الغــد االشرتاكي

الفقر ال يصنع ثورة وإمنا وعي
الفقر هو الذي
يصنع الثورة  ..الطاغية مهمته أن
جيعلك فقري ًا وشيخ الطاغية مهمته أن جيعل
وعيك غائب ًا.
كارل ماركس
				

جريدة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي يف العراق

عبد اللـه صاحل

الكابينة الوزارية
اجلديدة ،جت�سيد
للمحا�ص�صة
الطائفية
والقومية!

بيان منظمة

البديل الشيوعي
يف العراق

جتدد التظاهرات يف البصرة وسبيل
تقدم احلركة االحتجاحية يف العراق

منظمة البديل

تشارك بتظاهرة

إنتظ َر حوايل  ٪٤٠باملئة من العراقيني الذين كانوا قد صوتوا قبل أكرث
من خمسة اشهر لرؤية التشكيلة الوزارية الجديدة التي ظهرت أخريا
كبطة عرجاء باكتامل ثلثني من أعضاءها و الثلث اآلخر بانتظار الخروج
من فلرت الطائفية والقومية ،اما الـ  ٪ ٦٠باملئة الذين قاطعوا هذه
املرسحية ،بشكل أو بآخر ،فهم يعلمون ويدركون ماذا سيجري يف
الفصل األخري منها لذا مل يشغلوا انفسهم بفصولها منذ البداية .

ترفض صمت

الدولة عن القتل

غالبية « القوى « التي شاركت يف االنتخابات ز ّينت حمالتها االنتخابية
بشعار « حكومة تكنوقراط « و « ضد املحاصصة « و « ضد الفساد
« وما اىل ذلك من شعارات  ،ولكن ما وان زالت الغيمة وانكشف
الواقع رأينا عادل عبد املهدي املكلف بتشكيل الوزارة يقف بني كامشة
«االستحقاق االنتخايب واالستحقاق الطائفي والقومي « وما دعوته
للخرباء يف املشاركة يف الحكومة الجديدة عرب تقديم( يس يف ) ياتهم من
خالل االنرتنيت الختيار األفضل واألجدَ رمنهم سوى زوبعة يف فنجان !
العراق ومنذ االحتالل األمرييك الربيطاين عام ُ ٢٠٠٣قدّ ر له أن تتواىل
عىل سلطته القوى الربجوازية الطائفية و القومية الرجعية حتى النخاع
 ،تلك القوى التي دفعت بالعراق اىل الهاوية وتسعى لخلق تصور
لدى املواطن بأن هذه األوضاع شبيهة ببرئٍ بال قاع ! .نظرة بسيطة
تبني لنا مدى تردي األوضاع االجتامعية ككل  ،أوضاع الطبقة العاملة
والكادحني الذين يشكلون األغلبية يف هذا املجتمع تبدأ بتدين األجور
ومستوى املعيشة وزيادة ساعات العمل وفصل العامل والتصدي بقوة
الي اعرتاض يطالب بتحسني األجور وتحسني مستوى املعيشة مرورا
باالنعدام شبه التام لفرص العمل  ،التضييق عىل الحريات السياسية
وقمع املتظاهرين  ،انعدام اآلفاق لدى الشباب بتحسني ظروف الحياة
وتوفري فرص العمل مام أدى بقسم منهم اىل املخاطرة بحياتهم للهروب
من جحيم هذه األوضاع والهجرة اىل بلدان أخرى ،أما وضع املرأة
يف ظل هذه السلطة فحدث وال حرج ،اللجوء اىل السنن والعادات
العشائرية البائدة يف التعامل مع املرأة وحرمانها من ابسط حقوقها
والتمييز بينها وبني الرجل وانعدام ابسط معايري املساواة وإطالق يد
امليليشيات لالستمرار يف اغتيال النساء  ،كل هذه املظامل تُ ارس بحق
املرأة يف ظل هذا املجتمع الذكوري! أضف اىل كل ذلك الفساد اإلداري
واملايل املسترشي وانعدام ابسط الخدمات وغياب القانون و سلطة
املليشيات التي ال سلطة فوقها وفقدان األمان وتردي الخدمات الصحية
والتعليمية وازدياد البطالة وتفيش االمراض والجوع  ،جميعها آفات ال
يحتاج املواطن يف العراق عناء كثرياً يك يراها ويلمسها ويتحسسها ،ال
كل يوم فحسب ،بل وحتى كل ساعة !
وسط هذه األوضاع تأيت االنتخابات األخرية لتشكيل حكومة يدعي
القامئون عليها بانها ستكون مغايرة لسابقاتها ولكن املواطن العراقي
يدرك بأن هذه الحكومة مل ولن تكونَ سوى إعادة النتاج نفس تلك
األوضاع لذا بات يردد املثل الشعبي القائل ( :تيتي تيتي تيتي  ،مثل
ما رحتي جيتي !)
لقد أصبحت املناصب الحكومية بدأً من رأس الهرم وحتى القاع مشاريع
مالية وسياسية لألحزاب الربجوازية  ،اإلسالمية منها بشقيها السني
والشيعي والقومية منها عربية كانت أم كوردية أم أخرى واملتسلطة
بقوة السالح عىل رقاب الجامهري ،تجني من وراء تلك املناصب املاليني
ليتم رصفها لخدمة أجندتهم السياسية و تقوية األذرع املسلحة لتلك
االحزاب تحسباً لكل االحتامالت  .شعار هذه السلطة ليس سوى
السلب والنهب بكل الطرق ومهام كلف الثمن وقد جاء ظهور داعش
وما رافق ذلك الظهور من مآيس أُضيفت اىل سابقاتها وازداد الدمار
والخراب ل ُي َ
تخذ كوسيلة وشامعة لته ّرب السلطة من ابسط إلتزاماتها
اتجاه الجامهري املحرومة  ،وفوق كل هذا وذاك ظهر ما يُسمى بالـ
« الحشد الشعبي « تلك القوة التي أضفت الرشعية عىل ميليشيات
ميليشيات أصبح تواجدها
ٌ
األحزاب الحاكمة التي كانت موجود ًة أصال ،
أمراً واقعا بحيث تُ ثل اآلن سلطة موازية للسلطة الرسمية أو حتى
اقوى منها وهي كاألخطبوط الذي يتحكم يف مجمل مناحي الحياة .
ان تشكيل الحكومة وتغيري األوجه فيها ال ميثل حال كام يصوره البعض
وحتى « اليسار التقليدي « الذي اندفع نحو هذا الوهم و بات يصوره
كحقيقة ! بل إن يف العراق منظومة بورجوازية متكاملة تُ ثل األرضية
املادية العادة إنتاج الفساد والفاسدين من خالل املحاصصة الطائفية
والقومية  ،منظومة ترضب جذور املجتمع وال ميكن تجاوزها بتغيري
األوجه .
إن الحكومة الجديدة ،والحالة هذه ،ليست سوى امتداداً طبيعياً
لسابقاتها وال متتلك «العىص السحرية» لتجاوز تلك االزمات الخانقة
التي ترضب يف العمق وهوما سيؤدي دون أدىن شك اىل ازدياد اليأس
واإلحباط لدى جامهري العامل والكادحني و الشباب  ،ما يدفع بهم
اىل اللجوء اىل املزيد من االعرتاضات  ،العاملية منها و الجامهريية من
جديد ،وليس أمام هذه السلطة  ،كسابقاتها  ،من وسيلة للحد من
اإلرضابات واالحتجاجات سوى اللجوء اىل القوة يف قمعها آخر املطاف .
االعرتاضات العاملية املستمرة واملظاهرات الغاضبة للجامهري التي
اندلعت يف معظم مدن العراق مل تكن سوى بداية ملوجات أخرى أقوى
وأشد تهدف اىل الخالص من هذه األوضاع ورسم طريق يتجاوز نقاط
الضعف السابقة للسري بها نحو تحقيق األهداف  ،من جملة نقاط
الضعف عدم ظهور القادة امليدانيني الحقيقيني لتويل مهمة قيادة هذه
اإلرضابات واالحتجاجات مام سهل عىل بعض القوى الرجعية التي
تنتمي اىل نفس فصيل السلطة بركوب موجة الغضب هذه واملساهمة
يف إخامدها .
ان التسلح بالوعي الطبقي وتوحيد نضال العامل والكادحني ورفع
شعار العدالة واملساواة والرتويج للفكر االشرتايك والشيوعي وطرحه
كبديل للخروج من حالة اليأس هذه والخالص منها هو الكفيل للسري
بهذه الحركة الجامهريية نحو تحقيق اهدافها  .هنا يأيت دور املناضلني
االشرتاكيني والشيوعيني يف إدراك مهامهم اآلنية والنضال من اجل
توحيد صفوف هذه الحركة بشكل يضمن نجاحها وبأقل الخسائر
واجبار السلطة لالذعان للمطالب اآلنية وامللحة للجامهري املنتفضة.
بتاريخ 2018/11/19
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املضمون الطبقي للدولة واشكاهلا االنتقالية
مالحظات حول طروحات »حكومة علمانية وغري قومية»

يف املجتعامت املعارصة وتجاه التحوالت السياسية
واالجتامعية الكبرية.

غري ان تحويل سلطة الدولة من طبقة اىل
•
طبقة أخرى وتحطيم آلة الدولة الربجوازية وارساء
ان شعار»الحكومة العاملية» بدل»حكومة
•
علامنية وغري قومية» هو الشعار الصحيح فيام يخص دولة مجالسية عاملية وكادحة مكانها ،ليس مسألة
ذهنية ،امنا مسألة مرتبطة قبل كل شئ بنشوء الوضع
بديلنا الحكومي تجاه االوضاع السياسية يف العراق.
انه من الخطأ طرح منط الدولة ،يف التكتيك السيايس الثوري وانتصار الثورة االجتامعية للطبقة العاملة.
والالئحة السياسية ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق وبالتايل ان ارساء الحكومة العاملية مرهون بالتغيري
يف توازن القوى وتأمني االستعداد السيايس والتنظيمي
تجاه االوضاع الحالية ،بشكل منعزل عن املحتوى
والفكري للطبقة العاملة يف قيادة هذه الثورة اىل
الطبقي للدولة ،اي بدون ان نحدد مسبقا املاهية
االنتصار وهنا جوهر املوضوع .اي ان الحديث عن
والوظيفة الطبقية للدولة التي نريدها واملضمون
تغيري ماهية الدولة يدخلنا بالرضورة يف الحديث عن
االقتصادي واالجتامعي للتحوالت التي تحققها.
الثورة االجتامعية للطبقة العاملة والنضال الطبقي
ومعضالتهام ومساراتهام واطوارهام املختلفة التي
تجتازها.
من املعلوم ،ان ارساء الحكومة العاملية
•
الحركة
لصالح
الطبقي
القوى
توزان
يف
بالتغيري
مرهون
املطروح تأريخيا يف العراق واملنطقة ،يف
•
العاملية والشيوعية والثورة .طاملا هذا التغيري يف
هذا العهد ،شأنها شأن جميع املجتمعات الرأساملية
تخص
التوازن مل يحصل ،فان األشكال االنتقالية فيام
املعارصة ،هو الثورة االجتامعية للطبقة العاملة .ان
الحكومة ،سوا ًء يف الظروف الثورية اوغري الثورية،
التغيري الثوري للعامل الخارجي يجري عن طريق هذه
الطبقي
تظل تابعة من حيث املضمون ملسار الرصاع
الثورة وانتصارها .اذ ان الطبقة الوحيدة التي تستطيع
يف تلك اللحظة والظرف التاريخي .بتعبري آخر ،مهام
ان تقودها هي الطبقة العاملة واحزابها ومنظامتها
كانت االشكال االنتقالية التي ستتخذها الدولة
الشيوعية ،وبالتايل فان أي تحوالت سياسية واجتامعية
والحكومة يف تلك الظروف واللحظات التاريخية فان وتحقيق مطالب الجامهري اآلنية الرئيسية واتخاذ
ماهيتها الطبقية العاملية وطابعها املجاليس ستظل
اي تكتيك سيايس شيوعي ستشكل بالرضورة اشكال
هي التي تشكل البديل الحكومي العاميل واالشرتايك
وعنارص ومسارات هذه الثورة االجتامعية وتقويها
بالنسبة لالحزاب واملنظامت الشيوعية اي حكومة
وتدفعها اىل االمام.
مجالسية للعامل والكادحني والجامهري الواسعة
هذا يعني انه البد ان تكون سياسة منظمة
•
املحرومة واملضطهدة.
البديل الشيوعي يف العراق واعاملها السياسية املبارشة
لذا ،فان عدم ذكر وتحديد املاهية الطبقية
•
واآلنية ،تجاه االوضاع الحالية واملطالب السياسية
العاملية للحكومة والدولة قبال التحوالت السياسية
واالقتصادية واالجتامعية العاجلة ،تحقق تلك املطالب
التي سيقبل عليها املجتمع ،ليس اال إهامل واقع
باعمق واوسع االشكال واكرثها راديكالية لصالح
الرصاع الطبقي وارتباطه مبسالة الدولة .وباختصار،
اكرثية الجامهري ولخلق الظروف واالجواء املناسبة
فان طرح دولة «علامنية وغري قومية» او دولة
لتطورالرصاع الطبقي العاميل وانكشافه االوسع .أي
“مدنية-دميقراطية» او «دولة املواطنة املتساوية
يتم إنجازها بشكل تخلق عنارص أزمة ثورية تصب
وحكومة
« ،او «حكومة انسانية» ،كتكتيك سيايس
يف مسرية الثورة االجتامعية للطبقة العاملة ،اذ بدون
بديلة ،كام يتبناها البعض يف الحركة الشيوعية ،هو
ذلك سوف تصب سياستنا يف اطاراالصالحات الصورية
والعالقة
مبثابة اخفاء هذا املضمون الطبقي التناحري
الربجوازية واليسار الراديكايل ومن دون الخالص
املادية امللموسة املوجودة بني الرصاع الطبقي والدولة من مأزق الوضع الحايل يف العراق .وبكلمة ،مهام
والحكومة.
كانت نيتنا طيبة ،سنقع يف فخ االصالحية الربجوازية
والسياسة اليسارية الراديكالية البعيدة عن متطلبات
ان عمل ونضال الشيوعيني الرئييس فيام
•
تنظيم واعداد الثورة االجتامعية للطبقة العاملة وال
يخص الدولة ليس تغيري شكل الدولة ،بالرغم
تتخلص الجامهري من مآيس االوضاع الحالية وال نخطو
من ان تغيري الشكل مهم ايضا ،امنا تغري املاهية
خطوات جدية نحو تحقيق االشرتاكية واألمان والحرية
واملضمون الطبقي للدولة او باالحرى تحطيم آلة
واملساواة.
الدولة الربجوازية وتحويل سلطة الدولة من الطبقة
الربجوازية الحاكمة اىل طبقة العامل والكادحني.
من املعلوم باننا نفضل الشكل «الدميقراطي»
والعلامين غري القومي للدولة الربجوازية عىل أشكالها
االستبدادية والدينة واالثنية والعنرصية .غري ان الدولة
يف التحليل االخري هي اداة اضطهاد طبقة ضد طبقة
ان سياسة منظمة البديل الشيوعي يف
•
آخرى ،فهذه املاهية والوظيفة الطبقية هي التي
العراق ،او تكتيكها السيايس ،تجاه االوضاع السياسية
يف
الشيوعي
تشكل االساس ،بالنسبة ملنظمة البديل
يف البالد ،يف الوقت الراهن ،ويف توزان القوى الحالية
العراق والتيار الشيوعي الربوليتاري وحزبه عموما،
بني الطبقات واحزابها وتياراتها السياسية واالجتامعية،
فيام يخص املوقف تجاه الدولة والحكومة وتغيريها

التكتيك السيايس واالشكال
االنتقالية للحكومة

بحاجة اىل ان تتضمن تحديد النظام السيايس الذي
سيحل محل النظام القائم.
ان تنظيم االعرتاضات االجتامعية للعامل
•
والجامهري يف ميادين النضاالت االقتصادية والسياسية
ولتأمني الخدمات وتحقيق الحقوق السياسية واملدنية
وضد اسلمة املجتمع وغريها ،ونضال النساء التحرري
والشبيبة لنيل حياة أفضل ،وتوحيد مجمل هذه
النضاالت واالحتجاجات واالرتقاء بها اىل حركة سياسية
جامهريية «ثورية» مقتدرة ،ضد النظام القائم ،يشكل
االساس اليجاد التغيريات الجذرية والراسخة لصالح
الجامهري.
لذا نؤكد عىل رضورة تتويج الحركة العاملية
•
والجامهريية يف حركة سياسية ثورية النهاء النظام
السيايس القائم واحالله بنظام سيايس آخر يحقق
اهداف هذه الحركة العاملية والجامهريية ومطالبها
بشكل عاجل وثوري .ليس هذا فحسب ،بل وكجزء
وشكل وعنرص من عنارص الثورة االجتامعية للطبقة
العاملة ومسرية تقدم الرصاع الطبقي يف املجتمع.
من وجهة النظر املاركسية ،هناك يف قلب
•
اي تحوالت سياسية كبرية قانون اسايس سائد اال وهو
قانون الرصاع الطبقي ونشوء التوازنات الطبقية ذو
مستويات مختلفة بني الثورة والثورة املضادة ،بني
قوى الربوليتاريا والقوى الربجوازية ،بني االشرتاكية
والرأساملية .ان مفهوم «حكومة علامنية وغري قومية»
يهمل وال ياخذ بنظر االعتبار هذا الجانب الطبقي
يف الرصاع االجتامعي والسيايس وبالتايل ال يتمخض
عنه شئ غري تسليم الربوليتاريا اىل ايدي االصالحية
الربجوازية بالرغم من النيات الصادقة.
ان املوضوع االسايس ليس اشتقاق
•
مصطلحات فيام يخص الحكومة امنا هو بيان اهداف
نضالنا االشرتايك باالرتباط مع الحركة الواقعية والنضال
الطبقي الواقعي يف املجتمع .لذا يجب ان نكون
واضحني فيام يخص الحكومة التي نطرحها كبديلنا يف
قلب هذه الحركة التي تستهدف انهاء النظام القائم.
ال ميكن ان تكون هناك حكومة «شعبية»
•
تخدم الجميع وتعمل لصالح الجميع ،اذ ان ذلك
وهم .امنا ستكون هناك دامئا حكومة او دولة تحتكرها
طبقة معينة ،او تهيمن عليها ،عىل االقل يف مراحلها
االنتقالية ،طبقة ثورية او طبقة رجعية ،الربوليتاريا او
الربجوازية .ليست هناك شئ مشرتك بني الربجوازية
والربوليتاريا يف ميدان التحوالت السياسية واالجتامعية
الثورية املطروحة تاريخيا يف العراق وبالتايل بينهام
فيام يخص الدولة والحكومة.
عليه ،فان الشعار الصحيح فيام يخص
•
البديل الحكومي بالنسبة لنا يف الوقت الراهن هو
حكومة جامهري العامل والكادحني ،حكومة مجالسية
جامهريية تستند عىل االرادة املبارشة لجامهري
العامل والكادحني واملحرومني يف قلب التحوالت
واالنعطافات السياسية ،والتقدم بالنضال يف قلب هذه
التحوالت والرصاع داخل هذا الشكل االنتقايل للحكم

مع االحتفاظ بشعارنا الرئييس املطروح عىل صعيد
البديل الحكومي اي الحكومة العاملية اوالجمهورية
االشرتاكية.
ان الطرح السيايس والتكتيك السيايس
•
من قبل منظمة البديل الشيوعي يف العراق هو
لتطوير الرصاع الطبقي الدائر عىل صعيد املجتمع،
اي ان الهدف منهام هو لتقوية حركة فعلية تجري
عىل االرض وتقدّ مها باالتجاه الثوري .ان االعرتاض
االجتامعي والسيايس لجامهري العامل والكادحني
واسع يف العراق يف الوقت الراهن ،لذا فان طرح الئحة
سياسية لتقوية هذه الحركة واالعرتاضات وتوحيدها
يف حركة سياسية ثورية ضد الوضع القائم امر ملح .ان
تحقيق مطالب جامهري العامل والكادحني االساسية
امررضوري بالنسبة لنا شأنها شأن تطور الحركة اىل
حركة جامهريية النهاء النظام السيايس القائم وارساء
البديل الحكومي العاميل.

الحركة العاملية هي نفسها غري موحدة وقوية واالفق
السيايس االشرتايك ضعيف حاليا بني صفوف العامل
والكادحني .ان املهمة االساسية بالنسبة لنا كشيوعيني
معارصين ومنظمني يف منظمة البديل الشيوعي يف
العراق هي تغيري هذا الوضع وايجاد سبل حل هذه
املعضلة القدمية يف حركتنا الشيوعية.

ان مهمة تحقيق االرتباط بجامهري العامل
•
والكادحني ونضاالتهم والتأثري املتبادل عىل الحركة
ال يتحقق مبجرد طرح السياسة او التكتيك حول
االوضاع الحالية ،امنا يتطلب منا الحضور وتحقيق
االرتباط وبناء تنظيامت املنظمة بشكل تكون مرتبطة
بتطور تنظيم العامل والكادحني والفئات املسحوقة
والعاطلني عن العمل أنفسهم ونضاالتهم .اي اننا
نحتاج اىل تطوير مجمل املامرسة السياسية العملية
والتنظيمية ملنظمة البديل الشيوعي بحيث نكون
منظمة منخرطة يف االعرتاضات العاملية واالجتامعية
الدائرة يف البالد وننظر اىل امر التنظيم مبثابة أمر
اجتامعي واالرتقاء بتنظيم العامل ووحدة صفوفهم
ترى منظمة البديل الشيوعي يف العراق
•
واالرتقاء بارداتهم النضالية.
رضورة اخذ الدروس من منوذج لينني ومنهجه
ان تحويل املنظمة اىل منظمة اجتامعية
السيايس يف التدخل يف التحوالت السياسية ،التي كانوا •
يسمونها مرحلة التحوالت «الدميقراطية الثورية « يف عاملية ذات جذور يف اوساط الطبقة العاملة
والجامهري الربولتيارية ليس بامر تنظيمي رصف وال
فرتة من  ،1917- 1903وباالخص طريقته ومنهجه
هي خطة ذات تفاصيل تنظيمية ،امنا قبل كل شئ
السيايس العميل يف التدخل «من االسفل» و»من
هو امر اجتامعي طبقي -سيايس وهو منط من النضال
االعىل» يف الحركة .وهذا كان يعني آنذاك رضورة
يقوي صفوف نضال الربوليتاريا واعرتاضها العميل
التدخل ضمن حركة الجامهري العاملية والكادحة
و»الفالحني» «الدميقراطية الثورية» اي «من االسفل» ،ويقويها عىل صعيد املجتمع .وهذا يتطلب منا تجسيد
هذه الرؤية يف مجال التنظيم والعمل الشيوعي
ويف اطار الحكومة املنبثقة عن هذا النضال الثوري
الحزيب.
الجامهريي املشرتك اي «من االعىل».
ان الطرح السيايس والتكتيك السيايس
•
آخذين كل ذلك بنظر االعتبار ،انه من
•
االشرتايك عىل صعيد املجتمع هو جزء عضوي غري
الواجب علينا ان نضمن تطابق سياساتنا التكتيكية
منفصل عن تلك املهام وعن انجاز املهمة التنظيمية
مع ما طرحناه يف وثيقة البيان التأسييس ملنظمة
البديل الشيوعي يف العراق واسرتاتيجيتها وال تتناقض والعملية واالنخراط يف الرصاع الطبقي الدائر ،بالرغم
من استقاللية التكتيك واسلوب العمل التنظيمي
معها .ان التكتيك السيايس ال يعني عدم االرتباط
النسبية .لذا ،فان طرح سياسة تكتيكية طليعية
باالسرتاتجية وال ينقض املبادئ االساسية والتوجهات
اشرتاكية وعاملية للمنظمة تجاه االوضاع السياسية
الرئيسة ذو طابع برنامجي للمنظمة ،اذ ان التكتيك
والرصاع االجتامعي والسيايس الحايل الجاري يف
واالسرتاتيجية مرتابطان ويجري اتخاذ التكتيك
املجتمع رضورية وجزء من العمل السيايس لها
السيايس الشيوعي يف اإلطار العام لالسرتاتيجية
وتغيريها اىل منظمة اجتامعية.
الشيوعية للمنظمة.
واخريا ،نؤكد عىل ان التغيريات السياسية
•
واالجتامعية الثورية والتحوالت التي سيقبل عليها
العراق ،تغريات وتحوالت يف مجتمع راساميل .لذا ،ال
ميكن التعامل مع أحد اهم هذه التحوالت التي هي
مسالة الدولة مبعزل عن الرصاع الطبقي الدائر يف هذا
ان الشئ االسايس واالهم الذي نواجهه
•
املجتمع.
االن والذي يجب علينا ان نخطو خطوات جدية
2018-11-16
لحسمه هو كوننا غري منخرطني بالقاعدة الطبقية
قدم مؤيد احمد هذا املقرر اىل املؤمتر االول ملنظمة
واالجتامعية ،ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق،
ونضاالتهم اال بشكل ضئيل .كام ،ومل نؤسس شبكة من البديل الشيوعي يف العراق املنعقد بني  19-17من
اللجان الشيوعية وشبكة الكوادر االجتامعية العاملية شهر ايلول  2018حيث تم اقرار عىل تعديله من قبل
اللجنة املركزية املنتخبة و اصدارها كاحد مقررات
والكادحة يف قلب املجتمع يك تشكل بنيان منظمتنا
مثل كل منظمة وحزب شيوعي بروليتاري متجذر يف املؤمتر
قلب الحركة العاملية وجمهور الكادحني واملضطهدين
ونضاالتهم ومنط حياتهم .كام انه من الواضح ،ان

بناء الحزب الربوليتاري
والتكتيك

رد على مداخلة الدكتور مظهر حممد صاحل خبصوص املوازنة

فالح علوان
نرش الدكتور مظهر محمد صالح موضوعا بعنوان
مداخلة ،حول تراجع اسعار النفط ،واملوجود عىل
صفحة الحوار املتمدن عىل الرابط :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.
619394=asp?aid
جاء يف املداخلة « انخفضت اسعار النفط وخرس
العراق قرابة  ٢٠دوالر من املعدالت السعرية للربميل
الواحد املنتج مبتعداً عن املستويات السعرية التي
بلغها يف االشهر املاضية .مبعنى اذا مااستمر الحال
هكذا سيؤدي اىل خسارة عائدات مالية تقارب ٢،٥
مليار دوالر شهرياً مام يقتيض اعادة هيكلة توقعات
االيرادات يف موازنة العام »٢٠١٩
وقد ورد يف نص املوازنة املشار اليها ويف الفصل الثاين
النفقات والعجز.
«املادة  2ثانيا :
بلغ اجاميل العجز املخطط للموازنة العامة االتحادية
للسنة املالية  )22873365557( 2019الف دينار(
اثنان وعرشون ترليون ومثامنائة وثالثة وسبعون مليار
وثالمثائة وخمسة وستون مليون وخمسامئة وسبعة

املال العام وترصيده باسامئهم يف البنوك العاملية؟ ما ويف وضع شبه كاريث كهذا ،فان تداعياته خالل
وخمسون الف دينار) ويغطى هذا العجز من الوفرة بدائية تتيح امكانية االستيالء عىل االموال املخصصة
هي السياسة او االجراءات التي يراها الدكتور مظهر السنوات القادمة ال ميكن التنبؤ بها .ومن املؤكد ان
املتحققة من زيادة اسعار بيع النفط الخام املصدر او وعدم القدرة عىل متابعة االداء واالنجاز.
محمد صالح ،سبيال ملواجهة االزمة والسياسة الكارثية؟ االزمة ال ميكن حلها يف اطار التنظيم الرأساميل .ولكن
زيادة صادرات النفط الخام ومن االقرتاض الداخيل
وقد نرش تقرير مطول يشيد باملوازنة ويتحدث عن
نجاحها ،ومن الواضح انه مكتوب من طرف الحكومة هناك سبيالن؛ االول هو تشديد السياسات التقشفية ،احباط وافشال السياسة الحالية والرتاجع عنها ،هو
والخارجي باستثناء القروض املمولة من جهات
خطوة باتجاه بلورة وعي اشرتايك عام يف املجتمع.
الوارد
الفجوة
اجنبية للمشاريع املدرجة ضمن جدول
بيع املمتلكات العامة ،زيادة الرضائب والرسوم،
او داعمي سياسة الحكومة واملوجود عىل الرابط
تصفية الرشكات العامة وبيعها ،وخلق بطالة مليونية لقد ناضل العاملون يف القطاع العام ضد الهيكلة
بتمويل العجز ومن مبالغ النقد املدورة يف حساب
التايل:
اضافية ،املزيد من القروض من البنوك العاملية ،خلق والخصخصة ،وبالتايل ضد السياسة الحكومية التي
وزارة املالية االتحادية .انتهى االقتباس .وهناك جدول
-2019-https://iraqenergy.org/product/iraqs
بدأت نتائجها الكارثية بالظهور ،وناضل املعطلون
يوضح الفقرات والحسابات ازاءها».
سياسة تضخمية بتخفيض سعر رصف الدينار لغرض
/draft-budget-law-analysis-report
عن العمل والعاملون يف ما يعرف بالعمل الهش
تخفيض االجور الحقيقية ..وهكذا.
يف جلسة حول املوازنة ،وقبل تراجع اسعار
 precarious workمن اجل تعديل اوضاعهم.
اعده كل من:
النفط ،تحدثنا بوضوح ويف حديث مسجل
هذا السيناريو متوقع من الحكومة اذا ما استمر
وناضل فقراء املدن ضد السياسة التقشفية وتراجع
https://www.
ميكن متابعته عىل الرابط:
روبرت تولست  Robert Tollastويارس املاليك
تراجع اسعار النفط .وستكون نصائح االقتصاديني
الخدمات ،ونظمت اعتصامات كبرية امتدت ألسابيع،
/968092163258999/facebook.com
 Yesar Al-Malekiوهاري استيبانيان Harry
الحكوميني بهذا االتجاه او قريبة منه .وهذا ليس
ولكن كل هذه الحركات او اغلبها قد غاب عنها االفق
UzpfSTEwMDAw/267493080629715/videos
 Istepanianباللغة االنكليزية.
بالحل ،بل هو كارثة ،كارثة عىل املجتمع ،وتأمني عوائد االشرتايك وربط االوضاع البائسة بسياسات حكومية
NTA3ODMxMjAyNjoxMTAyMDA4NjE5O
مالية النقاذ االقتصاد املتهالك ذو التوجه الرأساميل يف رأساملية مرسومة ومخططة ،ولجأ أغلب فعايل وقادة
 epa=SEA&100005078312026=id?/Tc4NDA1يقول كاتبو التقرير ان من معايري نجاح املوازنة
العراق.
الحركة اىل األستعانة باملسؤولني والثقة بالوعود ،مام
الحالية هو نجاحها يف تخفيض اعداد العاملني يف
RCH_BOX
قاد اىل تراجعها.
خطوة
القطاع العام من  3.03اىل  2.88مليون .وهذه
الحل االخر هو السياسة املخالفة لكل هذا التوجه،
عن كون هذه الفقرة هي مراهنة وال ميكن بناء
ضمن مخطط ورشوط صندوق النقد والبنك الدويل.
ومبا ان هذا التوجه هو رأساميل مطابق لليربالية
وحتى لو عادت اسعار النفط لالرتفاع فان الطريقة
اساسها.
موازنة وتوجيه اقتصاد بالد بكاملها عىل
وبالتايل فان املوازنة يف شكلها الحايل غري قابلة لالصالح الجديدة املتشددة ازاء االنفاق العام والخدمات
التي متت صياغة املوازنة وفقها ،تؤمن تدفقات نقدية
وبالتايل فان ممثيل العامل قد شخصوا قبل خرباء
وال للتعديل ،انها ترجمة لسياسة كارثية ،سياسة نهب العامة ،واملعادية لكل تصنيع وتطوير بنى وتوسيع
اىل البنوك واملصارف الرأساملية عن طريق االقرتاض،
بهذه
االقتصاد واملالية الحكوميني خطر بناء موازنة
وخصخصة وهيكلة قطاعات بكاملها.
التشغيل .وعليه فان السياسة التي نقصدها هي
وفوائد القروض ستبتلع كل العوائد ،وسيجري تركيز
الصورة .وقد جرى هذا الحديث بالطبع بعد كشف
السياسة االشرتاكية.
وترسيخ السياسات املالية النيوليربالية .واملوازنة ال
مضمون املوازنة االقتصادي والسيايس ،وكونها ترجمة لقد شخصنا خطر املراهنة عىل ارتفاع اسعار النفط،
ميكن ترقيعها باضافة بند او حذف آخر ،انها عصارة
وكارثة التمويل بالعجز يف بلد يصدر  3.880ثالثة
رمبا سيعرتض البعض بالقول بخيالية او عدم واقعية
للسياسة االقتصادية املخططة واملرسومة ،واملتطابقة
سياسة مقصودة ممنهجة.
ماليني ومثامنائة ومثانون الف برميل نفط يوميا.
هذا الحل ،ولكنها الحقيقة.
مع متطلبات توجيه االقتصاد من قبل املؤسسات
العامل
ممثيل
تشخيص
ان
الوقائع
برهنت
وقد
ان بناء سياسة اشرتاكية يف مواجهة السياسات املالية
الرأساملية العاملية اي البنك الدويل وصندوق النقد.
ان اتخاذ تدابري تدخلية وتدابري تركيز املمتلكات
وان الحكومة ومجمل النظام السيايس يف العراق رشكاء هو الصائب مقابل اخصائيي االقتصاد الربجوازيني
واالقتصادية الحكومية ،هو ما سيفرض الرتاجع
العامة والقطاع العام بيد الدولة ،هي ليست تدابري
الحكوميني.
عىل الحكومة .وكل ما يف املوازنة وما يف السياسة
يف رسم هذه السياسة ال ضحايا او مخدوعني.
اشرتاكية بالطبع .االشرتاكية ان تكون السلطة بيد
االقتصادية الحالية ،بحاجة اىل النقد من وجهة نظر
السياسات
مستشار
هو
صالح
محمد
مظهر
الدكتور
ان
طبقة اخرى وينظم االنتاج والتوزيع بطريقة اخرى.
ان املوازنة تكشف عن توجيه موارد البالد باتجاه
اشرتاكية .وان ماليني املترضرين من هذه السياسة
املالية يف العراق ،وكان بأمكانه االعرتاض عىل صياغة
ولكن التدابري املشار اليها هي سبيل ايقاف التداعي
تكريس جهاز حكومي  ،وبناء مؤسسات النظام
املالية واالقتصادية الرأساملية ال سبيل امامهم سوى
املوازنة بالشكل الحايل.
وتحميل الطبقات الكادحة اعباء ال ميكن احتاملها.
السيايس وتأمني جهاز كبري اداري وامني ،مقابل
تبني سياسة الطبقة العاملة ،اي األشرتاكية.
وحتى هذا الخيار لن تسلكه الحكومة ،مامل تصبح
انعدام وجود سياسة تشغيلية ،وعدم وضوح
واالن وقد انخفضت اسعار النفط ،وانهار حلم سد
للخصخصة
املقاومة
الشعبية
الحركة
ضغط
تحت
فالح علوان
الربامج االجتامعية ،وعدم وجود اي دليل ،عى ان
العجز بارتفاع االسعار .ماذا سيحصل حسب توقعات
وتطبيق رشوط البنك الدويل وصندوق النقد.
املنصوص
التخصيصات املالية سيتم رصفها يف االوجه
من
الحل
توقع
ميكن
وهل
املحرتفني؟
االقتصاديني
2018-11-29
عليها يف جداول املوازنة .وقد تم بناء املوازنة بطريقة حكومة وسياسيني غارقني يف سياسة االستيالء عىل

الصفحة 								3

الــغد االشــرتاكي  -العدد 2

 12كانون األول 2 0 1 8

بيان منظمة البديل الشيوعي يف العراق

انتصار حركة السرتات الصفراء يف فرنسا مقرتن بالدور القيادي
للطبقة العاملة وافقها االشرتاكي

بعــد ثــاث مظاهــرات جامهرييــة حاشــدة خــال نهايــة االســابيع
املاضيــة ،املعروفــة بـــ تظاهــرات ذوي «الســرات الصفــراء» ،يف
مختلــف مناطــق ومــدن فرنســا ،وبعــد توســعها ورفــع املتظاهريــن
لســقف مطالبهــم ،اضطــرت الحكومــة للرضــوخ ملطالبهــم واعلنــت
الغــاء الرضائــب املفروضــة عــى الوقــود واملحروقــات االخــرى مــن
املوازنــة الحكوميــة الحاليــة.
بالرغــم مــن ان حــزب مــاري لوبــن العنــري حــاول يف البدايــة ركوب
موجــة تظاهــرات «الســرات الصفــراء» ،وتحريفهــا عــن مســارها،
غــر ان التظاه ـرات حافظــت عــى اســتقالليتها وتحولــت برسعــة اىل
احتجاجــات جامهرييــة للعــال والعاطلــن عــن العمــل وفقـراء املــدن
واالريــاف ضــد ســوء اوضاعهــم املعيشــية وضــد حكومــة ماكــرون،
فدفعــت هــذه الجامهــر بالعنرصيــن اىل هوامــش الحركــة ال بــل
واصطــدم املتظاهــرون بهــم يف اماكــن عــدة يف البــاد.

مــع الحركــة .واضــح ان هــذا ليــس دعــا كافيــا وال يتطابــق
مــع مســتوى املهــام امللقــاة عــى الطبقــة العاملــة وتنظيامتهــا
وال يعكــس رغبــة العــال انفســهم امل ُ ْنظَمــن لهــذه النقابــة
والنقابــات االخــرى حيــث ان الكثــر منهــم يشــاركون بالفعــل
يف االحتجاجــات الراهنــة .هــذا ،وان قيادات النقابــات العاملية
املختلفــة تتعــرض االن للضغــوط مــن قبــل اعضائهــا العــال
لالعــان والتاييــد والتضامــن الكاملــن مــع هــذه التظاهـرات.

رفــع املتظاهــرون يف اماكــن عــدة اصواتهــم باســقاط حكومــة
ماكــرون وانشــاء» حكــم الجامهــر» ،ان االســتجابة لهــذه
االصــوات وتطويــر الحركــة االحتجاجيــة اىل حركــة سياســية
جامهرييــة قويــة امــر ممكــن .غــر ان ذلــك مرهــون مبــدى
مبــادرة الطبقــة العاملــة للوقــوف يف املقدمــة واالقــدام عــى
االرضاب العــام واشــكالها النضاليــة االخــرى ،ومبــدى امكانيــة
املنظــات املمثلــة لهــذه الطبقــة واهدافهــا االشــراكية يف
ان هــذه الحركــة االحتجاجيــة الواســعة التــي ال تـزال ،وحســب بعــض لعــب دور ســيايس مؤثــر يف هــذه الحركــة االحتجاجيــة.
االحصائيــات ،تتلقــى تاييــد  %70مــن الســكان ،نهــوض جامهــري
بالضــد مــن سياســات التقشــف وتقليــص االنفــاق الحكومــي ان الراســالية املعــارصة التــي متــر بعهــد احــد اشــد ازماتهــا
عــى الخدمــات العامــة والدعــم االجتامعــي ومجمــل السياســات قــد خلقــت البــؤس االقتصــادي واالجتامعــي الكرثيــة ســكان
االقتصاديــة النيــو ليرباليــة وآثارهــا االجتامعيــة املدمــرة التــي باتــت الكــرة االرضيــة وشــددت الرصاعــات االقتصاديــة والسياســية
تقصــم ظهــر الطبقــة العاملــة بقســميها الشــاغل واملعطــل عــن الدوليــة والنزاعــات الجيوسياســية والحــروب ومــا تالزمهــا مــن
العمــل نتيجــة اســتمرارها لعقــود والتــي ضاعفــت الهــوة بــن الغنــي املــآيس والشــقاء ملئــات املاليــن مــن البــر.
والفقــر يف هــذا البلــد بدرجــات هائلــة.
ان مــا يجــري يف فرنســا انعــكاس لتفاقــم ازمــة الراســالية
ان انخفــاض مســتوى االجــور ،غــاء املعيشــة ،البطالة ،تقليــص االنفاق العامليــة هــذه يف احــدى مواقعهــا وحلقاتهــا االقتصاديــة
الحكومــي عــى الخدمــات العامــة ،تفاقــم العراقيــل والتعقيــدات والسياســية والعســكرية املتقدمــة ،واعــان واضــح عــن وصــول
امــام دخــول الطــاب مــن العوائــل الفقــرة اىل الجامعــات ،تقليــص سياســات النيــو ليرباليــة االقتصاديــة اىل الطريــق املســدود مبــا تخلقهــا
الدعــم الحكومــي للعاطلــن عــن العمــل وازديــاد الرضائــب الحكوميــة مــن البــؤس االقتصــادي واالجتامعــي الكرثيــة الســكان .لــذا ،فــان ايــة
املتنوعــة عــى العــال وتغيــر القوانــن بالضــد مــن العــال ولصالــح خطــوة تخطوهــا هــذه الحركــة االحتجاجيــة العامليــة والجامهرييــة
الراســاليني  ،دفعــت باملســتوى املعيــي الكرثيــة املواطنــن مــن اىل االمــام يف فرنســا واي مكســب ستكتســبه بفــرض الرتاجــع عــى
هجمــة راس املــال الــرس عــى حيــاة ومعيشــة وعمــل املواطنــن،
ســو ٍء اىل أســوء.
ســيكون رضبــة لهــذه الراســالية العامليــة وســيدفع بالطبقــة العاملــة
أعلنــت نقابــة عــال النقــل يف فرنســا عــن تضامنهــا مــع االحتجاجات .وباالخــص يف بلــدان اوربــا االخــرى ان تحــذو حذوهــا بشــكل مبــارش
اال ان قيــادة «يس جــي يت» وهــي اكــر نقابــة عــال يف فرنســا اكتفــت كــا يحــدث االن يف بلجيــكا وايطاليــا وهولنــدا.
باالعــان عــن القيــام بيــوم مــن االحتجــاج خــال هــذا الشــهر تضامنــا

ان قضيــة عــال وفقــراء فرنســا هــي قضيــة العــال والكادحــن هــذا ،وتتضامــن مــع الطبقــة العاملــة واالشــراكيني والشــيوعيني يف
والفقــراء يف كل مــكان ،وان نضــال العــال بوجــه راس املــال يف فرنســا واوروبــا يف اداء مهتمهــم التاريخيــة تجــاه مــا يجــري يف فرنســا.
اي مــكان هــو بطبيعتــه نضــال اممــي يجتــاز الحــدود الربجوازيــة
كــا ،وتديــن بشــدة مامرســات الحكومــة الفرنســية القمعيــة
املصطنعــة وتقســيامتها املنافيــة لهويــة االنســان العامليــة.
ومالحقاتهــا البوليســية للمتظاهريــن واعتقاالتهــا الجامعيــة ،وكذلــك
تعلــن منظمــة البديــل الشــيوعي يف الع ـراق عــن تضامنهــا االممــي سياســات الربجوازيــة الفرنســية وحكومتهــا وتياراتهــا السياســية
الحــازم مــع نضــال العــال واملفقريــن يف فرنســا وتصديهــم البطــويل واحزابهــا املناهضــة ملطالــب هــذه الحركــة االحتجاجيــة.
بوجــه راس املــال وحكومــة ماكــرون الحاميــة لــه .كــا وتدعــم
املطالــب االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية لجامهــر العــال  6كانون االول 2018
واملحرومــن واملواطنــن ذوي الدخــل املحــدود لتامــن حيــاة افضــل.

السرتات الصفراء ما بني العراق وفرنسا!
شاكر النارصي

نقابــة عــال الزراعــة -العــان ارضابــات وتحــركات مــن
اجــل الحقــوق وتحســن مســتوى املعيشــة ورفــع االجــور.

يف تحــرك الفــت ،ارتــدى املتظاهــرون يف مدينــة البــرة
وبغــداد ،الســرات الصفـراء ،للتامهــي مــع حـراك الســرات
الصفــراء يف فرنســا ،للتعبريعــن احتجاجهــم ضــد الواقــع
الحيــايت واملعيــي البائــس الــذي يعصــف بحياتهــم ،فيــا
تنخــر البطالــة أعــار وحيــاة وآمــال املاليــن مــن الشــباب
الذيــن يبحثــون عــن فرصــة عمــل تبعدهــم عــن واقــع
الفقــر والتهميــش واالهــال .وضــد الســلطة وقراراتهــا
وفســادها وانحطــاط برنامجهــا الســيايس.

الندوة احلوارية خبصوص املوازنة يف املنتدى
اإلجتماعي العراقي

اقــام املنتــدى االجتامعــي العراقــي نــدوة
حواريــة حــول املوازنــة العامــة للدولــة العراقيــة
يــوم 2018-12 – 23

وقــام املنتــدى بدعــوة ممثــل عــن عــال
العــراق ليبــدي رأي جامهــر الطبقــة العاملــة
باملوازنــة ،كــا ووجــه املنتــدى الدعــوة اىل
االســتاذ الجامعــي االكادميــي د .عــاء العبيــدي
لــي يقــوم بتحليــل املقــرح ملوازنــة الدولــة.
وقــد حــر النــدوة جمــع مــن االكادمييــن
االقتصاديــن مــن جامعــة االرساء باالضافــة
اىل جمــع مــن النقابيــن واليســار والنشــطاء

الحقوقيــن .وادىل فــاح علــوان رئيــس اتحــاد
املجالــس والنقابــات العامليــة يف العــراق
بــرأي العــال حــول املوازنــة كونهــا مبنيــة
حســب احتياجــات البنــك الــدويل وصنــدوق
النقــد وانهــا موازنــة تغــرق العــراق مبزيــد
مــن الديــون الخارجيــة مــن دون ان تكافــح
الفســاد املســترشي داخــل الدولــة .وعــر عــن
رفضهــا جملــة وتفصيــا وكونهــا ال توضــح كــم
هــو املعــروض للربامــج االجتامعيــة وللخدمــات
االساســية ،بينــا ان دفــع فوائــد الديــون
الخارجيــة هــي اولويــة يف املوازنــة العامــة.

مــن املؤكــد أن حــراك الســرات الصفــراء يف فرنســا ،هــو
حــراك كبــر ،وقــد بــدأت بــوادر انتقالــه إىل دول اخــرى
التختلــف عــن فرنســا يف شــيئ ..وســيتحول إىل ظاهــرة
احتجــاج عاملــي تنتقــل مــن مــكان إىل آخــر.

مــا مييــز حــراك الســرات الصفــراء يف فرنســا أن العــال
مــن ســائقي الشــاحنات ،وهــم الذيــن أعلنــوه وهــم الذيــن
تحولــوا إىل قــادة الح ـراك ودفعــه إىل مســتويات متقدمــة
وحاســمة يف مواجهــة الســلطة .والعــال هــم أنفســهم
مــن ســيقود مظاهــرات يــوم غــد ،الســبت ،وســيكونون
قــادة املواجهــات مــع الســلطة ورشطتهــا ومدرعاتهــا التــي
انتــرت يف شــوارع باريــس .عــال فرنســا وقــادة حــراك
الســرات الصفـراء ،يدركــون أنهم عــال يطالبــون بحقوقهم
ويخوضــون الرصاعــات ضــد الــركات واصحــاب الرأســال
ويعلمــون متامــاً أن ماكــرون هــو حامــي أصحــاب رؤوس
األمــوال ومــدراء البنــوك .يدركــون أن رصاعهــم الحــايل هــو
رصاع طبقــي واجتامعــي صــارخ ،وليــس لديهــم الرغبــة
لســاع صــوت مــا ،يطالبهــم باالنتظــار ومنــح الســلطة
فرصــة لرتتيــب أوراقهــا ومراجعــة قوانينهــا وقراراتهــا .ويف
الغضــون ،رصح وزيــر فرنــي مــن الحكومــة معــراً عــن
خشــية جديــة مــن تطــور األوضــاع ومــن دور الطبقــة
العاملــة« :الخــوف ليــس مــن الســرات الصف ـراء ،بــل مــن
تعمــق هــذه الحركــة والتحــام الطبقــة العاملــة بهــا .هــذا
هــو الخطــر األكــر»!!!

مــا مييــز هــذا الح ـراك هــو االرصار عــى تحقيــق املطالــب
وتصعيدهــا ،حيــث مل تعــد مســألة الرضائــب التــي فرضهــا
الرئيــس الفرنــي ماكــرون ،وتراجــع عنهــا نهائيــاً ،هــي
املطلــب الــذي ســيتواصل الحـراك مــن أجلــه ،بــل إن االمــر
تعــداه إىل مطالــب اخــرى ،رفــع االجــور ،وتحســن املعيشــة،
وتحســن رشوط العمــل وقــد ترتفــع وتــرة املطالــب ،لتصــل
إىل املطالبــة بإســتقالة ماكــرون ،بعــد أن حصــل الحــراك حتــى ينجــح أصحــاب الســرات الصفــراء يف العــراق يف
عــى دعــم اجتامعــي هائــل وســارعت نقابــات عامليــة  -فــرض تراجــع عــى الســلطة وارغامهــا عــى الرضــوخ للحركة
املطلبيــة واالحتجاجيــة ،فعليهــم قطــع العالقــة مــع كل
القــوى السياســية واملليشــيات وعــدم التعويــل عــى خطاب
ســيايس وفتــوى رجــل ديــن وتدخــل مــن هنــا أو هنــاك..
يجــب عليهــم رفــض االســتامع إىل مــن ينــادى باحــرام
مؤسســات الدولــة وامللكيــة العامــة ألنهــا ملكيــة الشــعب،
فهــذا كــذب مفضــوح ،واملؤسســات املعنيــة هــي مؤسســات
يتعــرض يف الكائــن العراقــي لــإذالل واالمتهــان واالبت ـزاز،
ومل تكــن يف يــوم مــن األيــام إىل جانبــه .فــكل هــؤالء
الذيــن تنتظــرون تدخالتهــم وخطاباتهــم هــم الســبب يف
كل مآســيكم وبطالتكــم وفقركــم وضيــاع حقوقكــم .ألنهــم
قــوى الســلطة و حامتهــا.
الصورة أعاله :
متظاهرة يف البرصة
تتعرض لصورة بشعة
من صور قمع املرأة
الصورة عىل اليسار :
تظاهرات البرصة
للسرتات الصفراء
الصورة عىل اليمني :
الناشطة السياسية
والنسوية لساحة
التحرير أحالم
العبيدي تعلن
تضامنها مع تظاهرات
فرنسا

تطويــر أســاليب االحتجــاج والتظاهــر أمــر رضوري جــداً،
وعــى الشــباب املحتــج تــرك املامرســات الســابقة التــي
جربوهــا ومل تحقــق أي شــيئ .عليهــم طلــب الدعــم مــن
رفاقهــم العــال ورشكائهــم يف الواقــع الحيــايت واملعيــي
املريــر .فالســلطة لــن تســتمع ألي صــوت مــادام الميتلــك
القــدرة عــى تهديــد وجودهــا الســيايس واالجتامعــي،
والعــال ،وحدهــم ،مــن ميتلكــون هــذه القــدرة ،قــد تكــون
قواهــم مبعــرة ومشــتتة وتواجــه هجمــة رشســة تســتهدف
وجودهــم الطبقــي واالجتامعــي ،حــد انــكار وجودهــم،
لكنهــم ميتلكــون القــدرة عــى التنظيــم وإعــادة توحيــد
الصفــوف و مواجهــة الســلطة .تاريــخ الطبقــة العاملــة
يف العــراق حافــل باملواجهــات واالرضابــات العامليــة
واملظاهــرات التــي زعزعــت الســلطة ،قــد يجــد البعــض
إن هــذا الــكالم بعيــد عــن الواقــع ،لكنــه واقعــي جــدا،
وكل مــا نحتاجــه أن نبــدأ بالعمــل وأن نعيــد االعتبــار
ألنفســنا كطبقــة عاملــة ميكنهــا أن تغــر موازيــن القــوى
وأن تكــون صاحبــة حضــور قــوي ،سياســياً واجتامعيــاً
وطبقيـاً .وأن نــدرك مــا تعنيــه البطالــة بالنســبة لنــا ،وكيــف
ميكــن للقــوى السياســية املتاجــرة مبــا نعانيــه .وحتــى
يكــون لالحتجــاج حضــوره ويحظــى بالدعــم االجتامعــي
فالبــد مــن البحــث عــن أســاليب نضاليــة واحتجاجيــة
جديــدة ومعــرة .يجــب الخــروج مــن منطــق املهــوال
واالهازيــج التــي تدفــع املتتبــع للشــعور بطغيــان اإلرث
العشــائري والدينــي والطائفــي .حــن تجابــه ســلطة مــا
عليــك مواجهتهــا بأدواتــك وأســاليبك وشــعاراتك الثوريــة
املعــارصة ،أتــرك خطابهــا ورموزهــا وأســاطريها .لــن ينفعــك
ذكــر الحســن وحمــل رايــة باســمه .ألنــه أداة الســلطة يف
اســتالب حقوقــك واهاملــك وســحق كرامتــك..
حــن نــدرك ان الـراع االســايس هــو بــن ســلطة برجوازيــة
تحمــي الرأســال ورشكاتــه ومشــاريعه ،وبــن طبقــة
عاملــة ،متشــتتة ومعرضــة للبطالــة وتنتظــر فرصــة عمــل
مــن حكومــة متتهــن املتاجــرة بكرامــة اإلنســان ،فســيكون
لالحتجــاج والتظاهــر بعــداً مختلفــاً.
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تقرير حول اعتصام عمال محاية البيئة يف كوردستان

نوزاد
بابان

 )٢٠١٨-١١أنهــا تقــوم باســتقطاع (مبلــغ  ٥٠الــف) دينــار
مــن إجــور عــال حاميــة البيئــة يف مجمــع (تەكيــة كاكــە
مەنــد)  /التابعــة لقضــاء (چمچــال) /محافظة الســليامنية،
اي مــن ( ٣٥٠الــف) اىل ( ٣٠٠الــف) دينــار.

ثــم تدخلــت الرشطــة و قــوات األمــن (ئاســايش) وجــاءت
للمــكان بهــدف تفريــق العــال و حــن بــاءت محــاوالت
تلــك القــوات بالفشــل جــاءت مجموعــة مكم ّمــة (يُحتمــل
أن يكونــوا مــن قــوات مكافحــة االٍرهــاب) و هاجمــت
العــال و فرقتهــم بالقــوة .جديــر بالذكــر ان ســبعة مــن
العــال جرحــوا نتيجــة رضبهــم و تعذيبهــم مــن قبــل هــذه
القــوات.

 .3اعقبتهــا رشكــة (گاريكــس) يف مــدن (رانيــه و حاجيــاوا
و چوارقورنــه) الوحــدة االداریــة املعروفــة باســم (رابریــن)
«راپــه ريــن» والتابعــة ملحافظــة الســليامنية ،و أعلنــت عــن
قرارهــا بصــدد اســتقطاع مبلــغ ( ١٥٠الــف) دينــار مــن  .5عنــد وصــول هــذا الخــر ،عقــدت (شــبكة آيــار لفعــايل
اجــور العــال .اي تخفیــض الراواتــب مــن ( ٤٠٠الــف) اىل الحركــة العامليــة يف كوردســتان) فــوراً اجتامعـاً يــوم -١١-٦
 ٢٠١٨أصــدرت فيــه بيان ـاً للتضامــن مــع هــذا االعــراض و
وفــق سياســة هادفــة ،بــدأت الــركات يف عموم كوردســتان ( ٢٥٠الــف) دينــار.
بالهجــوم عــى معيشــة عــال کردســتان وخاصــة علــی
«عــال حاميــة البيئــة» (اي عــال النظافــة والخدمــات .4
التابعــة للبلدیــات يف کردســتان) وذلــك عــن طريــق رد اً
اســتقطاع اجورهــم بشــكل مســتمر.
القطــاع العــام كان ســابقاً يشــمل عــال حاميــة البيئــة
التابعــة للبلديــات و كانــت اجورهــم تــراوح مــا بــن (-٥٠٠
 )٦٠٠الــف دينــار ،اذ بــدأت حكومــة اقليــم كوردســتان
بتخفيــض اجورهــم و ذلــك بحجــة مــرور االقليــم بأزمــة
اقتصاديــة ،ثــم تعاقــدت البلديــات مــع الــركات األهليــة
لتنظيــف املــدن ،واســتمرت الــركات و عــى غـرار (حكومة
االقليــم) باســتقطاع مبالــغ مــن اجــور العــال بالطــرق
التاليــة :
يف العــام املــايض ( )٢٠١٧و يف مدينــة (ســيد
.1
صــادق) التابعــة ملحافظــة الســليامنية  ،بــدأت رشكــة
(گاريكــس) يف تخفيــض اجــور العامل من ( )٥٠٠خمســائة
الــف اىل ( )٣٠٠ثالمثائــة الــف دينــار ،مــن الطبيعــي ان
ال يقبــل العــال بهــذا الهجــوم لــذا بــدأوا باالعــراض و
بــاإلرضاب عــن العمــل ،ثــم قــام اصحــاب الرشكــة بتهديــد
العــال بطردهــم مــن العمــل يف حالــة اســتمرارهم عــى
اإلرضاب و لجوءهــم اىل وســائل االعــام لنرش خــر االعرتاض
او إلج ـراء مقابــات مــع الصحفيــن بهــذا الخصــوص .لكــن
العــال ارصوا عــى رفــض تخفيــض اجورهــم ،فأقدمــت
إدارة الرشكــة عــى فصــل العــال القياديــن والنشــطاء يف
االعــراض ،كذلــك الذيــن رفضــوا القبــول بالــوض  ،و ملــلء
الف ـراغ الحاصــل يف االيــدي العاملــة ج ـراء فصــل العــال ،
جــاءت الرشكــة بعــال غــر محليــن ،قادمــن مــن وســط و
جنــوب العـراق .العــال القادمــون و نظـراً لســوء حالتهــم
املعيشــية لكونهــم نازحــون و ال يتمتعــون بــاي نــوع مــن
الحاميــة باالضافــة اىل عــدم إملامهــم باللغــة الكرديــة و
معوقــات اخــرى ،اضطــروا للقبــول بالعمــل بإجــور اقــل و
ســاعات أطــول و رشوط عمــل اقــى مــن العامــل املحــى.

أتصــال هاتفــي مــع الســيد (كاســرو معــروف) وهوعضــو
مجلــس محافظــة الســليامنية عــن قامئــة الحــزب الشــيوعي
الكردســتاين ،أظهــر األخــر اســتعداده لتقديــم املســاعدة
القانونيــة للعــال و متابعــة مشــكلتهم و التدخــل لوضــع
حــد لخروقــات اصحــاب الــركات .جديــر بالذكــر كان
(كاســرو) قــد قــام يف وقــت ســابق بزيــارة عــال حاميــة
البيئــة املرضبــن يف منطقــة (رانيــه و حاجيــاوا) و كذلــك
املتابعــة و التحقيــق مــن الحالــة بنفســه.
 .6يف االجتــاع الثــاين لـــ (شــبكة آيــار لفعــايل الحركــة
العامليــة) املنعقــد يف  ٢٠١٨-١١-١٤و بحضــور (الســيد
كاســرو معــروف) الــذي كان مدعــواًُ .قدِّ مــت تقاريــر عــن
اعرتاضــات عــال حاميــة البيئــة يف (ســيد صــادق) يف
العــام املــايض مــن قبــل الرفیــق (محمــود شــيخ نــوري)
و اعرتاضــات عــال حاميــة البيئــة يف منطقــة (رانيــه و
حاجيــاوا) مــن قبــل (كاســرو) ،و اخــراً قمــت بتقديــم
تقريرعــن االعرتاضــات الجاريــة اآلن لعــال حاميــة البيئــة
يف (تەكيــة كاكــە مەنــد).
 .7بعــد النظــر يف التقاريــر اســتنتجنا بــأن هــذا الهجــوم
عــى معيشــة و حيــاة العوائــل العامليــة هــو سياســة عامــة
تنتهجهــا الــركات بهــدف زيــادة األربــاح ،لــذا يجــب ان
ً
عامــة معاكســة اال و هــي تشــكيل
يُــرد عليهــا بسياســة
حركــة عموميــة ملقاومتهــا و وايقافهــا و ذلــك عــن طريــق
تكويــن عالقــات مــع القطاعــات األخــرى لعــال حاميــة
البيئــة .كــا و ُثنــت جهــود (الســيد كاســرو معــروف) و
متابعتــه القانونيــة للقضيــة و أتفقنــا عــى االســتمرار عــى
التعــاون.

عــى هــذا الهجــوم عــى اجورالعــال  ،بدأعــال حاميــة
البيئــة يف منطقتــي (تەكيــة كاكــە مەنــد) و (رانيــه و
حاجيــاوا) باالعــراض و بــاإلرضاب .علــاً بــان الهجــوم
عــى اجورهــم مــن قبــل كل مــن حكومــة االقليــم و مــن
قبــل الــركات و خــال الســنوات املاضيــة مل يتوقــف اىل
ان وصــل اىل مســتوى غــر قابــل عــى التحمــل وان تلــك
التخفيضــات بــدأت تؤثــر بشــدة عــى ظــروف حياتهــم
و حيــاة عوائلهــم القاســية و البائســة أصــاً لذلــك ال بــد
مــن الرفــض و االعــراض .بدايـ ًـة قــام عــال حاميــة البيئــة
يف (تەكيــة كاكــە مەنــد) يــوم  ٢٠١٨-١١-٥بــاإلرضاب عــن
العمــل و رداً عــى تهديــد الرشكــة باســتعدادها لالســتغناء
عنهــم بآخريــن ،أرص العــال املرضبــن عــى التمســك
 .2اعلنــت رشكــة شــكار املختصــة يف مجــال التنظيــف يف ( -٣بأماكــن عملهــم و عــدم الســاح للرشكــة باســتبدالهم.

اإلرضاب العــايل وإلدانــة الهجــوم عــى العــال و رضبهــم
مــن قبــل القــوات الخاصــة و اآلســايش .كــا و قــرر أعضــاء
شــبكة آيــار زيــارة الجرحــى يف املستشــفى و زيــارة العــال
املرضبــن يف (تەكيــة كاكــە مەنــد) وقمــت شــخصيا بزیــارة
الجرحــی واکــدت لهــم تضامــن «الشــبکة» معهــم ،کذلــک
قمنــا انــا و الرفیــق (ســاالر صابــر) ومبســاعدة الرفيــق
(اكــرم) مــن «املنظمــة املســتقلة لعــال البنــاء والتشــیید»
بزيــارة منطقــة (تەكيــة كاكــە مەنــد) لتفقــد وضــع العــال
واالجتــاع بهــم  ،و خــال االجتــاع أكدنــا عــى مجموعــة
مــن النقــاط  :اوال رضورة انتخــاب عــدة أشــخاص كممثلــن
لهــم وتــم ذلــك يف نفــس االجتــاع العــام ،ثانيــاً رضورة
تشــكيل تنظيــم عــال حاميــة البيئــة و التمســك بوحــدة
صفوفهــم و ثالثـاً إرصارهــم عــى املــي قدمـاً يف مطالبهــم
و افشــال تهديــد الرشكــة بطردهــم مــن العمــل ،ويف

 .8اليــوم  ٢٠١٨-١١-١٧و اثنــاء تحضــر هــذا التقريــر وصلنا
خــر قيــام عــال حاميــة البيئــة يف (ناحيــة حاجيــاوا)،
بالنــزول اىل الشــوارع و مــن خــال الحديــث اىل وســائل
االعــام اعلنــوا عــن اســتمرارهم يف اإلرضاب و إرصارهــم
عــى التمســك بحقوقهــم املرشوعــة و رفضهــم الج ـراءات
الــركات الغــر عادلــة يف تخفيــض اجورهــم و كذلــك
اإلرصار عــى افشــال هــذا الهجــوم و عــودة اجورهــم اىل
مســتواها الســابق.
 .9ان االعرتاضــات يف منطقتــي (تەكيــة كاكــە مەنــد) و
(رانيــه و حاجيــاوا) مســتمرة لحــن إعــداد هــذا التقريــر،
كــا وجهــود ومحــاوالت (شــبكة آيــار لفعــايل الحركــة
العامليــة) مســتمرة يف ايجــاد عالقــة ارتبــاط بــن العــال
املرضبــن يف املنطقتــن ،و محاولــة تشــكيل تنظيــم واحــد
لعــال حاميــة البيئــة يف کردســتان .
٢٠١٨/١١/١٧

شبكة آيار ویوم مناهضة العنف ضد املرأة
إعداد :نادر عبداحلمید و نوزاد بابان

مبناســبة الخامــس والعرشيــن مــن شــهر ترشیــن الثــاين  ،يــوم مناهضــة
العنــف ضــد املــرأة  ،قامــت (شــبكة آيــار لفعــايل الحركــة العامليــة يف
كوردســتان) مبجموعــة مــن الفعالیــات املتنوعــة وانجــزت عــى مــدى
أســبوع كامــل نشــاطات وفعاليــات وذلــک بغــرض إلقــاء الضــوء علــی
جریمــة العنــف ضــد املــرأة يف املجتمــع ،والتحــرک نحــو الوقــوف
ضدهــا والحــد منهــا.
.1

إصدار بیان بهذه املناسبة

إقامــة مجموعــة مــن الفعالیــات املتنوعــة للشــبکة يف قضــاء
.2
رانیــة ومدینــة الســلیامنیة
الفعالیات يف قضاء رانیة
مببــادرة مــن الرفیــق (عمــر جاوشــین) الفعــال يف (شــبكة آيــار لفعــايل

الحركــة العامليــة يف كوردســتان) فــرع قضــاء (رانیــة) التابــع ملحافظــة حرضهــا مئــات مــن طــاب وطالبــات املرحلــة األعدادیــة .ان حضــور
الســلیامنیة ،قامــت الشــبکة بیــن یــوم الـــ( )٢٥مــن شــهر ترشیــن إعــداد كبــرة مــن الطالبــات و اهتاممهــن مبواضيــع النــدوات كان ملفتاً
الثانــی واألول مــن شــهر کانــون األول  ٢٠١٨مبجموعــة مــن الفعالیــات للنظــر.
املتنوعــة منهــا:
تقدیم مرسحیة بأسم (املرأة تحت حجريت الرحى)
)c
الوقــوف يف وســط مدینــة رانیــة ،ورفــع الصــور والالفتــات
)a
التــي تنــدد بالعنــف ضــد املــرأة وکذلــک قــراءة بیــان الشــبکة .فعالیات يف مدینة السلیامنیة
إقامــة ندوتیــن لطــاب املــدارس األعدادیــة حــول القضایــا نظمــت الشــبكة يف الحديقــة العامــة مبدینــة الســلیامنیة ومببــادرة
)b
القانونیــة والقضایــا األجتامعیــة والصحــة النفســیة ،القــى فيهــا مــن الرفیــق (نــوزاد بابــان) تجمعـاً جامهري ًّيــا يــوم األربعــاء املصــادف
مختصــون يف شــٶون القانــون ومختصــون يف األبحــاث األجتامعیــة  .٢٠١٨/١١/٢٨تضمــن:
والصحــة النفســیة محــارضات حــول املوضــوع  .أقيمــت النــدوات قــراءة بیــان الشــبکة .کلــات مــن جانــب الفعالیــن .نشــید لحریــة
يف مدرســة مســائیة للبنــات يف (رانیــة) ثــم يف املــدارس األعدادیــة املــرأة واخیــرا تقدیــم املرسحیــة (املــرأة تحــت حجــريت الرحــى).
يف ناحیتــي (جوارقورنــە) و (بوســکین) التابعتیــن لقضــاء (رانیــة).

بالغ مشرتك لـ
( منظمة إحتاد
الشيوعيني يف

العراق) و ( منظمة
البديل الشيوعي
يف العراق )

خالل شهري ترشين األول ( أكتوبر ) و ترشين
الثاين ( نوفمرب ) من هذا العام عُقدَ ْت سلسلة
من اللقاءات عىل صعيد القيادة بني املنظمتني
املذكورتني جرت فيها نقاشات مكثفة الهدف
منها ليس فقط التعاون والعمل املشرتك بني
املنظمتني فحسب  ،بل  ،ويف األساس  ،التأسيس
لوحدة فكرية سياسية ومنهجية والدخول يف
عملية سياسية عىل الصعيد العميل من أجل
التوحيد والسري نحو تأسيس حزب إجتامعي
ماركيس ثوري  ،وتم التأكيد عىل رضورة إقامة
عالقات وإجراء مناقشات مع باقي املنظامت
واملجاميع والحلقات الشيوعية وكذلك مع
الفعالني والعامل املاركسيني من أجل توسيع
قاعدة املشاركة الشاملة يف تلك العملية .

إتحاد الشيوعيني يف العراق
البديل الشيوعي يف العراق
أواخر ترشين الثاين ٢٠١٨

ندين سياسة
اغالق مقرات
االحزاب يف
كردستان
نادر عبداحلمید و نوزاد بابان
يــوم  ،٢٠١٨-١١-٢٧قامــت قــوات األمــن بتطویــق مقــرات
(تەڤکــەری آزادی/حركــة حريــة مجتمــع كردســتان) القریبــة
مــن (حــزب العــال الکردســتاين .الـــ ب.ک.ک) يف مركــز
محافظــة الســلیامنیة وقضــاء رانیــة  ،وذلــک بعــد أن اصــدر
نائــب رئیــس حکومــة األقلیــم (قوبــاد طالبــاين) أم ـرا باغــاق
مقــرات األحــزاب غیــر املســجلة رســمیا يف وزارة الداخلیــة.
قــدم هــذا الحــزب ،عنــد تأسیســه عــام  ، ٢٠١٤طلبــا رســمیا
إلــی وزارة الداخلیــة للتســجيل بشــكل رســمي ولحــد اآلن مل
یحصــل علــی الــرد  ،علــا بــأن علــی الــوزارة ان تــرد علــی
الطلــب خــال  ٩٠یومــا وفقــا لقانــون األح ـزاب واملنظــات.
إن لهــذا الحــزب مقـرات يف غالبيــة مــدن األقلیــم ،و شــارک يف
األنتخابــات الربملانیــة العراقیــة بصــورة رســمیة وبقامئــة رقــم
 ١٣٩املمنوحــة مــن قبــل املفوضیــة العلیــا لألنتخابــات.
مل ميــر اســبوع علــی هــذه الواقعــة إال وبــدأ االعــام بالحدیــث
عــن إتصــاالت تجــري بیــن مســؤويل مطــار الســلیامنیة
والســلطات الرتکیــة وذلــک لغــرض ســاح هــذه الســلطات
للطائــرات اآلتيــة اىل مطــار الســليامنية عــر املطــارات
واألجــواء الرتكيــة  .علــا بــأن ترکیــا كانــت قــد أغلقــت جمیــع
الرحــات املتوجهــة مــن ترکیــا إلــی مطــار الســلیامنیة العــام
املــايض وذلــک إثــر محاولــة إختطــاف أحــد زعــاء (الـــ ب
ک.ک) يف الســلیامنیة مــن قبــل عمــاء االســتخبارات الرتکیــة
والتــي بــاءت بالفشــل .هکــذا إتضحــت اللعبــة ،كونهــا صفقــة
بیــن حــزب األتحــاد الوطنــي الکردســتاين وترکیــا  .إن هــذا
األجـراء جــزء مــن عملیــة خنــق الحریــات السیاســیة والحزبیــة
عــى يــد ســلطة األحــزاب القوميــة الكورديــة .إنهــا سیاســة
مفضوحــة ومدانــة وعلــی األح ـرار والشــیوعیین يف کردســتان
رفــض هــذه التطــاوالت مــن قبل هــذه األحـزاب املیلیشــیاتیة،
وذلــک عــن طریــق حشــد جامهیــر العــال والکادحیــن يف
کردســتان بوجههــم .نحــن وباإلضافــة اىل إدانــة هــذە السیاســة
القمعیــة ،نطالــب برفــع التهدیــد عــن مق ـرات حــزب (حركــة
حريــة مجتمــع كوردســتان).
عاشت الحریة السیاسیة يف کردستان
أوائل کانون األول ٢٠١٨
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کردستان العراق :االوضاع السیاسیة ،االحتجاجات
اإلجتماعیة واآلفاق السیاسیة املختلفة

نادر عبد الحميد
أوال :الوضع السيايس يف كردستان هو امتداد للوضع السيايس يف
العراق
رغم کون کردستان العراق خارج سیطرة السلطة املرکزیة منذ عام
( ،)١٩٩١ورغم تطوره املستقل نسبیا عن عموم العراق من جمیع
النواحي االقتصادیة-األجتامعیة والسیاسیة-الفکریة ،إال إنه ظل
جز ًءا غیر منفصل عن الوضع السيايس للعراق وامتدادا للتغیرات
السیاسیة واالجتامعیة الحاصلة فيه.
إن االوضاع السیاسیة الحالیة يف کردستان العراق هي حصيلة مسرية
تاريخية للعقود الثالثة املاضیة من التغیرات والتحوالت التي مر بها
العراق ،بدأ من حرب الخليج االوىل (كانون الثاين  ،)١٩٩١االنتفاضة
الجامهريية (آذار  )١٩٩١ومن ثم قرار فرض منطقة حظر الطريان
( )No Fly Zoneلقوات التحالف (بريطانيا ،فرنسا والواليات
املتحدة االمريكية) .حرب الخليج الثانية ،اسقاط النظام البعثي
(نيسان  )٢٠٠٣واحتالل العراق من قبل الواليات املتحدة االمريكية
وبدء حیاة سیاسیة جدیدة يف املجتمع العراقي ... ،وإنتهاء بدحر
سیطرة «داعش» وطرده من املوصل (صیف  ،)٢٠١٧واستعادة
سیطرة الدولة املرکزیة علی مدینة (کرکوک) و «املناطق املتنازع
علیها» بعد هزیمة قوات البيشمركة التابعة للحزبین الحاکمین
يف االقلیم علی ید الجیش و میلیشیات «الحشد الشعبي» (ترشین
االول/اکتوبر .)٢٠١٧
هذه االحداث والتغريات التي حصلت يف العراق ،هي انعكاس
لتمحور مصالح (الواليات املتحدة االمريكية) يف العراق يف نهایة
عرص الحرب الباردة ،وإثناء وبعد إنهیار الکتلة الرشقیة السوفیتیة،
والتي أدت بدورها اىل اضعاف حكومة البعث وبالتايل سقوط هذه
السلطة باعتبارها سلطة الحركة القومية العربية ،ومن ثم انهيار
الدولة يف العراق وانحالل لحمة املجتمع والتي أدت بالتايل اىل ايجاد
فراغ سيايس -اداري وأمني ،وظهور االرهاب وتدخل دول الجوار
يف الشأن الداخيل ،وكذلك تطور وتقوية تيارات االسالم السيايس
والحركة القومية الكردية ومشاركة هذين التيارين يف اعادة ترسيم
الدولة الجديدة يف العراق.
هذه التغيريات ،ويف بدایة االمر عىل صعيد کردستان ،أدت اىل
الدفع باألحزاب والقوى املختلفة للتيار القومي الكوردي اىل نوع من
التنسيق والتآلف (توحيد» البيت الكوردي «) باألخص بعد سقوط
«نظام البعث» والتي تربز يف الظواهر التالية:
تشغیل برملان کردستان املعطل منذ سنة ( )١٩٩٤من جدید،
توحيد «ادارة السليامنية» و»ادارة أربيل» يف حكومة مشرتكة.
التوقیع علی «االتفاقیة االسرتاتیجیة» او التحالف االسرتاتیجي بني
«الحزب الدمقراطي الکردستاين» و «االتحاد الوطني الکردستاين»
عام ( )٢٠٠٧من أجل تقاسم املناصب واإلدارة يف االقليم ويف املرکز
(بغداد) ،ولحاق االحزاب والقوى الصغرية بذيل هذين الحزبني،
التحالف الكامل لهذه الجبهة القومية الکردیة مع االسالم السيايس
يف كردستان ،وبذلك ،دفعت هذه التغريات بأقليم کردستان نحو نوع
من «التالحم القومي» وتشكيل دولة محلية تحت اسم «حكومة
إقليم کردستان» ب َعلمها الخاص ضمن دولة العراق املنهارة.
هذه الظاهرة «حكومة أقليم کردستان» هي حصيلة فعالية ونشاط
التيار القومي الكوردي يف هذه الحقبة التأريخية ،وباالخص حصیلة
ذیلیتە للسیاسات األمربیالیة األمریکیة يف حربی الخلیج وإحتالل
العراق ويف الفراغ السيايس الناجم عن إنهيار الدولة يف العراق.
هذه الحكومة ،رغم التسلط األرسي والعشائري ،رغم التسلط
امليليشيايت واألجهزة األمنية للحزبني عىل مؤسساتها ،تعمل کمٶسسة
طبقية للربجوازية الكوردية ،لالستثامر الرأساميل واإلضطهاد الطبقي
وقمع اإلحتجاجات .تعترب كذلك وسيلة للدفاع عن املصالح
السرتاتيجية للربجوازية الكوردية بشكل عام يف رصاعها وتعامالتها
مع الدولة املركزية ودول املنطقة ،و وسيلة العطاء الرشعیة القانونیة
لعالقاتها مع العامل الخارجي ومراکز القوی العاملیة کاالتحاد االوريب
والوالیات املتحدة االمریکیة وروسیا.
هذه التغيريات دفعت بکردستان اىل نوع من التطور االجتامعي-
السيايس والثقايف ،مستقل اىل حد ما ،عن وسط وجنوب العراق،
وكأقليم فدرايل اصبح واقعا سياسيا ودستوريا يف العراق منذ سنة
(.)٢٠٠٥
وجود األمن واألمان السيايس يف األقليم مقارنة بوسط وجنوب
العراق بعد سقوط «نظام البعث» ،مهد الطريق للرأسامل الخارجي
يك يجعل من كردستان نقطة انطالقه نحو السوق العراقية بشكل
عام .ووفقاً لذلك ،فأن دخول الرأسامل الخارجي وتوجه الرشكات
األجنبية لداخل كردستان ،بالتزامن مع الواردات الناجمة عن حصة
االقليم من ميزانية الدولة املركزية يف السنوات العرشة األولی
( )٢٠١٣-٢٠٠٣التي تلت سقوط «نظام البعث» ،ادى اىل منو التجارة
وتطور قطاع البناء واالعامر واالرتقاء باملستوى املعييش والرفاهي،
إنتعاش وتطو ٍر
ٍ
ومجيئ العامل األجانب اىل كردستان ،مام أدى اىل
فكري ،سيايس ،أديب وثقايف يف األقليم .بالتزامن مع هذا ،برز فساد
رافق ذلك اعرتاض جامهريي ضد انعدام الخدمات.
اىل أبعد الحدودَ ،
كال الحزبني الكبريين املنتميني اىل التيار القومي الكوردي ،ويف
خضم هذه التغيريات ،بادرا اىل سلب ونهب واضح ومنقطع النظري
للامل العام .خالل هذه العملية التاريخية أصبحا ميتلكان ثروة
طائلة ،فبدءا باستثامر هذه الرثوة واحتكار السوق .حاليا ،أصبح
هذين الحزبني يف كردستان ،رشكتني احتكاريتني القتصاد كردستان
باالخص بعد تقسيم حقول النفط يف كردستان بينهام .عندما يلتفت
«االتحاد» اىل مصالحه التنظيمية وموقعه كحزب سيايس يف کردستان
أمام «الدمقراطي» ،ينتابه القلق من مستقبله ،ولكن عندما ينظر
اىل مصالحه االقتصادية ،يضطر لتقوية تحالفه السرتاتيجي مع
هذا الحزب بأوثق ما ميكن .ان جوهر «االتفاقیة االسرتاتیجیة« او
مایسمی بـ»التحالف السرتاتيجي» بني هذين الحزبني ،هو تأسيس
َـس َم سوق کردستان ،و واردات
كارتيل ( )Cartelاقتصادي-سيايس ق ّ
املجتمع و السلطة بني هذين الرشكتني («الدمقراطي»و «األتحاد»)
وفقا لحصة كل منهام.
ثانیا :ملف الحركة القومية الكردية
ان تيار الحركة القومية الكردية يف کردستان العراق ،رغم كل
عشائريته وتخلفه الثقايف وانعدام الخربة يف تأمني متطلبات الرأسامل،
اال انه يعترب انعكاسا لرتاكم الرأسامل وحركة الرأسامل يف ميدان

من هذا الحزب موضع ثقة وإطمئنان الربجوازية الكوردية .ان رس
كسب القوة وعلو كعب «الدمقراطي» مقابل «األتحاد» يف الظروف
الحالية لکردستان يكمن فيام ذكرناه ،يكمن يف الثقة واألطمئنان الذي
أعطته الربجوازية الکردیة لـ»الدمقراطي» .ان منو وتراكم الرأسامل
يف کردستان يستوجب فرض األستبداد الربجوازي عىل شاكلة سلطة
ارستقراطية أرسية كام هو الحال مع آل سعود و آل قابوس  ...کان
ذلك هو بالذات رس سطوع نجم «رئيس األقليم» وأرسة البارزاين
حتی األستفتاء العام يف ایلول (.)٢٠١٧

السياسة .خطی هذا التيار خطوات نحو سلخ جلده السابق واملزین
بصورة الجبال والسالح وكل ما كان يعتربه رمزا ومنوذجا لـ»ثورته»
و»ثوريته» و بدأ يحاول الظهور بجلد آخر ،متمدن وحضاري وبتبا ٍه
ليربايل .يحاول ان يحتل موقعه داخل الطبقة الرأساملية يف كردستان.
يخطو ،رغم خطواته السلحفاتية ،يك يتمكن أن يصبح «سلطة
رأسامليي» كردستان باالضافة لكونه ممثالُ «لسلطة الرأسامل» .أي
مبعنى آخر ،توسيع رقعة البنية الطبقية عن طريق إرشاك الرشائح
املختلفة للربجوازية عىل «املائدة» أي سوق االستثامرات وكذلك
يف»صالة االستقبال» أي الربملان .إن املعارضة القومیة اللیربالیة
يف کردستان هي قوة دافعة وضغط عىل الحزبین «الدمقراطي» ثالثا :والدة التیار الليربايل-القومي
و»االتحاد» لالرساع بتلك الخطوات السلحفاتية يف هذا االتجاه.
بدايات بروز هذا التيار كان بربوز جيش من حملة األقالم خارج
رغم إن الحركة القومية الكوردية مل تتمكن من إقامة دولتها املستقلة ،اطار األحزاب ،جيش منظم يف عدة مراکز فكرية وأدبية ومتمحور
إال انها استطاعت أن تتطور و تكتسب قوة كبرية ،وان تتقدم بجد حول الصحف األهلية .ان تطور الرأساملية والعالقات الرأساملية
وأن تُ َه ّم َش بقية التيارات السياسية األجتامعية األخرى ومنها اليسار يف کردستان يعترب األرضية املادية لربوز وتطور وخروج هذا التيار
يف کردستان حيث دفعت به اىل حاشية املجتمع ،وان تجعل من الليربايل من رحم الحركة القومية الكوردية .تيار يسعى اىل عرصنة
األسالم السيايس حليفها وتضعها بین كفي كامشة كذلك .أصبح هذا هذه الحركة (كوردايەيت) وتطعيمها بأدبيات وفكر وثقافة اللیربالیة
التيار من أحد أعمدة وركائز السلطة داخل الدولة املركزية ىف بغداد .السیاسیة العاملية ،لکي تستجیب للتطورات الحاصلة يف البنیة
ت هيمنته عىل كردستان ،وله حكومته وبرملانه .وأصبح االجتامعیة الطبقیة ملجتمع کردستان إثر تطور الراساملية فیه .هذا
کام وثَ ّب َ
إحدى عوامل متانة الحركة القومية الكوردية يف الرشق األوسط التيار الجديد ،التيار القومي-الليربايل ،قومي يف الجوهر ،وليربايل يف
َت مساعيه ونشاطاته الفكرية والسياسية.
عموما ،وعامالً للحفاظ عىل أمن واستقرار املناطق الحدودية و َق ِبل ْ
به أنظمة الدول املجاورة كأمر واقع .إکتسب مكانة يف األوساط إنهم یریدون التخلص من إرث تأریخي دموي مشٶم و قذر
الدولية كاألتحاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية .ومن الناحية لحركتهم القومية الكوردية ،ویحاولون عرصنة حرکتهم واندماجها
األقتصادية أصبح ميتلك الحقول النفطية و وق َّع عقوداً نفطية مع مع السیاسات الليربالية العاملیة وإعادة صیاغتها کحرکة حضاریة
کربی الرشكات العاملية ،االمریکیة ،الربیطانیة والروسیة.
وعرصیة .هذا من جهة و من جهة اخری یسعون لقولبة آفاق
إن اسلوب وطريقة الحركة القومية الكوردية للوقوف بوجه تطاوالت الحرکات االعرتاضیة وقولبة االسلوب الثوري إلبراز وجودهم لکي ال
وحمالت الحكومة املركزية علی کردستان ونيل الحقوق القومية يخرجوا عن إطار االصالحات االجتامعیة والسیاسیة.
متثلت يف جمع القوى العشائرية واالقطاعيني يف املايض القریب ،رغم قرص عمر النقد الليربايل يف کردستان ،اال انه استطاع خالل
واالعتامد عىل الدول املجاورة واالمربيالية االمريكية وجعل املسألة عرشین سنة املاضية ( )٢٠١٨-١٩٩٨ان يجمع حول الصحف األهلية
الكوردية لعبة بني الدول االمربيالية والقوى األقلیمیة يف املنطقة .ووسائل االعالم الحرة جيشاً من الصحفيني واالعالميني خارج دائرة
اما عىل الصعيد الداخيل يف العراق فتمثل يف التحالف مع القوى السلطة ويتحول اىل نقد مهیمن يف املجتمع .ان هيمنة النقد الليربايل
والتيارات القومية واالسالمية والذين كانوا قوى املعارضة ضد النظام يف أي مجتمع هو انعكاس للهيمنة األجتامعية-السياسية واألقتصادية
البعثي ،من أجل تقسيم الدولة العراقية وصیاغتها عىل أساس للطبقة الربجوازية .مل يأت هذا الجيش إلزاحة سلطة الحركة القومية
املحاصصة والتوزيع القومي والديني ،وليس عىل أساس املواطنة ،الكوردية علی مصیر الجامهیر الکادحة يف کردستان ،بل جاء
مام ساهم يف تعميق الهوة والخالفات القومية والدينية بني سكان لوضع حد لفساد وعنجهیة حزيب هذە الحرکة وذلک لسد الطریق
العراق وكذلك ربط املسألة الكوردية وحقوق مواطني کردستان امام االنفجارات الثوریة الشعبیة ضد سلطتهام .جاء هذا الجیش
بالرصاع عىل نيل الحصة األكرب من الدولة العراقية من قبل كل من ألرشاك الرشائح األخرى من الربجوازية يف الحكم ،وانتقال السلطة
القوى القومية والدينية والطائفیة .لذا فأن جامهري کردستان العراق سلمیا بین األحزاب عن طریق االنتخابات الربملانیة ،وتوسيع مائدة
باالضافة اىل كونها ضحية مصالح االمربيالية تأریخیا والسياسات الرأساملية لرشائح أخرى من الرأسامليني .هذا النقد متوضع يف ميدان
الفاشية للقوميني العرب ،كانت ضحية السياسات الرجعية للقوميني األصالحات األجتامعية-السياسية واالقتصادية للحيلولة دون تجویع
االكراد كذلك.
الشعب وتضييق حدود الحريات الفكرية والسياسية خوفاً من أن
التيار القومي الكوردي كام هو الحال مع التيار القومي العريب له يؤدي الضغط املتزايد لهذه السلطة عىل الجامهري الكادحة واالحرار
جوهر معا ٍد للحرية .کان هذا التيار وطوال أکرث من نصف قرن عائقا اىل انحالل لحمة املجتمع وإسقاط سلطة الربجوازية بأكملها.
بوجه صياغة الدولة العراقية عىل أساس املواطنة وتأمین الحقوق تشكيل حركة «التغيري» ( )٢٠٠٩باعتبارها ركيزة سياسية «منظمة»
املدنیة للمواطنني .ان ماضيه كام هو الحال بالنسبة لحارضه مل يكن كان نقطة انعطاف لهذا التيار الناقد يك يتمكن من ادامة حربه ضد
سوى السري يف ركب االمربيالية والرجعية والتحالف مع أرشس القوى الفساد وتضييق الحريات من موقع سيايس أعىل .التيار القومي-
الدينية والقومية يف العراق.
الليربايل ميتلك قاعدة واسعة من املثقفني يف كردستان بحيث ان
أما عىل صعيد کردستان ،فأن االحزاب املنتمية لهذا التيار مل تكن الليربالية الفكرية واألصالحية لهوالء هي أكرث عمقا وتركيزا من
أيديهم فقط ملطخة بدماء «شيوعيي العراق» و» شيوعيي کردستان» حزب «التغيري» ،النه «حركة التغيري» تطغى فيه الروح القومية
واالحرار فحسب ،بل انهم مل يرتددوا حتى يف قتل املسلحین والنشطاء عىل الليربالية واالصالحية ،لذا فهي موضع نقد املثقفني الليرباليني
السياسيني لبعضهم البعض ،والتعاون مع األجهزة األستخباراتية واالجنحة واملحاور األخرى لنفس التيار القومي-الليربايل .ان خروج
لدول املنطقة من اجل إغتيال املعارضني أو للهجوم العسكري عىل هذا الحزب من رحم «األتحاد» وتشكيلة قياداته من الكوادر
السابقة ل»األتحاد» يعني انه يحمل الكثري من الخصوصيات
الحركات القومية املسلحة لالجزاء األخرى من کردستان.
األساسية من الحزب األم .وبعد التجربة الفاشلة لحزب «التغییر»
باالضافة اىل ذلك فأن هذه االحزاب الحاكمة تحاول يف الوقت يف مشارکته يف مایسمی بـ»الحكومة ذات القاعدة العريضة»
الحارض ان تخنق أي صوت حداثوي حضاري وان كان منقوصاً ،أي ( )٢٠١٤مع «الدمقراطی» و «األتحاد» ،خرج الشغیلة والجامهیر
صوت علامين ،أي فعل ذو طابع غريب للمثقفني الليربالني يف کردستان الکادحة يف کردستان عن سیطرة االفق السیايس لهذا الحزب وذلک
وذلك عن طريق وضع مختلف املطبوعات الصادرة من قبل بتجربتهام امللموسة ،مام ادی الی ظهور حزب «الجیل الجدید» يف
«وزارة الثقافة» تحت رقابة «وزارة األوقاف» يف االقلیم ،هذا من سنة ( ،)٢٠١٨وهو أکرث وضوحا يف معارضتە وادعائاته اللیربالیة وأکرث
جهة وتغض الطرف عن فتاوى أمئة املساجد من جهة اخری ،والتي حزما يف محاربتە ألحزاب السلطة.
تهيء األرضية ألعامل العنف وحتى االغتيال بحق نشطاء حقوق
املرأة ،بحق الكتاب ،واملثقفني التقدميني والعلامنیین الداعني اىل ان الدور التأريخي لهذا التيار القومي -الليربايل بالنسبة للربجوازية
التمدن والعرصنة .وليس من املستغرب ،وطوال ربع قرن من حكم الكوردية ،تکمن يف قولبة االفاق الثوریة للحرکات االحتجاجیة.
احزاب الحرکة القومیة الکردیة أن يكون عدد الضحايا من النساء رابعا :األجواء السیاسیة الشبه مفتوحة
اللوايت ُق ِتلنَ بحجة الدفاع عن الرشف أكرث من عدد ضحايا القصف
إن أجوا ًء مفتوحة ،نوعاً ما ،قد حلت يف عموم العراق بعد سنة
الكيمياوي عىل مدينة حلبجة.
( ،)٢٠٠٣بحيث وفرت هامشاً من الحرية الفكرية والنشاط السيايس
ان الربنامج األقتصادي لكافة االحزاب القومية يف کردستان العراق ،لالحزاب والقوى السياسية ،للنقابات املهنیة واالعالم الحر وکذلک
بصغريها وكبريها ،بعشائريها وليرباليها ،باسالمیها وعلامنیها ،بربملانها ملنظامت املجتمع املدين.
وحكومتها املشرتكة ،هو انفتاح کردستان عىل الرشكات العاملية و
«خصصة األقتصاد والسوق الحرة» .وهذە السرتاتیجیة األقتصادیة هذا الهامش من الحرية والجو السيايس املفتوح نوعاًما ،هو حصيلة
النیولیربالیة تعني حرمان العامل والكادحني يف کردستان من هذا املسار التأريخي وتحوالته بعد سقوط نظام «البعث» (،)٢٠٠٣
الخدمات وسلب حقوقهم وجعل حياتهم رهناً مبٶرشات السوق والفراغ السيايس الناجم عن إنهیار الدولة .هذه األوضاع ليست
من أجل حصول الرأساملیین عىل اعىل قدر ممكن من األرباح ،ثابتة کام هي يف دول الدمقراطیات الغربیة املستندة اىل نوع من
تعني العمل الشاق واملظني واجور متدنية ال تكفي سوى البقاء االستقرار االقتصادي-االجتامعي واملؤسسات املدنية ،املستندة اىل
العامل أحياء ،تعني حرمانهم من الضامنات االجتامعية ،تعني جعل الدستور والحقوق الفردية لالفراد .إنها حالة زائلة ،عكس إعتقاد
كردستان حقالً خصباً للنهب والسلب من قبل رأسامليي الداخل املثقفني الليرباليني ،إنها ليست فقط ال تسري نحو إيجاد «دمقراطية
غربية» ،بل وبالتزامن مع الثبات الهيكيل للدولة املركزية يف بغداد
والخارج.
أو حكومة إقليم کردستان ،تسري نحو التقييد واإلزالة ويحل محلها
هذا األضطهاد يستوجب القمع وحرمان هذه الطبقة من حرية القمع السيايس والفكري ،وقولبة الصحف األهلية و «األعالم الحر».
التنظيم وحریة االرضاب والتظاهر ،يستوجب حتى منع النشاط
ً
اجتامعية  -إن ضامن منو وتراکم الرأسامل وکذلک األبقاء علی وإدامة سلطة
النقايب للدفاع عن مصالح العامل املهنية .ان ظروفاً
ً
اقتصادية كهذه تحتاج الستعامل «املقدسات» الدينية والقومیة الربجوازیة یتطلبان إعادة إنتاج الفقر والحرمان والقمع الفکري
يك تقف عائقاً بوجه مطالب وتوقعات الجامهري الرامية لخلق والسیايس علی صعید املجتمع .إن الرأساملیة و سلطة الربجوازیة يف
حياة عرصية ،تحتاج اىل فتاوى أمئة املساجد ضد املثقفني والكتاب عاملنا املعارص متناقضة مع توفرالرفاه األجتامعي والحریات العامة،
والصحفيني لكتم أفواههم وخلق أجواء ثقافية مظلمة متخلفة ،أجواء هذە هي تجربة العامل و الکادحین يف العامل وخاصة يف منطقة
خانقة ،أجواء تعترب األفضل لتسرت الفساد و جني االرباح ،مبعنى الرشق االوسط والعراق وکردستان بالذات ،لذا فالنضال من اجل
آخر فأن هذه الظروف ألضطهاد و حرمان عامل و کادحي کردستان األصالحات األجتامعیة والسیاسیة ،مرهون بالنضال األشرتاکي ضد
ولسلب ونهب االموال العامة تحتاج لسلطة بوليسية وحکومة من سلطة الربجوازیة وبتحدی الطبقة العاملة للنظام الرأساميل.
نوع الحكومات األرسية لشيوخ السعودية والخليج.
إن بقاء وإطالة أمد هذا الهامش وذلك الجو الشبه منفتح ،مرهون
ان مسار التغيريات يف كردستان العراق بعد سقوط «نظام البعث» ،بالخالفات والرصاعات بني القوى والتيارات املختلفة للحركة القومية
كان تخبطاً لالحزاب القومية الصغرية وانعزالها وصغر مكانتها يف العربية واألسالم السيايس والحركة القومية الكوردية مع بعضهم
املعادالت السياسية يف العراق وكردستان ،مقابل متحور كامل السلطة البعض أو داخل بعضهم البعض ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
واالقتصاد يف كردستان بيد هاتني القوتني الكبريتني هذا من جهة ،مرهون بدفاع ومقاومة الجامهريالتحررية ،و نضاالت العامل ومدی
وتغيري ميزان القوى لصالح «الدیمقراطي» مقابل «االتحاد» وازدياد رص صفوفهم ،ضد تطاوالت هذه التيارات السياسية عىل الحقوق
والحريات ،وبالتحديد مرهون بنزول ،حرکة تحرریة ثوریة منظمة،
نفوذه من جهة أخرى.
أي الحركة العاملية والشيوعية إلی میدان الرصاع السیاسی وتحويل
ان حزباً قادراً عىل أن يصبح حزباً بوليسياً قمعياً يف کردستان هذه األوضاع لصالح الثورة األشرتاكية يف العراق.
وان يجمع کل اعمدة السلطة يف ید أرسة واحدة ،هو حزب
«الدمقراطي» .ألنه حزب متامسك منضبط داخلياً ،والفضل يعود اىل خامسا :الحرکات األحتجاجیة للجامهیر الکادحة يف کردستان.
العالقات األجتامعية العشائرية السائدة فيه مثل الخضوع األعمى للموضوع تتمة ...
ألوامر «القادة» و «األرسة» والتي ح ّولها هذا الحزب اىل رمز قومي
«مقدس» يتخذ منها وسيلة لقمع أي اعرتاض بوجه سلطته ،حزب
ميتلك «قادة» و «أرسة» يربون ويهيئون من اآلن ابناءهم وأحفادهم ترشین االول٢٠١٨/
لتوىل كريس الحكم وقيادة األقليم .هذه الخصوصية لـ»الدمقراطي»
تعطيه األمكانية يك يصبح مؤسسة قمعية للحفاظ عىل کردستان
كمرتع خصب لالستثامر واالستغالل والنهب والسلب .كل ذلك جعل
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مئوية احلرب العاملية
األوىل  ،أين حنن من
السالم !؟

عبد اللـه صالح
يــوم الحــادي عــر مــن شــهر نوفمــر مــن هــذا العــام مــرت الذكــرى املئويــة النتهــاء
الحــرب العامليــة األوىل  ،تلــك الحــرب التــي اندلعــت يــوم  ١٩١٤ / ٧ / ٢٨وانتهــت
رســميا يف الســاعة الحاديــة عــر صباحــا يــوم  ١٩١٨ / ١١ / ١١بانتصــار الحلفــاء
فرنســا وأملانيــا والواليــات املتحــدة وحلفاءهــم عــى املانيــا وامرباطوريــة النمســا
واملجــر واالمرباطوريــة العثامنيــة وحلفاءهــم يف دول املركــز وســقوط حكــم القيــارصة
يف روســيا يف شــباط ١٩١٧أعقبهــا انتصــار الثــورة االشــراكية عــى يدالبالشــفة بقيــادة
لينــن يف نفــس العــام .
هــذه الحــرب كلفــت البرشيــة حــوايل  ١١مليــون جنــدي و  ٢٦مليــون مــدين قتلــوا
باســلحة تقليديــة! ثــم ،وبعــد انتهــاء الحــرب وكنتيجــة مبــارشة لهــا ،انتــر وبــاء ُســمي
بـــ ( االنفلونـزا االســبانية ) الــذي فتــك بحيــاة مــا يقــارب بــن  ٥٠اىل ١٠٠مليــون انســان
معظمهــم مــن االصحــاء عكــس بقيــة األوبئــة التــي تفتــك باألطفــال وكبــار الســن .
ُســميت هــذه الحــرب بـــ « آخــر الحــروب « نظــرا للتكلفــة البرشيــة الهائلــة التــي
صاحبتهــا آنــذاك وتصميــم وتعهــد الــدول املشــاركة فيهــا  ،املنتــرة واملهزومــة عــى
حــد ســواء ،عــى التمســك بالســام واالبتعــاد عــن الحــروب يف حــل النزاعــات  ،وجــاء
تأســيس عصبــة األمــم بعــد تلــك الحــرب مبــارشة بنــاء عــى هــذا التعهــد .
يــوم االحــد الحــادي عــر مــن نوفمــر هــذا العــام ،أقيمــت يف باريــس ،ومبشــاركة
أكــر مــن  ٦٠زعيــا ورئيــس دولــة إحتفــاالت كــرى بهــذه املناســبة وخطــب الرئيــس
الفرنــي ماكــرون يف هــذا الجمــع منهيـاً كلمتــه بعبــارة ( عــاش الســام )! ....للوقــوف
عنــد هــذه العبــارة ال بــد وان نلقــي نظــرة عــى التاريــخ الــذي تــى هــذه الحــرب
ن لنــا صحــة مــا قالــه ماكــرون نيابــة عــن الــدول املشــاركة
ولحــد يومنــا هــذا ل َيتب ـ َ
ولــرى عــن أي ســام يتحــدث هــذا األخــر !؟.
صحيــح ان الــدول املشــاركة يف الحــرب االوىل قــررت انهــاء الحــروب ولكــن ذلــك مل يكن
ســوى خدعــة وذر للرمــال يف العيــون  ،فتلــك الــدول ومــا أن حطــت الحــرب أوزارهــا إال
وبــدأت تتهيــأ لحــروب أخــرى والزالــت هــذه السياســة فاعلــة اىل يومنــا هــذا وابســط
دليــل عــى ذلــك امليزانيــات الضخمــة املخصصــة ملــا يســمى بـــ « وزارة الدفــاع « يف
كل دولــة ويف مقدمتهــا « الــدول العظمــى « فمثــا أمريــكا انفقــت عــى حروبهــا منــذ
عــام  ٢٠٠١ولحــد اآلن ســتة تريليــون دوالر ! وســباق التســلح الــذي مل يتوقــف يومــا
ودخــول العديــد مــن الــدول اىل نــادي الــدول التــي متتلــك القنبلــة النوويــة كإرسائيــل
والهنــد وباكســتان وســعي العديــد مــن الــدول األخــرى كإي ـران المتالكهــا بحجــة ان
هــذا الســاح املدمــر مــا هــو اال « للــردع « وليــس للهجــوم !.
الحــروب توالــت والتــزال وســتبقى مادامــت األنظمــة الرأســالية اإلمربياليــة قامئــة
ألن الحــروب هــي إحــدى وســائل دميومــة واســتمرار تلــك األنظمــة  ،فبعــد حــوايل
عرشيــن عامــا فقــط عــى إيقــاف الحــرب العامليــة األوىل التــي نحــن بصــدد الحديــث
عنهــا  ،وكنتيجــة حتميــة لظهــور وانتعــاش الفاشــية والنازيــة يف كل مــن إيطاليــا وأملانيــا
واســبانيا مــن جهــة واالســتعدادات العســكرية الجاريــة عــى قــدم وســاق يف الــدول
الكــرى للتهيــؤ أليــة معركــة متوقعــة  ،اندلعــت حــرب عامليــة أخــرى وبالتحديــد يــوم
 ،١٩٣٩ / ١٢ / ١تلــك الحــرب التــي اســتمرت حــواىل اربــع ســنوات شــارك فيهــا أكــر
مــن  ١٠٠مليــون شــخص مــن أكــر مــن  ٣٠بلــداً واودت بحيــاة مــا بــن  ٨٠ – ٥٠مليــون
قتيــل خصوصــا عنــد اســتخدام اكــر األســلحة فتــكا كالقنبلــة النوويــة مــن قبــل أمريــكا
ضــد اليابــان يف مدينتــي هريوشــيام ونــاكازايك  .جــاءت هزميــة املانيــا وحلفاءهــا مــن
دول املحــور يف الحــرب الكونيــة الثانيــة يــوم  ١٩٤٥ / ٩ / ٢حــن وقعــت املانيــا النازيــة
وثيقــة االستســام والتعهــد مجــددا بالكــف عــن الحــروب يف حــل النزاعــات وتأسســت
األمــم املتحــدة عــى انقــاض عصبــة األمــم التــي فشــلت يف إحــال الســام يف العــامل.
بعــد انتهــاء هــذه الحــرب ،ورغــم كل االدعــاءات  ،فــان الحــروب االخــرى مل تتوقــف
بــل اســتمرت بشــكل أو بآخــر يف هــذه البقعــة مــن العــامل أو تلــك واىل يومنــا هــذا ،
فالحــرب الكوريــة التــي اندلعــت يف الخمســينات مــن القــرن املــايض بعــد ســنوات عــى
إيقــاف الحــرب العامليــة الثانيــة وادت اىل تقســيم البلــد شــاال وجنوبــا  ،ثــم جــاءت
الحــرب الفيتناميــة يف الســتينات مــن نفــس القــرن  ،والحــرب بــن الــدول العربيــة
وإرسائيــل أواخــر الســتينات وبدايــة الســبعينات  ،والحــرب اإليرانيــة العراقيــة يف
الثامنينــات  ،ثــم حــريب الخليــج األوىل والثانيــة يف التســعينات  ،والحــرب يف أفغانســتان
والصومــال وحــروب افريقيــا التــي مل تنقطــع حتــى اآلن ثــم احتــال العـراق مــن قبــل
أمريــكا وحلفاءهــا والحــروب التــي تلــت بعــد « الربيــع العــريب « وشــملت كل مــن
ليبيــا واليمــن وســوريا والع ـراق والزالــت مســتمرة لحــد اآلن وظهــور وحــش بــري
آخــر نتيجــة لسياســات ومتطلبــات مصالــح الــدول األمربياليــة وحلفاءهــا االقليمــن أي
ظهــور داعــش والدمــار الــذي صاحــب تواجــده ثــم القضــاء عليــه عســكريا .
إذا الحــروب تتــواىل دون إنقطــاع النهــا ببســاطة الســمة املالزمــة للنظــام الرأســايل
العاملــي املبنــي عــى االســتغالل والجشــع وتقســيم العــامل اىل مناطــق نفــوذ لجنــي
اكــر مــا ميكــن مــن األربــاح عــى حســاب حيــاة ومعيشــة املاليــن مــن البــر  ،هــؤالء
الذيــن يدفعــون رضيبــة تلــك الحــروب ليجنــي مثارهــا حفنــة مــن الرأســاليني .
اآلن حــان الوقــت لنســأل ماكــرون وزمــاؤه  :عــن أي ســام تتحدثــون ؟ أولســتم انتــم
مــن طــرح ،واثنــاء قيــام نفــس هــذه االحتفــاالت  ،فكــرة انشــاء حلــف أورويب ؟ أوليــس
كبريكــم ترامــب الــذي هــدد باالنســحاب مــن حلــف شــال األطلــي مــا مل تدفعــوا
ـم هــذه االحــاف العســكرية ؟ هــل
مســتحقاتكم للحلــف املذكــور ؟ والســؤال األخــر لِـ َ
هــي حقــا للســام الــذي تتحدثــون عنــه أم لحروبكــم التــي ال تتوقــف !؟
طاملــا ُوجــدَ النظــام الرأســايل االمربيــايل وجــدت الحــروب وال نهايــة لتلــك الحــروب
ســوى بنهايــة ذلــك النظــام الطبقــي  .أدوات االنتصــار يف الحــرب عــى هــذا النظــام
موجــودة ومنــذ زمــن ليــس بقريــب  ،إال أن مــا ينقــص هــذا االنتصــار هــو وحــدة
الطبقــة العاملــة ،حفــارة قــر هــذا النظــام  ،وحــدة لــن تــأيت مــن ف ـراغ بــل بوجــود
حــزب طليعــي شــيوعي قــادر عــى توحيــد تلــك الصفــوف والســر يف قيادتهــا نحــو
هزميــة النظــام الرأســايل والقضــاء عليــه وبنــاء املجتمــع االشــرايك ،ذلــك املجتمــع
والنظــام القــادر عــى إبعــاد البرشيــة واىل االبــد عــن الحــروب والتأســيس لغــد مــرق
لــكل األجيــال  ،انهــا مهمــة ليســت بالســهلة ولكنهــا غــر مســتحيلة .
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منظمة البديل الشيوعي
والسؤال الكبري

مجال كوشش
عكس ما يجري داخل الناطقني باللغة العربية يف منظمة
البديل الشيوعي  ،يخّيم صمت مرهق يف صفوف الحركة
الشيوعية من الناطقني باللغة الكردية  .بعد اعالن
تشكيلها  ،أثارت منظمة البديل الشيوعي جدالً واسعاً يف
صفوف فعايل الحركة اليسارية و الشيوعية ( هناك اكرث
من عرش مقاالت و عرشات التعليقات عىل صفحة الحوار
املتمدن و صفحة شيوعيو الشامية بهذا الخصوص ) .مع
ان العديد من رفاق الهيئة اإلعالمية للمنظمة بأمكانهم
الكتابة باللغتني العربية و الكردية و لكن قليالً ما ينرشون
مقاالتهم باللغة الكردية .
بداية الشهر السابع من هذا العام  ،أقدم عدد من الرفاق
أعضاء اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العاميل العراقي
عىل سحب عضويتهم من الحزب ،وبعد فرتة وجيزة قاموا
مع مجموعة آخرين بتشكيل منظمة البديل الشيوعي يف
العراق ‘ .إنعقد املؤمتر التأسييس للمنظمة يف بغداد و ملدة
ثالثة ايام يف االسبوع الثالث من شهر إيلول  .فتحت هذه
املبادرة آفاقاً جديدة و قضت عىل فكرة استحالة ايجاد
مخرج للوضع الداخيل و االستسالم لكابوس التوقف ( عدم
التحرك  -الشلل ) و الدوران يف حلقة مفرغة و فقدان
القدرة عىل تغري الذات و املحيط  .بعد ان عاشت الحركة
الشيوعية يف فرتة كانت فيها مرعبة تفتقر اىل أية مبادرة
سياسية .
من الطبيعي ان تكون منظمة جديدة محال للتوقعات
او حتى يُنظر اليها كمنقذ اسطوري  .مبا انني كنت من
املؤسسني األوليني للمنظمة و حارضاً يف مؤمترها التأسييس،
احاول ان ابني وجهة نظري بوضوح و من وجهة نظر
انتقادية عن منظمة البديل الشيوعي  ( ،رغم انها كانت
بالنسبة يل حلم والد ٍة جديدة ) .من املمكن ان يُنتظر
من منظمة البديل ما تفوق القدرات الواقعية ألعضائها
الحاليني  ،لذلك من الرضوري ان نعرفها و نتعامل معها
بصورة عملية و واقعية .

االشرتاكية العلمية
اساس املنهج الفكري لهذه املنظمة يستندعىل النقد
االشرتايك العلمي ملاركس للنظام الرأساميل  .منظمة البديل
الشيوعي هي اداة و منظم الحركة الشيوعية و هي نفس
الحركة الشيوعية التى ع َّرفها ماركس يف البيان الشيوعي
و ناضل من اجل انتصارها  .كل قائد و مفكر و فعال
يف هذه الحركة يعتربها ارثاً سياسياً و تجربة محددة لها.
منصور حكمت ( و حسب رأي اكرثية املشاركني يف املؤمتر
) كشخصية ماركسية  ،لعب دوراً مهامً يف الحياة الفكرية
و السياسية و الحزبية للحركة الشيوعية ( يف العراق كام
يف ايران ) ،و يجب ان نعرفه كتجربة  ،إال أن الشيوعية
العاملية املتجسدة يف أحزابها لعبت دوراً سياسياً سلبياً
داخل الحركة  ،لذلك فان البديل الشيوعي هو تيار مستقل
متاماً و ال عالقة له بتأريخ جزء من مؤسسيه و منقطع
عن األساليب السياسية و الفكرية و الحزبية للشيوعية
العاملية .
ان البيان التأسييس للمنظمة هو موجز لربنامجها و
خطوط عملها  ،هكذا ُع ِّرف يف املؤمتر  .رغم ان الوقت
املخصص لهذه الفقرة كان قصرياً ،و كون املشاركني كانوا
منهمكني بصورة مكثفة يف البحث يف زوايا مختلفة من هذا
الربنامج لذا مل يُثار اي جدل نظري و سيايس و ثقايف حوله
باستثناء فقرة أو فقرتني .

الحزب االجتامعي الربوليتاري و الحركة
الشيوعية
منظمة البديل الشيوعي ليست مجموعة مختلفة عن

الحركة الشيوعية  ،ال ماضياً وال حارضاً وال مستقبالً ..
البديل نفسه نتاج منو و تطور مرحلة معينة و نقطة تحول
نوعية داخل الحركة الشيوعية  ..لقد قامت الربجوازية يف
العراق بقمع هذه الحركة بوحشية فائقة و حاولت ان
ً
كاملة  .ليس لهذا أية عالقة بتخلف املجتمع
تقيض عليها
العراقي بل كان اُسلوباً متب ًعا للسياسة اإلمربيالية و
حلفاءها و أجنحتها املحلية  .ان املنظمة يف مواجهاتها
يف امليادين السياسية و النظرية و فعالياتها السياسية
املختلفة تهدف اىل تقوية الحركة الشيوعية ككل  ،و عىل
هذا األساس ،بأمكان كافة التيارات املتواجدة داخل الحركة
الشيوعية ان يكونوا من املؤسسني ومن الفعالني داخل
الحزب الجديد املنتظر قدومه  .بأمكان الرتوتسكيون ،
التيارات و املجاميع الشيوعية و أعضاء الشيوعية العاملية
ان يكونوا معنا .ترتكز شيوعية منظمة البديل الشيوعي
عىل نقد ماركس للرأساملية  ،عىل نقد جدي للشيوعية
الوطنية و النزعة القومية و املذهبية  .مسألة وضع الحركة
العاملية و مستوى تنظيم العامل و عالقة منظمة البديل
بالعامل كانت احدى القضايا الرئيسية التي نوقشت يف
املؤمتر التأسييس  .قام عدد من الرفاق ،كل حسب قدراته
الفكرية و السياسية ،بالحديث عن هذا املوضوع ووضعوا
امام الحارضين احصائيات و ارقام عن نسبة البطالة و
البطالة املقنعة و عن الظروف املعيشية للعامل  .كام و
تم الحديث عن العوائق العملية املوجودة امام العامل و
الحركة العاملية و تأثري سياسة النيوليربالية عىل العراق .
ان عالقة منظمة البديل الشيوعي بالعامل هي التجسيد
السيايس و النقد االشرتايك للعامل تجاه النظام الرأساميل .
ليس البديل الشيوعي غريباً عىل الطبقة العاملة بل هو
نقد العامل الواعي للنظام الراساميل و دولته  .املنظمة هي
اداة بيد العامل املناضلني لتحطيم قيود و عبودية العمل
املأجور.
جانب مرشق آخر ( ان مل يكن الجانب األكرث إرشاقاً )
من مؤمتر منظمة البديل الشيوعي هو املشاركة املهمة و
الف ّعالة للمرأة يف كافة املجاالت  ،من إدارة الجانب األمنى
اىل لجنة إدارة و تنظيم املؤمتر  ،من املباحثات و النقاشات
اىل املسائل التقنية و التصوير و كذلك يف مجال النضال
الواقعي للمرأة  .كان هناك حضور لنسا ٍء يعملن يف مجال
االعالم و رئاسة تحرير جريدة و اخراج برامج راديو و
التصوير  ،احدى الرفيقات كانت سابقاً من ساكنات دور
حامية النساء تقوم حالياً بإدارة ملجأ  ،كانت متحمسة و
مليئة بالثقة بالنفس و اإلرصار عىل النضال .ضمن الحضور
كانت هناك رفيقات عامالت قطاع الخياطة و معلامت
 ،رفيقات و رفاق كانوا من فعايل النشاطات التي جرت
وتجري يف الشارع و من املبادرين يف أغلبية املظاهرات .
احدى الرفيقات تنفست بعمق و بوجه المع قالت « اكاد
ال اصدق بأن حلمي تحقق يف والدة منظمة شيوعية يف
العراق تركز بهذه الدرجة من األهمية عىل قضايا املرأة و
تدافع عن حقوقها و تناضل من اجل رفع الظلم عنها» .
ان نضال املرأة من اجل الحقوق و املساواة االجتامعية يف
تناغم مع و جزء من ديناميكية عملية الثورة االشرتاكية .
تجعل منظمة البديل الشيوعي من هذه املسألة ميدانا
واسعا ومهام يف الرصاعات السياسية ضد االسالم السيايس
و الشوفينية األبوية و الرجعية الرأساملية .

البديل الشيوعي يف كوردستان العراق
محور اخر من محاور املؤمتر  ،و الذي و مع األسف اخذ
وقتاً طويالً بسبب الرتجمة اىل العربية ،رغم ان الوثيقة
كانت موجودة و لكن لسبب تكنييك تأخر توزيعها عىل
املشاركني  ،لذلك ارص رفاق كوردستان عىل الحديث مبارشة
عن محتوى الوثيقة حتى يتمكن الحارضون من مناقشتها
 ،اذ من املحتمل ان تؤثر اآلراء عىل القرارات بخصوص
كوردستان .تحدث الرفاق تفصيالً عن الحركة العاملية و
عن الظروف املعيشية و النضالية للعامل  ،الحركة النسوية،
االعرتاضات و املظاهرات  ،الحركة اليسارية و الشيوعية يف
كوردستان  .اكّد رفاق كوردستان للحارضين عىل خصوصية
وضع االقليم عن طريق الجدل و عرض حقائق سياسية
لبيان هذا الجانب و ذلك بهدف إقناع املؤمتر برضورة
القبول الرسمي لنوع من الخصوصية التنظيمية لكوردستان
 .أقر املؤمتر شكالً تنظيمياً مقبوالً لدى الرفاق .
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إبنة ستالني من حضن
الشرق الرأمسايل اىل حضن
الغرب الرأمسايل
قراءة يف سرية حياة
سفتالنا ستالني!
املجتمعات مستفيدة من الفراغ الذي أوجدته
حاجة هذه الحركات اىل حزب قيادي.

السؤال الكبري
هناك عدم وضوح لغوي يف العبارة و يف اسم البديل
الشيوعي نفسه  ،هل البديل هو بديل عن التنظيامت
الشيوعية يف العراق  ،ام بديل شيوعي ملجتمع غارق يف
املاساة و املعاناة يف عراق اليوم  .هذا االخري هو املقصود
أساساً  ..إنطالقاً من هذه النقطة يُطرح السؤال الكبري
 ،البديل الشيوعي  ،كيف ؟؟ يقول ألربت أينشتاين (
الخيال اهم من العلم )  ،و لكن حينام يُفرتض ِب َنا القيام
بالعمل السيايس لتغري املجتمع فالخيال ال ينفعنا  .برايي
اذا كانت هناك قامئة بالبلدان التي يتوقع فيها حدوث
الثورة االشرتاكية فان العراق يقع يف أسفل هذه القامئة
من حيث املناخ السيايس  .حدثتني احدى الرفيقات من
أعضاء اللجنة املركزية ،واملنتخبة بعد املؤمتر ،عن حالة هي
نفس الحالة التي امر بها  ،قالت « :اشعر بان لدي شخصية
مزدوجة  ،اذ نتحدث يف االجتامعات عن الثورة العاملية
و لكن يف البيت يجب عيل ان اطلب موافقة والديت عند
اختيار مالبيس ! ».ان وسط و جنوب العراق تعيش هذه
االيام نفس املرحلة التي عاشتها كوردستان يف السنوات
ما بعد االقتتال الداخيل  .بعد ان تخلصت الجامهري من
مصيبة كبرية أنجبها االقتتال الداخيل  ،كانت تنتظر بشوق
لتستنشق نفساً يف أمن و سالم  ،كانت تخطو نحو تغري
بوصلتها باتجاه االنتعاش و باتجاه اليسار و الشيوعية .
وقتها يف كوردستان كان بأمكان الشيوعيني ان يصبحوا رقامً
ً
ً
المعة يف املجتمع و
سمعة
يف الساحة السياسية و اكتسبوا
لكن مع األسف نتيجة القتل  ،القمع الوحيش واالرهاب ،
و كذلك نتيجة التحليل غري الصحي و غري الصحيح للتكتيك
السيايس و التنظيمي و غياب القدرة العسكرية انتهينا
بانتكاسة كبرية .

التعويض بحاجة اىل قدرة عظيمة  ،ال ميكن
االعرتاضات الجامهريية و الهيجانات بتاتا ان نتفاداه ونغض الطرف عنه
االجتامعية و انتفاضة املدن
 .رغم ان الجامهري يف العراق تحررت من براثن جالد

وحيش كبري ،لكنها تحررت و هي مرهقة و مجروحة .
يف عراقٍ يصل فيها عدد النازحني اىل اكرث من مليونني و
ستامئة الف شخص  ،عاصمتها بغداد يف مقدمة قامئة املدن
غري اآلمنة يف العامل  ،عدد االرامل فيها يصل اىل خمسة
ماليني  ،نسبة البطالة ٪٣٠ و نسبة ٪٢٥ من سكانها
يعيشون تحت خط الفقر  ،تعترب من اكرث البلدان فساداً يف
العامل و يف مقدمة البلدان يف قتل الصحفيني وقتل واغتيال
النساء .....؟ هنا يطرح السؤال االصعب واألعقد  ،السؤال
املرتوك دون جواب ! .رغم توفر الفرصة التاريخية كيف
ً
فرصة متاحة امام املجتمع !
نجعل من البديل الشيوعي
انها مسؤولية شيوعية  ( .انها ليست فقط رغبة منظمة
البديل الشيوعي )  ،السؤال الكبري هو  :ما هو العصب
الحساس الذي ميكنه ان يجعل التمسك به محوراً سياسياً
بديالً ؟ ما هو البديل الشيوعي لعراق اليوم ؟!

تزامن انعقاد املؤمتر مع االنتفاضة الجامهريية يف مدينة
ٌ
مجال للرفيق القادم من البرصة يك يقدم
البرصة  ،لذا أُتيح
تقريراً شامالً عن الظرف القائم و عن املظاهرات و دور
الدولة و االسالم السيايس و الشباب و االتجاهات السياسية
املختلفة و كذلك دور اليسار و النقابات العاملية  ،قدم لنا
و بأشكال مختلفة لوحة واقعية عن الحياة يف املدينة  ،عن
املظاهرات وما قامت به اجهزة الدولة من قتل وارهاب،
عن دور الشباب و دور العشائر  ،ولكن مل يتمكنا ال املؤمتر
و ال املنظمة من طرح رد فعال و فوري لالوضاع القامئة يف
البرصة ...هذا املحور وضع التنظيم بقوة امام مهمة رضورة
العمل بفعالية يف املظاهرات و االعرتاضات الجامهريية و
تقويتها وقيادتها سياسياً  ،و كذلك رضورة ال ّنظر بواقعية
اىل الحاجات اليومية للجامهري و التعرف عىل امال و
امنيات رشيحة الشباب يف هذا الوقت بالذات .
أواخر نوفمرب 2018

ثريا طاهر
سڤتالنا  ،٢٠١١ - ١٩٢٦التي منت و ترعرعت يف
حضن والدها ،كانت األبنة الوحيدة لجوزيف
ستالني السكرتري العام للحزب الشيوعي الرويس ،
نشأت داخل جدران الكرملن  ،قضت طفولتها و
شبابها يف حامية األب وهي تشهد عن قرب جرامئه
و أحكامه القاسية التي طالت حتى أفراد عائلتها،
أولها والدتها التي دفعتها ضغوطات الظروف
املحاطة بها اىل اإلنتحار  .لقد عاشت األبنة يف
قفص من ذهب و حتى بعد موت ستالني ١٩٥٣
كانت تُعترب من ممتلكات ( الحزب ) الرمزية و مل
تكن تتمتع مبامرسة حياتها الشخصية دون رقابة
و تدخل و سيطرة الحزب و مؤسساته الحاكمة .
مت ّردت سڤتالنا عىل جربوت والدها و طغيانه
بطرق غري مبارشة خوفاً من فقدان حاميته العائلية
و األقتصادية  .رفضت تدخله بشأن دراستها و
أختارت لدراستها الجامعية التأريخ الحديث ثم
األدب الرويس بدالً من العلوم السياسية التي
حاول ستالني فرضها عليها  .حني بدأ خروشوف
 ١٩٦٦-١٩٥٣الحملة األصالحية ( املتداولة
كمصطلح  ) de- Stalinizationمسح الستالينية
من األتحاد السوڤيتي و ذلك نتيجة فشل آلة
األستبداد و القمع السيايس يف تكوين دولة قوية
متمكنة من الوقوف يف وجه املنافسة العاملية و
ً
خاصة داخل البالد
أتخذ اتجاه األنفتاح النسبي
بهدف انقاذ النظام من األنهيار أو تأجيل حدوثه
 ،يف هذه املرحلة بدأت املاكنة األعالمية التابعة
شمعة علّقت عليها كل
للدولة بتحويل ستالني اىل ّ
السابقة و أدانت سياساته القمعية
ذنوب املرحلة ّ
و تفرده بالسلطة  .علامً أن األستبداد و قمع و
مالحقة املخالفني مل تتوقف عن أن تكون وسيلة
أساسية بيد الدّ ولة اىل آخر يوم من عمر النظام .

عندما تكونت األحزاب الشيوعية يف بقية العامل
بدأً من ثالثينات القرن العرشين و اتخذ األتحاد
السوفيتي مثاالً ملجتمع أشرتايك تسوده الحرية
واملساواة األقتصادية و األجتامعية  ،تم عن
طريقهم تفريغ النضاالت و الثورات و األعرتاضات
الواسعة التى كانت تعم أوروبا و العامل بعد حريب
العاملية األوىل و الثانية من محتواها الثوري ،
إذ تحرك كل حزب شيوعي حسب ظروف بلده
مستفيداً من الفراغ الذي تركه غياب أحزاب
ماركسية ثورية حقيقية تتخذ من القضاء النهايئ
ً
سرتاتيجية لها  ،رسمت
عىل النظام الرأساميل
سياساتها حسب مقتضيات املصالح الدولية
لألتحاد السوفيتي وأصبحت الثورة األشرتاكية و
ً
غريبة
توفري مستلزمات تنظيم الطبقة العاملة
عىل أجندته  ..وهكذا قامت بتحريف مسار
الحركات و االعرتاضات العاملية و الجامهريية
و بقولبة و إحتواء هذه الثورات  ..مل تتكون
األحزاب الشيوعية أساساً لتقود ثورة ألنشاء
املجتمع األشرتايك بل جاءت ألنقاذ الرأساملية
من هذا الحلم املريع  ،كانت تابعة لألتحاد
السوفيتي و فاقدة ألي نوع من األستقاللية ..
كان ُيقال عنهم  :أذا أمطرت السامء يف موسكو
يضع أعضاء الحزب الشيوعي يف كل مكان فوق
رؤوسهم املظالت !! و يف الواقع حني كان قادة
األحزاب الشيوعية ميرون بهدوء تحت املظالت
كانت الجامهري العاملة و الكادحة يف العامل متيش
حافية يف مواجهة الصواعق و متوت جوعاً و
برداً يف جبهات القتال و يف الحروب العاملية و
املحلية التي كان لألتحاد السوفيتي حصة األسد
يف اشعالها  ،كانت تتخبط تحت وطأة أنهيارات
الجبال الثلجية للرأساملية دون وقاية  ،دون
حامية و دون مظلة  . .ال شك بأن هذه التبعية
ً
حاملة
كلّفت ارواحاً التحقت أساساً بهذه األحزاب
باألشرتاكية و العدل و املساواة  .لقد اغرتبت
األحزاب الشيوعية و منذ نشأتها ليس فقط عن
آمال الطبقة العاملة يف بلدانها فحسب  ،بل و عن
أحالم الكثريين من أعضاءها و مؤيديها يف تحقيق
عامل تسوده الحرية و املساواة!.

مرت حياة سڤتالنا مبرحلة تعفن و فشل املوديل
األستبدادي املُطَ ّبق يف روسيا و لجوءها هي بالذات
اىل حضن الغرب ( هجرة املعارضني كانت قد
بدأت منذ زمن ) و تح ّولها ( أو تحويلها) اىل دمية
بيد األعالم الغريب  ،كان دليالً عىل فشل املوديل «
الشيوعي» ! لذلك بدأ الغرب بقرع طبول انهيار
الشيوعية و خالص النظام الرأساميل النهايئ من
هذا الكابوس و اإلحتفاء بخلود الرأساملية و
ً
نهاية لتأريخ تغيري األنظمة
أعالن النيوليرباليزم
األقتصادية و هلهلت األقالم املصنوعة يف املعاهد
رغم أن سڤتالنا مل تكن قط جز ًء فاعالً من النظام و الجامعات و مراكز األبحاث السياسية لقدرة
السيايس لستالني لكنها مل تتحرر يوماً من ظلّه النظام الرأساميل عىل التكيف و علی حل األزمات
 ..كانت حامية األب و الحزب توفر الغذاء و يف داخله.
السكن و مستلزمات حياة مرفهة مل يكن يحلم بها
أغلبية الشعب الرويس  ،بعد موته و أثناء حملة ان بشاعة سياسات املعسكر الرشقي املستندة
خروشوف األصالحية ن ُِظ َر اليها كمسؤولة عن عىل القمع و األستبداد و الدكتاتورية ساعدت
سياسات و قرارات والدها و رشيكة يف الجرمية عىل تجميل الوجه الالنساين لرأساملية الغرب (
 .مل تستطع الصمود أمام الهجوم األعالمي الدميقراطية )  ،شددّت قبضتها أوالً عىل الطبقة
لذلك تركت ابنها و ابنتها وانتهزت أول فرصة العاملة الغربية ثم العاملية  ،ب ّررت جشعها و
ً
طالبة اللجوء حروبها الباردة و الحارقة من إجل األستيالء عىل
للهروب من األتحاد السوفيتي
من السفارة اإلمريكية يف نيودلهي عام  .١٩٦٧املزيد من األسواق و األرباح  ،عززت مكانتها
هنا هرع ( الغرب ) الرأساميل لنجدتها و فتح كقوة (عظمى ) دون منافس ملدة زمنية وأطلقت
ذراعيه ألحتضانها ومل يرتدد يف أستثامر هذه الهبة يدها لتمدد سيطرتها دون أية مقاومة تذكر  ،يف
القادمة من الرشق يف الحرب الباردة التي صبغت الواقع ،كان انهيار املوديل السوفيتي نهاية حقبة
املعادالت السياسية يف العامل قاطبة عىل مدى أكرث تأريخية يف العامل  ،نهاية عامل ثنايئ األقطاب  ،بداية
شهر العسل الغريب و تكوين عامل القطب الواحد
من سبعة عقود .
الذي مل يدم طويالً .ان األزمات التي تولدها
إن املرور عىل سطور و صفحات هذه السرية الحركة الداخلية للرأساملية ،كام أدت باملوديل
الذاتية تجعل من القاريء عدواً لكل ما ُيذكر بـ الرويس اىل األنهيار ،ستدفع كافة موديالت النظام
« الشيوعية « و « األشرتاكية «  ،ألنها ؛ كُتبت عن الرأساميل يف العامل قاطبة اىل األنهيار النهايئ .
مرحلة زمنية كانت الرأساملية تحاول الخروج و
الشفاء من آثار ثورة أكتوبر البلشفية ١٩١٧-و إن ما يؤجل هذه العملية هو غياب وحدة و
شكل يالئم تنظيم الطبقة العاملة و الكادحة يف العامل  ،غياب
تبحث عن شكل آخر للحكم يف روسياٌ .
خصائصها التأريخية و األجتامعية و األقتصادية  ،أحزاب ماركسية ثورية قادرة عىل قيادة الثورات
موديالً جديداً للدولة و الحكم ليكون قادراً عىل التي تندلع حالياً هنا و هناك بني حني و آخر
مسح ذاكرة السوفيتات العاملية و يقيض عىل ثقة عىل هذه الكرة االرض ّية  .ان تأجيل القيام بهذه
املهمة التأريخية العظيمة التي تحرر البرشية
الطبقة العاملة بنفسها يف القيام بثورة أخرى .
كلياً و أبدياً ال يؤدي سوى اىل أستمرار الحروب
كان تَبلور ُه و تثبيت أركانه يتطلبان يداً من و الخراب والترشد و الفقر و البطالة و املجاعة و
حديد و هوما وفّره ستالني خري توفري عن طريق هدر حياة االجيال قادمة.. .
السيطرة الكاملة و األقدام عىل تصفية كل من
عارضه ،لتقوية الدولة الجديدة و كسب التأييد مالحظة  /فكرة املقال مستوحاة من كتاب « إبنة
الدويل ،بادر بدعم و حتى املساهمة يف تشكيل ستالني « للشاعرة و الكاتبة الكندية روزماري
األحزاب الشيوعية يف بلدان أخرى و عىل صعيد سوليڤان
العامل  .تشكلت هذه األحزاب تحت وصاية
األتحاد السوفيتي شكلياً و عملياً عىل مرسح
الحركات األعرتاضية العاملية و الجامهريية بتاريخ 2018/11/20
الواقعية املتعطشة للمساواة و الحرية يف هذه
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نرش موقع الحوار املتمدن يوم  21كتوبر  2018مقاال
لـ عبدالحسني سلامن ( http://www.ahewar.org/
 )615587=debat/show.art.asp?aidردا عىل
حوار اجراه معي الرفيق عبداللـه صالح يف جريدة
الغد االشرتايك ،التي تصدرها منظمة البديل الشيوعي
يف العراق ،املنشور عىل نفس موقع الحوار املتمدن
بتاريخ  19اكتوبر .2018
دعونا من العنوان والختام االستخفافيني غري
املتحرضين واملتسمني بعدم مراعاة االحرتام والذوق
السليم ملقال السيد عبدالحسني سلامن ،إال أن ما
ورد يف مقاله ليس سوى مجموعة اسئلة او باالحرى
«اجوبة عىل شكل اسئلة» يطرحها الكاتب بشكل
متعالِ واستعرايض مشوهاً جوهر املوضوع وناسيا بانه
بهذا العمل وضع نفسه يف موقع ال يحسد عليه.
مقال هذا الكاتب او باالحرى اسئلته ال تستحق
االهتامم الكايف  ،النها:
اوال ،مبنية عىل تشويه موضوع البحث وخلط االمور
بشكل كبري ،ثانيا ،استهدف الكاتب االستهزاء وليس
البحث والتعمق العلمي .ثالثا :االجوبة موجودة
مسبقا يف ذهن الكاتب وهو يريد ان يلقي أمر االجابة
عىل كاهل االخرين ويتهرب بهذه الطريقة من رصف
الوقت والطاقة لرشح افكاره للقراء .واخريا ،فان
ترصفات صاحبنا الكاتب ،وطريقته الرنجسية املتعالية
قد جعلت من مقاله كاريكاتورا ممال غري جذاب ملن
يتابع او يقرأ الجدال معه ،ولكن وبالرغم من كل
ذلك ،فان ترويجه لتشويهات وتصورات خاطئة عن
الطبقة العاملة وانكار لوجودها ولوجود الطبقة
الربجوازية وعدم سيادة «منط االنتاج الراساميل» يف
العراق وغريها من املفاهيم ،و كلها باسم ماركس
وانجلز ،يحتاج اىل الرد ،هذا باالضافة اىل رضورة
كشف حقائق ما تعني هذه التشويهات ومغزاها
الربجوازي الليربايل يف ميدان السياسة والنضال الطبقي
العاميل والشيوعي الدائر يف العراق.
مقال الكاتب يتالف من  7نقاط موزعة بهذا الشكل:
 4منها اسئلة و 3منها استهزاء غري ذات قيمة ،لذا فان
تركيزنا سينصب عىل االسئلة االربعة .كل سؤال من
اسئلته االربعة توحي بجواب منفي وهو انكار وجود
الطبقة الربجوازية ،انكار وجود الربوليتاريا وانكار
وجود منط االنتاج الراساميل ،يف العراق .هذا وباالضافة
اىل سؤال له حول مدى تطابق مفهوم ماركس
للشيوعية مع واقع العراق .اذن وبشكل اساس تحتوي
ردودي السئلته ،بالرغم من غرابة االسئلة ،عىل تاكيدي
عىل وجود الربجوازية والربوليتاريا ومنط االنتاج
الراساميل يف العراق .اما فيام يخص قضية الشيوعية
ومدى تحقيقها يف العراق سنعالجها يف نهاية املقال.
من الرضوري االشارة هنا اىل ان صاحب االسئلة ال
يقول بشكل رصيح ان «منط االنتاج الراساميل» غري
سائد يف العراق امنا يشري اىل ذلك ضمنيا من خالل
اسئلته وهكذا الحال ايضا فيام يخص انكار وجود
الربجوازية والربوليتاريا يف العراق  .لالطالع عىل
كونه يفكر بهذا الشكل وينفي وجود «منط االنتاج
الراساميل» ،الطبقة الربجوازية والطبقة العاملة يف
العراق ،ارجو االطالع عىل مقاالته االخرى املنشورة يف
صفحة الحوار املتمدن وباالخص مقاله الذي يتبنى
فيه تصور جومسيك عن الرأساملية ال نقد ماركس
( http://www.ahewar.org/debat/show.art.
 )562815=asp?aidورده االخري عىل فالح علون.
( http://www.ahewar.org/debat/show.art.
 ) 618577=asp?aidيستنجد الكاتب ،يف معرض
صياغة أسئلته ،مبالحظة اضافها انجلس يف الطبعة
االنكليزية سنة « 1888للبيان الشيوعي» حيث ان
االخري عرف الربجوازية كالتايل «نعني بالربجوازية
طبقة الرأسامليني العرصيني ،ماليك وسائل اإلنتاج
املجتمعي ،الذين يستخدمون العمل املأجور ».وعرف
الربوليتاريا يف نفس املالحظة « ،ونعني بالربوليتاريا
طبقة العامل األجراء العرصيني ،الذين يُضطرون،
لعدم امتالكهم وسائل إنتاج ،إىل بيع قوة عملهم
ليتمكنوا من العيش ».وعىل ضوء ذلك يوجهنا الكاتب
بسؤالني اولهام هل توجد الطبقة الربجوازية يف العراق
؟ وثانيهام :هل توجد الطبقة الربوليتارية يف العراق؟
وكالهام وفق هذا التعريف الذي صاغه انجلس؟.
تجدراالشارة هنا اىل ان تسلسل هذين السؤالني
ليس اعتباطي لدى السائل ،امنا نابع من تفكريه هو
بان الطبقة الربجوازية هي التي تخلق الربوليتاريا!
سنتطرق اىل هذا التصور الخاطئ الحقا يف هذا الرد .
الجدير بالذكر ان كلمة «املجتمعي» يف النص العريب
من ترجمة دار التقدم موسكو هي» االجتامعي»التي
ساستخدمها لكونها االكرث شيوعا ومطابقة مع التعبري
االنكليزيSocial Means of Production
فيام يخص التساؤل حول وجود «منط االنتاج
الراساميل يف العراق» يستشهد عبدالحسني مبقطع من
رسالة ماركس اىل فريا زاسوليج وينقله بهذا الشكل:
«كتب ماركس وبكل تواضع جواباً اىل املناضلة الثورية
فريا زاسوليتش Vera Zasulich ,بتاريخ 16.08.1881
يقول  :حتى االن هذا مل يتحقق إال يف بريطانيا،
واوروبا الغربية التي متر باملرحلة نفسها.....والحتمية
التاريخية لنمط اإلنتاج الرأساميل ،تقترص رصاحة عىل
اوروربا الغربية ».وعىل ضوء هذا املقتبس يسال
الكاتب هل يسود «منط االنتاج الراساميل» يف العراق
وفق التعريف الوارد يف هذا النص؟.
أبدأ اوال بالرد عىل سؤاله االخري حول «منط االنتاج
الراساميل» يف العراق.
ثالثة مالحظات رسيعة عىل مقتبس رسالة ماركس،
ٌ
وسؤال منا !
مثة ثالثة مالحظات اولية بخصوص هذا املقتبس من
ماركس وهي:
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اوال ،ان تاريخ الرسالة غري صحيح اذ هو 1881-3-8
وليس 1881-08-16
ثانيا ،وهذا اهم ،هناك جملة تسبق هذا القسم
من رسالة ماركس اصبحت مفقودة يف املقتبس اذ
مل يوردها الكاتب لسبب ما وهذه الجملة املفقودة
تجعل النص املوجود ناقص ويفشل يف نقل ما يقصده
ماركس متاما يف هذه الرسالة.
واخريا ،ان ماركس هو نفسه ويف هذه الرسالة ينقل
هذا املقطع -من النسخة الفرنسية من تأليفه الكتاب
االول لراس املال.
لنطلع عىل املقطع بشكله الكامل كام دونه ماركس يف
رسالته اىل ف .زاسيوليج:
« يف تحليل منشأ االنتاج الراساميل أقول :
ان النظام الراساميل يقوم يف جوهره عىل انفصال
املُن ِتج انفصاال جذريا عن وسائل االنتاج ....واساس
هذا التطور كله امنا هو مصادرة ملكية الز ّرا ْع ،
وذلك االنفصال مل يتم بصورة جذرية اال يف انكلرتا.
ولكن سائر بلدان اوروبا الغربية كافة متر باملسرية
نفسها (.راس املال النسخة الفرنسية ص ».) 315
( Karl Marx &Frederick Engels, selected
correspondence , Puplished in great britain,
Marx , 1956 .Lawerance and Wishart LTD
1881 ,8 to V.I ZASULICH London , March
. 411 page
« The foundation of the capitalist system
is therefore the utmost separation of the
producer form the means of production....
The basis of this whole development is the
expropriation of the agricultural producer.
This has been accomplished in radical
fashion only in England....But all the
countries of Western-- Europe are going
through the same movement. ( Capital ,
. ) .)315.French ed. p
جوهر تعريف ماركس للنظام الراساميل واضح جدا
هنا يف هذا املقطع من راس املال والذي يكرره هو
يف اماكن عديدة يف مؤلفاته بتعابري مختلفة .اذن
لنا الحق ان نسأل :ملاذا يستقطع السيد عبدالحسني
سلامن هذا القسم االول من النص؟ .نحن ال نعرف
السبب ولكن الذي نعرفه هو انه بقيامه بهذا العمل
جعل من مفهوم ماركس عن النظام الراساميل غري
واضح وكل املقتبس غري مفهوم .
جوهر النظام الراساميل يف رسالة ماركس
وتهرب الكاتب منه !
من الواضح ان ماركس يعرف راس املال بوصفه عالقة
اجتامعية وليس شيئا،حيث يقول « ولكن راس املال
ليس شيئا ،بل عالقة انتاج اجتامعية محددة ،تنتمي
اىل تشكيلة اجتامعية تاريخية معينة ،تتمثل يف شئ
معني  ،وتسبغ عىل هذا الشئ طابعا اجتامعيا خاصا».
( كارل ماركس ،راس املال املجلد الثالث ،عملية انتاج
راس املال ككل  ،ترجمة فالح عبدالجبار دار الفارايب
الصفحة)
كام ويقول ماركس يف فصل «نتائج عملية االنتاج
املبارشة» من راس املال « ان كال من النقود والسلع
هي رشوط اولية مسبقة لراس املال ،ولكنها ال تتطور
اىل راس املال اال يف ظل رشوط معينة .فالراسامل ال
ميكن ان يظهر اىل الوجود اال عىل اساس تداول السلع
( مبا يف ذلك النقد) ،اي حيثام التجارة قد منت اىل
درجة معينة و محددة .غري ان انتاج و تداول السلع
 ،ال يفرتضان البتة وجود النظام الراساميل لالنتاج.
 ....انهام يشكالن املقدمة التاريخية لنمط االنتاج
الراساميل .من جهة اخرى ما ان تغدو السلعة الشكل
العام للمنتوج ،حتى يتوجب كل شئ يتم انتاجه ان
يرتدي هذا الشكل ....وعليه اذا كانت السلعة تظهر،
من جهة بوصفها مقدمة لنشوء راس املال فانها تغدو
ايضا  ،ومن حيث الجوهر  ،نتيجة ،منتوج االنتاج
الراساميل ،ما ان تصبح (السلعة) الشكل الشامل
للمنتوج( الكلامت البارزة من قبيل)  ( « .كارل
ماركس نتائج عملية االنتاج املبارشة ( القسم املجهول
من راس املال ) ترجمة فالح عبدالجبار مركز االبحاث
و الدراسات االشرتاكية يف العامل العريب صفحة ) 29
فام هي تلك الـ»رشوط معينة» التي يتحدث عنها
ماركس يف هذا املقتبس والتي تحول «النقود والسلع»
اىل راس املال .لقد جاوب ماركس عىل هذا السؤال
يف املقطع االول من رسالته اىل ف .زاسيوليج ولكن
مل ينقله السيد عبدالحسني سلامن .اذ هو يقول يف
ذلك املقطع « ان النظام الراساميل يقوم يف جوهره
عىل انفصال املُن ِتج انفصاال جذريا عن وسائل االنتاج
....واساس هذا التطور كله امنا هو مصادرة ملكية
الز ّراعْ.»......
هكذا ،يتضح مبا فيه الكفاية كيف ان ماركس يؤكد
عىل ان «النظام الراساميل» قائم «يف جوهره» عىل
«انفصال املُن ِتج ...عن وسائل االنتاج» و كيف ان
اساس هذا التطور كله «هو مصادرة ملكية الز ّراعْ»
اي مصادرة ملكية املنتجني الزراعيني او الفالحني او
باملعنى االخر تجريدهم من وسائل االنتاج اي االرض.
اذن ،الجوهري واساس كل هذه العملية هي تجريد
املنتجني من وسائل االنتاج وخلق الربولتياريا املعارصة
التي ليس لديها شئ تبيعها غري قوة عملها لرأس املال
يك تعيش  .فصاحب راس املال يف عهدنا الراهن ،كائن
من يكون ،ال يخلق فرقا ،قد يكون الراساميل يف القطاع
الخاص او الدولة او املختلط اذ ان االمر االسايس هو
كون الربوليتاريا بوصفها حامل قوة العمل ال تستطيع
العيش بدون بيع قوة العمل لراس املال .لذا علينا ان
نثبت للكاتب بان قوة العمل متوفرة يف السوق اي
هناك العامل موجودون مستعدين لبيع قوة عملهم
وذلك قبل ان نرد عىل سؤاليه االخرين :سيادة «منط
النظام الرأساميل» والطبقة الربجوازية يف العراق.
نحن محظوظون هنا اذ صادف وان السيد
عبدالحسني ،ويف رده عىل فالح علون ،سهل علينا
مهمة نقاش هذه الفقرة حيث انه يعرتف بان الطبقة
العاملة كانت موجودة يف الخمسينيات يف العراق.
حسنا ،اين اختفت هذه الطبقة؟ ملاذا غابت هذه
الظاهرة التاريخية التي اسمها بروليتاريا ،اآلن! حسب
راي الكاتب؟ وملاذا يوجه الينا الكاتب سؤاالً يك نثبت

له وجود الطبقة العاملة اآلن وبعد سبعة عقود من
الزمن؟! .يبدو انه ينظر اىل الطبقة العاملة ،آنذاك
واليوم ،كمجموعة من االفراد صادف ان اجتمعوا يف
مكان ما ويف زمن ما واختفوا منذ ذلك الحني ومل يعد
لهم اجياالً الحقة يف العراق!!.
ان صاحبنا عبدالحسني ال ينظر اىل الطبقة العاملة
كطبقة اجتامعية منبثقة عن عملية مادية تاريخية
أي ،نتاج تاريخي اقتصادي اجتامعي ،وال يفكر بانه
عندما تأيت هذه الطبقة اىل الوجود ،يستمرإعادة
إنتاجها يف شكل العمل املأجور داخل «منط االنتاج
الراساميل « اي داخل النظام الراساميل طاملا بقى
هذا النظام أي نظام العمل املأجور قامئا .ان شكل
العمل(( Formعموما يف النظام الرساميل هو شكل
العمل املاجور وشكل وسائل االنتاج هو راس املال.
لقد حسم تاريخ التطور االقتصادي واالجتامعي يف
العراق أمره وانتج الطبقة العاملة بوصفها الربوليتاريا
املعارصة منذ عقود حيث أرسعت االصالحات الزراعية
املتكررة يف نهاية الخمسينيات من القرن املايض
و 1970يف انجاز هذا األمر.
باختصار انتهى االنتاج االقطاعي بشكل رئييس يف
العراق ومتت مصادرة ملكية االقطاعيني والشيوخ
وتوزيع االرايض عىل الفالحني و بذلك خلقت االرضية
لتسارع وترية عملية فصل املنتجني عن وسائل
االنتاج التي هي االرض و تحويل العامل اىل سوق
العمل بوصفهم حملة قوة العمل .لقد انتهت هذه
العملية التاريخية املادية وان منط االنتاج الرأساميل يف
العراق بات سائدا حيث مل يبق لنمط االنتاج ما قبل
الرأساميل وجودا ،بشكل أساس ،يف أية بقعة من البالد
برمتها  .إذن السؤال حول وجود الربوليتاريا والطبقة
العاملة باملعنى الذي يتحدث عنه انجلز يف الوقت
الراهن ليس إال عدم رؤية هذا التحول التاريخي
املنجز يف العراق .
نعم« ،يسود ويطغى
منط اإلنتاج الرأساميل يف العراق «.
صاحبنا يسأل ،وباالستناد اىل رسالة ماركس اىل ف.
زاسيوليج « هل يف العراق االن يسود ويطغى منط
اإلنتاج الرأساميل» وهو طبعا يسأل هذا السؤال
بهدف الحصول عىل الجواب بالنفي .يف الرد عليه
أقول:
اوال ،نعم« ،يسود ويطغي منط االنتاج الراساميل
يف العراق» ،حيث ووفق رسالة ماركس ،قد تحقق
«انفصال املُنتج ...عن وسائل االنتاج» يف العراق منذ
عقود.
ثانيا  :الواضح انك مل تفهم مغزى ما قاله ماركس يف
هذا املقطع وإال لوجهت السؤال بشكل غري شكله
الحايل ،أي لسألت عن مدى كون انفصال املُنتج عن
وسائل االنتاج قد تحقق يف العراق ؟.
ثالثا :ان العراق اجتاز العملية التاريخية التي هي
فصل املنتجني عن وسائل االنتاج التي تشكل الرشط
الجوهري لتحول النقود املتوفرة باالساس اىل راس
املال وبالتايل سيادة «منط االنتاج الراساميل» وتحول
العراق اىل مجتمع راساميل واعادة إنتاجه بوصفه
كذلك.
نحن الزلنا بصدد حل اشكالية املقوالت واملفاهيم
مع صاحبنا كاتب املقال ،حول تعريف الطبقة ومنط
االنتاج والربوليتاريا والربجوازية والتطور التاريخي
وغريها .اذ بدون حسم هذه االمور سوف لن نصل
اىل اي مكان مع الكاتب حتى لو اتينا مبئة احصائية
 .هناك مشكلة جدية لرؤية الوقائع االقتصادية
والطبقات االجتامعية وغريها حيث إن كل واحد
منا يفكر بنمط مختلف ونظام انتقادي مختلف .ان
جذر املشكلة هو ان لكاتب املقال نظرة غري ماركسية
تجاه الوقائع االقتصادية واالجتامعية ،ولكنه يهاجمنا
مبقوالت من ماركس وانجلس  .إذن علينا أوال حسم
هذا االمر ثم نايت اىل اشكال وجود الطبقة العاملة
العاملة يف العراق ونتطرق اىل اشكال وجود الربجوازية
و فئاتها املختلفة.
تطرق فالح علوان يف رده عىل عبدالحسني سلامن اىل
كثري من هذه الجوانب واالحصائيات وتجسامت عالقة
راس املال بشكله الحايل يف العراق ،وال ارى رضورة
من ان ادخل بتفاصيل هذا املوضوع يف هذا القسم
من الجواب ،وهذا منطقي اذ ان املوضوع املطروح
هو نقاش فكري حول املقوالت ويف ميدان التصور
النظري .فكام ُيقال ،ال ميكننا الوصول اىل حسم
الجدال الفلسفي حول اثبات «الحركة» كمفهوم مبثال
«السريعىل االقدام» .فال ميكن االكتفاء باالحصائيات
او حتى استعاضتها بالنقاش النظري االقتصادي
واالجتامعي .لذا سنستمر عىل هذا املنوال يف هذا
الجزء .
لنقرأ ما يقوله ماركس بصدد عملية اإلنتاج الراساملية
التي هي نفسها عملية انتاج عالقة رأس املال أي
رأس املال والعمل املاجور وحاميل هذه العملية أي
الراساميل والعامل وكيف ان كلية هذه العالقات هي
املجتمع من الوجهة االقتصادية  .بالرغم من طول
املقتبس ارى من الرضوري إدراجه وآمل ان يعذرنا
القارىء عىل ذلك.
« ...ان عملية االنتاج الراساملية هي شكل معني
تاريخيا لعملية االنتاج االجتامعية عموما .وان هذه
االخرية هي عملية انتاج الرشوط املادية لوجود الحياة
البرشية مثلام هي عملية تجري يف نطاق عالقات
انتاج اقتصادية  -تاريخية خاصة  ،تنتج وتجدد انتاج
عالقات االنتاج هذه نفسها ،وبالتايل تنتج وتجدد
انتاج حاميل هذه العملية ،ورشوط وجودهم املادية
وعالقاتهم املتبادلة ،اي الشكل االجتامعي االقتصادي
املعني لهؤالء االخريين .الن كلية هذه العالقات التي
يجد حاملو االنتاج انفسهم فيها مع الطبيعة وفيام
بينهم ،والتي ينتجون يف اطارها ،ان هذه الكلية
هي املجتمع تحديدا  ،منظور اليه من وجهة بنيته
االقتصادية ( ».كارل ماركس راس املال املجلد الثالث
عملية انتاج راس املال ككل ترجمة فالح عبدالجبار
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ان رأس املال بوصفه عالقة تضاد بني العمل وراس
املال ،مبثابة وحدة متناقضة هي يف حركة دامئة ويعاد
انتاجها عىل الدوام عىل شكل تراكم رأس املال .انها
تتحرك حسب قوانينها الخاصة ،وعىل اساس مستوى
معني من تطور القوى املنتجة املادية تاريخيا ،بحيث

تطبيق املنهج املادي التاريخي ،وحسب تعبري انجلز
عىل تطبيق «القانون العظيم لحركة التاريخ» الذي
اكتشفه ماركس» ( مقدمة فريدرك انجلس للطبعة
االملانية الثالثة عام  1885لكتاب الثامن عرش من
برومري لويس بونابارت ماركس انجلس منتخبات
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دار التقدم موسكو)  .انجلس يصف هذا «القانون
العظيم» بهذا الشكل انه «القانون الذي يقول ان كل
نضال تاريخي ليس يف الواقع سوى تعبري متفاوت
الوضوح عن النضال بني الطبقات االجتامعية سواء
قام هذا النضال يف ميادين السياسة او الدين او
الفلسفة ام يف ميدان آيديولوجي آخر ،وان وجود
هذه الطبقات ،وبالتايل االصطدامات التي تقع بينها،
امنا تحددها بدورها درجة تطور وضعها االقتصادي
وطابع االنتاج واسلوب االنتاج وطريقة التبادل التي
يعينها اسلوب االنتاج .ان هذا القانون الذي يعني
بالنسبة للتاريخ نفس ما يعنيه قانون حفظ الطاقة
بالنسبة للعلوم الطبيعية  -ان هذا القانون كان
بالنسبة ملاركس يف هذا الحال ايضا مبثابة املفتاح لفهم
تاريخ الجمهورية الفرنسية الثانية « ( نفس املصدر
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هنا صاحبنا كاتب املقال ينسف بتفسرياته االعتباطية
وااللتقاطية كل اركان ما قاله ماركس وانجلس حول
الطبقات والرصاع الطبقي و يبدلها مبقوالت من
نعوم جومسيك او افكاره هو  .ان امللفت للنظر هنا،
والذي يتبني من النص الذي اوردناه اعاله من الكاتب،
انه يؤكد عىل وجود «الطبقة» هو من «خصائص
املجتمع الربجوازي فقط» ،وبذلك ينسف كالً من
املادية التاريخية وقانون الرصاع الطبقي ،فهوال يرى
ان املجتمع الربجوازي نفسه ليس إال طورا من اطوار
التطور التاريخي االقتصادي واالجتامعي ،إال مرحلة
من مراحل تطور القوى املنتجة وشكل خاص لعالقات
االنتاج عىل هذا االساس املادي االقتصادي واالجتامعي
إذن من اين اىت السيد عبدالحسني بفكرة كون وجود
الطبقات هو من «خصائص املجتمع الربجوازي»
فقط؟ .يبدو ،انه ناجم عن تصوره ،مثل التصور السائد
لدى الكثريين من «املثقفني» الربجوازيني الليرباليني،
بان ماركس مل يتحدث عن الطبقات ومل يكمل
بحثه بشانها يف الكتاب الثالث .هذا هراء ،صحيح
ان ماركس مل ينهي بحثه حول الطبقات يف راس
املال الكتاب الثالث ،غري انه تحدث عن  3طبقات
اجتامعية يف املجتمع الربجوازي يف هذا املقطع القصري
وهم العامل االجراء والراسامليني واصحاب امللكية
العقارية .ان بحث ماركس يف هذا املقطع تاكيد آخر
عىل وجود الطبقات يف املجتمع الربجوازي وال يخص
هذا املقطع بحث الطبقات يف التشكيالت االقتصادية
االجتامعية االخرى مثل االقطاعية والعبودية وغريها
 .ان املقطع القصري ملاركس ادامة بحثه يف تطبيق
منهج النقد الربوليتاري تجاه املجتمع الربجوزاي فيام
يخص توزيع الدخل بني الطبقات الثالث .غري ان عدم
تكملة هذا املرشوع من قبل ماركس ال يعطي الجواز
لصاحبنا الكاتب يك يايت ويبدله بنظرياته هو اي
ينفي وجود الطبقات يف املراحل االخرى من التطور
التاريخي ما قبل الراساملية.
يقول ماركس يف مكان ما ان رشط فهم قوانني حركة
التشكيالت االقتصادية واالجتامعية يف اطوراها
السابقة هي فهم تطور هذه التشكيالت يف املرحلة
االعىل التي وصلتها وهو يعني بذلك رضورة دراسة
التشكيلة االقتصادية االجتامعية التي اسمها الراساملية
وكشف قوانني حركتها مبثابة املفتاح ملعرفة التطور
التاريخي واملراحل السابقة وهذا ما طبقه ماركس
يف راس املال .ان هذا االسلوب يف البحث والدراسة
يعني بان الظاهرة يف طورها االعىل تتبع قوانني
خاصة بها مختلفة عن اطوراها السابقة ولكنها متصلة
تاريخيا بتلك املراحل .ان استمرارية التاريخ والتواصل
التاريخي بالرغم من التطورات النوعية والتحول من
مرحلة اىل مرحلة اخرى هو االساس املادي املوضوعي
لحركة املجتمع البرشي وان املنهج الذي يرى هذا
التواصل التاريخي هو املنهج املادي التاريخي وهو
منهج ماركس .ان نفي الطبقات مبثابة ظاهرة تاريخية
والرصاع الطبقي كقانون حركة التاريخ هو نفي منهج
ماركس .وهذا ما يفعله عبدالحسني باسم ماركس.
رب سائل يسال ،حسنا ،مبعزل عن هذا الجدل
الفكري ،ما هي الدوافع وراء هذا النسف لفكرماركس
باسم ماركس من قبل الكاتب؟ الجواب واضح ،ان
الكاتب يبحث عن «املجتمع املدين» وان الطبقات
هي خصيصة هذا املجتمع املدين الذي اسمه املجتمع
الربجوازي والذي هو نتيجة سيادة منط االنتاج
الراساميل .وهكذا وعىل هذا املنوال يريد ان يصل بنا
اىل نتجية بان منط االنتاج الراساميل موجود يف اوروبا
الغربية فقط ،وحتى هنا بشكل نظري تجريدي،
كام ويريد ان يشوه الواقع ويقول ان منط االنتاج
الراساميل غري سائد يف العراق .والنتيجة واضحة من
هذه السلسلة ،أال وهي تطبيق نظرياته الربجوازية
الليربالية والصناعية ال نظرية ماركس الثورية
الربوليتارية التي تنتقد النظام الراساميل ال من زاوية
الفئات الربجوازية الصناعية او الليربالية او غريها امنا
من موقع الربوليتاريا االشرتاكية ومن موقع الطبقة
العاملة التي ينكر وجودها الكاتب.
ان ظهور الطبقات ضمن سري هذه العملية التاريخية
حدث يف مرحلة معينة من منراحل تطور القوى
املنتجة ولكن هذه املرحلة كانت قد ظهرت يف تاريخ
البرشية مع نشوء امللكية الخاصة لوسائل االنتاج
واملنتوجات اي مع انحالل املشاعة البدائية ومل تبدأ
مع الرأساملية .ان الراساملية هي مجتمع طبقي ظهر
يف هذا التاريخ عىل اساس درجة معينة من تطور
القوى املنتجة .ان االقتصاديني الربجوازيني يقدسون
النظام الراساميل كنظام وحيد ونهايئ ،رمبا صاحبنا تأثر
بهذه الرؤية الربجوازية ونظرات االقتصاد الربجوازي
حيث يحاول ان يقطع الرتابط التاريخي وسري
النضال الطبقي وبالتايل ان يغض الطرف عن الحقيقة
الصارخة يف املجتمع الربجوازي ،اي كون العمل امليت
املرتاكم هو الذي يحكم العمل الحي يف هذا املجتمع
وهذا هو رس تناقضاته املميتة ورس حركته السائرة
نحو الزوال.

ترتاكم الرثوة يف قطب والبؤس يف قطب آخر من
املجتمع .ان االساس املادي ونقطة االنطالق التاريخية
لهذه العالقة هي وجود السلع والنقود وسلب وسائل
االنتاج من املنتجني الزراعيني كام يرشحه ماركس يف
رسالة ف زاسيوليفج املخترصة .
منهج السيد عبدالحسني وبعض من مفاهيمه الخاطئة
لدى السيد عبدالحسني سلامن مفاهيم خاطئة
ومشوهة للغاية عن الراساملية والطبقات وينقل هذه
التشويهات حتى اىل مقتبساته من ماركس عن طريق
تفسرياته الخاطئة لها .فكل ما ينقله عن ماركس
بصدد «منط االنتاج الراساميل» و»الطبقات» ومراحل
«التطور التاريخي» يتم تفسريه بشكل خاطئ من
قبله ويستخدمه يف مكان خاطئ وذلك يك يتناسب
مع منطقه وهاجسه هو ،او باالحرى فوبياه (ذعره)
من ذكر الطبقتني الربوليتاريا والربجوازية و» منط
االنتاج الراساميل» بحيث يدهش القارئ من شدة
إرصار هذا السيد عىل تكرار اخطاءه .لرنى بعض هذه
التشويهات.
يف رده عىل فالح علوان يؤكد عىل ان
.1
«وجود الطبقات مرهون بنمط االنتاج الراساميل
فقط» .الحظ «فقط «!!  .من اين اىت صحابنا بهذا
التفسري؟ .انه يستشهد برسالة ماركس اىل جوزيف
فيدمياير بتاريخ  1852-03-05وماذا تقول هذه
الرسالة؟ قال ماركس من خاللها «ان وجود الطبقات
يرتبط فقط باطوار تاريخية معينة من تطور االنتاج».
ولكن معنى هذه الجملة يفهمها كاتب املقال بشكل
خاطئ اذ ان هذه الجملة تعني ،وببساطة شديدة،
ان وجود الطبقات يرتبط بدرجة معينة من تطور
القوى املنتجة .يقول ماركس يف مقدمة نقد االقتصاد
السيايس ،حسبام اتذكر ،ان «الطاحونة املائية»
تعطيك املجتمع االقطاعي و»الطاحونة البخارية»
تعطيك املجتمع الربجوازي ،قصد ماركس هو ان
مختلف مراحل تطور القوى املنتجة تعطي عالقات
انتاج معينة ومنط انتاج معني وبالتايل طبقات معينة.
فمن اين استنتج كاتب املقال بان وجود الطبقات
مقترص بنمط االنتاج الرأساميل ،وهل نىس السيد
عبدالحسني بان البيان الشيوعي يقول« :ان تاريخ
جميع املجتمعات اىل يومنا هذا مل يكن سوى تاريخ
النضال بني الطبقات»؟ .اي يتحدث عن جميع
املجتمعات(،مع االخذ بعني االعتبار مالحظة انجلز
حول كون االصح هو التاريخ املكتوب) ،اىل يومنا هذا،
لذا فان وجود الطبقات ليس مقترصاً عىل منط االنتاج
الراساميل فقط كام يدعي هو.
لرنى ماذا بعد ،انه يتصور بان الطبقة
.2
الراساملية تتشكل وتتواجد قبل الطبقة العاملة او
الربوليتاريا باملعنى الذي يطرحه انجلز يف تعريفه
اعاله .غري ان هذا خطأ وتشويه آخر لدى الكاتب اذ
ان العملية املادية وحركتها ليست بهذا الشكل وال
تظهر اىل الوجود بهذه الصورة  .لنوضح ،لقد أكد
ماركس يف املقتبسات اعاله بانه ،يك تتحول النقود
والسلع اىل رأس املال يجب ان تكون « التجارة
قد منت اىل درجة معينة ومحددة» .ان رأس املال
بوصفه عالقة العمل والرأس مال ،ال يايت اىل الوجود
وال يحقق نفسه بدون تحقيق «انفصال املنتجني عن
وسائل االنتاج» اي بدون ظهور السكان املجردين من
وسائل اإلنتاج ،اي بدون الربوليتاريا ،وبالتايل بدون
تواجد بضاعة نوعية أخرى اسمها قوة العمل متجسدة
يف شخص العامل متوفرة يف السوق يك يتم تبادلها
الشكيل  Formalمببلغ من النقد املعادل لكلفة
معيشته بهدف انتاج فائض القيمة يف عملية االنتاج.
وبهذا املعنى املنطقي والتاريخي ،وكام أكد ماركس،
يكمن الجوهري يف اقامة النظام الراساميل يف انفصال
املنتجني عن وسائل االنتاج .ان النقد ووسائل االنتاج
بوصفهام سلع( حيث ان النقد هو سلعة ايضا)
وكذلك اصحاب هذه السلع بوصفهم افراد ال ميكنهم
ان يتجسدوا يف طبقة راساملية اال بكون نقيضهم اي
الربوليتاريا قد ظهرت عىل مرسح التاريخ االقتصادي
واالجتامعي كذلك ،ويف الوقت نفسه .فمن اين اىت
كاتب املقال بهذا الحكم الذي يقول يف رده عىل
فالح علوان «الوجود لطبقة عاملة دون وجود طبقة
رأساملية متميزة» .فاذا كانت الطبقة الراساملية
املتميزة موجودة ،اذن يجب ،وبحكم معرفتنا برأس
املال وانتقاد ماركس له ،ان تكون افراد هذه الطبقة
شخصنة Personificationلشئ ما اسمه راس املال،
ولكن راس املال عالقة اجتامعية متناقضة وليس شئيا،
وهي يف حركة دامئة ،انها العمل وراس املال وحامليهام
هام العامل والراساميل فكيف يستطيع السيد
عبدالحسني ان ُي َر ِّب ْع هذه الدائرة ،حسب املقولة
االنكليزية  ،))Square this circleانه يستحيل عليه
حل هذه املعضلة النه يحمل منهج إلتقاطي يف رؤيته
للعامل الخارجي.
ان الرشط املسبق لظهور طبقة راساملية ليس هو
فقط تراكم النقد والسلع لدى قسم من السكان بل
ظهور الربوليتاريا بوصفها السكان املجردين من ملكية
وسائل االنتاج املستعدين لبيع قوة عملهم لقاء كمية
من النقود التي يُدميون بها حياتهم ،وبهدا املعنى
فان طبقة راساملية متميزة غري ممكنة بدون وجود
نقيضها أي الربوليتاريا يف الوقت نفسه عىل مرسح
التاريخ االجتامعي.
ان اخطاء صاحبنا ال تنتهي هنا فقط  ،بل
.3
تصل اىل مديات تُدهش أي شخص له املام متوسط
مباركس وكتاباته ،لنستمع ماذا يقول يف مقال سابق
له واملنشور يف الحوار املتمدن « مل ي ّعرف ماركس،
الطبقة و ال الطبقات بشكل نسق متكامل ،لكن
وردت متناثرة يف كتبه و رسائله ،وجميعها تتحدث
عن طبقات ،وطبقات العرص الفيكتوري تحديداً،
 ،The Victorian eraلذلك يقول ،املفكر نعوم
تشكومسيك ،أن تحليل ماركس ،للطبقات ،هو
تحليل نظري ،تجريدي ،خاص باوروربا الغربية
يف القرن التاسع عرش .........أن وجود الطبقات،
هو من خصائص املجتمع الربجوازيürgerlichen،
 ، ) Gesellschaft .. (civil societyومصطلح
املجتمع الربجوازي ،يقصد به ماركس :أن منط اإلنتاج
املهيمن واملسيطر والسائد به ،هو منط اإلنتاج
الرأساميل»...
ان البيان الشيوعي ملاركس وانجلس والرصاع الطبقي
يف فرنسا والثامن عرش من برومري ملاركس وغريها من للبحث بقية
2018-11- 28
الكتب واملؤلفات حول الرصاع الطبقي مبني عىل
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جتدد التظاهرات يف البصرة وسبيل
تقدم احلركة االحتجاحية يف العراق

قبل ايام قالئل قام جمهور من املحتجني بالتظاهر امام واستثامرها لصالحهم يف اللعبة الربجوازية الربملانية،
مبنى محافظة البرصة الجديد .حملت هذه املبادرة وبالتايل تفريغ الحركة االحتجاجية من كل محتوى
االحتجاجية رسالة قوية للسلطات واالحزاب الحاكمة اجتامعي جذري وتحرري والنيل منها.
يف العراق بان مسرية احتجاجات البرصة متواصلة
وان التصدي للوضع القائم ال زال مفعم بالحيوية ان هؤالء االنتهازيني واملساومني ومع نهايات الطور
لدى سكان البرصة املترضرين من الواقع املزري لهذه االول لحركة صيف  2015انضموا بالجملة اىل صف
احزاب وتيارات النظام واخريا ائتلفوا يف قامئة برملانية
املحافظة.
واحدة معهم يف تحالف سائرون .هذا ،وان اوهام
ان الفقر والعوز والبطالة الهائلة وانتشار االمراض االعتامد عىل املرجعية والوساطة بالربملانيني وشيوخ
الناجمة عن التلوث االشعاعي للبيئة نتيجة الحروب ،االسالم السيايس واملتنفذين لتحقيق بعض املطالب
وعدم توفرالطاقة الكهربائية الكافية واملياه الصالحة بات يضعف بدرجات كبرية لدى االوساط الشعبية
للرشب وتدهور الخدمات العامة وبوجه خاص للحركة االحتجاجية .دع جانبا انفضاح اكاذيب حكومة
الصحية ،جعلت من هذه املدينة الغنية بالنفط العبادي واملؤسسة الحاكمة والدعوات الكاذبة لالصالح
والرثوات موطنا للمعاناة والبؤس الكرثية سكانها .انها من قبل مدافعي النظام القائم .من املؤكد ان لهذه
ازمة اجتامعية ماساوية متس حياة املاليني من البرش التطورات يف مسرية الحركة االحتجاجية مكاسب مهمة
ليس فقط يف هذه املحافظة وامنا يف اكرثية محافظات للحركة الثورية يف العراق ،غري ان ذلك ال يكفي .ان
مغزى انتصار الحركة االحتجاجية هو انهاء املأزق
العراق بدرجات مختلفة وباشكال متفاوتة.
السيايس واالجتامعي الذي مير به العراق وهذا غري
واجهت قوات االمن والسوات الجامهري املحتجة يف ممكن التحقيق بدون تبلور حركة سياسية جامهريية
البرصة ،عىل غرار تصفيات واعتقاالت االشهر املاضية ،قوية للعامل والكادحني وسائر التحررين تُقدم عىل
بالعنف وباستخدام الرصاص الحي والدوس
بالسيارات ارساء نظام سيايس مبني عىل ارداة الجامهري نفسها.
وجرح الكثريون و ُأعتقل
حيث قُتل احد املتظاهرين ُ
ان االحزاب الطائفية والقومية امليلشياتية الحاكمة يف
اعدادا منهم.
العراق ليست مجرد احزاب سياسية ذات قوة ميليشية،
مل تحقق االحتجاجات ال يف البرصة وال عىل صعيد امنا هي ايضا قوة اقتصادية تتحكم عن طريق السلطة
العراق ،بالرغم من استمراراها عىل مدى اكرث من  3واالستحواذ عىل مصادر ثروة الدولة بالحياة االقتصادية
سنوات املاضية (منذ صيف  ،)2015باشكال وبدرجات واالجتامعية للسكان ،تحتكر قوت الجامهري ووسائل
مختلفة ،ايا من اهدافها االساسية ومطالبها امللحة ،عيشها .كام وان الفساد املايل املسشرتي يف كامل بنيان
وهذا يستلزم اجراء البحث والنقاش عىل صعيد الحركة النظام السيايس الحاكم يقوي اقتدار هذه الطفيلية
الشيوعية والتحررية يف العراق وباالخص من قبل السياسية امليليشية املتحزبة ويوسعها باستمرار .ان من
الناشطني انفسهم بدرجة اساس.
يدعي بانه ميثل الجامهري داخل هذا النظام الطائفي
غري ان الحركة االحتجاجية تطورت مقارنة بالفرتات ال يقول الحقيقة امنا يختلق الذرائع لتأمني مستلزمات
السابقة حيث اجتازت طورها البدايئ واكتسبت تجارب االلتحاق بصفوف النظام القائم واخذ حصته من
َهب لقوت الجامهري ال غري.
عدة واصبح التاميز يف صفوفها يتبلور يف هذا االثناء .السلطة وهذا ن ٌ
خالل مسار السنوات الثالثة املاضية انفضح دور اليوم يشتد النضال الطبقي واالجتامعي يف العراق
االنتهازيني واالصالحيني املساومني يف الحركة االحتجاجية بشكل اكرث سعة وعمقا ،فلم يعد باستطاعة احد ان
امام اوساط واسعة من جمهور املحتجني .عالوة عىل يعمل عىل النمط القديم .ان قوى السلطة املتازمة لحد
ذلك ،انفضح امام هذه االوساط اهدافهم السياسية النخاع لجأت وستلجأ اىل استخدام قمع الدولة املنظم
املتمثلة ،باحتواء الحركة وقولبتها لصالح النظام القائم لهذه االحتجاجات وتستغل القوى امليليشية لالحزاب

هذا الوضع لتنفيذ اجنداتها االجرامية وارتكاب عمليات
االغتياالت بحق الناشطني ،يف املقابل ال تتحمل الحركة
االحتجاجية تحويلها اىل ساحة لتجارب االنتهازيني
واملساوميني واالعيب تيارات االسالم السيايس املشاركني
يف السلطة ،وال السري خلف االوهام القدمية باالوساط
الدينية وشيوخها وال بهذه او تلك من القوى املحلية
العشائرية وغريها .
ان القاعدة االجتامعية للحركة االحتجاجية واقتدراها
متواجدة يف قلب النظام االقتصادي واالجتامعي يف البالد
نفسه .انها تكمن يف نضاالت الطبقة العاملة والكادحني
اليومية من اجل رفع االجور وتحسني حياتهم ورشوط
عملهم ،يف نضاالت عامل العقود والعامل املؤقتني
والكادحني ،يف نضاالت الشباب والشابات العاطلني عن
العمل ،يف نضال املرأة التحرري ونضال الشبيبة وجميع
املحرومني واملهمشني واملفقرين لنيل حياة افضل ويف
نضال الجامهري من اجل تامني الخدمات العامة.
ان االفق السيايس واالجندة السياسية التي تعمل عىل
تطوير مجمل هذه الحركة االجتامعية والطبقية هي
التي بامكانها ان تقوي الحركة االحتجاجية وتحولها
اىل حركة اجتامعية سياسية مقتدرة تحقق التحوالت
الجذرية وبشكل فوري.
نحن يف منظمة البديل الشيوعي نتبنى هذا االفق
واالجندة فيام يخص رؤيتنا ونضالنا لتقوية الحركة
االحتجاجية الجامهريية يف العراق ،ففي الوقت الذي
نناضل بكل قوانا يف سبيل تقوية الحركة الشيوعية
والثورية ،نناضل بثبات من اجل تقدم الحركة
االحتجاجية الحالية وتحقيق اهدافها ومطالبها االنية
والتغلب عىل نقاط ضعفها.
عاشت الحركة االحتجاجية الجامهريية يف العراق
عاشت االشرتاكية
منظمة البديل الشيوعي يف العراق
2018-12- 8
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عن البديل والالبديل

قبــل أيــام ،وتحديديــاً يف يــوم  18ترشيــن الثــاين
الجــاري ،نــرت الســيدة ســلوى زكــو هــذا البوســت
عــى جدارهــا يف الفيــس بــوك هــذا البوســت:
تن�ش��ط ه��ذه االي��ام جمموع��ة تطل��ق
عل��ى نف�س��ها ت�س��مية البدي��ل ال�ش��يوعي
�أقوله��ا م��لء الف��م وب�ضم�ير �ص��ادق
اتفقن��ا ام اختلفن��ا
ايا كانت الأ�سباب �أوالذرائع واحلجج
ال بديل للحزب ال�شيوعي العراقي

شاكر النارصي

قوال واحدا..

وقــد كتبــت التعليــق التــايل مــن منطلــق فهمــي
للشــيوعية والعمــل الشــيوعي والحــزيب يف العــراق .العراقــي منــذ أن أُخــرج مــن الســاحة السياســية يف
« ال يوجــد يف النشــاط الشــيوعي طابــو أو احتــكار العــراق بعــد  ١٩٧٩وحتــى عودتــه مجــدداً بعــد
خــاص بحــزب او تنظيــم معــن ..الشــيوعية حركــة احتــال العـراق ومشــاركته يف مجلــس الحكــم بقيــادة
اجتامعيــة وطبقيــة قبــل اي يشء آخــر ،واملجتمــع برميــر ،مكمــا لعــدد االعضــاء
هــو ســاحة وجودهــا ونضالهــا وعملهــا .وألين أعــرف
هــذا التنظيــم فيمكننــي الدفــاع عنــه ضــد التشــويه الشيعة ،ومشاركته يف كارثة العملية السياسية..الخ.
والتســقيط واالتهــام ،مــع إين لســت عضــوا فيــه ،وأنــا
مســتقل عــن العمــل الحــزيب منــذ ســنوات .لكننــي املجتمــع هــو الحكــم ســت ســلوى ،وليــس هــذا
أعــرف قادتــه وتاريخهــم وتوجهاتهــم وصدقهــم الحكــم الــذي تطرحينــه يف هذا البوســت :ال بديــل.!!..
أي تنظيــم ميتلــك رؤيــة وبديــل ســيايس واجتامعــي
وإخالصهــم للامركســية والشــيوعية.
ميكنــه أن يعمــل وأن يحمــل اســم الشــيوعية وأن
كــون الحركــة تحمــل اســم البديــل الشــيوعي ،اليعنــي يبحــث عــن مكانــة ودور ،لكــن األهــم هــو مــدى
انهــا تطــرح نفســها كبديــل للحــزب الشــيوعي قــرب هــذا الحــزب أو ذاك التنظيــم مــن الطبقــة
العراقــي ،وال تســعى الن تكــون يف محلــه ،بحكــم العاملــة ،الطبقــة التــي ينكرهــا الجميــع .فيــا يحــاول
االختالفــات الكبــرة ،يف الرؤيــة واملنهــج ،يف فهــم الكثــر مــن الشــباب العــودة اليهــا ودفعهــا ألن تكــون
املاركســية والشــيوعية كرايــة نضــال طبقــي واجتامعــي طبقــة قائــدة للمجتمــع ،ويف مــدى ارتباطه باملاركســية
لطبقــة محــددة ميكنهــا أن تقــود املجتمــع ،الطبقــة كرايــة نضاليــة وبالـراع الطبقــي ودكتاتوريــة الطبقــة
العاملــة ،اصـاً كحركــة اجتامعيــة وطبقيــة تخــى عنهــا العاملــة التــي باتــت تثــر ذعــر الكثــر مــن أتبــاع
الحــزب الشــيوعي العراقــي منــذ عقــود .وبحكــم الحــزب الشــيوعي العراقــي ،وكأنهــا وصمــة عــار»..
االدوار التــي لعبهــا الحــزب الشــيوعي
بتاريخ 2018/11/19

حول اضراب واعتصام عمال شرکتي إنتاج احلدید وقصب السکر يف ايران
يجري اآلن وبشكل متزامن ارضابني لعامل»الرشکة الوطنیة للحدید
والصلب» الواقعة يف مدینة أحواز وعامل «رشکة هفت تبة» لزراعة
قصب السکر وإنتاج السکر ،القریبة من مدینة شوش ،وکالهام يقعان
يف محافظة خوزستان اإلیرانیة .يعمل اکرث من اربعة آالف عامل يف
رشکة الحدید والصلب وأکرث من سبعة آالف عامل يف رشکة «هفت
تبة».
بدأ االرضاب واالعتصام يف الرشکتین منذ بدایة شهر ترشین الثاين
 ،٢٠١٨ضد تأخیر دفع الرواتب وغريها من املطالب ،ورسعان ما تحول
االرضابان ،ومبشارکة عوائل العامل والجامهیر الکادحة واملستاءة من
النظام االسالمي يف ايران ،الی احتجاجات وتظاهرات يف شوارع املدینتین
إثر االجراءات القمعیة للسلطات االمنیة .عالوة علی استخدام القوة
االمنية للعنف ضد املعتصمین وفک اإلعتصام بالقوة ،اعتقلت كذلك
العرشات من القادة والنشطاء العامليني ومن بینهم إسامعیل بخيش.
يأيت هذان االرضابان بعد سلسلة من اإلرضابات العاملیة التي عمت
املدن االیرانية خالل هذا العام والتي تقدر باکرث من سبعمئة إرضاب.
أبرز هذه االرضابات :إرضاب عامل رشکة (هیبکو) النتاج اآلالت
واملکائن الثقیلة والتي تعترب واحدة من أكرب الرشكات يف الرشق األوسط
إلنتاج معدات بناء الطرق ،إرضاب عامل سکک الحدید ،إرضاب سائقي
الشاحنات والحافالت ،إرضاب املعلمین علی نطاق البالد مرتین خالل
شهري ترشین األول وترشین الثاين ،إرضاب املمرضات وإحتجاجات
املتقاعدین و...الخ.
الذي یمیز هذين األرضابین االخريين لیس فقط حدوثهام املتزامن يف
منطقة معینة والتشابه يف املطالب وبروز دور املرأة فیهام ،بل عالوة

عىل ذلك ،هو إسنادهام عىل الحرکة
املجالسیة ،وتعبئة العوائل العاملیة
وکادحي املدینتین يف التضامن
معهام وتجسيد التعاضد والتضامن
املتبادل بینهام وجلب تعاطف
طالب جامعة طهران لهام ،حیث
هتفوا« :من هفت تبە إىل طهران
 غداً يف كل مكان بإيران!» .وبهذااصبحا نواتاً لظهور وتبلور حرکة
جامهیریة ثوریة ملكافحة الفقر
والبؤس واالستعباد الذي فرضته
الجمهورية اإلسالمية عىل املجتمع
اإليراين منذ توليها ملقاليد السلطة.
عىل الرغم من الرقابة الشدیدة عىل
وسائل اإلعالم واملامرسات القمعية
للنظام ،اال ان االجواء السياسية يف
املجتمع إستقطبت حول هذين االرضابني العامليني ،فخالل السنوات
االربيعن املاضية مل ينجح أي إرضاب آخر يف احداث هذا االستقطاب
السيايس الواسع ،وهذا بحد ذاته یعد إنجازا عظیام.

وشاملة علی مستوی البلد مرهون بالعمل الشیوعي وتطوير النضال
الثوري لهذه الطبقة .الشک بأن أي نرص تحرزه هذه الحرکة سوف
ينعکس وباالخص علی الحرکة العاملیة يف العراق ويف عموم منطقة
الرشق االوسط بل ويف العامل ایضا.
تعلن منظمة البديل الشيوعي يف العراق تضامنها االممي مع االرضابات
والنضاالت التي تخوضها الطبقة العاملة يف ايران ،كام وتساند بحزم
نضال العامل ووقوفهم بوجه تطاول الرشکات واملامرسات القمعية
للسلطة.
هذا ،وندین بشدة اعتقال وسجن قادة وناشطي الحرکة العاملیة،
ونطالب السلطات باالفراج الفوري وغري املرشوط عنهم .وندعو جمیع
القوی األشرتاکیة واملنظامت العاملية للتضامن مع العامل يف إيران،
وإدانة املامرسات القميعة للنظام واملطالبة بايقافها واإلفراج عن جميع
النشطاء العامليني واملدرسني والطالب والسجناء السياسيني يف إيران.

القمع والبطش ،وصل املجتمع االیراين إلی حافة االنهیار ،حیث تحاول
الحرکات القومیة والتیارات الرجعیة الدینیة ان متزقه من االعامق من عاش نضال عامل احواز وهفت تبە
خالل ربط اسرتاتيجتها باالسرتاتيجة االجرامية لالمربيالية االمريكية .
عىل الرغم من االعتقاالت والتهديدات ،نجح هذان األرضابان يف أن االنتصار للحركة العاملية يف إیران
ومخرجا
رغم إن اإلقتصاد الراساميل اإلیراين يف أزمة شديدة وعميقة ،مل یتخلی يطرحا أفقًا
ً
عاشت األشرتاکیة
النظام عن رصف املليارات من الدوالرات عىل ترسانته العسكرية
واجهزته القمعية ومشاريعه التوسيعة يف املنطقة ،مام تسبب يف
فرض املزيد من البؤس والفقر والبطالة وغريها من املآيس االجتامعية .طبقیا وانسانیا للوضع املأساوي القائم خالفا آلفاق الحرکات القومیة منظمة البديل الشيوعي يف العراق
باالضافة اىل هذه االوضاع املآسوية التي تعيشها الجامهري يف ايران ،والدینیة وتدخالت القوی االمربیالیة.
2018-12-8
ضاعف الحصار االمربيايل االمرييك االجرامي من معاناتهم بشكل كاريث.
هکذا ،وتحت سلطة الربجوازیة االسالمیة الغارقة يف الفساد واملحرتفة يف إن تطوير وارتقاء هذا األفق وتجسیده يف حرکة طبقیة عاملية مقتدرة

االحتـاد الـمغـربي للشغـل نقابة أجراء نسلي اجلديدة
الجديدة يف  15نونرب 2018
بيــــان جمـــــع عـــــــام
انعقد يومه األحد  2018/11/11جمع عام ألجراء
نستيل املنضوي تحت لواء االتحاد املغريب للشغل.
و بعد مناقشة آخر املستجدات و تقييم حصيلة
املحطة النضالية التي خاضتها الطبقة العاملة مبدينة
الدار البيضاء يومه  2018/10/26أمام مقر اإلدارة
العامة و التي فاق نجاحها كل التوقعات سواء من

حيث االنضباط و التنظيم و الذي وصلت فيه نسبة
املشاركة .%98
و أمام عدم فتح باب الحوار بعد محطتنا النضالية
األوىل لالستجابة ملطالبنا املرشوعة التي تتمثل يف :
 عدم التزام اإلدارة باالتفاق املربم أمام باشا مدينةالجديدة و بحضور ممثيل مديرية الشغل و قائد
املقاطعة الحرضية السابعة و ممثيل العامل و رئيس
القسم االقتصادي و االجتامعي بالباشوية و كذا
اإلدارة العامة للموارد
البرشية و مدير معمل
الجديدة يف حل مجموعة
من النقط العالقة املتمثلة
يف :
مناقشة امللفات
املطلبية لسنة ، 2017
2018
عدم تفعيل بنود
برتوكول  2016املتعلق
بآلية الرتقية (Système
)d’évolution

 الزيادة يف ميزانية األعامل االجتامعية و التي ال ترقى بالدرجة األوىل.إىل مستوى الرشكات العاملية.
 وضع إسرتاتيجية واضحة لعملية إعادة الهيكلة التيتنهجها الرشكة مع إرشاك ممثيل العامل.
 أمام هذا التامطل ارتأى الجمع العام إىل مواصلةالنضال و الدخول يف محطة نضالية جديدة تتمثل يف
خوض إرضاب عن العمل مدته يومني قابلة للتمديد
برنامجه كالتايل :
 اليوم األول  :وقفة احتجاجية يومه  29نونرب 2018أمام مقر اإلدارة العامة لرشكة نستيل املغرب بالدار
البيضاء من الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة
الواحدة بعد الزوال
 اليوم الثاين  :وقفة احتجاجية يومه  30نونرب 2018أمام عاملة الجديدة من الساعة الثامنة صباحا إىل
الساعة الحادية عرش صباحا .
حقوقنــــــــــا = كرامتنــــــــــــــا
كام نود التوضيح بأن املكتب النقايب (إ.م .ش ) يأخذ
بعني االعتبار املصلحة العامة لألجراء بجميع فئاتهم
 ،مع التأكيد أن العامل تهمهم مصلحة املؤسسة
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البديل الشيوعي يف الشامية
استضافت منظمة شيوعيي الشامية وفداً قيادياً من الرفاق يف منظمة البديل الشيوعي يف العراق ،مؤلفا من كل من الرفاق
رشيد إسامعيل وحسام كريم ومحمد االسمرعرص يوم االحد املصادف ٢٠١٨/١١/٢٥
بعد وصول الرفاق بفرتة وجيزة تم عقد اجتامع موسع حرضه جمع من أعضاء وكوادر منظمة شيوعيي الشامية .

 12كانون األول 2 0 1 8

تقرير حول إجتماع تنظيمات حمافظة صالح الدين ملنظمة
البديل الشيوعي يف العراق
عقد يف سامراء يوم الجمعة املصادف  23ترشين الثاين  2018اجتامعا
موسعا لتنظيامت محافظة صالح ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق.
حرض االجتامع  24مندوبا مخوال عن الخاليا واللجان التنظيميه يف سامراء
وتكريت و متت مناقشة البيان التأسييس ملنظمة البديل الشيوعي
و الوضع السيايس الراهن يف العراق و القضايا التنظيمية والعملية للمنظمة
 .واستمرت النقاشات حول املواضيع املدرجة بشكل حيوي خالل املدة
املخصصة لها .
هذا وشارك كل من الرفيقني رشيد اسامعيل ومحمد االسمر أعضاء اللجنة
املركزية ملنظمة البديل الشيوعي يف االجتامع حيث شاركا يف النقاش حول
املواد املدرجة يف فقرات االجتامع ،هذا واتسم االجتامع بتفاعل حي
ومشاركات مجدية ومثمرة من خالل مداخالت الحضور حول تلك املواضيع
 ،وكذلك حول سبل تنشيط عمل املنظمة يف املحافظة.
كام و ركز االجتامع عىل أهمية ورضورة تطوير وتقوية اآلفاق والسياسات
الشيوعية والنضال العميل الشيوعي يف هذه املنطقة كبديل لالوضاع
القامئة وسبل مواجهة جميع التيارات وأحزاب اإلسالم السيايس والقوميني و
الطائيفني مبختلف تالوينهم  ،كام وأكد االجتامع عىل الوحدة األممية لنضال
الطبقة العاملة والكادحني عىل صعيد العراق واملنطقة بوصفها السبيل
الوحيد الثوري إلنقاذ املجتمع من االوضاع املأساوية الراهنة .
وختم االجتامع أعامله بأنتخاب خمسة رفاق من أعضاء املنظمة لتويل
مسؤولية ادارة مهام التنظيم يف محافظة صالح الدين  ،من ضمن تسعة
مرشحني.

أفتتح الرفيق حازم جعفر االجتامع بتقدميه كلمة
حول أهمية هذا االجتامع ورحب من خاللها بأسم
جميع الرفاق يف منظمة شيوعيي الشامية بوفد
منظمة البديل الشيوعي يف العراق .ثم قدم الرفيق
رشيد إسامعيل بحثاً مفصالً عن مغزى تشكيل
البديل الشيوعي ،وخطه الفكري والسيايس املاركيس
واآللية التنظيمية االجتامعية التي تبنته منظمة
البديل يف العمل التنظيمي والنشاط االجتامعي
 ،وكذلك حول مواقفه السياسية والعملية تجاه
مختلف القضايا يف البلد و حول الخطوات املتبعة
صوب تشكيل حزب شيوعي ماركيس يف العراق .

هذا وأختتم االجتامع أعامله يف جو من الحامس والتطلع نحو تحقيق
األهداف التي وضعتها املنظمة يف جدول مهامها لهذه املرحلة .
ماجد حميد عن لجنة تنظيامت محافظة صالح الدين ملنظمة البديل
الشيوعي يف العراق
 ٢٣ترشين الثاين ٢٠١٨

هذا وشارك كل من الرفيقني محمد االسمر
وحسام كريم يف التوضيح واإلجابة عىل التساؤالت
واالستفسارات التي قدمها الرفاق يف منظمة الشامية حول مختلف املسائل  ،وقبل اختتام االجتامع الذي دام قرابة الثالث
ساعات اتفق املجتمعون عىل تشكيل اللجان الحزبية املختصة يف املدينة وكذلك عىل تحديد آلية عمل املنظمة.
منظمة شيوعيي الشامية  /منظمة البديل الشيوعي يف العراق

البديل الشيوعي يف البصرة

 ٢٥ترشين الثاين ٢٠١٨

الرفاق يف منظمة شيوعيي الشامية ومركز
حمافظة الديوانية  /منظمة البديل الشيوعي
يف العراق ينظمون محلة توزيع العدد االول من
جريدة الغد االشرتاكي
قام الرفاق يف منظمة شيوعيي
الشامية/منظمة البديل الشيوعي
يف العراق  ،بتوزيع العدد االول من
جريدة الغد االشرتايك ملنظمة البديل
الشيوعي يف العراق عىل املواطنني يف
االسواق واملحالت  ،ولقيت حملتهم
تفاعالً جيداً من قبل املواطنني مع
العدد االول وكذلك مع املواضيع
التي ضمنته صفحات العدد االول
من الجريدة من خالل أسئلتهم
حول منظمةالبديل الشيوعي ونهجها
الفكري والسيايس ومواقفها حول

مختلف القضايا الحياتية واملصريية يف من جريدة الغد االشرتايك يف العديد
من مناطق املدينة  ،والقت حملتهم
البلد وكذلك حول املقاالت واملواضيع تفاعالً جيداً من املواطنني عرب توجيه ا
الواردة يف العدد االول  ،هذا ووجه
العديدمن املواطنني تهانيهم مبناسبة ألسئلة حول منظمة البديل وجريدة
تأسيس البديل وصدور العدد االول الغد االشرتايك .
من جريدة الغد االشرتايك .
لجنة تنظيامت الشامية والديوانية
كام أقام الرفاق أعضاء لجنة تنظيم ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق
شيوعيي الديوانية  /منظمة البديل
الشيوعي يف العراق أيضاً ،حملة
واسعة لنرش و توزيع العدد االول

2018/10/19

أقام الرفاق أعضاء منظمة البديل الشيوعي يف العراق حملة إعالمية يف محافظة البرصة لنرش وتوزيع العدد االول من جريدة الغد االشرتايك ( لسان حال منظمة
البديل الشيوعي يف العراق) وجريدة املساواة ( لسان حال منظمة حرية املرأه يف العراق )  ،يف مناطق البيت الثقايف وشارع الفراهيدي يف داخل املدينة و يف غريها
من األحياء واملناطق الشعبية ،كام علقوا عدداً من الالفتات يف األماكن العامة التي تؤكد تضامن منظمة البديل مع مطالب الجامهري املتظاهرة ضد السلطة
وفسادها يف البرصة وما حولها من املدن والقصبات ،وكذلك بهدف تعريف سكان املدينة مبنظمة البديل الشيوعي وأهدافها السياسية وخطها الفكري  ،هذا وأكد
الرفاق عىل أن حملتهم تلقت تفاعالً جامهريياً واسعاً بني السكان خالل توزيعهم للمئات من نسخ العدد االول من جريدة الغد االشرتايك وجريدة املساواة  ،وأكدو
أيضاً عىل تلقيهم ملختلف األسئلة واالستفسارات حول منظمة البديل وخطها الفكري والسيايس واهداف نضالها وشكلها التنظيمي و كذلك حول تحليل البديل
للوضع القائم وكيفية الخروج منه ،وحول الفرق واختالف البديل مع باقي االحزاب و التيارات اليسارية االخرى عىل الساحة السياسية العراقية  ،كام اكد الرفاق
عىل أن اعداد كبرية من املواطنني الذين إلتقوا بهم أثناء حملتهم وتبادلوا معهم النقاشات حول األوضاع املأساوية التي متر بها الجامهري يف ظل السلطة الطائفية
امليليشياتية الفاسدة و حول أوضاع البلد بشكل عام وتحليل منظمة البديل لها وطرحها حول كيفية الخروج منها والتحررمن تلك االوضاع وكذلك حول خطها
الفكري والسيايس ومواقفها املختلفة عن بقية التيارات اليسارية الهامشية غري العاملية وغري االجتامعية  ،وقد أعلن عدد منهم عن فرحتهم وتأييدهم للبديل
وكذلك عن تفائلهم لهذه الخطوة الثورية ملنظمة البديل كنواة لتأسيس حزب شيوعي جامهريي واجتامعي وإمكانية تحولها اىل قوة أجتامعية وجامهريية متأثرةيف
الساحة العراقية يف مستقبل ليس ببعيد .
لجنة تنظيامت محافظة البرصة ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق

 ٦ترشين الثاين ٢٠١٨

								
الصفحة 10
تنظيم بغداد ملنظمة
البديل الشيوعي يف
العراق يوزع جريدة الغد
االشرتاكي يف بغداد و عدد
من احملافظات

الــغد االشــرتاكي  -العدد 2

ثالثة امناط من النشاط النسوي

بارش أعضاء تنظيامت بغداد ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق بتوزيع العدد
االول من جريدة الغدد االشرتايك يف مختلف املناطق واألحياء السكنية يف داخل
مدينة بغداد ويف عدد من املحافظات .
خالل ثالثة أيام وزع الرفاق املئات من نسخ الجريدة يف األحياء واملناطق التالية
ادناه يف بغداد :
شارع املتنبي  ،حي الثورة  :شارع الداخل وقرب سوق العريبة ،شارع الچوادر
سوق الحي ،منطقة الگيارة وساحة  ٥٥قرب علوة جميلة.
الكرادة  :ساحة االندلس ،اتحاد االدباء  ،ساحة كهرمانة  ،يف قهوة كتاب كرادة داخل
،مقهى رضا علوان و نازك املالئكة.
منطقة بغداد الجديدة  :قرب املرور و خلف سوق ابو الهيل.
شارع الكفاح ،الزعفرانية  ،باب املعظم  ،باب الرشقي ،و سبع قصور.
الكرخ  :گراج عالوي الحلة  .حي املنصور شارع االمريات .
منطقة ابودشري  :مدخل السوق الشعبي  ،حي العامل و منطقة البياع.
وكذلك تم توزيع الجريدة
يف املحفظات التالية :
البرصة اتحاد االدباء ،سامراء يف عموم املحافظة  ،السليامنية عموم املحافظة،
الشامية ،الديوانية مركز املدينة  ،النجف مركز املدينة و الكوت العزيزية.
هذا وشهدت الحملة تفاعالً ملحوظا من قبل املواطنني وعرب عدد ممن وزع
عليهم الجريدة عن رسورهم إلصدارها ،وطرحوا أسئلة مختلفة حول منظمة البديل
وخطها السيايس والفكري  ،كام طالب العديد بإيصال اإلعداد الالحقة وتبادلوا
ارقام هواتفهم مع أعضاء املنظمة للتواصل معهم وايصال نرشيات وجرائد املنظمة
اليهم بشكل منظم .
إعداد  :حسام كريم ومحمد شنان
 ١٩اكتوبر ٢٠١٨
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خالل فعاليات االسبوعني املاضيني ضمن حملة الـ  16يوم النهاء
العنف ضد املرة ،اتضح وجود نوعني من النشاط النسوي ضمن
املنظامت النسوية الفاعلة عىل االرض يف العراق ُيضاف اليها منط
ثالث يحاول االرتباط بأوضاع النضال النسوي عن طريق الكتابات
والنقد النظري والتي قد تكون ايجابية احيانا ولكن يف معظمها
سلبية .ولست اقصد هنا االمناط من النشاط النسوي حسب
االنتامءات السياسية ،اي املنظامت النسوية اليسارية واليمينية
والليرباليةـ وال اقصد ايضا التقسيم االكادميي الذي يعتمد تاريخ
الحركة النسوية االمريكية حسب راديكاليتها او انتامئها اىل تيار
اشرتايك او تصنيفها حسب املوجات التي تزامنت مع فرتات زمنية
تخص الحركات االجتامعية يف الغرب؛ ولكني اتداول املوضوع
كناشطة نسوية ميدانية منهمكة يف املعضالت الكبرية املحيطة
بواقع املرأة يف العراق ،من قبيل التشدد االسالمي والعشائري،
ومتلّك جسد املرأة والتحكم الكامل بحياتها ،والفقر املفروض عىل
جيلني من النساء اللوايت كربن خالل األلفية الثالثة ،واوضاع ما بعد
االحتالل من عسكرتارية وحروب طائفية ،واخرياً أوضاع حكومة
تحرص ان تضع املرأة خارج كل معادالتها وحساباتها تاركة امر
حياتها وحاميتها او باالحرى السيطرة عليها كلياً عىل عاتق العائلة
والعشرية والقوانني الذكورية للعشرية.
كنا يف منظمة حرية املرأة يف نخوض املواجهات السياسية
واملنظامتية املتفاعلة داخل االوساط النسوية يف العراق منذ 2003
ولغاية االن ،ونرى ان هذه املواجهات قد وصلت اىل مستوى نحتاج
معه ان نشخّصها ونحلّلها نظرياً ليك نعرف موقعنا الطبقي ونقرر
عىل منط الفعاليات التي نقوم بها ،ولكن كذلك ليك نشخذ اسلحتنا
ملواجهة التيارات االخرى داخل املجاميع النسوية والسياسية.
هناك ثالثة لقطات من التفاعالت او باالحرى التواجهات مام
يحرضين باالرتباط مع هذا املوضوع .ومعظمها حصل خالل شهري
ترشين الثاين وكانون األول.

اجتامعات مجاميع الجندر للمجتمع الدويل
داخل املنطقة الخرضاء
متت دعوة ناشطات حرية املرأة اىل العديد من السفارات لغرض
مخاطبة النقاط الرئيسية التي تهم املرأة العراقية يف هذا املفصل
التأريخي وكان الحديث امام ممثيل-ات معظم الدول الغربية
املانحة والداعمة للعراق من ضمنها هولندا وبريطانيا والسويد.
وكنت انا ضمن الناشطات اللوايت مثلت موقف منظمة حرية املرأة
يف تلك الجلسات كام وذهبت زميالت اثنتان ممن لديهن قدرة
متثيل قضيتنا.

وغالباً ما بدأت هذه الجلسات بكلمة من احدى ممثالت التجمع
النسوي التابع للحزب الشيوعي العراقي ممن يعدّ دون مجامميع
الوثائق التي هيئوها كاسرتاتيجيات ليك تتبعها الدولة العراقية يف
سياساتها حول التعامل مع قضايا املرأة ،ومن ثم يتذمرون حول
صعوبة اقناع الدولة باتباع ما يخططون له من اسرتاتيجيات.
وعاد ًة ما تكون الناطقات باسم هذه املنظمة محاميات يتعاملن
مع قضايا املرأة بتجريد عالٍ وبشكل نخبوي ال ميت بصلة ألوضاع
االفقار والذل واالستغالل التي تعاين منها املرأة يوميا عىل االرض،
ولكن تعامل هذه الناشطات يبدو اقرب اىل املنطق الحكومي
حيث ان مراجع النقاش هي «األمن الوطني» و»مل شمل األرسة»
ومجالس حكومية اضافية للنظر يف شؤون املرأة ،اي باختصار
شديد ان منطقهن ينطلق من ارضية طبقية حاكمة ،ذكورية،
وترعى مصالح الدولة الربجوازية وتحاول احتواء قضايا املرأة مبا ال
يتعارض مع مصالح الدولة.
وتأيت بعدها فقرة كلمة ناشطة-ات منظمة حرية املرأة والتي
غالباً ما تبدأ من الواقع الحي الذي تعيشه ماليني النساء ،اال وهو
واقع صعوبات التعليم والعمل والتشدد االسالمي والفقر والتبعية
املفروضتان عىل املرأة مام يتسبب آلالف النساء والفتيات ان
يهربن من القسوة العشائرية الذكورية والتي تفرض عليهن عبودية
الخدمة املنزلية اىل جانب فرض الزواج ممن ال ترضاه الفتاة ،او منع
ارتباطها مبن ترغب ،مام يتسبب بحاالت كثرية االنتشار من العنف
املنزيل الشديد مام يدفع الفتيات اىل االنتحار او الهرب اىل واقع
مجهول ـ وعاد ًة ما تكون هذه االناث من الطبقة العاملة وليست
من اثرياء املنطقة الخرضاء ،وتكون ممن مل يتسنى لها فرصة
التعليم او العمل ،اي نساء بروليتاريات معطّالت عن العمل .وهنا
تستمر ناشطة حرية املرأة لتسأل املوجودين :مسؤولية من هي
حامية وانقاذ هذه اآلالف من النساء من قسوة الطرق وعصابات
البغاء واالستغالل الجنيس للنساء ،اليست مسؤولية الدولة حامية
املواطنة االنثى؟ ام ان الدولة تتنصل من هذا الدور وترتك التعامل
مع هذا املوضوع لذكور االرسة والعشرية سواء يقتلونها ام يرمونها
يف الشارع ،والدولة تعترب ذلك امراً شخصيا ال شأن لها به .وهنا
اعتدنا يف منظمة حرية املرأة ان ننتقد القوانني التي تك ّرس تبعية
وعبودية املرأة للعشرية وتسمح للعشرية بقتلها ان هي خرجت عن
قوانينهم التي تتبع «الرشف العشائري» ،ونطالب بالغاء الفقرات
من القانون التي تسمح بقتلها مع عقوبة مخففة للقتلة .وبعد ان
نستعرض اعداد حاالت النساء املقتوالت ،والهاربات ومن دون اية
هوية تضفي عليها الرشعية ،نستعرض كيف اننا يف منظمة حرية
املرأة فتحنا دورنا اليواء املرأة لحاميتها يف دولة ال توفر الحامية
للمرأة ،وكيف اننا قمنا بايواء ما يزيد عن  820امراة خالل خمسة
عرشة سنوات من العمل النسوي .وعندها تطلب منظمة حرية
املرأة من املجتمع الدويل ان يقف بالضد من سياسات الدولة
العراقية التي تدعم االرهاب الذكوري العشائري ،وتك ّرس عبودية
املرأة .وكذلك تطرح منظمة حرية املرأة السؤال امام ممثالت

املجتمع الدويل حو ماهية الدور الذي تقوم به مؤسسات االمم رشكاء ،بل يجب عىل الكل ان يكون اتباع لهم بسبب «امتياز»
يعطونه النفسهم بـ»ملكية» وطابو الحركة النسوية .وكانت بعض
املتحدة الخاصة بالجندر ان كانت ال تدعم حق املرأة بالحياة.
الشخصيات املحلية لالمم املتحدة موافقة لهم بشكل عام يف هذا
ويف اكرث من جلسة ،وخاصة يف السفارة الربيطانية ،دار نقاش املوقف اذ انهم يتشاركون الرأي يف التعاون مع الدولة وبالفهم
حاد بني ناشطة حرية املرأة جنات الغزي وبني ممثالت املنظمة الذكوري لقضايا املرأة..
التابعة للشيوعي العراقي ممن بدأوا يتهمون دور االيواء التابعة
ملنظمة حرية املرأة بانها دور غري رشعية او غري قانونية،
مصطفني الكتابات االكادميية واليساروية مام يهدف دراسة
بذلك مع مسؤويل الدولة من الذكوريني ممن ال يريدون اي ايواء
للمرأة العراقية املعنفة وضحية عصابات البغاء .كام واصطفت الحركة النسوية او يحاول قيادتها
معهن بالضد من ايواء املراة وحاميتها ضمن دور حرية املرأة متيزت الكتابات النسوية االكادميية يف العقدين االخريين بانتقاد
مسؤولة مؤسسة االمم املتحدة املكلفة بفتح الدار الحكومية آلية انخراط الناشطات النسوية ضمن املنظامت غري الحكومية (ان
اليواء للمرأة ،وهي دار مل تستقبل اال نساء قليالت بسبب الرشوط جي او) مدّ عية بان انفصال الحراك النسوي عن اليسار وخضوعه
رض بالحركة النسوية
الكثرية املوضوعة لالستقبال -مستمسكات اربعة ،وامر من القايض آلليات عمل ال أن جي او  NGOهو ما ا ّ
وموتفقة االب او الزوج .واتضح ّ
كم العداء املوجود لدى هذه وجعلها تنجرف باتجاه اليمني الربجوازي .ولقد نال هذا الطرح
املرأة
ومتكني
لحامية
املرأة
حرية
النساء للمرشوع النسوي ملنظمة
الكثري من التطبيل والتزمري من قبل كتابات نسوية يساروية
يف دور ايوائنا.
اكادميية كانت مستاء ًة من تنامي ضعف اليسار ،وكانت تبحث
ايهام أولوية األن :حامية املراة وحفظ كرامتها من االمتهان ،ام عن «شامعة» تلقي عليها اللوم يف ذلك.
كتابة الوثائق االسرتاتيجيات لتجميل صورة الدولة؟
من خالل تجربة منظمة حرية املرأة وحواراتنا منذ  2003ولغاية
يظل موقفنا يف منظمة حرية املرأة ان نتجنب العمل النخبوي االن ،نستنتج ما هو مغاير لذلك .نرى ان املنظامت غري الحكومية
بشكل لصيق مع املؤسسات الحكومية والربجوازية مام يعلن تظل متمسكة بخطها السيايس سواء كان ميينا ام يسارا ،قوميا
رص عىل ان نكون ام اسالميا ،ذكوريا ام نسويا ،ولكنها تتمسك بصفة ال أن جي
وبوضوع مواقعه الطبقية الربجوازية ،ونظل ن ّ
منوذجا مص ّغراً من مستقبل يحرتم املرأة ويك ّرس جهوده لتمكينها ،او بسبب حاجتها للصفة القانونية وكذلك للتمويل ليك تقوم
وهو هذا املجتمع الذي تحرص منظمة حرية املرأة عىل بنائه من بفعالياتها اليومية .وقد تعرفنا عىل كثري من الشخصيات التي كان
دون ان تنتظر املوافقات والـ»رشعية» واملوافقات «القانونية» من عملها يتبع كل األلوان يف قوس القزح السيايس يف العراق يف العقد
دولة االسالميني املتشددين والعشائر التي ترى نفسها فوق كل والنصف االخريتني .وان تربيرنا نحن للرتاجع الحاصل يف عموم
قانون .ونحن يف منظمة حرية املرأة نلتفت لوضع املرأة الربوليتارية الحركة النسوية العراقية وضمن جمع غري قليل من املنظامت
والتي فقدت مواقعها يف املجتمع بسبب عدم توفر العمل ،وبسبب النسوية هو تراجع الحزب الشيوعي العراقي عن مواقفه الطبقية
فقدان الحامية االرسية ،وبسبب تح ّول املفاهيم االجتامعية مام وتنازله امام التيارات االسالمية والعشائرية مام جعل منظمته
جعلها هدفا للهجامت الذكورية التي حولتها اىل مادة لالستعباد النسوية تتخاذل بقبولها لذكورية الدولة وهجمتها عىل املرأة.
والخدمة واملتعة واقصاءها خارج مجتمع عشريتها ان هي قاومت وذلك مام سحب جزءا غري قليل من املنظامت النسوية املنضوية
تحولها اىل اداة وسلعة يتم املتاجرة بها .واعلنا يف هذه االجتامعات حولهم بذلك االتجاه املتخاذل واملتنصل عن الدفاع الجريء عن
باننا يف حرية املرأة انقذنا ما يزيد عن مثامنائة امراة وفتاة من املرأة.
القتل والعنف واالتجار وأويناهم داخل دور ايواء منظمة حرية وضحنا من خالل الجزء االول من هذا املقال الفرق بني املواقع
املرأة حيث ان اجتامعاتنا الدورية معهن كانت مبثابة حلقات بث الطبقية الربوليتارية ملنظمة حرية املرأة وتلك املنظامت االخرى
الوعي النسوي الثوري لتحويلهن من «ضحايا» اىل ناشطات ثوريات التي اختارت االنتامء الربجوازي وهجر قضايا املرأة الربوليتارية
تحارب عنف الذكورية والعسكرتارية ،كام وانهن وبحكم تجاربهن املسلوبة من حق تقرير املصري .وتلك امناط اثنتني للعمل النسوي
املاضية كمواقع اجتامعية دنيا داخل املجتمع تشعر بالظلم الواقع امليداين ضمن املنظامت النسوية التي تشكل برمتها الحركة
ضد «االقليات االخرى» من النساء واملجتمع االيزيدي واملجتمع النسوية يف العراق .بقى ان نذكر منطا ثالثاً من العمل النسوي ،اال
االسود يف العراق .وتنتهي هذه الجلسات بالتذكري من قبل ناشطة وهو كتابات اكادميية تدرس الحركة النسوية كفعاليات ونصوص
حرية املراة بان وقوف املجتمع الدويل كمتفرجني غري متدخلني محاولة وضعها عىل الخارطة املعرفية والسياسية كاالكادميية زهراء
تدفع مثنه اكرث من ألف امراة تقتل سنويا يف العراق تحت ما عيل ممن تفحصت العمل امليداين للمنظامت النسوية يف العراق
يس ّمى بالقتل غسال للعار تحت مرأى ومسمع من الدولة التي وقابلت شخصياتها وال تزال تعمل عىل تكملة بناء فهم معريف
يدعمونها وميكنوها ويق ّونها.
لعمل هذه املنظامت دون احكام مسبقة بالضد من عملها ،وهو
منوذج يساعد عىل تطوير فهم الخطوط السياسية املوجودة ضمن
النقاشات ضمن مؤمترات االمم املتحدة حول الحركة النسوية.

القوانني

متثلت يف اجتامعني تم التنظيم لها من قبل مؤسسة االمم
املتحدة ملساعدة املنظامت غري الحكومية يومي  26و 27حول
مسودة قانون الحامية من العنف االرسي وكذلك حول فقرة 409
من قانون العقوبات والتي تسمح بقتل النساء من دون عقوبة
تُذكر لقتلة النساء من قبل القضاء .يف مناقشة القانون ،كان
هناك موقفان ،االول من قبل مجموعة الشيوعي العراقي والتي
استقتلت من اجل امرار القانون بكل عيوبه بعد عملهم الدؤوب
يف التفاوض حوله مع لجان الربملان .واملوقف الثاين كان من قبل
حرية املرأة بان القانون ينكر وجود العنف ضد املرأة من خالل
تسميته والتعاريف املوجودة به ويهدف لَم شمل االرسة عوضا
عن حامية املراة من العنف الذكوري .ومن الناحية العملية ،ان
القانون يحدد مهمة حامية املرأة او باالحرى ايواءها بالدولة فقط
– مام يتضمن منع الصفة القانونية عن اية دور ايواء خارج اطار
الدولة .وكانت الجهة املكلفة بايواء املرأة من قبل الدولة حارضة
يف املؤمترين ،وعربوا عن العجز املفروض عليهم بسبب انعدام
التمويل او التسهيالت القانونية لعملهم مام يدل عىل انعدام
االرادة السياسية لدى الدولة بتوفري اية حامية للمرأة خارج اطار
العائلة .عربنا يف منظمة حرية املرأة عن رضورة ان يشمل القانون
فقرة تسمح للمنظامت النسوية بايواء املرأة ايضا ،ووضحنا ان دور
االيواء التابعة لنا فيها ميجموع  52امراة حاليا مع  25طفل حالياً،
بينام الدور الحكومية برمتها فيها امراة واحدة سجينة فقط -الن
دورهم ليست اماكن لتمكني املرأة ولكن فقط سجون وبتأثيث
مناسب .ولذا كان موقف منظمة حرية املرأة ان هذا القانون ال
يزال قارصا عن الدور املطلوب منه ،ويحتاج اىل تعديالت قبل
عرضه عىل الربملان.
اما يف النقاش حول فقرة قانون العقوبات التي يسمح بقتل النساء
محام يلوم االحزاب االسالمية عىل مآيس
فشب نقاش حاد بني
ٍ
ّ
القتل الجامعي للمراة وينزِه الذكورية العشائرية من املوضوع
وبني برملانية وعضو سابق يف مجلس الحكم والتي وضعت اللوم
عىل اطراف عشائرية ون ّزهت االحزاب االسالمية .قاطعناهم
وانهينا نقاشهم بوضع اللوم عىل الطرفني بالتساوي ،اذ ان االسالمي
رشع لقتل املرأة والعشائريون ينفذون حكم االعدام عىل املرأة
ي ّ
باياديهم .اما النقاش السائد بني املنظامت النسوية ومن ضمنها
تلك التابعة للشيوعي العراقي فكان متخلف الطابع وتنقصه
االنسانية ،اذ طلب الجمع االكرب اعطاء املراة الحق بقتل الرجل
فيام لو «تلبس بالجرم داخل دار الزوجية» اسوة بالرجل ،وكأن
القتل املوجود يف املجتمع ليس كافيا ،وهم يريدون ان يزيدوا
منه .نحن يف منظمة حرية املرأة قاطعناهم مرة اخرى وطلبنا
ً
وخاصة قتل النساء كام
اي كان،
إلغاء الفقرة  409ومنع القتل من ٍ
يسمح به هذا القانون ويعطيه حكام مخففا مام ال يتم تنفيذ اي
جزء منه يف محاكم القضاء.

وهنالك ايضا كتابات يساروية تتميز بتجريد عالٍ عن الواقع ومن
قبل كاتبات تنأى عن ان تتسخ يداها بالنشاط امليداين مع املرأة
يف الحياة اليومية؛ ولكنها ال تتورع عن التقليل من شأن وموقعية
املنظامت املنهمكة بالعمل النسوي بكل ميادينه الخطرة ،بل
وتلجأ مر ًة اىل اتهامها باإلن جي أوية  ، NGOizationومرة ثانية
بكونها طفيلية وتعتاش عىل طاقات الحزب السيايس ،ويف الفرتة
املؤخرة قامت الكاتبة بتسليط نقدها عىل املهمة األخطر ضمن
مهام منظمة حرية املرأة ،اال وهي مهمة حامية املرأة ضمن دور
االيواء ذات املواقع الرسية بعيدا عن مرأى العشائر وامليليشيات.
وتذكر بان حاميتها ضمن هذه الدور هو «...ابعادها عن الحياة
االجتامعية الطبيعية ناهيك عن االنخراط يف الحياة السياسية ،بحجة
حاميتها من عنف االخرين ».هذا الكالم يجعل ناشطات حرية
املرأة يتساءلن عن مدى تفهم او اكرتاث الكاتبة لالوضاع الحياتية
املُعاشة من قبل املرأة العراقية املج ّردة من العمل والدراسة وقدرة
االختيار لحياتها الشخصية وبالنتيجة الفاقدة للقرار حول كل ما
يخص حياتها .هل ان امراة كهذه لها حرية االنخراط يف الحياة
السياسية ام حرية التمتع بالحياة االجتامعية الطبيعية؟ وماذا
يكون رأي هذه الكاتبة ان كانت احدى قريباتها من الشابات يف
حاجة ماسة اىل االيواء انقاذا من القتل «غسال للعار» ،هل ان
الكاتبة تطلب منها ان تنخرط يف حياة سياسية واجتامعية طبيعية
يف الوقت الذي هي مهددة بالقتل؟ ان هذا املوقف للكاتبة والذي
ينكر جدوى العمل النسوي القائم عىل حامية املرأة يف حقيقته
ميكن تصنيفه كجزء مك ّمل ملوقف املنظامت النسوية للشيوعي
العراقي والتي اختارت الرتفّع عن الواقع املأساوي للمرأة واالكتفاء
بالتوجيهات النخبوية من قبيل اللويب القانوين والوعي السيايس
واحالم العيش داخل «حياة اجتامعية طبيعية» واالكتفاء بالرتكيز
االجوف عىل اهمية الوعي السيايس.

استنتاجات موجزة

ان العمل النسوي الثوري ال ميكن ان يكون منشأه ذهني مثايل
ال عالقة له بحركة املجتمع املتغرية ابدا ودوماً؛ كام وان هذا
العمل النسوي ليس مجرد ترديد لشعارات جوفاء او توجيهات
«ايديولوجية» ال تقارن نفسها بظروف الواقع املُعاش يف العراق؛
بل هو مراقبة يومية لظروف امليدان النسوي ،وفصل الصفوف او
االنتامء الطبقي عن الربجوازية والحرص من االنجراف يف النخبوية
االقتصادية السائدة ضمن املنظامت النسوية ،وبالتأكيد ال ميكن
ان يكمن الجواب يف حلول ايديولوجية جاهزة ومسبقة ووصفات
تصلح لكل مكان وزمان .وقد يخطر ببال القارئ-ـة هنا سؤال
يجب التعامل معه :ملاذا تدخلون املنطقة الخرضاء وملاذا تتعاملون
مع برجوازية الدول االخرى؟ وما هو الثوري والشيوعي يف ذلك؟
وما هي نظرتكم وتوجهكم يف زج املرأة ضمن حركة اجتامعية
ثورية .وما هو منربكم النسوي الذين يقوم بتنظيم نضاالتكم؟ كل
هذه اسئلة نضعها امام اعيننا يف نضالنا اليومي ،خالل التعامل
مع االسلحة الحكومية املوجهة ضدنا من قبل مؤسسات الدولة،
وخالل تعاملنا مع النساء والفتيات ممن رفضن قسوة الواقع
املحيط بهن وقررن التم ّرد الفردي والبحث عن واقع افضل .ان
التحول االجتامعي الثوري لهذه النساء والفتيات ال ينفصل عن
التحول االجتامعي الثوري للمجتمع املحيط بنا؛ وبقي علينا
ان نجد الحلول يوما بيوم وضمن منظار جديل يتفاعل مع كل
الظروف املحيطة بنا وال يرتفع عنها ترفع االيديولوجيني البعيدين
عن الحدث والنشاط النسوي.

كانت اطراف من االعالم الحكومي ومجلس القضاء االعىل وبرملاين
من اللجنة القانونية ووزارة الداخلية وخبريات من االمم املتحدة
كلهم حارضون-ات يف االجتامعني ويدونون املالحظات حول
املواقف والنقاشات .وعند طلبهم من املؤمترين بان يشكلوا
مجاميع ليك يأخذوا القرارات حول كيفية الدفع باتجاه ترشيع او
تغيري القوانني ،اتضح موقفان من قبل مجموعة منظمة الشيوعي
العراقي :أولهام هو ان التعاون مع الجهات الحكومية أولوية عىل
اي عمل نسوي يف هذا املضامر ،مام يتضمن الرفض الي ٍ
تحد او
إرادة نسوية تفرض نفسها عىل الدولة .واملوقف الثاين كان برفض
اي تقسيم للعمل ما بني املنظامت النسوية وحسب االختصاصات2018-12-11 ،
بل كان خطابهم بـ»اننا كلنا نعمل عىل كل يشء يف نفس الوقت» مقالة الكاتبة نادية محمود يف الحوار املتمدن 2018-11-26
مام كانوا يقصدون به رضورة احتكارهم للعمل النسوي من دون 619305=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
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منظمة البديل تشارك بتظاهرة ترفض صمت الدولة عن القتل العشائري للنساء
محلة الـ  16يوم ال للعنف ضد املرأة

تحت شعار  :عار عىل دولة ال تعاقب قتلة النساء ,نظمت منظمة حرية
املرأة يف العراق  OWFIبالتعاون مع لجنة تنظيم بغداد ملنظمة البديل
الشيوعي يف العراق و والحقوقي السيد محمد جمعه و أطراف وشخصيات
اخرى مدافعة عن حقوق املرأة وحرياتها ومساواتها  ،وقفة جامهريية يف
شارع املتنبي يف  ٢٠١٨ /١١/ ١٦ضمن (( حملة الـ  16يوم ال للعنف ضد
املرأة )) التي تقيمها منظمة حرية املرأة يف العراق سنوياً يف العاصمة بغداد
ويف غريها من املدن.
شارك يف هذه الوقفة املئات من مدافعي تحرر املرأة و مساواتها مع الرجل
من كال الجنسني.
تخللت التظاهرة كلامت من قبل املشاركات و املشاركني  ،منددين بالعنف
املفرط ضد النساء يف املجتمع تحت مسميات غسل العار ،جرائم الرشف ،
النهوه  ،الفصلية ،القتل العشائري ،الزواج القرسي  ،زواج القارصات وتعدد
الزوجات  ،يف ظل القوانني العشائرية السائدة و صمت مؤسسات الدولة
تجاهها .
ألقت ينار محمد رئيسة منظمة حرية املرأة يف العراق كلمة نددت فيها
باملامرسات الالإنسانية والعنف الوحيش املامرس ضد املرأة  ،وتخاذل الدولة
تجاه هذه القضية التي تذهب ضحيتها يف كل عام ما ال يقل عن الف امرأة
وفتاة يف العراق  ،هذا واتهمت السلطات بالتسرت عىل القتلة متاشياً مع
توجهات لإلسالم السيايس املناهضة للمرأة وحقوقها.
ويف سياق خطابها أشارت اىل أنه :
( يتم قتل املئات من النساء يف العراق يف كل عام ،بل ويتجاوز الرقم الحقيقي
األلف امرأة سنويا ،عىل يد الذكوريني العشائريني تحت مسميات االنحراف
األخالقي والناموس وحامية رشف العائلة والعشرية والتقاليد البالية  ،عرب
إلصاق تهمة الرذيلة بهن ،التبجح بالرشف يف قمعها ،حرمانها من ابسط
أوجه الحرية وتقرير مصريها ومنط حياتها و املشاركة يف القرار حول حياة
العائلة وأطفالها  ،مح ّولني إياها اىل مملوك مستعبد وظيفتها تقترص عىل
قضاء حياتها بني جدران املنزل تتكفل طوال حياتها بتقديم كافة الخدمات
املنزلية باملجان و كوسيلة لإلنجاب و اداة لتلبية الحاجات الجنسية للزوج

حتى لو كان ذلك باإلكراه ،اذ ان املرأة حسب
الفكر العشائري الذكوري عبدٌ خادم و مطيع
وييل عليها أوامره وطلباته
لسيد ذكر يفرض ُ
دون ان يكون لها حق االعرتاض و الرفض ).
هذا و تطرقت ايل  (:الوضع الكاريث الذي فرض
عىل املرأة وبوجه خاص بعد  ٢٠٠٣ويف ظل
مضاعفة معاناتها  ،تسعى املؤسسة القضائية
يف العراق لتوفري الدعم القانوين للقتل
العشائري للمرأة بتثبيت بعض الفقرات يف
قانون العقوبات الذي يسمح للذكور القتلة
بالتنصل من جرمية القتل وبدواعٍ ال تبتعد
عن التبجح الذكوري بالقضاء عىل التمرد
النسوي الفردي لدى االناث الرافضات للقمع
والتحكم الذكوري العشائري .وبالرغم من
مطلب الحركة النسوية إللغاء الفقرة  409من
قانون العقوبات والتي توفر الغطاء القانوين
لقتل النساء ،مل تتحرك وزارة «العدل !» قيد امنلة من مواقفها العشائرية
رشعني اسالميني بصياغة وسن املزيد من القوانني
الذكورية ،بل وطلبت من م ّ
املعادية للمرأة ولحقوقها ،ويف مسعاهم الرجعي واملناهض للمرأة ،لجأت
بعض تيارات اإلسالم السيايس بطرح القانون الجعفري والذي ميعن التحقري
باملرأة الشابة واملس ّنة والطفلة بأشكال ال يتقبلها املجتمع العرصي يف
العراق .لقد آن األوان لدولة العراق ان تعرتف باملرأة كمواطن كامل األهلية
و الحقوق وليس كمملوك مستعبد تابع ملالكه ،وان متنع حق قتل املرأة
من قبل الزوج واالب واالخ ،وان تتعامل مع املرأة كإنسانة كاملة الحقوق
.عار
واالمتيازات شأنها شأن الرجل ،وان تكون الدولة مسؤولة عن حاميتها ٌ
عىل دولة تسمح ،بالقتل العشائري للمرأة تحت ذريعة الرشف الذكوري).

املدافعة عن حقوق املرأة و مساواتها الكاملة مع الرجل
بالوقوف بوجه السياسات الرجعية والالإنسانية لسلطة
امليليشيات يف اضطهاد املرأة ورشعنة قتلها بهدف فرض
املزيد من الرتاجع عىل املجتمع ونفي وإقصاء دور النساء
يف حياة املجتمع .

القت الناشطة النسوية أحالم العبيدي كلمة نددت فيها
بشيوع جرائم العنف والقتل العمد للنساء بشكل مخيف
خالل سنوات حكم امليليشيات الطائفية يف العراق بعد
عام  ٢٠٠٣ومساهمتها بشكل مبارش يف تجسيد هذه
الظاهرة الوحشية وفرض الرتاجع عىل املرأة و دورها يف
حياة املجتمع  ،وعربت يف حديثها عىل أن (( قتل املرأة
من قبل العشائريني ليس غسالً للعار ،بل هو تكريس
واعالن لعار الذكوريني العشائريني وكراهيتهم لحياة املرأة
ولِ َحقّها يف حياة حرة كرمية ،وان هذه املواقف ليست
سوى تعبريا عن مدى اجرامهم وتخلفهم )) كام أكدت يف
حديثها عىل أن (( منظمة حرية املراة يف العراق  ،ترفض
وتشجب بشدة املوقف املتواطئ للدولة مبثابة رشيك وداعم لقتل النساء))
وطالبت السلطة (( باإللغاء الفوري لفقرة  409من قانون
العقوبات ومحاسبة مرتكبي جرائم غسل العار وإعتبارها
جرمية جنائية متعمدة مع سبق اإلرصار والرتصد))  .و يف
ختام كلمتها ناشدت الجامهري بالوقوف ضد هذه الهجمة
الرشسة التي تنفذ بعلم السلطة وتحت مظلتها القانونية .
هذا وشارك املتظاهرون الرافعون للالفتات والشعارات
املنددة بقتل النساء وتواطؤ الدولة تجاه هذه االعامل

الوحشية التي ترتكب بحق املرأة  ،يف إلقاء الشعارات
وطالبت يف حديثها مجلس القضاء األعىل بـ (( إلغاء جميع القرارت والهتافات باملطالبة بالتحرر و املساواة الكاملة للمرأة مع
والقوانني التي تساهم يف تشديد اضطهاد املرأة وتربير اضطهادها وقتلها الرجل ( نعم...نعم للمساواة
بذرائع شتى بل ويجب عليها اعتبار قتل املرأة جرمية جنائية يعاقب عليها
املرتكب بأقىص العقوبات ملا يرتب عىل هذه الجرائم من آثار نفسية نعم ..نعم للحرية
ومعنوية وإجتامعية مدمرة لعوائل الضحية وبوجه خاص عىل األطفال ))  ،وألف ال لجرائم قتل النساء ) .
ويف ختام كلمتها ناشدت الرفيقة ينار الجامهري (( بالوقوف بشدة ضد هذه
الظاهرة الالإنسانية والصمت املتعمد للدولة تجاهها ،ودعمها املبارش وغري هذا وكان لوكاالت األنباء العاملية وقنوات التلفزيون ،من
املبارش لها عرب تجاهلها وعدم إلقاء القبض عىل القتلة والجناة وعدم اتخاذ ضمنها ( وكالة رويرتز لألنباء وقناة الحرة التلفزيونية)
اإلجراءات القانونية الالزمة لردعهم والحد من هذه الجرائم الوحشية حضوراً ملفتاً شاركت بنقل التظاهرة وإجراء املقابالت
الفاضحة)) .
الحية وعىل الهواء مبارشة مع عدد من املشاركات يف هذه
التظاهرة ومن ضمنهن ينار محمد رئيسة منظمة حرية
شارك الحقوقي األستاذ محمد جمعه املبادر لتنظيم هذه الوقفة والذي كان املرأة يف العراق والناشطة النسوية أحالم العبيدي .
له دور بارز يف إلقاء الضوء عىل الجوانب القانونية للتصدي لهذه الظاهرة
الالإنسانية و الحد منها  ،بكلمة أشار فيها اىل اآلثار السلبية واملدمرة لسياسة
الدولة يف دعم وتجسيد هذه املظاهر املعادية للمرأة واإلنسانية ومدى
املركز اإلعالمي ملنظمة حرية املرأة يف العراق  /التقرير
تأثريها يف فرض الرتاجع عىل املجتمع .
من إعداد نزار عقراوي
كام وألقى رشيد إسامعيل عضو اللجنة املركزية ومسؤول لجنة تنظيم بغدا
ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق كلمة فضح فيها الوجه العاري للنظام ٢٠١٨ \١١\ ١٦
الرأساميل بشكل عام وسلطة أحزاب اإلسالم السيايس امليليشية يف العراق
يف معاداة املرأة ومناهضة حقوقها وحريتها  ،وطالب الجامهري والقوى

محلة الـ  16يوم ملناهظة للعنف ضد املرأة
وشارك يف الندوة اطباء من دائرة صحة بغداد واملركز الصحي فخري الجميل قبل الناشطة احالم طه والناشط ماجدحميد
وكادر من الرشطة املجتمعية وبحضور ناشطات املنظمة وتم األتفاق عىل والناشطة رحاب .
تشكيل فريق عمل لرصد حاالت العنف ضد املرأة وتوفري املالذات اآلمنة
.8أقام فرع منظمة حريةاملرأة يف العراق فرع
للنساء املعنفات واملرشدات .
الديوانية وضمن حملة ال 16يوم ملناهضة العنف
.4وضمن حملةال 16يوم ملناهضة العنف ضد املرأة شاركت الست ينار ضداملرأة تجمع نسوي وندوات توعيةخاصة
محمد رئيسةمنظمة حرية املرأة يف العراق يف الندوةالحوارية التي أقيمت بالحملة مع مشاركة عدد من نساء الديوانية
يف املنتدى القايف النسوي وتحت شار (مناهضة العنفضد املرأة يف مواقع وشاركت يف أدارةالندوات التوعوية الناشطة
العمل) وكانت مداخلة رئيسة املنظمة ينار محمد مهمةجدآ من خالل النسوية الست سالمة الصكبان والناشطة ام البنني
النقاط املهمة وسبل معالجتها كذلك تطرقت اىل موضوع غياب قانون العمل ومتفي الندوة توعية النسوة يف املحافظة عىل
كيفية الحد من ظاهرة العنف التي تتعرض لها
لحاميةاملرأة العاملة .
املرأة هناك .ومترفع الشعارات التي تندد بايقاف
ضمن حملة ال16يوم ملناهضة العنف ضد املرأة والتي بدأت بتاريخ
العنف ضد املرأة .
 2018/11/25قامت منظمة حرية املرأة يف العراق املقر الرئييس وفروعها يف
املحافظات بعدة نشاطات
.5وكذلك ضمن حملةال 16يوم ملناهضة العنف ضداملرأة متت استضافة .9كذلك قام فرع منظمة حريةاملراة يف محافظة
ضمن
املساواة
اذاعة
يف
العبيدي
احالم
الناشطة
البرصة بأعداد ندوات توعية للنساء والتطرق اىل
والناشطة االيزيدية فائزة الياس يف الندوة الحوارية التي أقامها معهد املرأة
برنامج أنهيض الذي يعده ويقدمه امري عبد وكان حاالت العنف التي تتعرض لها املرأة البرصية يف
املوضوع العنف االرسي اسبابه وآليت الحد منه ظل الظروف الراهنة وكذلك اىل حاالت العنف التي تتعرض لها الناشطات القيادية وكان موضوع الندوة حول موضوع مكانةاملرأة يف املجتمع العراقي
وباألخص العنف ضد املرأة .
ودور الحكومة يف تغيري واقع املراة ومشاركة األعالم املستقل ومنظامت
النسويات املدافعات عن الحقوق يف ظل االوضاع غري املستقرة هناك.
املجتمع املدين يف التغيري واعطاء املرأة املكانة املرموقة لها ..وكانت مداخلة
كذلك متت استضافة الناشطةاملدنية انتصار امليايل
يف اذاعة املساواة ضمن موضوع حملة ال 16يوم هذا وتستمر منظمة حرية املرأة يف العراق بنشاطاتها امليدانية ومستمرة يف ناشطات املنظمة مهمة ونالت اهتامم الحضور.
نضاالتها من أجل النهوض بواقع املرأة وتحقيق الحرية واملساواة.
ملناهضةالعنف ضداملرأة .
التقرير من إعداد الناشطة أحالم العبيدي
.10وعىل مدى يومني متتتاليني /27_26نوفمرب  2018/شاركت ناشطات
.6كذلك وضمن برنامج (أألىن هي االصل )الذي منظمة حرية املرأة يف العراق وبحضورالست ينار ينار محمد رئيسةاملنظمة بتاريخ 2018/12/7
تقدمه الناشطةدايا الحسناوي متت استضافة يف ورشةالعمل التي أقامها مكتب األمم املتحدة(يونامي) ملناقشةتعديل
الناشطة التالبويةزهراء اليارسي وكان موضوع املادتني القانونيتني  409و 398من قانون العقوبات وكان لرئيسة منظمة
الحلقة العنف الذي تعاين منه النساء يف ظل دور مهم يف طرح موضوع حق املرأة يف الحياة ألنها انسان كامل االهلية .
مجتمع ذكوري عشائري.
 .11وضمن حملة ال  16يوم ملناهضةالعنف ضد املرأة تم تنظيم وقفة
.7أما ضمن نشاطات فروع املنظمة يف املحافظات احتجاجية يف شارع املتنبي ضد جرائم الرشف وكذلك ضد قوانني الفصلية
فقدكان لفرع سامراء نشاط متميز حيث اقام والنهوة وزواج الصغريات وارتفعت اصوات ناشطات املنظمة وهن يدافعن
الفرع تجمع نسوي ضم عدد من النساء وناشطات عن النساء وبكل قوة وتحدي وأرصار ورفعن الشعارات االحتجاجية هذا
 .1عمل بوسرت يخص الحملة وذلك بعداالتفاق من قبل الناشطات عىل
فرع سامراء واقضية صالح الدين حيث أقيمت ندوة حوارية ضمن حملة وقد شاركت رئيسة املنظمة بهذه الوقفة كام شارك الوقف االحتجاجية رفقاء
التصميم وقدقام بتصميم البوسرت الزميل عدنان النعيمي
ال 16يوم ملناهضة العنف ضد املرأة وكانت الندوة بحضور املحامي حاتم منظمة البديل الشيوعي املنارصين للمرأة واملطالبني بالحرية واملساواة
.2قام عدد من نشطاء املنظمة بنرش البوسرت عىل الجدران والغرض من ذلك السامرايئ املستشار القانوين للمنظمة وتم تعليق وحمل البوسرت الذي
الكاملة .
ميثل العنف
هوتوعية الجامهري لهذه الحملة ملناهضة العنف ضد املرأة .
.12وضمن حملةال 16يوم ملناهضة العنف ضد املرأة
ضد ا ملر أ ة
شاركت ناشطات املنظمة احالم العبيدي وأقبال صالل
 .3وبتاريخ  2018/11/25أقامت منظمة حرية املرأة يف العراق املقر العام يف و قد ا د ير ت
بغداد ندوة حوارية صحية وتحت شعار (العنف وآاره عىل أملرأة وأملجتمع الندوة من
نرش الـ يب يب يس مقطعا مصوراً حول
احد دور االيواء العائدة لنا بعد زيارتنا
يف منتصف الشهر املايض .ان اختيار ينار
محمد ضمن الـ  100امراة االكرث نفوذا يف
العامل كان أمراً سياسياً واجتامعياً للتنبيه
عىل االجرام املقرتن بأوضاع كراهية املرأة
وقتلها وعدم حاميتها من قبل الدولة ...
وكيف ان مجموعة من النساء اخذت عىل
عاتقها مهمة بهذه الخطورة واالهمية.
مبادرة يب يب يس لـ  100امرأة :النسوة الـ
 100األكرث نفوذا وإلهاما
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الذكرى اخلامسة عشر لتأسيس
احتاد اجملالس والنقابات العمالية يف العراق
رسالة تهنئة مبناسبة الذكرى اخلامسة
عشر لتأسيس احتاد اجملالس والنقابات
العمالية يف العراق .
اىل العامل يف العراق
اىل النقابات واالتحادات العاملية يف العراق
اىل االعزاء يف اتحاد املجالس والنقابات العاملية يف العراق
نهنئ انفسنا بحلول الذكرى الخامسة عرشة لتأسيس اتحاد املجالس والنقابات
العاملية يف العراق ،الذي يوافق يوم السبت املصادف .2012-12-08
لقد كان تأسيس االتحاد مبادرة من العامل والناشطني العامليني الذين يريدون بناء
املنظمة العاملية بانفسهم ،خارج االطر الحكومية والتدخالت واصبح االتحاد ملهام
للحركة النقابية بهذا االتجاه ،وقد فتح باب املبادرة العاملية للتنظيم امام العامل.
كان توقعنا وكانت امالنا اوسع بكثري عام  ،2003وكنا نتطلع للعب دور اكرب واعمق
تأثرياً للعامل يف الحياة السياسية ويف التنظيم ،وما زال هناك امل ببناء حركة ناضجة.
اليوم نحتفل بذكرى تأسيس االتحاد يف الوقت الذي تتصاعد الحركة العاملية عامليا،
وتنتهج اسلوب املبادرة واالجتامع العام ،وهي التقاليد التي كان االتحاد يتطلع
لرتسيخها وتقويتها يف صفوف العامل.
ان تصاعد وتقدم الحركة يف فرنسا واوربا وايران وتركيا وتونس ومرص ،ويف العراق
حيث مل تتوقف الحركة املطلبية ،يلهمنا اكرث ويربهن ان توجهنا وتقليدنا هو التقليد
الحي .وحيث تصبح سياسة النقابية التقليدية واساليبها تحت السؤال.
اىل املزيد من العمل ،لبناء اركان االتحاد واسسه وتوسيعه ،ليكون ملهام للحركة
العاملية وتقليدا فعاال ووسيلة نضالية بيد العامل.
فالح علوان
2018-12-08
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