نادية مراد ليك
تتقاسم الجائزة مع الطبيب دينيس موكويغي وهو
اخصايئ يف الطب النسايئ وقد اسس وعمل يف مستشفى
بانزي يف موكافو يف الكونغو ملداواة وجراحة عمليات
للنساء اللوايت عانت من اغتصاب امليليشيات املسلحة.
وهذا ما جمعه مع الناشطة نادية مراد والتي وقفت وقفة
جادة يف الدفاع عن نساء طائفتها ممن نالهم اشد قمع
وبطش من جامعات داعش االسالمية .وبالرغم من كونها
ضحية سابقة لهذا البطش والسحق النسانية املراة ،اال
ان ذلك مل يجعلها منكرسة ومل يثنيها عن فضح وحشية
مغتصبي النساء االيزيديات امام مجتمع دويل فسح
املجال لنمو وتقوية داعش كتيار سيايس وحركة عسكرية

اسرة التحرير

رشيد إمساعيل

حممد األمسر

يف اوساط واسعة من جامهري الشعب ،ولكن املناخ السيايس
االقليمي والعاملي ،هو غري ثوري ورجعي ،وتتالعب القوى
السياسية الرجعية مبصري املنطقة .وستواجه الحركة يف العراق
.عدة تحديات
يشكل فصل صفوف جامهري الشعب املنتفضة عن القوى
السياسية السائدة والنافذة ،الخطوة الجبارة نحو بناء حركة
متثل مصالح املجتمع ،وتعرب عن تطلعاته .ان املصالح العامة
للمجتمع اليوم يف العراق ،هي االجابة عىل مسائل تشغيل
ماليني العاطلني عن العمل ،توفري االمن ،مكافحة الفساد،
تأمني الخدمات وتطوير اسس الحياة العامة ،تأمني الحريات،
وهذا ما التحققه السلطة الحالية منفذة سياسة املؤسسات
الرأساملية العاملية ورشيك االحتكارات العاملية يف النهب.
ان صاحب املصلحة يف تحقيق مطالب الشعب هي الطبقة
العاملة .لقد وصل مستوى املطالب وسياسة السلطة ،حد
.االزمة املستعصية
ان اساليب القوى الحاكمة واملهيمنة هي التخريب وزرع
املندسني ،ومحاولة نرش الفوىض داخل الحركة ،هي امتداد
لسياستهم التخريية يف املجتمع ،وهي جزء من الرصاع ويجب
.فضح هذه االساليب ومواجهتها
ان الحكومة التي رفضت االصغاء اىل مطالب العاطلني عن

العمل ،يف ابسط حق واطلقت النار وقتلت الشباب ،هي
حكومة ليست فقط عاجزة عن تحقيق مطالب الشعب،
بل معادية وتقف يف خندق املستغلني والنهابني والفاسدين،
وهي تسخر اجهزة الدولة واملؤسسات كوسائل بيد املتنفذين
.والفاسدين
اعلن الشعب القطيعة مع سياسة الحكومة ،واعلن القطيعة
مع االحزاب والقوى املوجودة .واالن يجب بناء تيار من داخل
.الحركة يعرب عن مصالح املجتمع العامة
يطالب الشباب بالعمل
يطالب املجتمع باالمن
ويطالب باملساواة
عمل امن مساواة

الوقفة االحتجاجية املشرتكة ملنظمة حرية املرأة يف العراق ،ومنظمة البديل
الشيوعي يف العراق ،يف شارع املتنبي ببغداد ،ضد اغتيال امليليشيات
الطائفية للحقوقية والناشطة اجلماهريية سعاد العلي

احلركة االحتجاجية يف العراق أعمق اجتماعيا
وأوسع من ان ختمدها السلطات

تجــري هــذه االحتجاجــات يف ظــروف سياســية اتســمت بعــزوف
الجامهــر عــن املشــاركة يف االنتخابــات ويف اجــواء تفاقــم ازمــة
حكــم االســام الســيايس الطائفــي وهشاشــة القاعــدة االجتامعيــة
لحكمهــم داخــل اوســاط الجامهــر .يضــاف اىل ذلــك ،تجــري يف
ظــروف انشــغال التيــار الصــدري واالح ـزاب االصالحيــة املســاومة،
التــي اجهــزت عــى حركــة احتجاجــات  2015ومــا بعدهــا ،يف
عمليــة حاميــة النظــام الســيايس القائــم وتشــكيل الحكومــة
القادمــة .انبثقــت هــذه االحتجاجــات مــن اعــاق املجتمــع
ووســط ازمــة النظــام ومجمــل قــواه ،حيــث باتــت الســلطات
منفصلــة اكــر فاكــر عــن الجامهــر ومل تبــق لهــا وســيلة غــر ان
تقمــع برشاســة تطلعــات الجامهــر يف حيــاة حــرة ومرفهــة وآمنــة.
ان الربجوازيــة وتياراتهــا االســامية والقوميــة الحاكمــة ال تريــد وال
ميكنهــا ان تلبــي تطلعــات الجامهــر ومطالبهــا العادلــة يف حيــاة
مرفهــة والئقــة بهــم ،وهــذه حقيقــة تدركهــا الجامهــر املحتجــة
بدرجــات متباينــة .ان انهــاء الوضــع القائــم والنظــام الســيايس
الحاكــم هــو املطلــوب ،ولكــن هــذا ال يتحقــق بــدون تنظيــم
مســاعي جامهــر العــال والكادحــن يف نضــال طبقــي موحــد ضــد
الراســالية وممثليهــا السياســيني وبــدون تبنــي االفــق الســيايس
االشــرايك ورايــة الخــاص مــن النظــام الســيايس القائم بــكل وضوح.
نحــن يف منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق ندافــع
بــكل قــوة عــن مطالــب املتظاهريــن واملعتصمــن مــن
توفريفــرص العمــل والخدمــات والقضــاء عــى الفســاد
وغريهــا مــن مطالبهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة العادلــة.
نديــن بشــدة جميــع اعــال القمــع واالعتقــاالت واملالحقــات
التــي تقــوم بهــا الحكومــة وقواهــا االمنيــة والعســكرية والرشطــة
وقــوى امليليشــيات ضــد املتظاهريــن .ونحمــل الحكومــة مســؤولية
وقــوع اعــال القمــع هــذه ونطالــب بايقافهــا فــورا واخــاء ســبيل
جميــع املعتقلــن وايقــاف اعــال املالحقــة ضــد املتظاهريــن.
هــذا ،وندعــو جامهــر العــال والكادحــن والشــبيبة لتقويــة
حركتهــم االحتجاجيــة عــر تنظيمهــا يف اللجــان واملجالــس املحليــة
وخلــق اوثــق الصــات عــى صعيــد املحافظــات .نناشــد الطبقــة
العاملــة والجامهــر التحرريــة عــى صعيــد العــامل للدفــاع
عــن املطالــب العادلــة للمتظاهريــن واملعتصمــن يف العــراق
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حممد شنان

ماجد محيد

ترتكز عىل الوحشية والبطش باملرأة ،وحاصة ان كانت من
نساء االديان االخرى كااليزديات.
ان الوقفة الجريئة لنادية مراد امام املنابر الدولية بكل
شجاع ٍة وكالمها حول وحشية داعش معها ومع النساء
االيزيديات مبعث فخر لكل العراقيات والعراقيني ممن
يشعرون بالعار بسبب تجاهل الدولة العراقية االسالمية
الطائفية آلالم النساء االيزيديات وتجاهلها لالبادة
الجامعية املقرتفة بالضد من الطائفة االيزيدية .اذ ان
الدولة العراقية ال تختلف كثريا عن موقف داعش تجاه
ً
وخاصة بالضد من نساء هذه االقليات.
“االقليات الدينية”
وقد سبق يل ان
تعرفت عىل
العزيزة نادية
قبل اكرث من
سنتني عندما
كانت يف مخيم
شارية-مبارشة
بعد هروبها
من داعش،
وعندما وجدتها
جريئة وقوية
سأ لتها  ” :هل

إقبال صالل
حسام كريم

حيدر اجلاسم

تقدرين ان تدافعي عن بنات جلدتك يف املستقبل ليك
ال يتكرر ما حصل لك لالخريات؟” فكرت للحظة قصرية
وقالت ومن دون تردد”:ليش ال؟ اقدر ”.ملسنا يف تلك
اللحظة انا وزميلتي جنات التي كانت معي يف تلك
اللحظة انها قد تكون راية للتصدي والدفاع عن مجتمعها
امام القمع االسالمي يف العراق.
نفتخر بنادية يف هذه االيام ونفرح كثريا لرحلتها يف الحياة
من قرية كوجو اىل املوصل واىل شارية ومن ثم اىل كل
العامل كداعية سالم.
14-10-2018

تنضيد وحترير مهند قيس

لإلتصال بنا على البريد األلكتروني
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