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بيان منظمة البديل الشيوعي يف العراق
القوات الع�سكرية
االمريكية يف حول اغتيال الروائي عالء مشذوب يف مدينة كربالء
العراق
ومنطلقات
�سيا�ستنا

تتجه انظار املجتمع منذ فرتة ليست بقليلة نحو تصاعد دور أمريكا
العسكري والسيايس يف العراق .يف مواجهة هذا الوضع ،تتصاعد األصوات
من داخل بعض أوساط الجامهري يف وسط وجنوب العراق برضورة اخراج
القوات االمريكية من العراق ،ولكن وباملقابل ،هناك أوهام داخل قطاعات
أخرى من الجامهري تفضل الوجود األمرييك لكونه سيضع حدا لحكم تيارات
اإلسالم السيايس وتطاوالت امليليشيات وسيطرتها عىل الحكم ومقدرات
الجامهري .كام ويف هذه األجواء ،كثريا ما نسمع ترصيحات يديل بها ممثلو
القوى امليليشية املسلحة والفاعلة يف العراق ،والتي هي باألساس موالية
إليران ،تؤكد عىل ان تنصاع أمريكا لطلبهم السيايس برتك العراق واال
سيلجؤون اىل طرد تلك القوى عن طريق العنف و «املقاومة» ،أي االعامل
العسكرية والعنيفة .القصة ال تنتهي هنا ،بل تذهب الشائعات ابعد من
ذلك وتتخيل سيناريوهات مختلفة منها احتامالت قيام أمريكا بانقالب
عسكري يف العراق ،او اخذ زمام االمور بأيديها مبارشة خالل الفرتة القليلة
القادمة .اما فيام يخص حكومة عبد املهدي فأنها اكتفت بإعالن عدد القوات
االمريكية يف العراق والتأكيد عىل ان مهمة تلك القوات هي فقط لتدريب
قوات الحكومة العراقية.
تتغري ردود األفعال حول هذه التطورات يف املناطق الغربية من العراق،
الرمادي وصالح الدين وغريها ،ويف إقليم كوردستان ،حيث ان املنطقتني
متأثرتني باألساس بنفوذ األفق السيايس واسرتاتيجيات القوى القومية
واإلسالمية -القومية السائدة هناك .هذه االفاق ،خلقت اوهاما لدى بعض
أوساط سكان هذه املناطق ،اذ ومن حيث اتجاهها العام ،ترى أمريكا اهون
الرشين يف الخيار بني قوى تيارات اإلسالم السيايس الشيعي وميليشياتها وبني
امريكا.
فام هو اذن موقف الشيوعيني وتحديدا منظمة البديل الشيوعي من هذه
املسألة؟.
موقفنا السيايس تجاه تدخالت أمريكا يف العراق هو ادانتها ومناهضتها
والنضال من اجل انهاء وجودها العسكري فيه .نحن كمنظمة شيوعية
وبروليتارية فاعلة داخل العراق وكفصيل اممي من فصائل الحركة
الشيوعية العاملية والربوليتارية نناهض بشدة سياسات واسرتاتيجية أمريكا
داخل العراق ونقف بوجه الصفقات واالرتباطات التي تعقدها السلطات
الحاكمة يف العراق وبعض القوى السياسية مع أمريكا لتحقيق مصالحها
واسرتاتيجيتها.
ان تاريخ هذه الدولة اإلمربيالية ،ومنذ ان أصبحت قطبا دوليا إمربياليا
ورشطي العامل ،هو تاريخ ارتكاب الحروب واملجازر الشنيعة ومامرسة
إرهاب الدولة بأبشع اشكالها وتدمري املجتمعات .وهو تاريخ فرض األنظمة
الدكتاتورية عىل بقاع األرض املختلفة ،وتقوية اإلسالم السيايس ،بشقيه
السني والشيعي والطائفيني والقوميني من مختلف االشكال والقوميني-
الفاشيني والعسكريني املستبدين ،يف منطقة الرشق األوسط ،وفرضها عىل
جامهري العامل والكادحني والتحررين عىل مر العقود.
ان املآيس املهولة التي عانت منها الجامهري يف العراق وباألخص خالل
 3عقود املاضية بسبب حروب أمريكا املتتالية عىل العراق وحصارها
االقتصادي عىل هذه البالد وجرامئها البشعة بحق املواطنني ،بدأً من تسليم
السلطات اىل تيارات اإلسالم السيايس والقوميني والطائفيني وصوالً اىل بناء
النظام السيايس يف العراق عىل أساس املكونات والتقسيامت الطائفية
والقومية ،جميعها كوارث ال ميكن غض الطرف عنها للحظة .علينا ان ال ندع
أحد يخدع الجامهري بدعوته اىل اهامل تلك الجرائم والسياسات بذرائع
سياسات نفعية محلية تخدم من حيث األساس التيارات واألحزاب اإلسالمية
والقومية والنيو ليرباليني الرأسامليني.
مل تكن الحرب والدمار والهالك التي مارستها أمريكا ضد العراق خالل
العقود املاضية اال امتدادا لسياسة فرض هيمنتها العسكرية والسياسية
ومصالحها االقتصادية بوجه رقبائها العامليني من التكتالت االقتصادية
والسياسية والعسكرية االمربيالية.اذا فمساعي أمريكا الحالية لتثبيت
وجودها وتعزيز قواتها العسكرية يف العراق ،كام رصح به ترامب قبل فرتة،
تشكل حلقة أخرى من حلقات تلك السياسة واالسرتاتيجية التي تبنتها
وباألخص منذ ، 2003ولكن يف ظروف أخرى وتوزان قوى آخر ،دولية
وإقليمية وبذرائع جديدة.
ليست ذرائع أمريكا ،كمحاربة داعش والحد من تدخل إيران يف املنطقة ،إال
لالستهالك املحيل والعاملي ،اذ هناك حسابات جيوسياسية ابعد تتبعها أمريكا
عىل صعيد املنطقة وتريد ،انطالقا منها ،إبقاء وتعزيز قواتها بشكل ثابت يف
العراق .مهام كانت الذرائع ،فان استمرار وجود القوات االمريكية يف العراق
وتعزيزها ليست سوى تجسيد لهيمنة أمريكا عىل الحياة السياسية يف البالد
واستمرار احتاللها له بشكل أخر.
ان املوقف السيايس العميل ،الشيوعي واالممي ،هو الوقوف بوجه هذه
الهيمنة السياسية وهذا االحتالل ،شبه املقنع ،من خالل شن الحمالت
السياسية الواسعة وتنظيم مختلف اشكال االحتجاج الجامهريي السيايس
واملدين بوجه تواجد هذه القوى يف العراق وبوجه استخدام العراق الي شكل
من اشكال العمل العسكري واملراقبة ضد أيا كان يف املنطقة.
من الواضح بانه من واجب الشيوعيني والتحررين والعامل والكادحني ان
يقفوا بحزم ضد سياسات أمريكا يف تحويل العراق اىل قاعدة لشن أمريكا
الحرب عىل إيران ومكانا ألمرار مخططاتها املناهضة للجامهري يف إيران.
تعمل أمريكا ،كام هو معلوم ،وضمن سياق حملتها ضد النظام اإليراين ،عىل
تقوية وتسليح ومتويل األحزاب واملجموعات القومية والطائفية واملليشياتية
املتنوعة املعارضة لهذا النظام من أمثال «مجاهدي خلق « وغريها بغية
أمرار مصالحها وتكرار سيناريوهات العراق وسوريا وهذه املرة يف ايران .انها
تقوم بذلك ،وقبل كل يشء ،لسد الطريق امام تطور نضاالت الطبقة العاملة
والجامهري الكادحة والحركة الشيوعية يف إيران إليجاد التغيري الثوري يف ذلك
البلد.
ان السياسة الربوليتارية والشيوعية الصحيحة هي سياسة التصدي لحرب
أمريكا عىل ايران وتدخالتها ومخططاتها الرجعية تجاه هذا البلد ،وبشكل
متزامن الوقوف مع صف الطبقة العاملة والجامهري التحررية والحركة
الشيوعية والتحررية يف ايران ونضالها يف سبيل التخلص من جمهورية
اإلسالمية يف ايران والسري نحو بناء حكومة عاملية مكانها.
هنا ،ذو أهمية مبكان ان نوضح بان موقفنا املناهض لتواجد القوات
االمريكية وتعزيزها يف العراق نابع من هذا املوقع الطبقي العاميل
والشيوعي االممي .فهو موقف معاكس ومناهض ملواقف الطبقات والتيارات
واألحزاب الربجوازية والربجوازية الصغرية يف العراق التي تطرز السياسة تجاه
وجود القوات االمريكية يف العراق وحربها عىل إيران وفق مصالحها الرجعية
وحساباتها املحلية والنفيعة املناهضة للجامهري .التتمة ص3

واســكات أي صــوت داع لحريــة
التعبــر والنقــاش والجــدل الحــر،
انهــا جرميــة مفضوحــة اقدمــت
عليهــا هــذه العصابــات املتســلطة
عــى رقــاب الجامهــر منــذ ســتة
عــر عامــا والتــي باتــت تتحكــم
مبصــر ومقــدرات االنســان يف
العــراق بشــكل كاريث.
يــأيت ارتــكاب هــذه الجرمية البشــعة
يف أجــواء القمــع واالغتيــاالت
املدروســة واملخططــة التــي متارســها
باســتمرار القــوى امليليشــية لتيــارات
اإلســام الســيايس املرتبطــة بالدوائــر
االســتخباراتية لــدول املنطقــة .انهــا
ادامــة ملسلســل تصفيــات األصــوات
الحــرة واملحتجــن واملتظاهريــن يف
البــرة وغريهــا مــن محافظــات
العــراق.

ان اقبــال املجتمــع يف العــراق عــى التغيــر وتطلــع العــال
والكادحــن والتحرريــن والشــبيبة والطلبــة واألكرثيــة الســاحقة
مــن الجامهــر اىل التمتــع بحيــاة خاليــة مــن الخرافــات والجهــل
والفســاد ،خاليــة مــن القمــع وحكــم العصابــات امليليشــية
واإلرهابيــن ،حيــاة يتمتــع االنســان فيهــا باألمــان والحريــة
والرفاهيــة والعدالــة واملســاوة متــوج يف أعــاق هــذا املجتمــع.
فــا مــن قــوة تســتطيع ان تســد الطريــق عليهــم وعــى التعطــش
لتحقيــق التغيــر والتخلــص مــن قبضــة امليلشــيات واإلرهابيــن
وتيــارات اإلســام الســيايس والقوميــن الحاكمــة.
يف الوقــت الــذي تــوايس منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق
جميــع اف ـراد عائلــة الــروايئ عــاء مشــذوب وأصدقائــه ومحبيــه،
تديــن بشــدة هــذه الجرميــة البشــعة وتحمــل الحكومــة مســؤولية
الكشــف عــن مرتكبيهــا واحالتهــم اىل املحاكــم .كــا ونناشــد
الجامهــر وجميــع القــوى التحرريــة ادانــة هــذا العمــل الوحــي
وتقويــة النضــال املوحــد الجامهــري بوجــه هــذه العصابــات
املجرمــة وانهــاء دورهــا يف الحيــاة السياســية واالجتامعيــة يف البالد.
ســتبقى شــجاعة الــروايئ عــاء مشــذوب مشــعال لالنعتــاق مــن
القمــع الفكــري .

اغتيــل يــوم أمــس االحــد  2019-2-2الــروايئ املعــروف عــاء
مشــذوب يف مدينــة كربــاء وبالقــرب مــن منزلــه عــى ايــدي ان هــؤالء القتلــة واملجرمــون ليــس لهــم بــد غــر االستســام إلرادة
عصابــات مســلحة مجهولــة.
الجامهــر الحــرة وبــأس رضبــات نضالهــا املوحــد ومضيهــا قدمــا منظمة البديل الشيوعي يف العراق
ان اغتيــال الكاتــب والــروايئ عــاء مشــذوب جرميــة وحشــية لكســب االنتصــار واالنعتــاق مــن قيــود هــذه القــوى القروســطية 2019-02-03
ارتكبتهــا العصابــات املســلحة امليليشــية بهــدف ترهيــب املجتمــع والدمويــة الحاكمــة.

ندوة سياسية يف مدينة السليمانية للمنسق العام للجنة املركزية

ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق
تواجــدت عــى الســاحة العديــد مــن املحافــل
والتجمعــات اليســارية وكانــت تقــف يف وجــه
الحــركات القوميــة الربجوازيــة حيــث متيــزت
بتمكنهــا مــن رســم خــط فاصــل بينهــا وبــن
التيــار القومــي الكــردي .كــا وأشــار مؤيــد
كيــف متكنــت هــذه الحركــة اليســارية املفعمــة
بالحيويــة مــن لعــب دور مهــم يف احــداث
أذار عــام  ١٩٩١حــن أجــرت الســلطة البعثيــة
الحاكمــة يف بغــداد عــى تــرك كوردســتان،
وكيــف انهــا رفعــت رايــة الشــيوعية وأسســت
املجالــس العامليــة والجامهرييــة التــي تولــت
إدارة املجتمــع قبــل أن تــأيت ميليشــيات الجبهــة
الكوردســتانية وتفــرض ســلطتها بقــوة الســاح
مســتغلة نواقــص هــذه الحركــة وظروفــا خاصــة
مــرت بهــا الحركــة الشــيوعية واليســارية آنذاك.
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أقيمــت ظهــر يــوم األربعــاء  ٢٠١٩ / ٢ / ١٣يف مركــز جــال
عرفــان الثقــايف يف مدينــة الســليامنية نــدوة للمنســق العــام للجنــة
املركزيــة ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف العـراق مؤيــد أحمــد بعنوان
((البديــل الشــيوعي والحركــة اليســارية يف كوردســتان)) .افتتــح
نــوزاد بابــان النــدوة بالرتحيــب بالحضــور ..ومــن ثــم بــدء مؤيــد
احمــد حديثــه حيــث أشــار اىل ان املقصــود بالبديــل الشــيوعي
هــو الحركــة الشــيوعية أي البديــل الشــيوعي عــى صعيــد املجتمــع
وان كالً مــن البديــل الشــيوعي بهــذا املعنــى ،والحركــة اليســارية يف
كوردســتان لهــا تاريــخ ووجــود مــادي .تطــرق بإيجــاز اىل تاريــخ
الحركــة اليســارية يف كوردســتان وظهورهــا يف حقبــة الســبعينات
كنتيجــة طبيعيــة لتطــور الرأســالية يف كوردســتان حيــث

بخصــوص الوضــع الحــايل واملعضــات
والتحديــات التــي تواجههــا الحركــة الشــيوعية
يف كوردســتان ،أشــار مؤيــد اىل عمليــة االســتقطاب الطبقــي
واالجتامعــي يف مجتمــع كوردســتان ،باعتبــاره مجتمع ـاً رأســالياً،
وباألخــص خــال مــا يقــارب العقــود الثالثــة األخــرة ،فقــد تفتحــت
وخلقــت انقســاما طبقيــا واجتامعيــا حــادا يف املجتمــع باالرتبــاط
مــع فــرض النمــط االقتصــادي النيــو ليــرايل وانتشــار الفســاد املــايل
واإلداري املدمــر .كــا وأشــاراىل كيفيــة الفصــل الســيايس الحاصــل
بــن أكرثيــة الجامهــر والســلطات الحاكمــة النابــع باألســاس مــن
هــذه األرضيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والتــي عــرت عــن نفســها
يف تظاهـرات  .2011هــذا ،وأشــار مؤيــد اىل ان املســالة السياســية
التــي باتــت تطبــع الحيــاة السياســية يف مجتمــع كوردســتان
بطابعهــا منــذ عقــود هــي املســالة القوميــة الكورديــة ،واكــد عــى
ان هــذه املســالة السياســية اوجــدت اطــارا سياســيا جامــدا عــى
صعيــد املجتمــع وإشــكالية حتــى داخــل حركــة اليســار نفســها يف
كيفيــة التعامــل معهــا.

كــا واكــد مؤيــد احمــد عــى ان املنظمــة او الحــزب اوالحركــة التي
تســطيع ان تُخــرج مجتمــع كوردســتان مــن املــأزق الحــايل وتحقــق
الحريــة واملســاواة هــي املنظمــة و الحــزب والحركــة التــي ترفــع
االشــراكية كحــل ،تناضــل مــن اجــل تقويــة صــف نضــال الطبقــة
العاملــة و الكادحــن و التحرريــن مــن اجــل تحقيــق اراداتهــا
السياســية املســتقلة وتحقيــق برنامجهــا االشــرايك .كــا وأشــار اىل
ان تحقيــق اإلصالحــات االقتصاديــة والسياســية بــات مرهونـاً أكــر
مــن أي وقــت مــى باقتــدار صــف القــوى الشــيوعية والتحرريــة.
هــذا ويف الختــام أكــد مؤيــد عــى كيــف ان عــى الحركــة الشــيوعية
أن تدفــع ببديلهــا الشــيوعي وتطــرح برنامجهــا الســيايس والفكــري،
دون أي تــردد واملتمثــل باالشــراكية ،وكيــف عليهــا تقويــة
االعرتاضــات الجاريــة والنضــال مــن اجــل قيادتهــا ويف نفــس
الســياق عليهــا إعطــاء األهميــة القصــوى للنضــال االممــي للطبقــة
العاملــة عــى صعيــد املنطقــة والعــامل وهــو مــا يســتوجب توحيــد
صفــوف الشــيوعيني.

هــذا وأشــار مؤيــد اىل الواقــع الســيايس واالجتامعــي يف كوردســتان
وكيــف ان البديــل الشــيوعي والبديــل القومــي الربجــوازي هــا من حــر النــدوة جمــع غفــر مــن النســاء والرجــال وكانــت لهــم
حيــث الواقــع التاريخــي الخــاص مطروحــان للعــب الدور األســايس مداخــات جديــة طرحــوا خاللهــا أســئلة حــول الجوانــب املختلفــة
يف ترســيم الحيــاة السياســية واالقتصاديــة ملجتمــع كوردســتان ملوضــوع البحــث ،اســتغرقت النــدوة حــوايل ســاعة ونصــف.
وكيــف ان اســاميزم ال يعتــر بديــا مطروحــا امنــا يعيــش عــى
الثغ ـرات التــي يخلقهــا ال ـراع بــن الحركــة الشــيوعية والقوميــة.

يف الذكرى الثامنة لـ ( حركة  ١٧شباط )
ص2
نوزاد بابان
“الربيع العربي” بعد مثان سنوات ،األسباب والنتائج !
ص3
عبداهلل صاحل

رسالة مواساة مبناسبة
رحيل الرفيق العزيز جبار مصطفى
يف الصفحة 7

احتكار السلطة ،الصراع أو الوئام بني اإلخوة على
السلطة  ،يعيد انتاج الفساد و النهب
ص4
و االرهاب والقمع ! مجال كوشش
كوردستان العراق ،االوضاع السياسية ،االحتجاجات
االجتماعیة واآلفاق املختلفة /القسم الثاني.
ص5
نادر عبد احلميد

بيان منظمة البديل الشيوعي يف العراق حول
تظاهرة سكان شيالدزه يف حمافظة دهوك ضد
احدى قواعد اجليش الرتكي ص7
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لنتضامن مع أضراب
ال حلرب أمريكا والدول االمربيالية الغربية األخرى
املعلمني واملدرسني لتحقيق
وحصارها االقتصادي على فنزويال
مــن املرتقــب ان تشــهد االزمــة الفنزويليــة اليــوم  23الســائد يف البــاد .وهــي بالتــايل جــزء مــن مشــكلة االزمــة عســكرتارية امربياليــة رجعيــة وهــي عــى نفــس منــوال مــا
مطالبهم العادلة
شــباط  2019تفاقــا جديــدا مــع املحــاوالت ادخــال مــا االقتصاديــة والسياســية الحاليــة ومعانــاة الجامهــر يف تقــوم بــه االن أمريــكا مــن تهديــدات وفــرض الحصــار ضــد
نظمــت نقابــة املعلمــن العراقيــن ارضابهــا االول عــن الــدوام اليــوم ،ملــدة يوميــن  18-17مــن
شــهر شــباط الجــاري ،حيــث أعلنــت النقابــة عــن «مطالــب املعلمــن عــى صعيــد الرتبيــة» والتــي
تتضمــن  32مطلبــا..
تشــمل املطالــب االرتقــاء مبختلــف النواحــي التعليميــة والرتبويــة وتحســن مســتوى معيشــة
املعلمــن و»إخـراج وزارة الرتبيــة مــن املحاصصــة السياســية» وغريهــا .تضمنــت الالئحــة املطلبيــة
ضمــن مــا تضمنتــه تحســن مســتوى التعليــم يف املــدراس الحكوميــة وبنــاء املــدارس الســتيعاب
اعــداد الطــاب والطالبــات ومعالجــة «االميــة» وتــرب التالميــذ ،وفتــح ملفــات الفســاد يف
ترسيــب األســئلة للدراســات املنتهيــة والتالعــب باملناهــج وطريقــة طبعهــا .يضــاف اىل ذلــك،
جــاءت يف الالئحــة توفــر التغذيــة املدرســية للطــاب وتعــن الخريجــن و «االهتــام بالــدروس
التــي تغــرس روح ..اإلنســانية» .هــذا عــدا املطالبــة بـــ «ارشاك نقابــة املعلمــن يف جميــع اللجــان
التــي تخــص قضايــا الهيئــة التعلميــة والتدريســية ويف اختيــار املســؤولني واملرشفــن « ،وكذلــك «
ارشاك النقابــة يف « تســمية واختيــار وزيــر الرتبيــة» .وأخــرا تتضمــن الالئحــة» تطويــر األنظمــة
الرتبويــة مبــا تتــاءم مــع مســتلزمات الرتبيــة الحديثــة ومتطلبــات العــر» وتدريــب املعلمــن
واملدرســن إلنجــاز ذلــك..
هــذا وقــد حــذرت نقابــة املعلمــن إدارات الرتبيــة واملــدارس مــن الوقــوف بوجــه املعلمــن
واملدرســن املرضبــن ومحاســبتهم بحجــة تغيبهــم عــن الــدوام الرســمي .وقالــت انهــا ســتقرر
الحقــا الخطــوات التــي ســتيل مرحلــة االرضاب والتــي ســتعتمد عــى مــدى تجــاوب الحكومــة.
ان التدهــور الحاصــل يف واقــع التعليــم العــام يف الع ـراق ومــا يعانيــه املعلمــون واملدرســون مــن
شــتى الصعوبــات واملعوقــات هــو نتــاج سياســة مخططــة ومســتهدفة تتبعهــا الســلطات والنظــام
الســيايس القائــم يف العـراق منــذ  .2003ال يخفــي عــى أحــد بــان السياســة االقتصاديــة الليرباليــة
الجديــدة وامــاءات الصنــدوق النقــد الــدويل وغريهــا مــن املؤسســات الربجوازيــة العامليــة والتــي
تبنتهــا وتنفذهــا بحــاس كبــر جميــع أحــزاب تيــارات اإلســام الســيايس والقوميــن الحاكمــن
يف الع ـراق قــد الحقــت رضبــات متالحقــة بقطــاع التعليــم العــام يف الع ـراق شــانها شــان قطــاع
الصحــة والقطاعــات الخدميــة األخــرى .ان هــذه السياســة أدت اىل نتائــج كارثيــة بالنســبة للطــاب
يف أوســاط العوائــل العامليــة والكادحــة وذوي الدخــل املحــدود حيــث حرمتهــا وتحرمهــا باســتمرار
مــن تلقــي التعليــم املناســب وفــرص الدراســة.
ان ارضاب املعلمــن الحــايل ورفــع مطالبهــم العادلــة خطــوة مهمــة ومؤثــرة للوقــوف بوجــه هــذه
الهجمــة الرشســة واملخططــة التــي تشــنها الحكومــات املتعاقبــة يف الع ـراق ضــد قطــاع التعليــم
العــام .انهــا خطــوة مقدامــة لتحقيــق إصالحــات تقدميــة يف قطــاع التعليــم الحكومــي يف العـراق
ورفــع مســتوى معيشــة ورفاهيــة املعلمــن واملدرســن .ال شــك ان ضــان تحقيــق هــذه املطالــب
مرهــون بوحــدة صفــوف املعلمــن واملدرســن وتقويــة تنظيمهــم املهنــي والتــي وحدهــا تضمــن
إنجــاح هــذه املبــادرة.
نحــن يف منظمــة البديــل الشــيوعي يف العـراق نعلــن عــن تضامننــا التــام مــع ارضاب نقابــة املعلمني
العراقيــن ونطالــب الحكومــة بتلبيــة مطالبهــم الحقــة ونحملهــا مســؤولية أي إج ـراءات عقابيــة
قــد تتخــذ ضــد املرضبــن.
النرص ألرضاب نقابة املعلمني

يســمى «املســاعدات» االمريكيــة والــدول االمربياليــة
الغربيــة املكدســة عــى الحــدود الكولومبيــة .جــرى وكجزء
مــن هــذه العمليــة يــوم أمــس الجمعــة تنظيــم كنــرت
موســيقي نظمــه املليارديــر الربيطــاين ريجــرد برانســن
لجمــع  100مليون دوالر
كمســاعدات لفنزويــا.

تعهــد خــوان غوايــدو
اليمينــي الــذي نصــب
نفســه رئيســا للبــاد
الشــهر املــايض ان يكــون
عــى راس حشــد مــن
مليــون متظاهــر الســتالم
املســاعدات وادخالهــا اىل
فنزويــا اليــوم.
ان احتــاالت تفاقــم
االزمــة إثــر االصطدامــات
بــن الطرفــن امــر
محتمــل مبــا فيهــا
التدخــل العســكري
األمريــي لتغيــر الوضــع
يف هــذا البلــد لصالــح
واليمــن
غوايــدو
الربجــوازي.
متــر فنزويــا ،التــي هــي
أحــد اهــم بلــدان العــامل
املنتجــة للنفــط ،يف
ظــروف ازمــة اقتصاديــة
خانقــة حيــث يعــاين
أكرثيــة املواطنــن مــن
العــوز االقتصــادي والفقــر والبطالــة وســوء الخدمــات.
كــا وان الحصــول عــى الحاجــات اليوميــة ورضورات
العيــش مــن املــواد الغذائيــة والطبيــة والســكن وغريهــا
مســألة يف غايــة الصعوبــة نظـرا لشــحتها .ان ســبب تفاقــم
هــذه االزمــة بشــكلها الحــايل يعــود اىل فــرض الحصــار
االقتصــادي األمريــي والــدول االمربياليــة الغربيــة عــى
فنزويــا ومحاوالتهــا ألســقاط حكومــة نكــوالس مــادورو
وبرنامجهــا االقتصــادي واالجتامعــي الحكومــي.
ال شــك ،ان حكومــة مــادورو ليســت اال حكومــة متشــبعة
بالــروح «الوطنيــة» الربجوازيــة وان اصالحاتهــا االقتصاديــة
واالجتامعيــة ليســت اال إصالحــات يف إطــار هــذا األفــق
الســيايس الربجــوازي إلدارة وتنظيــم االقتصــاد الرأســايل
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البــاد .كــا وان اســترشاء الفســاد املــايل واإلداري يف
حكومــة نيكــوالس مــادورو وإج ـراءات حكومتــه القمعيــة
تلعــب دورا ملموســا يف خلــق واســتمرار هــذه الوضعيــة
االقتصاديــة والسياســية بالنســبة للســكان .يضــاف اىل

الجامهــر يف إيـران .ســوف لــن ينجــم عــن هــذا التعــدي
املفضــوح ضــد فنزويــا ســوى تكــرار الســيناريوهات
املأســاوية واملدمــرة الشــبيهة بتلــك التــي فرضــت عــى
الع ـراق وســوريا ودول منطقــة الــرق األوســط األخــرى.
نحــن ،ومــن مهامنــا
كشــيوعيني وتحرريــن،
علينــا رفــع صوتنــا
بوجــه
والوقــوف
والتدخــل
الحــرب
العســكري والســيايس
وحلفائهــا
األمريــي
يف فنزويــا ومناهضــة
هجمــة أمريــكا والــدول
االمربياليــة الغربيــة عيلها
والتــي تريــد ان تكمــل
بهــذا التدخــل موجــة
صعــود اليمــن الربجــوازي
يف القــارة مــن الربازيــل
وغريهــا مــن دول امريــكا
الجنوبيــة عــن طريــق
نصــب حكومــة اخــون
غايــدو عــى البــاد.

تعلــن منظمــة البديــل
الشــيوعي يف العــراق
مناهضتهــا للتدخــات يف
فنزويــا مــن قبــل امريــكا
االمربياليــة
والــدول
األخــرى
الغربيــة
وحلفائهــم يف أمريــكا
الجنوبيــة .كــا ،وتديــن
ذلــك ،تبنــي هــذه الحكومــة الســراتيجية مقاومــة أمريــكا بشــدة تهديــدات امريــكا بالحــرب وفــرض حصارهــا
وحلفائهــا وهجامتهــا الرجعيــة عــى فنزويــا عــن طريــق االقتصــادي عــى الجامهــر يف هــذا البلــد.
اعتامدهــا عــى التعــاون «االســراتيجي» االقتصــادي
والســيايس والعســكري املشــرك مــع الــدول االمربياليــة نناشــد الطبقــة العاملــة العامليــة والجامهــر التحرريــة اىل
األخــرى ،روســيا والصــن والــدول اإلقليميــة الرجعيــة إيران الوقــوف بحــزم ضــد الحصــار االقتصــادي املفــروض عــى
وتركيــا ،وهــو مــا يضعهــا يف مصــاف مؤيــدي قطــب رجعــي فنزويــا والوقــوف بوجــه التدخــل االمربيــايل األمريــي
وتهديــدات الحــرب ضــد فنزويــا.
آخــر مــن اقطــاب الجيــو الســيايس العاملــي املعــارص.
غــر ان مــا تقــدم عليــه أمريــكا وحلفائهــا مــن الــدول
الغربيــة يف الوقــت الحــارض مــن التدخــات السياســية منظمة البديل الشيوعي يف العراق
الســافرة والتهديــدات بالحــرب ضــد فنزويــا ليــس اال
بســط هيمنتهــا السياســية وتجســيد غطرســتها العســكرية  23شباط 2019
االمربياليــة ضــد هــذا البلــد .انهــا سياســة وغطرســة

يف الذكرى الثامنة لـ ( حركة  ١٧شباط )
مــن االســتجابة ملطالــب الجامهــر الغاضبــة  ،وكعادتهــا  ،قامــت
باطــاق النــار عــى املتظاهريــن العــزل فقتلــت وجرحــت العديــد
منهــم .هــذا التوحــش زاد مــن غضــب الجامهــر املعرتضــة وادى اىل
اتســاع رقعــة التظاهـرات لتشــمل معظــم مــدن وقصبــات كوردســتان
 ،هــذه املوجــة الواســعة مــن التظاهـرات كانــت األوىل منــذ ســيطرة
األحــزاب القوميــة الكورديــة عــى مقاليــد الســلطة وأُ
عتــرت( ال )
ْ
ـت بوجــه ســلطة الحزبــن القوميــن الحاكمــن لــذا تعتــر
كبــرة ُرميـ ْ
هــذه الحركــة انعطافــة تاريخيــة كبــرة يف نضــال جامهــر كوردســتان .

االصطدام الطبقي

الحزبــان القوميــان الكورديــان ( البــاريت ) و ( االتحــاد ) بــدءا بنهــب
ثــروات املجتمــع عــن طريــق رشكاتهــم  ،الــروة املوجــودة فــوق
األرض ومــا هــو تحــت األرض بوضــح النهــار وأمــام أعــن الجامهــر
تحــت اســم الســوق الحــرة ،والزالــوا مســتمرين يف هــذا النهــب
.نتيجــة لهــذه العمليــة ويف ظــل ســلطة هذيــن الحزبــن ،ظهــر يف
كوردســتان ليــس فقــط آالف املليونرييــة  -بالــدوالرات -فحســب ،
بــل ومئــات املليارديريــة  ،يف وقــت تعــاين الجامهــر املحرومــة مــن
الحرمــان والبطالــة وفقــدات ابســط الخدمــات االجتامعيــة .هنــا تــرز
متــر هــذه األيــام مثــانِ ســنوات عــى ( حركــة  ١٧شــباط ) ،تلــك الحركة رضورة الوقــوف ضــد هــذه السياســات والتــي كانــت حركة  ١٧شــباط
التــي اندلعــت ضــد الســلطة املافياويــة وامليليشــياتية لألحــزاب واحــدة منهــا باعتبارهــا رصاع طبقــي بــن العــال والكادحني والنســاء
القوميــة الكورديــة الحاكمــة ،حركــة اندلعــت مببــادرة مــن فعــايل والشــباب والعاطلــن عــن العمــل وبــن ســلطة طبقيــة جشــعة .
اليســار والشــيوعيني وتــم اخامدهــا واغراقهــا بالــدم بعــد شــهرين
عــى انطالقتهــا .

نوزاد بابان

انعطافة تاريخية كبرية

اعرتاضــات العــال والكادحــن واالحـرار يف كوردســتان كانت مســتمرة
حتــى قبــل  ١٧شــباط  ، ٢٠١١إال أن هــذه الحركــة متكنــت مــن
توســيع رقعــة التظاه ـرات واالعرتاضــات والدفــع بهــا اىل مســتويات
أعــى باالخــص بعــد الثــورات التــي اندلعــت يف تونــس ومــر
وشــال افريقيــا  ،تلــك الثــورات التــي خلقــت آمــال وتطلعــات كبــرة
لــدى الجامهــر وفجــرت طاقاتهــم باتجــاه تقريــر مصــر الســلطة يف
كوردســتان وجعلــه كمصــر ( بــن عــى يف تونــس ) و(حســني مبــارك
يف مــر ).

الهيمنــة الفكريــة للمعارضــة
القوميــة – اإلســامية
صحيــح بــأن للحركــة اليســارية والشــيوعيني وعــال كوردســتان كان
لهــم الــدور الرئيــي يف انــدالع هــذه الحركــة منــذ انطالقتهــا األوىل
وحتــى ايامهــا األخــرة حيــث تعرضــوا خاللهــا اىل االعتقــال والتعذيــب
واملالحقــة والفصــل مــن الوظيفــة  ،اال ان رسعــان مــا تحولــت قيادتهــا
ليــد حــزب ( التغيــر ) و ( الجامعــة اإلســامية ) و( االتحــاد اإلســامي
) الذيــن كانــوا يُعرفــون بكونهــم أحـزاب املعارضــة الربملانيــة .

تجمعــت الجامهــريف الســليامنية أمــام مقـرات الحــزب الدمقراطــي موقــف حــزب (التغيــر) وحتــى قائــده نوشــروان مصطفــى مــن هذه
الكوردســتاين ( البــاريت ) باعتبــاره رمــز ســلطة تســببت يف خلــق املآيس الحركــة كان ادانتهــا وشــجبها واتهــام منفذيهــا بالشــغب وذلــك بعــد
والحرمــان لهــم وافرغــوا غضبهــم بوجهــه حــن أمطــروا تلــك املقـرات الهجــوم الــذي تعــرض لــه مقــر الفــرع الرابــع للحــزب الدمقراطــي
بوابــل مــن الحجــارة  ،اال ان الســلطة الحاكمــة يف كوردســتان  ،وبــدال

هلجمة
ضريح ماركس يتعرض ُ
من قبل عصابات اليمني املتطرف

نظــم عــدد مــن نشــطاء
الشــيوعية
الحركــة
واالشــراكية ومنــارصو
اإلنســانية يــوم االحــد
املصــادف / ٢ / ١٠

٢٠١٩وقفــة أمــام رضيــح
ماركــس يف مقــرة ( هــاي
كيــت ) يف العاصمــة
َــر ٍد
الربيطانيــة لنــدن ك ً
عــى املحاولــة الجبانــة

لشــلة مــن عمــاء
الرأســالية لتحطيــم هذا
الــرح الشــامخ لهــذا
القائــد الثــوري العظيــم
 ،شــارك الرفيــق عبداللــه

صالــح عــن منظمــة
البديــل الشــيوعي يف
العــراق بوضعــه إكليــا
مــن الزهــور عــى رضيــح
ماركــس

الكوردســتاين ( البــاريت ) يــوم  ١٧شــباط يف الســليامنية حــن تــم رمــي القومــن  ،وباألخــص املثقفــن منهــم  ،انضمــوا لهــذا التحالــف بحيــث
املقــر بالحجــارة وطالب نوشــروان بانهــاء االحتجاجــات ،اال ان الحركة كانــوا يــرددون « اللــه أكــر « مــع اإلســاميني يف ســاحة الــراي يف
ازداد زخمهــا وانتقلــت اىل معظــم مــدن وقصبــات اإلقليــم وشــيئا الســليامنية .
فشــيئا أصبحــت شــعارتها أكــر راديكاليــة حيــث رفعــت الجامهــر
شــعار اســقاط الســلطة بــدال مــن املطالبــة بتحســن الخدمــات .
تراجعــت الســلطة ،وعــى اثرهــا انتهــزت األحــزاب الثالثــة اآلنفــة
الذكــر وركبــت هــذه املوجــة االعرتاضيــة للجامهــر وخــال عمليــة اندلعــت حركــة  ١٧شــباط يف ظــروف كان الحزبــان الحاكــان البــاريت
متقنــة غــروا مالمــح هــذه الحركــة اىل حركــة قوميــة وإســامية ومــن واالتحــاد يف أوج تحالفهــا ،والتنســيق فيــا بينهــا كان عــى اعــى
هــذه املالمــح إقامــة صــاة الجمعــة يف املــكان الرئيــي للحركــة – مســتوى يف كوردســتان وحتــى عــى صعيــد العــراق أمــا األحــزاب
ســاحة ال ـراي يف مركــز مدينــة الســليامنية  -ويف الشــوارع واالزقــة الثالثــة االخــرى ،التغيــر واإلســاميني ،فلــم تكــن جميــع اوراقهــم
واســتخدموا هــذه الحركــة االعرتاضيــة فيــا بعــد يف مســاوماتهم مــع قــد انكشــفت بعــد وكان لديهــم نــوع مــن الرصيــد الجامهــري
الســلطة لكســب االمتيــازات وتشــكيل حكومــة مشــركة مــع الحزبــن  .بعــد ســنوات مــن النهــب والســلب والخــداع مــن قبــل الحزبــن
الرئيســيني تحــت اســم ( الحكومــة ذات القاعــدة العريضــة ) ،هكــذا الحاكمــن ثــم مــن قبــل الحكومــة ذات القاعــدة العريضــة وتفاقــم
متكنــت هــذه األحــزاب الثالثــة مــن جنــي مثــار نضــال الجامهــر األوضــاع املعيشــية لغالبيــة جامهــر كوردســتان ومعناتهــا مــن الفقــر
املعرتضــة .
والحرمــان والبطالــة ودخــول اإلقليــم يف ازمــة اقتصاديــة خانقــة أضف
اىل كل ذلــك قيــام الحكومــة بفــرض االدخــار االجبــاري واســتقطاع
الســؤال هنــا هــو التــايل  :ملــاذا مل تتمكــن الحركــة اليســارية مــا يقــارب النصــف مــن رواتــب العــال وموظفــي الدولــة ،أصبحــت
والشــيوعيون مــن اســتالم دفــة القيــادة يف الحركــة املذكــورة ؟ الجواب جميــع اآلفــاق مغلقــة وال وجــود الي ضــوء يف نهايــة النفــق وليــس
هــو وجــود مجموعــة عوامــل أثــرت يف ذلــك منهــا تأثــر احــداث هنــاك أمــل بالقيــام بأيــة إصالحــات .بعــد اجـراء االســتفتتاء وتعــرض
تونــس ومــر والتــي ســاهمت يف رفــع رصيــد االســامني وهيمنتهــم الســلطة اىل هزميــة نكـراء جـراء ذلــك ثــم تلتهــا أحــداث  ١٦أكتوبــر
الفكريــة .نفــس الســيناريو الــذي حــدث يف هاتــن الدولتــن برفــع  ٢٠١٧واســتيالء القــوات العراقيــة عــى محافظــة كركــوك واملناطــق
رصيــد اإلســاميني والقوميــن هنــاك ،أثــر عــى حركــة  ١٧شــباط يف املتنــازع عليهــا و خضــوع حكومــة اإلقليــم للحكومــة املركزيــة ،
كوردســتان  ،باإلضافــة اىل العامــل الــذايت املتمثــل يف انعــدام قيــادة بــدأت يف  ١٨كانــون األول عــام ٢٠١٧موجــة جديــدة مــن التظاهـرات
يســارية شــيوعية تتمكــن مــن فــرض افقهــا الثــوري االشــرايك .
واالعرتاضــات الجامهرييــة اســتمرت حتــى  ٢٥أذار .٢٠١٨
البــد هنــا مــن اإلشــارة اىل صعوبــة األوضــاع التــي كانــت متــر بهــا ان غيــاب الحــزب البلشــفي القــادر عــى قيــادة العــال والكادحــن
الحركــة اليســارية ككل  ،اال ان غيــاب حــزب راديــكايل ماركــي ميتلــك نحــو تحقيــق مجتمــع العدالــة واملســاواة  ،املجتمــع االشــرايك  ،قبــل
رؤيــة ماديــة لألوضــاع يف كوردســتان ولــه تاكتيــك واســراتيجية مثــان ســنوات والــذي كان الســبب األســايس الخفــاق حركة  ١٧شــباط.
واقعيــة كــا حــدث مــع البالشــفة وحــزب لينــن  ، ١٩١٧كان مــن هــذه الــرورة تظهــر اليــوم بــارصار والحــاح وتســتوجب تواجــده
األســباب الرئيســية الخفــاق هــذه الحركــة  .اثبتــت حركــة  ١٧شــباط اكــر مــن أي وقــت مــى لــي يلعــب دوره التاريخــي خصوصــا
بــأن ( الحــزب الشــيوعي العــايل الكوردســتاين ) وبقيــة التنظيــات يف األوضــاع الحاليــة حيــث اآلفــاق املغلقــة لألحــزاب القوميــة
اليســارية مل يكونــوا يف مســتوى االحــداث .
واإلســامية ومتوضــع العــال والكادحــن والجامهــر بشــكل عــام يف
الســبب اآلخــر بالنســبة للحركــة اليســارية يتمثــل يف التشــتت ميــدان املواجهــة مــع كل هــذه القــوى الربجوازيــة .
وتقوقــع ٌ
كل داخــل منظمتــه والتشــبث مبــا تقولــه املنظمــة وليــس نوزاد بابان
مصالــح الحركــة والجامهــر  ،يف الوقــت الــذي أقدمــت القــوى
القوميــة واإلســامية عــى التحالــف فيــا بينهــا وحتــى الليرباليــن أواسط شباط ٢٠١٩
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اجتماع لكوادر منظمة البديل الشيوعي يف العراق
يف االجتــاع عــدد مــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة
ملنظمــه البديــل الشــيوعي يف العــراق وترأســت
االجتــاع ينــار محمــد معاونــة املنســق العــام
ورشــيد إســاعيل عضــو اللجنــة املركزيــة.

جــرى يف بغــداد يــوم الســبت  2شــباط  2019اجتــاع لكــوادر
منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق حــره قســم مــن أعضــاء
وكــوادر املنظمــة مــن بغــداد والديوانيــة والشــامية وســامراء ملناقشــة
األوضــاع السياســية وسياســة املنظمــة والنشــاطات التنظيميــة وســبل
تطويرهــا .افتتــح االجتــاع بالنشــيد االممــي والوقــوف دقيقــة
صمــت اجــاال للمضحــن مــن اجــل االشــراكية واإلنســانية .شــارك

تحــدث مؤيــد احمــد املنســق العــام للمنظمــة
عــن محــاور سياســة املنظمــة تجــاه األوضــاع
السياســية الحاليــة يف العـراق حيــث وضــح كيــف
ان الخــروج مــن مــأزق األوضــاع الحاليــة مرهــون
بتطــور القــوى الطبقيــة واالجتامعيــة التــي تــرى
مــن مصلحتهــا االتيــان بالبديــل االشــرايك ،أي
مرهــون بتطــور قــوى الطبقــة العاملــة والجامهــر
الكادحــة واملحرومــن وتحولهــا اىل قــوة سياســة
منظمــة جبــارة .كــا وأشــار يف حديثــه كيــف
ان االســتقطاب الطبقــي واالجتامعــي يف عمــوم
الع ـراق قــد وصــل اىل مديــات بحيــث ال ميكــن،
ال تحقيــق التقــدم االجتامعــي وال حتــى تحقيــق
اإلصالحــات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
االنيــة وامللحــة بــدون تطويــر الحركــة الشــيوعية
والعامليــة والحركــة التحرريــة عموما يف العراق .وبخصوص النشــاطات
التنظيميــة وســبل تطويرهــا تــم التأكيــد عــى العمــل املتواصــل لبنــاء
منظمــة اجتامعيــة بروليتاريــة قويــة وواســعة ومنظمــة متمســكة
مببادئهــا الشــيوعية وتقــدم بشــكل حــازم ومثابــر عــى تقويــة الخــط
الشــيوعي واملاركــي عــى صعيــد املجتمــع ومنخرطــة بشــكل فعــال
يف النضــاالت العمليــة اليوميــة لجامهــر العــال والكادحــن وجميــع

تتمة  :حول تعزيز
القوات الع�سكرية
االمريكية يف العراق
ومنطلقات �سيا�ستنا

ان املوقف الربجوازي القومي او اإلسالمي ( -واألخري سوءا كان مواليا إليران او مؤيدا
لهذا او ذاك من تيارات اإلسالم السيايس السني يف املنطقة) – او موقف القوميني
ني من زاوية املصالح القومية للربجوازية
«املدنيني» أي «الوطنيني» العراقيني املُنطَلق َ
العراقية ،فيام يخص هذه املسالة ،ال عالقة له البتة مبوقف الشيوعيني الربوليتاريني
يف مناهضة أمريكا ودورها يف العراق واملنطقة.
ان مناهضة سياسة أمريكا وانهاء وجودها العسكري يف العراق ،يف الوقت الحارض
ومن وجهة نظرنا ،هي سياسة اشرتاكية اممية باألساس ،سياسة تستهدف تقوية نضال
الربوليتاريا االشرتايك ضد الربجوازية واحزابها وتياراتها يف العراق وأمريكا وداخل ايران
بشكل متزامن ،هذه السياسة األممية ،هي يف جبهة معاكسة لتلك التي يقف فيها
االخرون من تيارات اإلسالم السيايس والقوميني يف مناهضتهم للوجود األمرييك .ان
ترصيحات امليليشيات يف العراق وصيحاتهم بشأن األعداد ملواجهة أمريكا ،قبل ان
تكون مقاومة للوجود األمرييك ،هي يف الحقيقة تهديدات لرتهيب الجامهري وشد
الخناق عليها وتثبيت قبضة حكم هذه امليليشيات داخل العراق ،لذا فهي سياسة
مطرزة لحامية النظام اإليراين وجرامئه و قمعه واعداماته.
ان االستقطاب الطبقي املعارص ،وعىل هذا األساس وبدرجة معينة ،االستقطاب
السيايس الحاصل يف العراق الحايل ،ال يدع أي مجال للشك بانه من غري املمكن خلط
الجميع يف معسكر واحد باسم جامهري العراق الواحدة و»الوطن العراقي» الواحد.
هناك يف العراق «أمتان» مثلام هو الحال يف جميع البلدان الرأساملية يف العامل،
حيث هناك طبقتان اجتامعيتان أساسيتان ،الربوليتاريا والربجوازية ،فال ميكن خلط
سياستهام ومامرستهام تجاه اية مسالة قد تكون يف سلة واحدة .هكذا الحال فيام
يخص املوقف من الوجود العسكري األمرييك يف العراق وتعزيز قواها فيه وفيام
يخص النضال من اجل انهاء تواجد قواها يف العراق.
ان الربجوازية وتياراتها السياسية الحاكمة واملعارضة يف العراق مرتبطة بشكل غري
قابل للتفكيك بالقوى االمربيالية واإلقليمية ،وهي جزء من عنارص ومكونات الوضع
السيايس الحايل يف العراق ،الخروج من دائرة هذا الواقع ال يتحقق من داخل هذه
القوى .ان أوهام الربجوازيون الصغار بنرش تحقيق الخالص من هذه الدائرة بالجمل
الناعمة واللطيفة وبتعابري مثل «الوطن العراقي» والدفاع عن «مصالح البالد»
وباألسناد عىل سلطات هذه القوى ليس اال نرش املزيد من األوهام.
ان توحيد صف النضال للطبقة العاملة والكادحني والتحررين يف جميع انحاء العراق
وترسيخ الروابط األممية والنضال االممي االشرتايك والثوري هو الذي بإمكانه وحده
ان يقود نضاالت القطاعات الواسعة من الجامهري صوب الخالص من قبضة األنظمة
املتسلطة عىل رقاب الجامهري والخالص من براثن الرجعية االمربيالية واإلقليمية يف
هذه املنطقة .ان سياسة مقاومة تدخل أمريكا وايران والسعودية ودول املنطقة يف
العراق باتت مرتبطة اكرث فاكرث بنضال الطبقة العاملة والجامهري الكادحة وقيادتها
الشيوعية والثورية وتحقيق األممية التي تستهدف تامني األمان والسالم والرفاهية
لسكان املنطقة برمتها.
مؤيد أحمد
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مسلم
معروف

املضطهديــن .كــا ،وقــدم عــدد مــن كــوادر
منظمــة البديــل الشــيوعي والناشــطني يف أوســاط
الطلبــة والشــباب ،كل مــن احمــد امحــان،
حســن رشارة مــن تنظيــات بغــداد ،عبداللـــه
الحاتــم وحســن فليــح مــن ســامراء ،وخــال
بانيــل مشــرك  ،حــوارا حــول أوضــاع الطلبــة يف
املــدارس والجامعــات ومشــاكلهم ونضاالتهــم.
تنــاول املتحدثــون األربــع مختلــف أوجــه معانــاة
الطــاب والطالبــات بســبب سياســات الســلطات
االقتصاديــة مــن خصخصــة التعليــم واهــال
وتقليــص دعــم قطــاع التعليــم العــام ومامرســات
أحــزاب تيــارات اإلســام الســيايس والطائفيــن
يف التدخــل يف الحيــاة الدراســية وغريهــا .كــا
وأشــاروا اىل رضورة تطويــر آليــات نضــال
الطلبــة مــن اجــل تحقيــق مطالبهــم وإيجــاد
وتعزيــز اداتهــم التنظيميــة .يف فقــرة النقاشــات
واملداخــات شــارك عــدد كبــر مــن الرفــاق
والرفيقــات املشــاركني يف االجتــاع بأبــداء آرائهــم
بصــدد املواضيــع املطروحــة وطرحــوا مقرتحاتهــم
شــباط  .2019ضــم أعضــاء الوفــد عــدد مــن الرفــاق مــن الشــامية
السياســية والتنظيميــة والعمليــة يف جــو مفعــم بالحيويــة واالشــتياق والديوانيــة حيــث جــرى اللقــاء يف أجــواء مفعمــة بالــود والــروح
للعمــل املنظــم واملوحــد.
الرفاقيــة العاليــة وكانــت النقاشــات تــدور حــول الســبل الكفيلــة
هــذا ،وســبق ان التقــى وفــد مــن لجنــة محليــة الديوانيــة ملنظمــة بتنشــيط العمــل املنظمــة يف عمــوم محافظــة الديوانيــة.
البديــل الشــيوعي واملشــاركني يف هــذا االجتــاع بقســم مــن أعضــاء 2019/2/2
اللجنــة املركزيــة للمنظمــة واملنســق العــام وذلــك يــوم الجمعــة 1

(الربيع العربي) بعد ثمان �سنوات ،الأ�سباب والنتائج !

عبد اللـه صالح

يقف عىل الهامش من تلك االحداث بحيث
انحرص دورها يف املراقبة وعقاب املخالف (
تظاهرات السرتات الصفراء يف فرنسا هذه األيام
منوذج لهذه الحالة ) تلك هي من جملة األسباب
الرئيسية الندالع تلك التظاهرات واالحتجاجات
 .هذه األسباب تعود اىل الواجهة يوما بعد
يوم وهو ما أدى وسيؤدي اىل استمرار تلك
االحتجاجات والتظاهرات كام هو الحال اآلن يف
العراق والسودان.
النتائج

احدى النتائج املبارشة لتلك االحتجاجات هو
كرس حاجز الخوف لدى الجامهري وارتفاع
« الربيع العريب « مصطلح شائع استخدمته مستوى وعيها مام أدى اىل امتداد هذه املوجة
وسائل االعالم منذ انطالقه يف تونس يوم  ١٧من التظاهرات العارمة لتشمل معظم الدول
كانون األول عام  ٢٠١٠وتعني تلك االحتجاجات
السلمية التي اندلعت يف معظم الدول العربية.
باكورة « الربيع العريب « بدأت من تونس إثر
التظاهرات العارمة التي اندلعت هناك بعد أن
أرضم الشاب محمد البوعزيزي النار يف نفسه
بعد استهداف مصدر رزقه من قبل الرشطة حيث
كان بائعا متجوال ،عىل اثرها بدأت التظاهرات
واستمرت حتى يوم  ١٤كانون الثاين عام ٢٠١١
حني تجمعت حشود كبرية من التونسيني أمام
وزارة الداخلية حاملني ومرددين شعار (ارحل)
فهرب الدكتاتور زين العابدين بن عىل وعائلته
اىل السعودية.
األسباب
إذا كانت جملة من األسباب اآلنية لتلك
التظاهرات هي انتشار الفساد وسوء األحوال
املَعيشية وانعدام الخدمات والبطالة وارتفاع
أسعار السلع األساسية باستمرار إضافة إىل
السيايس واألمني وخنق الحريات
التضييق
ّ
السياسية والفردية واضطهاد املرأة وفقا
للترشيعات االسالمية .فان األسباب الرئيسية
تكمن يف تبني هذه األنظمة لسياسة
النيوليرباليزم التي أدت اىل تراجع دور الدولة يف
االقتصاد وترسيح العامل من القطاع العام بعد
خصخصة مشاريعه وتحفيز العمل الوقتي وغري
النظامي مام ادى اىل حالة تح ّول فيها جزء كبري
من سكان املدن اىل مواطنني مهمشني مضطرين
لتلبية الرشوط القاسية للعمل من أجل تأمني
ابسط متطلبات العيش وتحمل عبء الرفع
التدريجي ألسعار السلع األساسية لدرجة أدى
بجزء منهم اىل العيش خارج فضاءات الدور
السكنية والتوجه نحو العيش يف الشوارع ،
ويف الوقت الذي كان يجب عىل الدولة تأمني
مستلزمات الحياة للمواطنني  ،تحولت اىل شاهد

هنا إذا ال بد لنا من االشارة اىل العنارص التي الثوري مع األنظمة السابقة باعتبارها (باكيجاً)
ساهمت يف تراجع هذا « الربيع « ال بل واحدا سلة واحدة ال ميكن تجزئتها ويف التحليل
وانتكاسته اىل حد ما.
األخري فان اإلصالح ،رغم أهميته ،يبقى اصالحا
والثورة تبقى ثورة.
ال شك بأن هذه املوجة التي تبنى تفجريها
واملشاركة فيها وقيادتها العامل والكادحون الجامهري مل تخرج ومل تضحي من اجل تغيري
واملهمشون وفقراء املدن والنساء وأقشار شكل النظام واالوجه الحاكمة فيه واستبدال
مجتمعية أخرى ،كان يقف يف طليعة هؤالء ويف دكتاتور بآخر ،بل كان حلمها هو القضاء النهايئ
الصفوف االمامية الطيف الشبايب ،نسا ًء ورجاالً ،عىل هذه األنظمة ،ولكنها ،ويف الطريق نحو
قبل أن تسقط زمام األمور يف حبال اإلسالم تحقيق هذا الهدف ،افتقرت اىل قيادة راديكالية
السيايس وقوى الثورة املضادة .لقد كانت هذه شيوعية تستهدف هذه األنظمة الطبقية من
االحداث بالقطع انتفاضات جامهريية لكنها جذورها وليس من اشكالها ،هذه األنظمة التي
بدون قيادة ،وبدون برنامج واضح ،وبدون مل تكن سوى أنظمة طبقية تعمل ويف كل األجواء
امتدادات شعبية منظمة ومهيكلة .أما األحزاب واملناسبات ،عىل الحفاظ عىل مصالح الطبقة
املوجودة فيها وعىل األرض ،كانت إما متواطئة الربجوازية ودميومة نظامها السيايس بغض النظر
عن قيامها ببعض اإلصالحات ،كل ذلك أدى اىل
انتهاز قوى الثورة املضادة الفرصة للظهور من
جديد واالنقضاض عىل مجمل املكتسبات التي
تحققت جراء هذه التظاهرات برحيل بعض من
الحكام ثم ظهور بدالء عنهم بلباس وشكل آخر
كام حدث يف مرص أو عسكرة االنتفاضة واغراقها
يف محرقة الطائفية والحروب الداخلية كام يف
اليمن وليبيا وسوريا.

ان ظهور قوى الثورة املضادة ناجم عن عدم قدرة
تلك االحتجاجات عىل ان تكون ثورية بالدرجة
الكافية  ،تقودها طبقة ثورية بأيديولوجيا ثورية
بحيث متنع مخاطر االرتداد من ظهور قوى
الثورة املضادة ،فغياب االيدولوجيا الثورية عن
هذه االحتجاجات كان من اهم أسباب انتكاستها
لدرجة أفلت زمام األمور من يد قادتها األصليني
وتحول ليد قوى إسالمية او حتى علامنية تشمل
اجندتها تبني اقتصاد السوق وعالقات امللكية
و»العقالنية» النيوليربالية وهو ما أدى اىل نزع
الطابع السيايس عنها وجعلها احتجاجات تطالب
العربية التي كانت تعاين من نفس املآيس التي مع السلطة بدرجة أو بأخرى ،أو بدون قاعدة بإصالحات ال غري.
تسببت يف اندالع « ثورة الياسمني» يف تونس ،جامهريية يُعتمد عليها.
فقد أطاحت بالرئيس املرصي حسني مبارك
ومن ثم بالرئيس االسالمي االخواين محمد مريس ركزت هذه التظاهرات عىل مسائل حقوق ان من اهم أسباب انتكاسة هذه التظاهرات
والعقيد الليبي معمر القذايف والرئيس اليمني االنسان والحقوق الفردية وحقوق النساء واالحتجاجات هو انعدام األفق الطبقي الثوري
عيل عبدالله صالح الذي تنازل عن الحكم واألقليات ،ورغم أهمية هذه املطالب ،إال انها وانعدام حزب الطبقة العاملة املسلح باألفق
ثم وصلت اىل سوريا التي رسعان ما تحولت أدت اىل نزع الطابع السيايس عنها وعدم ربطها املاركيس وغياب دور القادة امليدانيني املنبثقني
االنتفاضة فيها من سلمية اىل انتفاضة مسلحة ربطا جدليا وموضوعيا مع القضايا االجتامعية من رحم نضال هذه الطبقة وحزبها وهو ما
أدت اىل اغراق البلد يف موجة رهيبة من الحرب والطبقية مام تسبب يف عدم االنقطاع الراديكايل يجب التأكيد عليه مستقبال من أجل توفري
االهلية التي تسببت يف الدمار والخراب وقتل عن األنظمة الحاكمة املوجودة وعدم التعامل مستلزمات النجاح للمراحل الالحقة من هذا
مئات اآلالف وترشيد املاليني بشكل مل يسبق له معها كمنظومة واحدة ،اقتصادية ،اجتامعية النضال الثوري واالستفادة من دروس االنتكاسة
مثيل يف التاريخ املعارص ،كذلك الحال يف اليمن سياسية .إذا ما كانت تلك االحتجاجات قد التي حدثت.
وليبيا  ،كام وشملت هذه االحتجاجات بدرجات انترشت برسعة مدهشة ،من املرشق اىل املغرب،
2019/2/27
متفاوتة كل من العراق و لبنان والبحرين موقعة بأربعة ديكتاتوريني يف ستة أشهر ،فإنّها
والسعودية والجزائر واملغرب وموريتانيا .
مل تشهد وال حتى طالبت بهذا القطع الراديكايل

ذوي االحتياجات اخلا�صة � ،ضحية نظام طبقي
وزيــادة ســاعات العمــل وبالتــايل يقــل الرتكيــز والســيطرة ،وهنــاك ( إعاقــة
)بســببالحروب التــي تخلقهــا الــدول الرأســالية والســلطة الربجوازيــة مــن
اجــل الســيطرة واالســتحواذ ويكــون وقودهــا العــال واملحرومــون.

لهــذه الحكومــات التابعــة لــروط صنــدوق النقــد بقرارهــا جعــل معــدل
الراتــب الشــهري الــذي يتقاضــاه املعــاق بحــدود  175الــف دينــار عراقــي،
تصــوروا كيــف يعيــش انســان معــاق يف بلــد اصبحــت فيــه كل الخدمــات
املقدمــة مــن صحــة وتعليــم وكهربــاء ومــاء وخدمــات اخــرى مبقابــل
نقــدي ،تــرى كيــف حســبت الــوزارة او اي جهــة اخــرى هــذا الرقــم ،اال
اذا عرفنــا ان هــذا البلــد ينخــره الفســاد واللصوصيــة والرسقــة ،وان ذوي
االحتياجــات الخاصــة واملعاقــن هــم الضحيــة االكــر تــررا.

بلــغ عــدد املعاقــن يف العــراق مليــون و ٣٧٥الــف شــخص بحســب
(االعاقــة :تقييــد او انعــدام قــدرة الشــخص بســبب عجــز او خلــل بصــورة احصائيــة اعلنتهــا وزارة التخطيــط لعــام  ،٢٠١٧اال أن هنــاك مــن يشــكك
مبــارشة اىل اداء التفاعــات مــع محيطــه يف حــدود املــدى الــذي يعــد فيــه مبصداقيــة هــذا العــدد ألنــه ،كــا يقولــون ،قــد اعتمــد عــى واقــع 12
محافظــة ،وان العــدد الحقيقــي هــو اكــر مــن ثالثــة ماليــن معــاق ،نتيجــة
االنســان طبيعيــا).
هنــاك قصــص كثــرة مأســاوية ومؤملــة نراهــا ونســمعها عــن هــذه الفئــة
الحــروب والتفجــرات والعمليــات العســكرية والحــوادث.
جريــدة الوقائــع العراقيــة العــدد «« 4295القانــون رقــم « « 38لســنة
والتــي هــي يف ازديــاد بســبب الحــروب التــي ال تتوقــف ،ومــن هــذه
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نصــت املــادة  16مــن قانــون ذوي االحتياجــات الخاصــة واالعاقــة القصــص -:احــد (املعاقــن) -ز.ت  -مــن منطقــة حــي اور,تخــرج مــن
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االعداديــة ونجــح مبعــدل  %97يف ســنة  ,2012معــدل كان مــن اســتحقاقه
يعــاين بعــض األف ـراد يف املجتمــع مــن أم ـر ٍ
اض أو إصابــات قــد تحــدّ مــن مجمــل فــرص العمــل يف القطــاع العــام و٪3 مــن القطــاع الخــاص لــذوي ان يكــون يف كليــة الطــب ،اال ان هنــاك لجنــة مختصــة كان لهــا رأي اخــر،
قدراتهــم العقليــة أو الجســدية أو النفســية ،والتــي بدورهــا تؤثّــر بشــكلٍ االحتياجــات ،اال ان الواقــع يشــر اىل تــردي الوضــع بشــأن هــذه الفئــة ،وان وهــو رفــض طلبــه يف القبــول بكليــة الطــب والســبب هــو انــه مــن ذوي
أو بآخــر عــى مامرســة حياتهــم بشــكل طبيعــي ،لــذا فهــم يحتاجــون إىل التهميــش يطالهــا يف كل مــكان ،فالقــوى املســيطرة عــى مقــدرات البلــد االحتياجــات الخاصــة ! لقــد تســبب لــه ذلــك الرفــض بانهيــار عصبــي
عنايــة خاصــة تتناســب مــع متطلّباتهــم واحتياجاتهــم املختلفــة.
قــد اوقفــت جميــع التعيينــات يف الوظائــف الحكوميــة بنــاءاً عــى توصيات وعزلــة ،وبعــد فــرة قــرر تــرك البلــد .امــا االخــر -م.م  -مــن مدينــة الثــورة،
ان اغلــب هــؤالء املعاقــن هــم حصيلــة سياســات نظــام طبقــي رأســايل صنــدوق النقــد الــدويل ،فكيــف بتشــغيل املعاقــن ودمجهــم يف املجتمــع فقــد عــاش قصــة حــب وهــذا حــق طبيعــي لــه مثــل باقــي البــر ،وتقــدم
اســتغاليل  ،فهنــاك حــاالت( إعاقــة ) منــذ الــوالدة وهــذا بســبب ســوء وجعلهــم منتجــن؟ او كــا يقــول احــد املتقدمــن للتعيــن ((هــو الصاحــي للــزواج اال ان اهــل الفتــاة رفضــوا والســبب هــو كونــه معاق ـاً !.
مــا اليك شــغل !؟ )) ،ومــع هــذا الواقــع املأســاوي لــذوي االحتياجــات
التغذيــة وعــدم الرعايــة وســوء األحــوال املعيشــية ،او ( إعاقــة ) أثنــاء الخاصــة ،تــأيت وزارة العمــل والشــؤون االجتامعيــة لتكمــل املنهــج القــذر إن قضيــة ذوي االحتياجــات الخاصــة واإلعاقــة مــن القضايــا التــي تتطلّــب
العمــل يف املصانــع والــركات واغلــب هــذه الحــاالت نتيجــة للضغــوط

اســتنهاض ال ِه َمــم مــن الجميــع وحــراك عاملــي مــن كافــة القطاعــات
العامــة والخاصــة ،كــا أنهــا قضيــة ال تقتــر عــى دور الفــرد فحســب،
أي شــكل مــن
وإمنــا هــي قضيــة الدولــة واملجتمــع بأكملــه ،وال تحتمــل ّ
أشــكال ال ّتهميــش أو التقصــر ،ألنهــا قضيــة تعــدّ دت جوانبهــا واكتســبت
أه ّميتهــا يف اآلونــة األخــرة بشــكل ملحــوظ ،وذلــك نظ ـراً الزديــاد عــدد
األفـراد املعاقــن عــى مســتوى العــامل .تذكــر منظمــة الصحــة العامليــة انــه
يوجــد يف أنحــاء العــامل كافــة أكــر مــن مليــار شــخص مــن ذوي اإلعاقــة
وهــم يشــكلون نســبة  ٪15مــن ســكان العــامل تقريب ـاً (أي شــخص معــاق
مــن كل  7أشــخاص).
َــر أو َصغُــر أن يعتنــي بأفــراده مــن ذوي
عــى كل مجتمــع ســواء ك ُ
االحتياجــات الخاصــة وأن يعطيهــم الفرصــة ملامرســة حقوقهــم االنســانية
يف كافــة املجــاالت ويف مجمــل نواحــي الحيــاة ،وأن تتوفــر لهــم الفــرص
يك يكونــوا أف ـراداً قادريــن عــى العمــل واإلنتــاج واإلبــداع ،وهومــا يثمــر
عــن مجتمــع انســاين و مــدين وقــوي يســاهم جميــع أفــراده ومك ّوناتــه
بطاقاتهــم يف خدمتــه والســهر عــى حاميتــه والتقــدّ م بــه نحــو مســتقبل
ُمزدهــر.
مسلم معروف

2018/2/25

الصفحة 								4

جامل كوشش

احتكار السلطة،
الصراع أو الوئام بني
اإلخوة على السلطة ،
يعيد انتاج الفساد
و النهب و االرهاب
والقمع !

الرصاعات بني الحزبني ،الدميقراطي الكوردستاين -الباريت و االتحاد الوطني الكوردستاين ،بعد
االستفتاء حول استقالل كوردستان عن العراق يف ( ،)٢٠١٧/٩/٢٥دخل مرحلة جديدة حيث واجه
االتحاد الوطني فرتة من عدم الثبات و فقدان التوازن و عدم القدرة عىل التمسك بزمام األمور تزامناً
مع أعالن الحكومة املركزية عن االنتصار عىل داعش.
كان االستفتاء ( وبالرغم من الخيانة و االستبداد و التجويع و النهب ) يرسم هالة مقدسة حول الحزب
الدميقراطي – الباريت  .اال انه ،واثناء االنتخابات العراقية ( )٢٠١٨/٥/١٢و الكوردستانية ()٢٠١٨/٩/٣
كان الحزب املذكور منهمكاً يف رفع كأس االنتصار وف َْض الغبار عن االستفتاء ونتائجه والحد من توسع
االتحاد ألوطنى و املعارضة القدمية .
بعد انسحاب مسعود البارزاين من منصب رئاسة اقليم كوردستان ( نهاية أكتوبر  )٢٠١٧و كمسألة
شكلية عند تقسيم السلطات  ،توجهت انظار الپاريت نحو الحصول عىل احد اكرب املناصب يف بغداد،
اال و هو منصب رئاسة الجمهورية  .هذا املوضوع سبب يف تفجري دورة اخرى من الرصاعات داخل
«البيت الكوردي « و تجدد تبادل الهجامت اإلعالمية بني « اإلخوة «  ،حني استمرت الحكومة العراقية
بالضغط املتواصل عىل الحزبني ليتفقوا عىل مرشح واحد للمنصب املذكور  ،رفض الباريت القبول مبرشح
االتحاد الوطني و رشح من طرفه ( فؤاد حسني ) لشغل املنصب .لكن ومبا ان االتحاد الوطني كان قد
أخذ مسبقا الضوء األخرض من مهنديس السياسة العراقية و كان مطمئناً بهذا الشأن  ،فان املرشحان
( بر هم صالح  -عن االتحاد الوطني ) و ( فؤاد حسني  -عن الپاريت ) دخال يف رصاع مضحك ،انتهى
الرصاع بشكل تراجيدي بالنسبة لـ فؤاد حسني اذ حصل برهم صالح علی  ۲۱۹صوتاً مقابل  ٢٢صوتاً
فقط لفؤاد حسني .
يوم ، ٢٠١٨/١٠/٢اي يوم جرى انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية من قبل الربملان العراقي  ،بدأت
معادلة سياسية اخرى يف كوردستان وهذا التاريخ هو الذي يحدد مالمح املرحلة و ليس ٢٠١٧/١٠/١٦
يوم الهجوم العسكري للجيش العراقي و الحشد الشعبي عىل مدينة كركوك و طرد قوات البيشمه
ركه منها و فرار نجم الدين كريم  -محافظ كركوك  ،هذا الهجوم تم مبساعدة االتحاد ألوطنى من
اجل الحفاظ عىل منصب رئاسة الجمهورية  .الحزبان الحاكامن اللذان يتصارعان عىل تحديد مرشح
لرئاسة الجمهورية ،باالضافة اىل الـ ٢٥مرشحا آخرون يتنافسون عىل شغل املنصب والذين مل يكونوا
سوى دمى يف هذه العملية  ،قامت الحكومة العراقية و الكتل املوجودة داخل الربملان العراقي
بتحقيق هدف محدد وهو التفرد بالسيطرة عىل مدينة كركوك و اعادة رسم خارطة كركوك و املناطق
الحدودية التي كانت تحت السيطرة املشرتكة للبيشمه ركه و الجيش العراقي  .علامً بان يف بعض
اج َع الجيش العراقي امام داعش بينام قاومته قوات البيشمركه و أجربته عىل الرتاجع .
املناطق تر َ
االتحاد ألوطنى ،او قسم من الكتل املوجودة داخله  ،قاموا باملبادرة و فسحوا املجال امام حكام بغداد
إلعادة السيطرة عىل املدينة .
بعد هذا الحدث بدأت دورة اخرى من الهجامت اإلعالمية بني الحزبني  ،كل طرف سارع يف إعداد
قامئة الخيانات و التطاوالت و الغطرسة للطرف اآلخر  .هذه املرة ،كان للباريت اليد العليا يف االنتقام
من االتحاد الوطني و حجته كانت «الخيانة القومية و تخطي الخط االحمر « .مسألة تحدي االتحاد
الوطني و محاولة إخضاعه و عدم قبول مرشحه لرئاسة الجمهورية كان جانباً من هذا االنتقام .
أما بالنسبة للوضع يف كوردستان ،فان الباريت ومنذ بداية  ٢٠١٩رفض ان يتعامل مبرونة مع اي من
األطراف املوجودة داخل برملان كوردستان وأعلن رص ً
احة و بنربة التحدي عن فرض رشوطه عىل
كافة القوى املتواجدة يف الربملان و استحوذ عىل منصبي رئيس االقليم لـ ( نيچريڤان بارزاين ) و رئيس
الحكومة لـ ( مرسور بارزاين ) دون ان يتشاور مع اي من األطراف  .معلوم بان منصب الخارجية
و النفط سيكونان له كذلك  ،هذا املوقف يقابله صمت عام يدل عىل قبول مرعب بحيث تصبح
املسألة امراً واقعاً  .االتحاد ألوطنى تعامل يف البداية بهدوء مع املسألة  ،هدوء يحمل يف طياته غضباً
عارماً حيث بدأ فيام بعد مبالحقة أعضاء و كوادر الباريت و إلقاء القبض عىل قسم منهم يف منطقة
السليامنية  ،بنفس الطريقة بدأ الباريت بتوقيف و مالحقة كوادر االتحاد الوطني يف اربيل  .اما من
يسمىون (مبعارضة ١٧شباط *) كانوا مستسلمني ال حول لهم وال قوة بانتظار ( محمد حاج محمود *)
يك يتكرم بالوساطة لتهدئة الوضع  .هكذا بدأ باب الحوار ينفتح مجددا أمام تشكيل حكومة االقليم.
علمنا الحقاً ويف املؤمتر الصحفي بان املرض حال دون حضور ( هريو إبراهيم احمد* ) مع وفد االتحاد
الوطني يف الحوار املذكور.
قام االتحاد الوطني مبنع نشاط حركة ( ته ڤگه ري ئازادي) و املنظامت القريبة التابعة للحركة و غلق
املراكز و الدوائر التابعة لها يف السليامنية  .وكان االتحاد الوطني قد سبق وان قام مبنع عرض فلم
وثائقي يف سينام سامل يف السليامنية يتناول حياة ونضال ( سكينة جانسز *) وتم إلقاء القبض عىل
أعضاء و مؤيدي الحركة املذكورة ،كل هذا القمع تم بهدف كسب أردوگان و إرضاءه يك يقوم االخري
بالضغط عىل الباريت و يحصل االتحاد الوطني عىل مكانة مالمئة يف حكومة االقليم .
تزامناً مع هذا اإلجراءات ،قام رئيس الجمهورية بزيارة تركيا  ،وخالل املؤمتر الصحفي الذي عقده
الرئيسان العراقي والرتيك ،وصف األخري برهم صالح بصديقي العزيز واملخلص ! .ثم أعلن الطرفان
عن اتفاقهام بشأن مواجهة االٍرهاب و مكافحته و كهدف مشرتك للطرفني .هنا تظهر مالمح الصورة
وميكننا ان نبحث بدقة و وضوح سري العملية .
هذان الحزبان ،سواء كانا يف حالة حرب مع بعض او مع االتجاهات االخرى  ،اتفقا ام تصارعا
،فالحصيلة لن تكون سوى املصائب والويالت لجامهري كوردستان الن الهدف هو احتكار السلطة و
السيطرة عىل الحدود لجني الرضائب و نهب النفط و الرثوات وليس شيئا آخر.
جامل كوشش 2019/2/24
الهوامش * /معارضة  ١٧شباط  :حركة احتجاجية انطلقت يف كوردستان يف شباط عام  ٢٠١١ضد حكم
الحزبني الكورديني .
*هريو إبراهيم احمد  :ارملة جالل الطالباين تتمتع بنفوذ واسع داخل االتحاد الوطني الكوردستاين .
*محمد الحاج محمود سكرتري الحزب االشرتايك الكوردستاين القريب من الحزب الدمقراطي الكوردستاين
*ته ڤگه ري ئازادي ـ الحركة من اجل مجتمع حرـ حركة سياسية مدنية  ،نهجها السيايس قريب من
حزب العامل الكوردستاين ( پكك  . )PKKمجاز رسمياً من الحكومة العراقية .
*سكينة جانسز  ،عضوة قيادية يف املجلس الوطني التابع لحزب العامل الكوردستاين  ،اغتيلت يف
باريس مع اثنني من رفاقها يف ٢٠١٣/١/١٠
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مئوية اغتيال روزا لوكسمبورغ و
كارل ليبكخنت

ثريا طاهر
((واآلن ذوت الورد ُة الحمرا ُء أيضاً
حيث ترقد بعيداً عن األنظار
هي التي كانت تحيك للفقراء عن معنى الحياة
فعاجلها األغنياء بالزوال))
بريخت اهداء لروزا لوكسمبورغ مبناسبة مرور عرشة أعوام
عىل اغتيالها
لكن روزا كانت تراقب عن قرب و بعني ثاقبة عملية منو
صادف يوم  ١٥كانون الثاين الذكرى املئوية الغتيال القائدة الجناح االصالحي داخل الحزب و تحضري نفسه للدخول يف
االشرتاكية روزا لوكسمبورغ و رفيقها كارل ليبكخنت من اللعبة الربملانية و اكتفاءه بفرض اإلصالحات عىل النظام
قبل اجهزة الدولة القيرصية األملانية .عملية االغتيال كانت الراساميل و بالرضورة عمله املداوم عىل ترويض الطبقة
مبثابة الرضبة القاضية للحركة االشرتاكية التي كانت عىل العاملة األملانية باالستناد اىل النفوذ و الثقة التي كان يتمتع
وشك التنظيم و القيادة و فصل الصفوف عن اإلصالح بها تاريخياً .رأت روزا كيف اصبح القيام بدور الوسيط بني
املسيطر عىل الحزب االشرتايك الدميقراطي األملاين .الثورة يف الرأسامليني و العامل املهمة الرئيسية لقيادة الحزب و كيف
أملانيا يف نوفمرب عام  ١٩١٨كانت حلقة من سلسلة الثورات تم كل هذا يف احيان كثرية باسم املاركسية و تحت شعارات
االشرتاكية التي كانت قد بدأت رشارتها يف روسيا و تجسدت اشرتاكية صارخة .تحدت روزا لوكسمبورغ اسامء بارزة يف
عملياً يف هيكل الثورة البلشفية ،اتسع مدى تأثريها عىل اكرث الحركة االشرتاكية والتي مالت نحو اإلصالح مثل كاوتسيك
من بلد ليس فقط يف اوروبا ،بل و عىل صعيد العامل ،و شلّت الذي كان يعمل عىل تحقيق املصالحة بني الثورة و اإلصالح،
عجلة الدمار و املوت للحرب العاملية األوىل و اجربت ملوكاً و برنشتاين الذى رأى رضورة اعادة النظر يف النظرية
املاركسية و تفصيلها عىل مقاييس الرأساملية املعارصة
عىل الفرار كانوا قابعني عىل العروش لقرون من الزمن.
(آنذاك) القابلة لإلصالح! ناضلت روزا دون توقف عن
ولدت روزا لوكسمبورغ يف الخامس من مارس  ١٨٧١يف طريق توعية العامل من داخل الحزب من خالل لقاءات و
مدينة زاموس البولونية .كانت انثى من عائلة فقرية بولونية خطابات و كتابات ملنع العامل من السري بعيون غامضة و
يهودية لكنها ارتفعت عىل مستوى كل هذه التحديات .ثقة عمياء خلف القيادة اإلصالحية .كانت مؤمنة بالنضال
رفضت معايري األنوثة حسب مقاييس وقتها ،حرمانها من من داخل الحزب الن الطبقة العاملة األملانية كانت مؤمنة
الدراسة الجامعية يف بولونيا لكونها امرأة مل ينتهي بها اىل بالحزب و منتمية له و قابلة بنفوذه و قراراته  ..ان بداية
غض النظر عن رضورة فصل حقوق املرأة العاملة عن املرأة نشوء مسرية الحركة العاملية يف أملانيا كانت متزامنة و
الربجوازية .الحقاً و يف نقاشاتها مع كالرا زيتكن حول مقرتح منسوجة مع تاريخ تأسيس الحزب و مسريته ،اي ان ذاكرة
«اتحاد النساء الراديكاليات» عن حق التصويت للنساءيف الحركة كانت موازية لذاكرة الحزب ،لكن كام قالت روزا:
أملانيا و بالرغم من تأييدها لهذه املسالة ،كانت تصفها ((لقد شاخ الحزب و اصبح جباناً!)) ،لذا حاربت دون خوف
بانها «حقوق السيدات  -الليديس» و ليست «حقوق املرأة و ُحوربت دون شفقة! و اخرياً موقفهم املناهض ملوقف
العاملة «.
القيادة االشرتاكية الدميقراطية املؤيد للحرب تسبب يف إمتام
عملية عزلهم داخل الحزب هي و كارل ليبكخنت و رفاقهام
كانت بولونيا محتلة منذ ١٨٣١من قبل روسيا القيرصية الثوريني.
حيث اجهزة الجيش و القمع العسكري التابعة للقيرص
تُ ارس االستبداد و القمع بحق البولونيني ،لكن روزا تب ّنت ان نفوذ و قوة الحزب األشرتايك الدميقراطي داخل صفوف
الفكر االممي كام فعلت يف التعامل مع مسألة معاداة الطبقة العاملة كان احد األسباب التي منعت روزا و رفاقها
السامية السائدة يف كل مكان ،حيث حرمان اليهود من حق من ترك الساحة فارغة لإلصالحيني و عدم األقدام عىل
التصويت يف االنتخابات املحلية ،اغتصاب املرأة يف الشارع تشكيل اي تنظيم خارج الحزب اال يف  ١٩١٦حيث شكلت
و اختطافها لكونها يهودية و كوتا حق اليهود يف التعليم مع كارل ليبكخنت و الثوريني عصبة سبارتاكوس التي كانت
بنسبة  ١٠ ٪فقط ...جميعها كانت ظواهر يومية .كانت نوا ًة للحزب الشيوعي األملاين الذي تأسس يف نهاية ديسمرب
روزا يف العارشة من العمر وهي تقرأ و تكتب الروسية و  .١٩١٨قادت روزا لوكسمبورغ الحزب الثوري الجديد ملدة
البولونية و العربية باالضافة اىل األملانية ،ذكاءها و حبها أسبوعني فقط قبل اغتيالها .جدير بالذكر انها لعبت دوراً
للدراسة و القراءة و الكتابة وهي صغرية ضمنت لها مقعداً قيادياً بارزاً يف تشكيل الحزب الشيوعي البولوين الليتواين
دراسياً يف احدى املدارس الجيدة املخصصة للروس االغنياء يف  .١٩١٨قضت أغلبية الوقت اثناء الحرب العاملية االوىل
فقط.
يف السجون احياناً بسبب نشاطاتها السياسية و اخرى بتهم
ملفقة و ذلك محاولة لقص أجنحتها والحد من فعالياتها
كانت يف حياتها اليومية شاهدة و مراقبة و ضحية لواقع و تأثريها يف منع قطار الحركة االشرتاكية من االنحراف عن
وجود الفقر املدقع و الرثاء الفاحش .تحدّ ت روزا الواقع سكة الثورة.
املعادي بقولها ((:انا انتمي اىل كل هذا العامل ،أينام توجد
ُس ُحب و طيور و دموع البرش ..ال مكان يف قلبي للگيتو ،كانت روزا لوكسمبورغ تؤمن بحتمية نضج حركة الطبقة
و شأن اليهود ليس باكرب لدي من ضحايا مزارع البالستيك العاملة بصورة تلقائية و ذلك نتيجة تراكم البؤس و استحالة
يف پوتومايو و السود يف افريقيا الذين يلعب األوروبيون الحياة داخل إطار النظام الراساميل و ترى عالقة طردية بني
بأجسادهم)) .وقوع البيان الشيوعي يف يدها آنذاك ،كان كسب الوعي الطبقي و الظلم الطبقي .لكن القول بانها
مبثابة العثور عىل املفتاح لتفسري و فهم العامل و جواباً شامالً كانت تقدس التلقائية فهو خرافة ،انها قضت حياتها بوعي
عىل أسئلتها .هنا بدأت تتعلم بان الرصاع األصيل الذي اشرتايك ثوري و بنشاط متواصل حتى من داخل زنزانتها
تتمحور حوله جميع الظواهر هو الرصاع بني الطبقات.
من أجل تنظيم و توعية العامل و التاكيد عىل رضورة عدم
االنجرار وراء خطط و سياسات اإلصالحيني.
تس ّيست روزا و هي يف مقتبل العمر و انظمت اىل الحركة
االشرتاكية يف سن الخامسة عرشة .التحقت بالجامعة يف ((يف هذه الساعة بالذات نعلن أملانيا جمهورية اشرتاكية
زيوريخ  /سويرسا لتدرس االقتصاد و السياسة و حصلت عىل حرة  ...لقد بدأ يوم الحرية و انتهى حكم الرأساملية التى
شهادة الدكتوراه يف القانون العام و العالقات االقتصادية .حولت اوروبا اىل مقربة ))  -كارل ليبكخنت قرأ اعالن
درست النظرية املاركسية بشغف و عملت عىل استخدامها السبارتاكيني يف برلني امام حشد من العامل و الجنود و
يف توعية العامل و يف مواجهة التيارات غري الثورية داخل
البحارة يف التاسع من نوفمرب .١٩١٨
َّ
الحركة االشرتاكية .تعرفت يف زيوريخ عىل االشرتاكيني الروس
الثورة االشرتاكية األملانية التي بدأت باسقاط امللكية و إنهاء
يف املنفى و كانت تحرض لقاءاتهم و اجتامعاتهم.
الحرب العاملية االوىل و اعالن الجمهورية االشرتاكية األملانية،
بانتقالها اىل برلني عام  ١٨٩٨دخلت روزا الساحة السياسية اخرجت الثورة االشرتاكية يف روسيا من العزلة و أصبحت
األملانية من أوسع ابوابها بخطوات واثقة مسلحة بنظرية سندها و دفعتها اىل االمام ،كام الهمت املبادرة العظيمة
ثورية و معرفة واسعة .أملانيا الرائدة يف النمو الصناعي للطبقة العاملة الروسية الحركة العاملية يف أملانيا يك تتقدم
حينها كانت تنمو فيها أوسع و أقوى حركة عاملية عىل صعيد اىل االمام و تقوم بثورتها و تبادر رسيعاً يف بناء مجالس
البحارة يف اكرثية املدن األملانية الكربى.
العامل .الحزب االشرتايك الدميقراطي األملاين الذي تأسس يف العامل و الجنود و َّ
( ١٨٧٥نتيجة توحيد اتجاهني يف الحركة العاملية األملانية ،كانت القيادة الجديدة للحزب االشرتايك الدميقراطي يف ذلك
هام حزب العامل االشرتايك-الدميقراطي /االيزيناخيون و الوقت قد تحولت متاماً اىل ذراع مينى للربجوازية .هنا نذكر
اتحاد العامل األملان العام الالسايل) كان لديه مائه الف القول املشهور للرئيس االول للجمهورية األملانية ،ايربت
عضو يف األعوام االخرية من القرن التاسع عرش ،هذا املناخ الذي تسلم قيادة الحزب االشرتايك الدميقراطي األملاين بعد
وفّر فرصة مالمئة لروزا الثورية الصحفية و املنظّرة يك اوكوست بيبل يف (( :١٩١٣ان مل يتنازل القيرص عن العرش
تكسب معيشتها و تُ ارس تأثريها عىل دفع الحركة االشرتاكية سوف تنفجر الثورة ال بد ،و انا اكره الثورة كالخطيئة)).
باتجاه اليسار .كانت خطيبة رائعة و جريئة تناقش و
تطرح أبحاثها بطريقة علمية و تجادل اعداء االشرتاكية تلك الثورة التي لو كانت قد نجحت الطبقة العاملة األملانية
مبعرفة عميقة ،مساهامتها يف التحليل االقتصادي للمجتمع يف تقويتها و تثبيتها الصبحت َمق َفزاً لثورات عاملية متتالية
الراساميل كثرياً ما كانت تفاجئ أصدقاءها و خصومها عىل يف اوروبا ،رغم ذلك ،فان سحقها و اعادة السيطرة لحكم
حد سواء« .الثورة هي العامل الوحيد الذي ُييز االشرتاكية الرأساملية مل تكن بالرضورة السبب وراء سقوط الثورة
ّ
الروسية يف يد ستالني ليقوم بذبحها بالدكتاتورية و بدفع
الدميقراطية من الراديكالية الربجوازية».
الحركة االشرتاكية يف عموم العامل اىل الوراء لعقود طويلة.
كان للحزب االشرتايك الدميقراطي عام ١٩١٢مليون عضو،
يصدراكرث من تسعني جريدة و إصدارات اشرتاكية يومية ،رغم انتقادها لأليدي الحديدية لحزب البالشفة يف روسيا
ميلك  ٦٢دائرة للطبع و النرش ،مدرسة اشرتاكية مركزية و تحفظها الشديد تجاه سياسات لينني الصارمة يف مسألة
ضخمة و عدد األعضاء من العامل املنتسبني للنقابة التابعة التاكيد عىل رضورة التنظيم الحزيب و دوره الحيايت يف قيادة
للحزب كان اكرث من مليونني ونصف .كان الحزب أقوى و الثورة و إنجاحها ،ابدت روزا اعجاباً كبرياً بإنجازات البالشفة
اكرث اتساعاً من حزب البالشفة عشية ثورة أكتوبر يف روسيا ،اثناء ثورة أكتوبر ،يف رسالة اىل كالرا زيتكن يف نوفمرب

١٩١٧تقول(( :االحداث يف روسيا مدهشة يف عظمتها و
مأساويتها .دون شك ليس بأمكان لينني و رفاقه السيطرة
عىل الفوىض العارمة ،و لكن تجربتهم هذه تبقى عمالً ذو
أهمية عظيمة يف تاريخ العامل و َمعلَامً حقيقياً)) .خففت
روزا فيام بعد من حدة هذا االنتقاد الذي يستخدمه أعداء
لينني لنعته بالدكتاتورية و لتهيئته املناخ لنمو ستالني الحقاً،
و ذلك بعد طرد املخالفني لقرار الحزب يف تأييد الحرب بل و
متويلها ،تأسيس عصبة سبارتاكوس و اخرياً الحزب الشيوعي
األملاين كانا تتويجا لفكرة رضورة وجود حزب ميثل العامل
فقط.
تقول روزا يف رسالة اىل صديقتها الحميمة لويسة كاوتسيك
دفاعاً عن ثورة البالشفة ((بالطبع ليس بأمكان البالشفة
السيطرة عىل الوضع و لكن ليس بسبب الوضع االقتصادي
املتخلف يف روسيا ،كام يستنتج زوجك الذيك (تقصد
كاوتسيك) ،بل الن االشرتاكية الدميقراطية يف الغرب املتقدم
ترتبع عىل عرشها كالب جبناء و بائسني يرتقبون الوضع
بربود و يرتكون روسيا تنزف حتى املوت ،و لكن هكذا
هبوط احسن بكثري من العيش من اجل الوطن ،انه عمل
تاريخي عاملي عظيم يبقى اثره دهراً من الزمن)).
روزا و لينني كانا اشرتاكيني ماركسيني ثوريني يتعامالن مع
ظروف تاريخية للرصاع الطبقي و الحركة العاملية لبلدين
مختلفني تاريخياً واقتصاديا و سياسياً ،عاشا تفاصيل ضعف
و قوة النضال الطبقي و استجابا لرضوراته و عمال بقوة
عىل حامية الطبقة العاملة من الفكر غري االشرتايك و القيادة
اإلصالحية املتواطئة مع الربجوازية و ذلك انطالقاً من املبدأ
املاركيس الثوري نفسه .انسجام و اختلفا يف مسرية النضال
العسرية و الشائكة و املعقدة .خالفاتهام اُس ُتثمرت من قبل
أعداء االشرتاكية بأشكال عدة ،و الدروس املستوحاة من
فكرهام و نضالهام و تجاربهام بهزامئها و انتصاراتهام ،يجب
ان تُستثمر من قبل الحركة االشرتاكية املعارصة.
ت ّوجت الجامهري العاملة يف برلني هذا العام مئوية اغتيال
روزا لوكسمبورغ و رفيقها كارل ليبكخنت بتظاهرة شارك
فيها اكرث من عرشة آاللف شخص ّ
لتذكر العامل الرأساميل
بان الحركة االشرتاكية ستنهض من جديد و ستنترص ،و
بان البرشية ال زالت بحاجة اىل االشرتاكية  .روزا الحمراء،
كتاباتها ،خطاباتها ،تاريخ نضالها و مقتلها تقول للطبقة
العاملة يف العامل(( اما االشرتاكية و اما الرببرية ،اياكم و
االكتفاء باالصالحات ،إياكم و الوقوف عند عتبة مؤسسات
الطبقة الربجوازية و اإلرضاء مبا تفلت بني أصابع الراسامليني
من صدقات اإلصالح التي تنتهي حاملا وقفتم عن النضال
من اجل إبقاءها)).
روزا الثورية الشجاعة ،شجاعتها كانت تنبع من اميانها
بقدرة الطبقة العاملة عىل قلب النظام الراساميل و تحريرنا
جميعاً ،و من اميانها بأن إلرادتنا الدور األكرب كام و لثورية
خطنا الفكري الدور الحاسم  ..وقود روحها الثورية التي
ناضلت بنفس القوة و االندفاع و القناعة منذ نعومة
أظافرها اىل لحظة مقتلها كان اميانها بان الثورة ام اإلصالح
ال تعنى سوى ان تكون ام ال تكون ...
نضالها الواعي املستمر ضد التيار االصالحي القاتل للثورة مل
يسبق لها مثيل منذ ماركس و إنجلز .ترى هل يعيد التاريخ
نفسه مرة بشكل عظيم و مرة بشكل اعظم لينتج امثالها،
سمها لينني؟
أمثال روزا الصقر الثورية ،كام ّ
ان كنا عاقدين العزم عىل ان نساهم يف عملية إنجاز مهام
التحرير النهايئ للبرشية ،علينا ان نستخلص درساً حياتياً
من تجربة الثورة االشرتاكية العظيمة يف أملانيا ومن اجل
حسم املعركة لصالح الهدف النهايئ ال بد من توفري اداة
فاعلة ،اداة ثاقبة مسلحة برؤيا واضحة ودليل صائب موجه
نحو االفق .اداة ال تفقد اتجاه البوصلة نحو تحقيق املجتمع
االشرتايك مهام طالت و تعقدت مسرية النضال .هذه االداة
ليست سوى حزب شيوعى ثوري مشبع بوعي انتصارات و
هزائم الثورات االشرتاكية السابقة ابتدا ًء من كومونة باريس
اىل الثورة األملانية مروراً بالثورة البلشفية يف روسيا .هذه
هي املهمة األصلية و الفورية التي تقع عىل عاتق اليسار
املاركيس الشيوعي الثوري يف انتظار الثورة  ..هذه املهمة
يجب ان نضعها عىل عاتقنا نحن الشيوعييون املاركسيون و
نبدأ بالقيام بتنفيذها دون تاخري.
 /٢٨کانون الثاين٢٠١٩/
مالحظة :بعض الوقائع واالحداث التاريخية الواردة يف
املقال مستوحاة من كتاب
{ RED ROSA – A Graphic Biography of Rosa
} Luxemburg / KATE EVANS
باإلضافة اىل بعض املقاالت التاريخية املكتوبة عن حياة
روزا لوكسمبورغ
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عبد
احلميد
خامسا :الحرکات اإلحتجاجیة للجامهیر الکادحة يف
کوردستان
العقد األول بعد سقوط نظام البعث
أ-
طوال فرتة حكم االحزاب القومية الکوردیة ألکرث
من ربع قرن ،إستمرت اإلعرتاضات والتظاهرات
الجامهريية ضد انعدام الخدمات وغیاب العدالة،
کذلک ضد الفساد وإحتکار الرثوات العامة يف
أيدي أقلیة تابعة لهذه السلطة .نرتک االحتجاجات
الجامهیریة والحرکات االعرتاضیة ومنظامتها يف العقد
التاسع من القرن العرشين جانبا ،ونشیر إلی ما حدث
بعد سقوط نظام البعث.
انبثقت حرکة احتجاجیة جامهیریة يف آب ()٢٠٠٦
حیث هاجم املتظاهرون مقرات احزاب السلطة
والدوائر الحکومیة واستمرت بشکل اعرتاضات و
مظاهرات متفرقة ولرشائح وفئات اجتامعیة مختلفة
لغایة ظهورها املجدد والقوي يف آیار ( )٢٠١٠إثر
إختطاف الصحفي «رسدشت عثامن» يف اربیل وقتله،
وعرفت هذە الحرکة بـ»حرکة رسدشت عثامن» .ما
حققته هذه االعرتاضات ،ال ينحرص فقط يف إجبار
السلطة لتوفري درجة من الخدمات اکرث مام کان يف
اجندتها وإجبارها عىل اإلعرتاف بفسادها وإعطائها
وعودا مبعالجتها ،بل األهم هو تغيري املزاج السيايس
العام تجاه هذه السلطة .هنا وخالل هذه السنوات
تك ّون فراغ شاسع بني السلطة من جهة وجامهري
العامل والكادحني من جهة اخری ،وعملياً َو َجدوا
أنفسهم يف الجبهة املعادية للسلطة.
تزامنا مع االحتجاجات واملظاهرات ضد الفساد ونقص
الخدمات ،كانت هناك إعرتاضات ضد تقیید الحريات
الفكرية والسياسية ،ضد تحجيم الجرائد واألعالم
األهيل ،ضد االٍرهاب السيايس والهجوم عىل الصحفيني
وقتلهم ،ضد إفساح املجال لألسالم السيايس يك يهاجم
مظاهر التحرض واملساواة والتحرر يف کوردستان.
عموماً كان هذا النوع الثاين من املظاهرات
واالحتجاجات موجهٌ ضد التوجه اإلسرتاتیجي لحزيب
السلطة (حزب البارزاين «الدیمقراطي» وحزب
الطالباين «اإلتحاد») للقضاء عىل املناخ السيايس شبه
الحر نسبياً ولفرض االستبداد برسعة وبقوة أکرب وذلك
بأسم «املقدسات الدينية والقومية».
اوج الحرکة االعرتاضیة يف العقد االول .حرکة
•
 ١٧شباط ٢٠١١
جميع هذه االحتجاجات واالعرتاضات والتظاهرات،
سواء كانت ضد الفساد وغياب الخدمات االجتامعية
واالقتصادية أو كانت ضد تضييق الحريات الفكرية
والسياسية ،بإقداماتها وتراجعاتها ،م ّرت بعملية تطور
تأريخية إذ إشتدّ ت و وصلت اىل أوجها يف حركة «١٧
شباط  »٢٠١١واملتزامنة مع ثورات شامل افریقیا
(تونس ومرص) .هكذا كانت «حرکة  ١٧شباط» قمة
سلسلة تأريخية من اإلعرتاضات الجامهريية.
أن املعارضة التي تشكلّت من التحالف غري املعلن
بني ليرباليي کوردستان مع حزب «التغيري» والتحالف
العلني لـ»التغيري» مع األحزاب اإلسالمیة ،نجحت
يف إعاقة الجامهري املحرومة واملتعطشة للحريات يك
تفرض تغيريات جذرية علی السلطة ،واصبحت حاجزاً
أمام هذه اإلرادة بوضع الجامهري يف حالة ترقُب
وإنتظار إتفاقاتهام مع السلطة ،يك تحقق إصالحات
منقوصة وغري مجدية عن طريق «برملان کوردستان»
و «الحكومة ذات القاعدة العریضة» ،التي تشکلت
بعد االنتخابات الربملانية ( )٢٠١٣مبشارکتهم اي
مشارکة حزب «التغيري» واألحزاب اإلسالمیة يف حكومة
حزيب السلطة «الدیمقراطي» و «اإلتحاد».
لذلك جميع االحتجاجات واملظاهرات التي حصلت
خالل فرتة ما بني ( )٢٠٠٣و ( )٢٠١٣أی يف العقد
األول بعد سقوط «نظام البعث» ،رغم إنبثاقها بشكل
ثوري وإصطدامها العنيف أحيانا بحكام کوردستان
حیث أغرقته يف الدم ،لكن يف أحسن أحوال نجاحها ،مل
تكن تخرج من إطار إصالح سيايس-إجتامعي وتوفري
املستلزمات األساسية للحياة ،وذلک بسبب سیطرة
األفق القومي اللیربايل علیها والذي حال دون أن
ترتقي ملستوى حركة شاملة تحمل مطلبا عاما وترفع
شعار إزاحة هذه السلطة وطرح بديل لها.
خصائص العقد االول .سیطرة االفق اللیربايل
•
القومي
العقد االول بعد سقوط النظام ،اي الفرتة ما بني
اكم رسيع
( )٢٠١٣-٢٠٠٣كانت مرحلة تطو ٍر وتر ٍ
للرأسامل يف کوردستان ،مرحلة نقص يف األيدي العاملة
وجلب عامل اجانب ،مرحلة تدفق كبري للامل وتوزيع
الرواتب بسخاء حسب قوائم التعيينات املزورة،
مرحلة توزيع األرايض وحفر آبار النفط وتوزیع
الدوالرات وظهور قلة من اصحاب املاليني واملليارات
من الدوالرات ،مرحلة ظهور فساد ال مثيل له .كانت
مرحلة التطبيل واالحتفاء بالسلطة ،مرحلة التحالف
االسرتاتيجي لـ(«الدیمقراطي» و «اإلتحاد») وتوحيد
«البيت الكردي» وتوزيع املناصب اإلدارية فيام بينهم
يف بغداد و اربيل .كانت مرحلة وئام وترويض اإلسالم
السيايس من ِق َبل أحزاب الحرکة القومیة الکوردیة
سواء يف السلطة أو يف املعارضة ،مرحلة فتح الجامعات
وإزدهار االعالم والصحافة ،مرحلة توجه املثقفني
الكورد نحو الليربالية العاملية و»ما بعد الحداثة»،
مرحلة إستدارة الظهر عن االشرتاكية وطعن الثورة،
مرحلة نشوء االعرتاض اللیربايل القومي الناقد للسلطة
وتطعیم الحرکة القومیة الکوردیة بالليربالية العاملية،
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کوردستان العراق ،االوضاع السياسية،
االحتجاجات االجتماعیة واآلفاق
املختلفة /القسم الثاني.

کل تلک التحوالت املادیة خلقت ارضیة موضوعیة
لسیطرة األفق اللیربايل القومي علی الحرکات
االعرتاضیة وقولبتها حسب النقد اللیربايل للسلطة.
العقد الثانی بعد السقوط .العقد الوجیز
ب-
املٶرخ املارکيس الربیطانی (إريك هوبزباوم) يف
مقدمة کتابه (عرص التطرفات :تاريخ القرن العرشين
الوجيز  )١٩٩١ -١٩١٤یصف القرن العرشین بانه
قرن وجیز بدأ من عام  ١٩١٤وانتهی عام  ،١٩٩١أي
انه قرن مل یتکون من مئة ( )١٠٠عام بل من سبع
وسبعین ( )٧٧عاما .من هذا املنظور فان العقد الثانی
بعد سقوط «نظام البعث» مل یتکون من عرشة ()١٠
اعوام يف کوردستان بل من ستة ( )٦أعوام (-٢٠١٣
 ،)٢٠١٨وذلک حسب إمتام صیرورته التاریخیة
ومحتواه االقتصادي والسيايس.
ظروف جديدة ،اقتصادية-اجتامعية وسياسية-فكرية
ٌ
بدأت بالتشكل تدريجياً بعد ( ،)٢٠١٣حیث نقلت
کوردستان اىل مرحلة تأريخية أخرى ،وهي مرحلة
األزمة املالية واألقتصادية ومعهام األزمة السياسية
وزعزعة البيت الربجوازي الكوردي ،مرحلة فيها يتغري
املزاج السيايس للشعب الكوردي بأتجاه التعاطف
مع إيجاد تغيري جذري ٍيف املجتمع .كافة العنارص
والظواهر االقتصادية-االجتامعية والسياسية-الفكرية
التي كانت ترسم مالمح املرحلة التاريخية االولی بعد
السقوط بني ( ،)٢٠١٣-٢٠٠٣إنقلبت بالكامل.
تأزمت عملية تطور وتراكم الرأسامل يف هذه املرحلة
الجدیدة« .حكومة االقليم» عىل غرار السلطة
املركزية يف بغداد ،لجأت اىل املؤسسات الرأساملية
العاملية کـ»صندوق النقد الدويل» و «البنك الدويل»
محاولة منها للحصول عىل قروض وارشادات ونصائح
منهام .هذه الخطوة ليست سوى استمرارا وتطويرا
لسياسات كانوا طبقوها حتى اليوم لتغطية فسادهم
ورسقتهم اليرادات وثروات املجتمع تحت إسم السوق
الحرة والخصخصة ،وهي ليست شیئا سوى تقليص
للخدمات والهجوم عىل معيشة املواطنني.
هذا الوضع االقتصادي املتأزم أدی اىل اضعاف قدرة
السلطة عىل املناورة واملساومة وتقدیم التنازالت
واإلصالحات لصالح الحرکات االعرتاضية ،وأجرب أیضا
لوضع ضغط ٍ أكرب علی العامل والكادحني وهاجم
مكتسباتهم التي حصلوا عليها يف مرحلة النمو
واألزدهار االقتصادي بنضاالتهم ،من هنا مل ترتدد
السلطة يف اللجوء اىل العنف واإلرهاب ،بهذا تواجدت
األرضیة املوضوعية للتخلص من األفق القومي اللیربايل
وتجاوز إطار املطالبات االقتصادية-االجتامعية
ٍ
وأهداف تضع
بأفق
واإلصالحات السياسية ،والتسلّح ٍ
قلع السلطة من الجذور مهمتها األولية ،وهوما قلل
من امكانية املعارضة القومية اللیربالیة والدينية من
استغالل هذه الحركات وجعلها مكسباً يف تعامالتها
السياسية کام حصل يف املايض يف العقد االول بعد
السقوط ،حیث حصلت املعارضة من القومیین
واإلسالمیین علی اإلمتیازات من السلطة مبشارکتهم
لـ»الحكومة ذات القاعدة العريضة» يف االقلیم ،لیس
هذا فحسب بل وان کثیر من املظاهرات واالعرتاضات
اظهرت العداء لها جنبا الی جنب عدائها للسلطة،
وهذا يعني بأن عهد تکرار «حرکة  ١٧شباط» آخر
قد ولی موضوعیا ،وتوفرت ارضية مادية لتجاوزها.
االعرتاضات التي حصلت بعد ( )٢٠١٣جميعها مل تكن
استمراراً العرتاضات املرحلة السابقة (،)٢٠١٣-٢٠٠٣
بل كانت انعكاسا ووليد َة الظروف واملرحلة التأريخية
الجديدة التي تبلورت بعد عام (.)٢٠١٣
تواجدت االعرتاضات واملظاهرات لفئات ورشائح
اجتامعیة مختلفة وبصورة مستمرة منذ سنة
( )٢٠١٣إلی ان وصلت الی اإلنفجار الجامهريي يف
ترشين األول ( )٢٠١٥ضد حزب البارزاين املحت ِكر
للسلطة ولألقتصاد وحرق مق ّراته ،وكذلك االنبثاق
الجديد لهذه الحركات مرة أخرى يف اواخر أيلول
( )٢٠١٦والتي استمرت اکرث من ثالثة أشهر حتى
بداية ( ،)٢٠١٧يف اعتصامات ومظاهرات املعلمین
واملوظفین والعاطلین عن العمل خاصة من خریجي
الجامعات ضد حکومة اإلقلیم بسبب غیاب الخدمات
وعدم دفع الرواتب تحت إسم (إدخار رواتب
املوظفین والعامل) .کل ذلک مٶرش ملرحلة نوعیة
جديدة للنضال الجامهريي والعاميل يف کوردستان.
الهبة السامویة وذروة مجد (البارزاين)
•
ظهور «داعش» وسیطرته علی مناطق واسعة من
العراق إثر هزیمة الجیش العراقي (صیف )٢٠١٤
واخالئه لـ»املناطق املتنازعة علیها» لصالح قوات
«البشمرکة» التابعة للحزبین ،کان مبثابة هبة
«سامویة» لهام لصب املاء البارد عىل نار االعرتاضات
واالحتجاجات الداخلية وإخامدها ،وکذلک کانت
فرصة تاریخیة عظیمة للحرکة القومیة الکوردیة يف
اخذ موقع متقدم يف رصاعها مع کل من السلطة
املرکزیة املتمثلة بالتیار الشیعي والتیار القومي العريب
(املعروف بالسني) ،خاصة وان مجیء داعش ادی
الی تحجیم وتضعیف التیار القومي العريب وبذلک
استقطبت الرصاعات السیاسیة يف تلک املدة الزمنیة
القصیرة ( )٢٠١٧-٢٠١٤يف العراق بین التیار الشیعي
القومي يف الدولة املرکزیة والتیار القومي الکوردي يف
حکومة اقلیم کوردستان ،وبرز (البارزاين) علی الساحة
السیاسیة يف العراق کاحد اقوی العب .کانت تلک
السنوات االربعة ( ،)٢٠١٧-٢٠١٤قمة ما توصلت
الیها الحرکة القومیة الکوردیة وذروة مجد (البارزاين)
وحزبه «الدیمقراطي».

السقوط إلی الهاویة ونهایة العقد
•
حاول (البارزاين) رئیس حزب السلطة والذي کان
رئیسا لالقلیم آنذک عن طریق إتخاذ سیاسة االستفتاء
العام (ریفراندوم) يف آواخر (حزیران  )٢٠١٧ان
يسطر ويتسرت علی التناقضات املهلکة التي تعیش
فیها سلطتە وحکومة االقلیم بین فيك الکامشة التي
وقعوا داخلها ،اال وهي اإلعرتاضات الجامهیریة
وضغط الحکومة املرکزیة لتحجیم صالحیاتها خاصة
بعد نشوة النرص علی «داعش» وطردە من املوصل
يف صیف ( .)٢٠١٧جرى االستفتاء يف ()٢٠١٧-٩-٢٥
ولحقت بهم هزیمة نکراء علی ید «الحشد الشعبي»
وقوات الحکومة املرکزیة وذلک بعد اقل من شهر
من إجراء اإلستفتاء .کل ذلک أضاف مشقات ومأيس
جدیدة ملا عاناه عامل وکادحي کوردستان ،خاصة يف
رشدت الوف العوائل الکوردیة
ْ
کرکوک واطرافها حیث
يف هذه املناطق.
خرج اآلالف یوم ( )٢٠١٧-١٢-١٨يف معظم مدن
کوردستان يف مظاهرات حاشدة ضد حکومة األقلیم
ولیس فقط ضد حزب البارزاين ،بل ضد جمیع
األحزاب القومیة واإلسالمیة سواء کانت يف السلطة او
خارجها ،وذلک مبهاجمة مقراتهم .إستمرت املظاهرات
اربعة ایام ،قتل فیها أکرث من خمسة من املتظاهرين
وجرح العرشات واستمرت االعرتاضات بشکل متقطع
حتی ظهورها املجدد يف ( )٢٠١٨-٣-٢٥حیث عمت
االقلیم موجة واسعة من اإلرضابات واملظاهرات
واالحتجاجات الشعبیة العارمة وبشكل أكرث تنظيام
وجامعية وتنسيقاً ،ضد السلطة وکذلک ضد املعارضة
القومیة الیربالیة واإلسالمیة الجبانة ،بهذا وصل العقد
الثاين إلی نهایته خالل ستة أعوام (،)٢٠١٨-٢٠١٣
حیث انفصلت الجامهیر الکادحة عن الحرکتین
القومیة واإلسالمیة وأحزابهام الحاکمة واملعارضة،
بصورة مل یسبق لها مثیل يف تأریخ کوردستان ،کل
ذلک تزامن مع سقوط هیبة وإعتبار الحرکتین مع
احزابهام املختلفة ورموزهام وقادتهام من اعلی سلم
مجدهم قبل االستفتاء إلی تخاذلهم امام الدولة
املرکزیة بعد االستفتاء بأقل من شهر.
إن غیاب حزب مارکيس اصیل لطرح افق اشرتاکي
ثوري لتنظیم وتعبئة هذە الحرکات االعرتاضیة
إلسقاط وإستالم السلطة يف االقلیم وجعله خندقا
ثوریا للنضال االشرتاکي يف العراق کان نقطة الضعف
الجوهریة لهذە الحرکات وکذلک غیابە هو العامل
الحاسم لدوامة تفسخ االوضاع السیاسیة يف االقلیم
علی ید االحزاب القومیة واإلسالمیة.
تجدد التیار القومي اللیربايل
•
ان غیاب هذا العامل الجوهري لحسم رصاع الجامهیر
الکادحة وعامل کوردستان مع السلطة يف األقلیم،
وکذلک فضح املعارضة التقلیدیة املتكونة من القوی
القومیة التقلیدیة والقومیة اللیربالیة واإلسالمیة،
ادی إلی ظهور قوی قومیة لیربالیة جدیدة کحزب
(الجیل الجدید) يف ( ،)٢٠١٨والذي هو أکرث وضوحا
يف معارضتە وادعائاته اللیربالیة وأکرث حزما يف محاربتە
ألحزاب السلطة ،وهذا یعني بأن التیار القومي
اللیربايل متکن من التجدد وظهر رسیعا وبشکل
واسلوب جدید آخذا فشل حزب «التغییر» بنظر
االعتبار.
طُوی العقد الثاين .الوضع الحايل يف بدایة
•
2019
يتسم الوضع الحايل (بدایة  )٢٠١٩بطوي صفحة
االنتکاسة واالفالس ،نسیان کابوس االنهیار وإستعادة
الثقة بالنفس مجددا من قبل حزيب السلطة ،وذلک
بادائهام الجید بإلهاء املجتمع باللعبة الربملانیة
يف جو من الهدوء النسبي للحرکات االعرتاضیة،
والخروج منترصا بالتزویرات املفضوحة يف کلتا
العمليتني االنتخابيتني ،الربملان العراقی ( ١٢آیار
 )2018والکوردستانی ( ٣٠ایلول  ،)2018وکذلک
بتمکنهام من تطبیع العالقات مع العامل الخارجي
أي الدول االمربیالیة واالقلیمیة يف املنطقة ومع
بغداد ومشارکتهام الحکومة املرکزیة ،فرغم عدم
متکن الحزبین من تشکیل حکومة االقلیم بعد ميض
اکرث من اربعة اشهر علی االنتخابات الربملانیة يف
اإلقلیم ،إال ان کل مبفرده متکن من تثبیت سلطته
علی منطقته وإستعادة هیبة اجهزته القمعیة علی
الجامهیر .هکذا ،وبعد ان سقط الحزبان إلی الهاویة
وعاشا أحقر وأسوء فرتة من حیاتهام السیاسیة بین
( ١٦اکترب  ٢٠١٧و  ٢٥آذار  )٢٠١٨حیث کانت
سلطتهام املیلیشیاتیة مهددة باالنهیار ،إستطاعا بعد
(نیسان  )٢٠١٨وخالل عرشة أشهر املاضیة ان یعیدا
سلطتهام الهشة وغیر املستقرة وبسط هیمنتهام علی
املجتمع ،لیس هذا فحسب بل بدءا مبالحقة الفعالیین
وغلق ابواب مقرات االحزاب واملنظامت وذلک
حسب مقتضیات مصالحهام مع دول املنطقة والحاجة
إىل ترهيب وقمع املعرتضني يف كردستان ،وهکذا بعد
ان متکن الحزبان من کسب االنتخابات الربملانیة
لصالحهام وتلطیف عالقاتهام مع السلطة املرکزیة
ودول املنطقة واالمربیالیة االمریکیة ،طُوی العقد
الثاين ،ومع نهایة عام ( )٢٠١٨بدأ فصل جدید وانتقلنا
الی العقد الثالث من التأریخ السیايس يف کوردستان.
سادسا :جیل جدید من املارکسیین
يشهد مجتمع کوردستان والدة ظاهرة جدیدة اال
وهي ظهور جیل جدید من املارکسیین .هذا الجیل
انفصل عن القومیین اللیربالیین يف کوردستان بعد

فشل املرشوع السیايس لهذە الحرکة علی ید حزب
«التغییر» املدعوم من قبل املثقفین واملنظرین
اللیربالیین ،حیث وصلوا الی طریق مسدود يف إیجاد
تغیرات سیاسیة يف االقلیم نحو بناء دولة مٶسساتیة
(محلیة داخل دولة العراق) وانتقال السلطة سلمیا
بین مختلف الکتل واألحزاب السیاسیة وذلک عن
طریق آلیة سیاسیة معینة اال وهي برملان کوردستان.
ان وتیرة انفصال املثقفین الشباب عن منظري
القومیین اللیربالیین ومٶسساتهم الفکریة وشتی
تنظیامتهم املدنیة وکذلک عن حزب «التغییر» اخذت
منحی رسیعاً بعد قمع وإخامد «حرکة  ١٧شباط
 »٢٠١١ولجوء حزب «التغییر» للدخول الی السلطة
يف االقلیم عرب تشکیل مایسمی بـ(الحکومة ذات
القاعدة العریضة) ( )٢٠١٤وفشلها يف غضون سنة،
بعد ان تم طرد رئیس الربملان (وهو من حزب التغییر)
من قبل حزب البارزاين من عاصمة االقلیم (اربیل)
ومنعه من العودة الیها ،إضافة إلی إجبار وزراء
«التغییر» االربعة برتک وزاراتهم باجازة مفتوحة.
هذا الفشل العميل املتخاذل واملهین سیاسیا للحرکة
القومیة اللیربالیة اثبت للمثقف الشاب والناشط
السیايس عدم امکانیة اللتغییر السیايس عرب آلیة
الربملان ودفعهم إلی التفکیر بجد عن مخرج سیايس
والبحث عن نظریة تستجیب آلمالهم واسئلتهم وتلبی
روحهم الثوریة ملحاربة حزيب السلطة الفاسدَ ین
واملتغطرسني .هکذا توجهوا الی املصادر املارکسیة.
َ
هذا الجیل لیس فقط مختلف عن الجیل القدیم من
املارکسیین والذي منا وازدهر يف اجواء فکریة وسیاسیة
يف السبعینات والثامنینات من القرن العرشین ،بل
ويختلف عن جیل التسعینات وبدایة االلفیة الثانیة
والذي تغذی من مصادر الشیوعیة العاملیة وتربی
فکریا وسیاسیا علی ید (الحزب الشیوعي العاميل
العراقي).
هذا الجیل الجدید لديه اطالع ومعرفة واسعة
باملصادر الفكرية العاملية وتیاراتها ،اال انه يفتقراىل
خط فکري سیايس موحد وينقصه االنسجام والتجربة
السیاسیة العملیة والتنظیمیة ،فهو یتکون من محافل
وحلقات ومشاریع فکریة سیاسیة مختلفة للبحث
والدراسة والرتجمة ،أي انه یخطو خطواته االولی نحو
التعامل مع املجتمع والسلطة والحرکات االجتامعیة،
بهذا املعنی ،ورغم ادعائه بالعلو الفکري والتفوق
النظري علی االجیال القدیمة من املارکسیین ،إال إنه
ٍ
باشواط سیاسیة وعملیة عديدة يف الجو
یقف ورائهم
السیايس الهائج والساخن يف االقلیم والذي یتطلب
العمل الشیوعي غیر املٶجل باسم الدراسة والرتجمة
واملشاریع الفکریةُ .يشٌ ِكل هذا الجیل مادة خامة
لتجدد الحرکة الشیوعیة يف کردستان العراق وتبلورها
وصیاغتها مجددا وهذا یتطلب إلتحام هذه االجیال
ببعضهم البعض وصهرهم يف بوتقة واحدة بافق
مارکيس ثوري.
مقایسة
•
اذا كانت الحرکة القومیة اللیربالیة قد متكنت من
التجدد والظهور مجددا علی الساحة السیاسیة
يف کوردستان بشکل واسلوب آخر،اال ان الحرکة
الشیوعیة مل تتمكن من الظهور علی الساحة
السیاسیة کقوة وکرقم صعب يف املعادالت السیاسیة
يف کوردستان بانتهازها الفرصة يف الفراغ السیايس
املوجود ،خاصة بعد االستفتاء ،ويعود ذلك اساسا
الی أفقها واسرتاتیجیاتها السیاسیة وبنیتها الطبقیة
وغیابها لقيادة شیوعیة متعطشة الستالم السلطة يف
االقلیم ،قبل املسائل التکتیکیة واملشاکل العملیة أو
التنظیمیة( .الحزب الشیوعي العاميل الکوردستاين)
تبنی اسرتاتیجیة استقالل کوردستان منذ تأسیسه
(سنة  ،)٢٠٠٨واید بشکل نشط حرکة استفتاء
البارزاين (يف  )٢٠١٧إلستقالل کوردستان ،وکانت
هذه نقطة تحول سیاسية جدیة يف حیاة وتأریخ هذا
الحزب ألنه اکمل إلتحاقه السرتاتیجي والنظري ،عن
طریق مسکه العميل والسیايس ،بالعربة االخیرة من
قطار الحرکة القومیة يف کوردستان .مل یتمکن ،ال
هذا الحزب وال منظامت ومجامیع شیوعیة أخری،
من تنظیم وتعبئة الحرکات االجتامعیة االعرتاضیة
واملظاهرات الجامهیریة ومل یتمکنوا من تشیید جرس
للتواصل مع الجیل الجدید ،عىل العكس من الحرکة
القومیة اللیربالیة التي متکنت من تجديد نفسها
وظهورها القوي مجددا علی الساحة السیاسیة ،نری
بان الحرکة الشیوعیة (إذا قارناها بالحركة القومية
الليربالية) ،تعیش واقعا مزریا مشتتا ،ال تجمعها
مرجعیة فکریة-سیاسیة موحدة ،احزابها ومنظامتها
لیست فقط مل تتمکن من التجدد ،بل مل تتمکن اصال
من األحتفاظ بقوتها التنظیمیة والعددیة حیث،
وبدال من أن تنموا وتتوسع يف الجو السیايس شبه
املفتوح واملشبع باالعرتاضات االجتامعیة ،باتت تفقد
یوما بعد یوم طاقاتها وقوتها ،يف الوقت الذي جیلها
الجدید منشغل بالدراسات الفکریة والرتجمة .ان هذه
الحركة الشيوعية الحالية يف كوردستان مثل أي حركة
اجتامعية أخرى وأي حزب سيايس تقدمها وتراجعها
مرهون باتخاذ السياسات الطبقية وتهيئة مستلزمات
نجاحها ،لذا فان استنهاض الحرکة الشیوعیة منوط
باسرتاتیجیات سیاسیة وخطط عملیة وتکتیکات
واقعیة علی ضوء النظریة الثوریة واملنهج املارکيس
عالوة علی وجود قيادة مبادرة وحریصة علی تطبیق
سیاساتها ،لتهیئة الطبقة العاملة الستالم السلطة.
الحزب الشیوعي الکوردستاين .اللیربايل
•
املحافظ ویمین الوسط

بعد إنهيار «الكتلة الرشقية» والتخبط الذي عانته
االحزاب الشيوعية ،تحولت منظمة اقليم کوردستان
لـ(الحزب الشيوعي العراقي»-حشع») عام ( )١٩٩٣اىل
حزب مستقل باسم (الحزب الشيوعي الکوردستاين-
»حشک») .نحن مضطرون للحديث عن هذا الحزب
مادام اسمه يوحي بالشوعیة و هنا نتحدث عن واقع
الحرکة الشیوعیة يف کوردستان العراق ،لذا نحاول
لیس فقط تبیان املوقع واملكانة السياسية التي اخذها
هذا الحزب يف املعادالت السیاسیة يف کوردستان ،بل
وکذلک نحاول تبیان حقیقة وهي ان هذا الحزب
الميت للحرکة الشیوعیة والیساریة بصلة ،لیس هذا
فحسب بل وحتى بحزب إصالحي ایضا.
هذا الحزب ومنذ تأسیسه کان متحالفا مع االحزاب
القومیة الکوردیة وجز ًء من «جبهة األحزاب
الکوردستانیة» .امتدح «التجربة الدیمقراطية يف
کوردستان» أكرث من حزيب السلطة وإعتربها منوذجا
يف الرشق األوسط ،يف الوقت نفسه طالب بإصالحات
إجتامعية ،إقتصادية وسياسية ،إال إنه لتحقيق ذلك،
مل يرى مهمته بأن يكون املنظم والقائد للجامهري
املحرومة ،املعرتضة واملستاءة والتي تتظاهر يف
الشوارع ضد سلطة االحزاب القومیة الکوردیة ،بل
رأی مهمته وکذلک عرف نفسه كمستشار للسلطة يك
يتمكن من تحقيق هذه األصالحات ،كام كان الحال
بالنسبة للحزب األم «حشع» ،الذي كان مستشاراً
لـ(نظام البعث) ،وهنا يف کوردستان صار إبنه الرشعي
«حشک» مستشارا لحکومة البارزاين ،فباإلضافة إلی
کونه احد احزاب «الجبهة الکوردستانیة» ،شغل
احد اعضاء مکتبه السیايس منصب (وزارة الثقافة)
و(الناطق الرسمي باسم حکومة االقلیم) وذلک
يف فرتة (حرکة  ١٧شباط  )٢٠١١حیث استمرت
التظاهرات ضد حکومة االقلیم ملدة شهرین ،قتل
وجرح خاللها العرشات .لذا لیس بامکان هذا الحزب
االدعاء بأنه ینتمي آلمال وطموحات ومطالب جامهري
مستاءة من هذه السلطة ومعرتضة ضد الفساد
وانعدام الخدمات وخنق الحریات.
هذا الحزب يف محتواه قومي ويف أسلوب عمله
ونشاطه السيايس ليربايل محافظ بامتیاز ،ولكن
بخصوصي ٍة فكرية وسياسية للشيوعية التابعة للکتلة
«املرحومة» الرشقیة .ما مييز هذا الجناح «الشيوعي»
الليربايل عن بقیة األجنحة األخرى للقومية-الليربالية
هو أنه ال يريد ،مثل حزب (الجیل الجدید) اآلن أو
كام کان الحال عند حزب (التغيري) سابقا ،أن يرکب
ٍ
ضغط بوجه
موجة االعرتاضات الستخدامها کورقة
السلطة ،بل يريد ،وعن طريق عالقات الصداقة،
التحالف الحزيب واإلستشاري مع حزب (البارزاين) ،أن
يضع مشاریع إصالحیة أمام حكومة األقليم بهدف
تحقيق إصالحات ،کي يتطور ويتنامى هذا «النموذج
الدیمقراطي» يف الرشق األوسط!!!.
إن ليربالية ورجعية هذا النوع من «الشيوعية»
وکذلک یمینیة ومحافظیة خطها السیايس تكمن يف
كون قيادة هذا الحزب تسعى ،وعن وعي ،لتحقيق
اإلصالحات من خالل تحالفها مع السلطة ،وليس من
خالل تنظيم وقيادة الجامهري املعرتضة .ما ناله هذا
الحزب من أموال تحت إسم ميزانية األحزاب من
حكومة األقليم وتلك االمتيازات التي حصل عليها
الحزب و قيادته من حزب البارزاين ،يف حقيقة األمر
هي أجور «مستحقة» ومثن «حالل» مقابل لعب
هذا الدور والخدمة التي يقدمه يف املشورة وتقديم
املشاريع للسلطة .رغم ان االدعاء بتبني النظریة
املارکسیة يعطيه سرتة یساریة ،إال إن اليسارية ليست
ادعا ًء فكريا وال تعني رفع شعار ايديولوجيا معينة،
بل هي مكانة واقعية سياسية لدى حزب ما يف لحظة
تأريخية محددة يف مجتمع محدد ويف ترابط بال ُعقد
واملصاعب التي تواجه املواطنني وحركاتهم االعرتاضية،
أي تکمن يف مکانتە يف املعادالت السیاسیة ودورە يف
الرصاع الطبقي صوب تغییر جذري لصالح الکادحین.
إذا نظرنا اىل «حشك» انطالقا من هذه الرؤيا ،نرى أنه
طوال مسريته السياسية ألكرث من عقدين ونصف من
تأريخ کوردستان مل يكن قط عمليا وواقعيا يف هذا
املوقع.
إن عدم وقوف الحزب يف صفوف االعرتاضات
الجامهريية ضد سلطة األحزاب الکوردیة يف اإلقلیم
وتعاونه معهم ،يعني عدم انتامءه اىل حرکة اليسار
أصال ،کذلک لیس من الصحيح حتی اعتباره حزبا
إصالحيا لعدم تواجده يف صفوف الحرکات املطلبیة
بوجه السلطة .إن التعريف الواقعي لـ»حشك» حسب
تعبري الصحافة الغربية هو «ميني الوسط».
طرحت يف السنوات االخیرة الکثري من االنتقادات
الفكرية والسياسية من قبل اعضاء ونشطاء ومؤيدي
«حشك» ،لقادة الحزب وسیاساته وهذا جدير
ترتق إىل حد تجسیدها يف خط
بالتقدير ،لكنها مل ِ
سیايس و أفق ثوري يك يُطرح کبدیل للنهج السیايس
والخط الرسمي ،لذا فالنقد املاركيس یشمل کذلک
يرتق طرح
هذا «التیار» املعرتض داخل الحزب ،اذ مل ِ
أفق و خط سيايس ثوري مختلف عام هو سائد و
معمول به ،و لحني توفر هذا البديل داخل الحزب ال
يُتوقع حصول أية تغيريات جدية داخل هذا الحزب.
شباط ٢٠١٩
البقية يف الجزء الثالث واألخري بعنوان :ثالثة آفاق يف
الحرکات اإلحتجاجیة الجامهريية.
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اليسار واملثقفون وحكومات االسالم السياسي !

محمد شنان

يتحدث الكثريون عىل ان نجاح العملية السياسية ونجاح
الدميقراطية مرتبط بالوعي  ،لذا فأن وجود النخب يف النظام
الدميقراطي يُعد امراً واجباً حيث ان مفاهيم الدميقراطية ال
تتجذر يف وعي الجامهري ،أو ان هذه الجامهري من الصعوبة
عليها تقبل هذا الوعي السيايس الجديد وبالتايل يجب عىل هذه
النخب حامية هذه املفاهيم ! وكأن االمر رصاع اخالقي وفكري
وليس رصاع من اجل مصالح طبقة معينة وهذا الفهم عند هذه
القوى الليربالية ومعهم جوقة املثقفني وبعض من قوى اليسار،
َر ّسخ من بقاء وثبات قوى االسالم السيايس وعزز من مكانتها.
ان حديث قوى االسالم السيايس عن امليض بتشكيل حكومة
تكنوقراط ،او حكومة عابرة للطائفية ،او حكومة نخب ،هو
حديث يتكرر دامئا ،انها نغمة سيئة ومشمئزة يراد منها االستمرار
يف الحكم والسيطرة وإال ما معنى ان هذه العصابة تقدم هذا
الوزير وتلك العصابة تقدم ذاك والكل يعلم ان الوزير او رئيسه
ليس لديهم اية صالحية باتخاذ اي قرار ذو اهمية ،فوجودهم
يف اغلب االحيان لتيسري وترتيب عمليات النهب والرسقة .إال ان
ما يحبط هذه الحقيقة ويشكل خيبة االمل كون قوى اليسار
الربجوازي وجمع من املثقفني والليرباليني «الوطنيني» متفائلون
كعادتهم بأن هذه الحكومة ستكون فاتحة خري كام سبق وان
تفاءلوا بحكومة العبادي وقبلها املاليك مهللني ومباركني لهم،

واليوم يعاد نفس املشهد املأساوي ،فغداة تكليف عادل عبد والضحلة ((اعطو لرئيس الوزراء مهلة)).
املهدي بتشكيل الكابينة الوزارية ،وهو القادم من نفس رحم
العملية السياسية الفاسدة واملستلم لعدة مناصب يف الحكومات ان الفكرة التي تقول او هي «لسان حال املثقفني» بأن
السابقة وعليه الكثري من شبهات الفساد ،رغم كل ذلك ،بدأ الجامهري غري واعية او وعيها مشوه وعليه فأنهم مهتمون او
هؤالء املثقفون واليسار يتغنون طربا من خالل مواقع التواصل مبادرون بنقل الوعي لهم من الخارج ! هي فكرة غري صحيحة
االجتامعي واملقاالت التي تنرش هنا وهناك وخصوصا عندما وخاطئة باملرة ،بل انها تخفي مصالح هؤالء املثقفني ضيقي
لرتوج عن توهامتها هي يف تحالفات
غل الحقائب االفق ،تأيت هذه النخب ّ
تم االعالن عن فتح موقع الكرتوين للتقديم لشَ ْ
الوزارية ،املجتمع الذي يوصمونه بأنه جاهل وال يستطيع تقبل مشبوهة(سائرون) ،تحالفات سياسية فوقية معزولة عن نضاالت
املفاهيم الجديدة كان يسخر من هذه الفذلكة الجديدة من املاليني من العامل والكادحني والفقراء ،وتحث الجامهري عىل
قبل عصابات االسالم السيايس ،فال خدعة مثل هذه تنطوي ان التغيري الوحيد لتحقيق االصالح يأيت عن طريق االنتخابات،
عىل الجامهري وبالفعل فالرتشيحات للوزراء حرصا من هذه انتخابات اقل ما يقال عنها انها لعبة قذرة ،لعبة فهمتها
الجامهري ومل تشارك فيها ،لعبة لتعيد رشعية برملان فاسد مبني
العصابات.
عىل املحاصصة ومتفق مسبقا عىل من سيأيت .لكن ستبقى هذه
لقد تناىس هؤالء اليساريون واملثقفون الحكومات االسالمية الجامهري هي السباقة بالتصدي عن طريق التظاهرات الشعبية
والقومية السابقة والتي رفعت شعارات رنانة مثل حكومة واالحتجاجات العاملية لنظام فاسد عاجز عن تلبية ابسط
البناء والتطوير وحكومة محاربة الفساد والرضب بيد من حديد الخدمات والحقوق للفقراء واملحرومني وسوف لن تسمح هذه
وتشكيل هيئات عليا ملحاربة الفساد وغريها من الشعارات الجامهري ان تأيت هذه «النخب» املتملقة للسلطة و»املثقفني
الزائفة ،تناسوا ان جميع هذه الحكومات ومنذ 2003واىل االنتهازيني» واليسار األصويل ،مرة اخرى لركوبها وتسويف
االن لديها برنامج ورؤية اقتصادية واحدة ،وحسب الليربالية مطالبها ،تظاهرات واحتجاجات مل تتوقف منذعام  2011والتي
الجديدة ،هو تحرير االقتصاد وفتح االسواق وخصخصة املعامل تم فيها حرق مقرات االحزاب اإلسالمية ،ورفعت فيها شعارات
والرشكات وجميع القطاعات الخدمية وهذا ما تم التعبري عن مثل( :بأسم الدين باكونه الحرامية ).
محتواه بأجىل صوره يف حكومة عادل عبد املهدي عندما تم
اقرار املادة الرابعة عرش من املوازنة والتي تتيح اعادة هيكلة ان الرد الحقيقي عىل جميع هؤالء»املثقفني» ومن يتبعهم
الرشكات العامة اململوكة للدولة او بيعها ،وبني هاللني رسقتها ،والذين هم املكملني واملربرين لوجود النظام الطائفي والقومي
ألنها وحسب ما يذكر بعض االقتصاديون ،فأن قيمة موجوداتها واملتكون من عصابات االسالم السيايس والقوميني الشوفينيني،
((قدرت مبايزيد عىل  ٦٠٠تريليون دينار ألكرث من  ١٢٠رشكة هوعن طريق تقوية نضاالت العامل والجامهرياملضطهدة وتبني
عامة اغلبها ضمن القطاع الصناعي الحكومي لتستحق ان تكون قضايا املجتمع وايجاد السبل الكفيلة بدميومة الرصاع وتطوير
تنظيامتها الثورية.
صندوق ثروة سيادية جديد للعراق))*
فهل يا ترى سترتك عصابات االسالم السيايس هذه الرثوة؟ الكل *مظهر محمد صالح ( صنع يف العراق  ) !...الحوار املتمدن –
يعلم الجواب ،وهو انها تحوم عليها مسعورة وبكل الطرق لنهبها العدد  ٦٠٦١تاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ٢٢
إال املثقفني والليرباليني ،ومن ثم قوى اليسار القديم الجديد ،ال
تريد ان تصدق بل وتدافع عن هذه العصابات مبقولتها الفجة

حسن الشيخ

هموم اجلماهري ,
ضياع بغداد وإهمال
خدمات

ارى حالة مزرية مير بها املجتمع وهي تتكرر يوما وباألخص يف األحياء الفقرية وانا واحد
من سكنة هذه األحياء يف منطقة الشعب .نعاين من حالة انقطاع التيار الكهربايئ املتكرر،
يوميا عطل يف املحولة ،الغريب يف املوضوع هو اننا ال نبعد عن دائرة الصيانة الكهربائية اال
امتار قليلة جدا .
عندما تجمع الناس وذهبنا اىل دائرة الكهرباء قابلونا بأعذار ال متأل الرأس وال يصدقها البرش
كانوا يطلبون منا جمع املال يف ما بيننا وقال لنا أحد املسؤولني يف الدائرة :ان كنتم ترغبون يف
الحصول عىل املحولة أرسعوا بالعجلة يف هذا االمر يك نأتيكم مبحاولة جديدة غري مستعملة،
وهنا رأيت نفيس سلعة داخل سوق وكانني يف مزاد عىل املال العام واين مجرد من كل هذه
الرثوات  .وهنا السؤال  :يا أيها املتسلطون عىل السلطة أولسنا نحن شعبكم وأنتم سادة
القرار!؟ ام متلهفني اىل خصخصة الكهرباء ورسقة الدوالر وغرق األموال داخل دائرة الرسقة
املمنهجة من قوة الطبقة العاملة؟ ولكن لألسف اعلم بانه ندايئ كرساب يتوهم به العطشان
عىل أنه ماء......

عرض للرتمجة العربية لكتاب روزا لكسمبورغ (احلرية هي دوما حرية
أصحاب الفكر املختلف) عن الثورة واحلزب وأفول الرأمسالية
نصوص مختارة  ,فيليب وينكلر  ,ترجمة :احمد امحان

املركزي والدكتاتوري للبلشفية ميكن أن يؤديا اىل تحول الجهاز الحزيب
اىل كيان مستقل بذاته وبالتايل اىل طبقة حاكمة جديدة ،حتى وان
أيضا من العواقب الحتمية لالرهاب
كان ذلك بدافع الرضورة .وحذرت ً
واالضطهاد بوصفهام وسيلة للحكم ،واالفرتاض الذي تحقق فعال وعىل
وجه الخصوص يف عهد ستالني بطريقة مرعبة .كام يحتوي نص (عن
أيضا املقولة الشهرية لروزا لكسمبورغ (الحرية هي  -1كارل ماركس ،ص  ،23-15يف :االعامل الكاملة املجلد االول1893 .
الثورة الروسية) ً
دامئا حرية االخر املختلف عنا بالتفكري) والتي استخدمت عنوانا لهذه حتى  .1905الجزء الثاين ،الطبعة السابعة  ،2000ص 377.2-369
النصوص املختارة.
 -2مقتطف من تراكم رأس املال او كيف طبقت النظرية املاركسية،
اخرياً توضح الرسالة (أرسار فناء السجن) حب روزا لكسمبورغ للطبيعة ،نقد مضاد ،ص 36-24ويف االعامل الكاملة املجلدالخامس .الكتابات
الذي عربت عنه من ضمن أمور اخرى يف املعشبة ( )4املنشورة االقتصادية .الطبعة الرابعة 1990ص 430.3 -417
مؤخرا والتي جمعت فيها ووصفت بشغف كبري نباتات مختلفة .ويف -3مقطتف من تراكم رأس املال .مساهمة يف توضيح االقتصادية
الحقيقة فان هذا امللمح من شخصيتها ً
وأيضا تفكريها ظل بعيدا عن لالمربيالية ،ص ،125-38يف االعامل الكاملة املجلد الخامس .الكتابات
االضواء ،لذا ت ّعد هذه الرسالة تكملة جيدة للنصوص املختارة ،اال انه االقتصادية .الطبعة الرابعة 1990ص411.4-316
كان من املستحسن لو دونت هنا رسالتها املشهورة لصوفيا ليبكنخت
يف كانون االول  ،)5(1917التي تصف فيها خربتها التي عاشتها يف  -4أزمة االشرتاكية الدميقراطية ،ص  ،236-126يف :االعامل الكاملة
السجن وكيف رأت بأم عينها ,تعذيب أحد الجنود جاموسا مسجونا .املجلد الرابع .اب  1914حتى كانون الثاين 1919الطبعة السادسة،
عربت عن تعاطفها مع هذا الحيوان املعذب بكلامت مؤثرة للغاية 2000 .ص -164.5 -49
ّعد الناقد اللغوي الكبري كارل كراوس هذه الرسالة (الوثيقة الوحيد -5عن الثورة الروسية ،ص 268-238يف :االعامل الكاملة املجلد الرابع.
املكتوبة باللغة االملانية التي تربط بني االنسانية والشعر) ،وحسب اب  1914حتى كانون الثاين 1919الطبعة السادسة 2000 ،ص -332
رأيه يجب أن تأخذ مكانها بني غوته وكالوديوس يف الكتب املدرسية 365.6
( )6كام أثنى عليها فالرت بنيامني ( )7وتطرق لها باول سيالن يف قصيدته
كواكوال( . )8()Coagulaتوضح هذه الرسالة ان روزا لكسمبورغ مل -6القضايا التنظيمية لالشرتاكية  -الدميقراطية الروسية ،ص290-270
تكن تتضامن مع البرش املستعبدين واملعذبني بسبب الحرب فحسب ,يف :االعامل الكاملة املجلد االول 1893 .حتى  .1905الجزء الثاين،
بل ايضا مع معاناة الحيوانات من االستغالل والظلم.
الطبعة السابعة  ،2000ص444-422
يف قامئة املصادر .لذا نرفق يف ماييل املصادر املناسبة وبالتحديد وفق
الطبعات االحدث لالعامل الكاملة لروزا لكسمبورغ الصادرة عن دار
نرش ديتس يف برلني .يف كل مرة نذكر اوال العنوان وعدد صفحات النص
يف الطبعة العربية ثم تايت بعدها بيانات االعامل الكاملة:

تحل علينا أثناء كتابة هذه األسطر الذكرى املئوية النتفاضة سبارتاكوس
يف برلني  .يف بداية كانون الثاين عام  1919انتفضت قوى يسار ثورة
نوفمرب ضد الحكومة بهدف انشاء نظام اشرتايك ,نجح العسكر بقمع
هذه أالنتفاضة بطريقة دموية بالتعاون مع حكومة ايربت ( )1ونوسكه
( )2واعدموا قائدا االنتفاضة روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنخت ،لكن
رغم اخامدها أخذت تأثرياتها مديات واسعة تجاوزت حدود املانيا,
وكان الشاب العراقي حسني الرحال البالغ من العمر آنذاك  18عاما
احد شهودها العيان والذي عرف فيام بعد (بأيب املاركسية يف العراق).يف
حينها كان برفقة والده الضابط يف الجيش العثامين الذي سافر يف بعثة
عسكرية اىل برلني عاصمة املانيا املتحالفة مع الدولة العثامنية .تركت
احداث هذه الثورة أثرا عميقا يف الرحال ،وزاد انشغاله باملاركسية شيئا
فشيئا وبدا ذلك جليا بعد عودته اىل العراق يف العرشينيات ,اذ ساهم
مساهمة فاعلة يف نرش الفكر املاركيس يف اوساط املثقفني العراقيني
الول مرة بطريقة واضحة ومفهومة)3( .
عام  2016نرشت مؤسسة روزا لكسمبورغ املكتب االقليمي–
فلسطني الرتجمة العربية ملجموعة مهمة من نصوص روزا لكسمبورغ
 ،اذ التزال افكار هذ الناشطة واملنظرة املاركسية الكبرية تشكل محورا
للجدل والنقاشات يف اوساط القراء العرب يف الوقت الراهن ،مثلام
أثرت نشاطاتها يف زمانها عىل الرحال.
يبدأ الكتاب بنص قصري تحت عنوان(كارل ماركس) تقييم فيه روزا
لكسمبورغ تقييام ايجابيا مؤسس البناء النظري املاركيس ،الذي
ضلت روزا لكسمبورغ متمسكه به طيلة حياتها .ثم تتبعه مبقطتفات
من كتابها النظري (تراكم رأس املال) .يف البداية يعرض النارش هنا
مقتطفات من فصل (النقد املضاد) الصادر مؤخرا والذي ترد فيه عىل
نُقاد هذا العمل ,يف هذا الرد ،تعرض روزا لكسمبورغ ملخصا مقتضبا
ملضمون كتاب ضخم من مئات الصفحات تتقىص فيه السؤال التايل،
كيف تحقق تراكم رأس املال؟ مبعنى من اين تأيت كمية القيمة االضافية
املطلوبة لضامن استمرار عملية اعادة انتاج رأس املال عىل مستوى
أوسع؟ .هنا تسرتشد روزا لكسمبورغ بخطاطات اعادة االنتاج يف املجلد
الثاين من كتاب كارل ماركس رأس املال ،بعد ان تقتفي اثر املسألة عرب
تاريخ االقتصاد السيايس وتناقش طرق حل عديدة وتفندها لتخرج
بالنهاية بحلها الخاص اال وهو :
ان رأس املال ال ميكنه أن يحصل عىل كمية القيمة املطلوب من داخل
نظامه الخاص ،لذا هو يحتاج دامئا اىل (خارج) الرأساميل ،يستطيع منه
الحصول عىل كمية القيمة  ،يك يحافظ عىل دميومة سريورته الداخلية.
عند هذه النقطة تتضح خطورة هذه املشكلة  ،التي تبدو للوهلة
االوىل مسألة تفصيلية نظرية مجردة ,أذن هذا االستنتاج ،وفق رؤية
روزا لكسمبورغ ،يفيد بأن رأس أملال مجرب بالرضورة عىل التوسع دامئا
متجاوزا
............................................
 -1فردريش أبريت:أول رئيس لجمهورية فامير من 1919اىل .1925
هامش املرتجم

[und Talaa, Kasim: Vom Klub der 403-389 .Reprint], S
Solidarität zur Kommunistischen Partei. Eine Geschichte
der irakischen Linken, in: Kreutzer, Mary / Schmidinger,
Thomas (Hrsg.): Irak. Von der Republik der Angst zur
,bürgerlichen Demokratie? Freiburg im Breisgau: Ça Ira
.77-74 .hier S ,104-74 .S ,2004
أطره الخاصة و كذلك مجربا دامئا عىل امتالك الفضاءات غري املرسملة
ليك يستمر بالبقاء ،يسفر عن ذلك أن االمربيالية واالستعامر باملحصلة
االخرية نتيجة حتمية للمنطق االسايس ألعادة االنتاج الراساميل .بهذا
نصل اىل الجزء الثاين من الكتاب,الذي تصف فيه روزا لكسمبورغ
باالستناد عىل امثلة عديدة  ،كيف تغلغل راس املال الغريب تحت
حامية مدافع القوى االوربية االمربيالية يف كل انحاء العامل والسيام
يف البلدان غري الراساملية ،التي دمرت بناها االجتامعية واالقتصادية،
وكيف جعلت من هذه البلدان توابع لها ودمجتها يف نظامها االقتصادي
الراساميل املعومل ،وعىل وجه الخصوص تناولت روزا لكسمبورغ
بالتفصيل حاالت بلدان مثل الجزائر ومرص والدولة العثامنية .لذا
يساهم هذا النص ايضا يف فهم النشأة التاريخية للنظام االقتصادي
السيايس الحديث يف الرشق االوسط.

.........................................
 -7أرسار ِفناء أحد السجون ،ص  301-292يف االعامل الكاملة املجلد
السابع والثاين 1907.حتى  ،1918الطبعة االوىل  ،2017ص-1012
 -4معشبة هي مجموعة من مناذج األعشاب املجففة مرتبة بطريقة .1019
خاصة .تقوم املعشبة بوظيفة مهمة يف دراسة النباتات؛ فهي تقدم
طريقة ميرسة لفحص العديد من أنواع النباتات املختلفة أو األمثلة باملجمل تقدم هذه الرتجمة العربية املوفقة لنصوص مختارة لروزا
العديدة لنوع واحد معني .وتوفر املعشبة سجال قيام ودامئا لحياة لكسمبورغ نظرة جيدة عىل فكرها وكذلك تقدم اطاللة للقارى العريب
النبات .هامش املرتجم
عىل بنية وتاريخ االمربيالية االوربية ,وبذلك عىل حقبة حاسمة من
تاريخ العامل العريب .باالضافة اىل ذلك من املفيد جدا أن نقرأ قراءة
 -5روزا ,لكسمبورغ:الرسائل الكاملة.املجلد الخامس .أب  1914حتى معارصة ونحلل تحليال نقديا تاريخ التجربة السوفيتية بعد عدة قرون
كانون الثاين .1919برلني :دار النرش ديتس.
عىل نهايتها -التجربة التي كان لها يف القرن االخري اثرا كبريا عىل العامل
 August .5 Luxemburg, Rosa: Gesammelte Briefe. Bandالعريب -من خالل تحذيرات لكسمبورك التي قالتها عند نشوئها .لذا
 -346 .S ,21987 Berlin: Dietz Verlag .1919 bis Januar 1914ينصح بهذا الكتاب كامدة للقراءة والدراسة ,و ميكن تحميله مجانا
وقانونيا بصيغة  pdfمن صفحة مؤسسة روزا لكسمبورغ املكتب
.350
االقليمي– فلسطني
 -6كراوس,كارل/روزا ,لكسمبورغ:جلد الجاموس والكائن الحي
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rosaluxemburg.
الضعيف.تدمري الطبيعة وتعاطف الساخر.نرشه وكتب خامتته فردريش ps/wp-content/
بفيلني.برلني:مطبعة فريدنهاور2009ص.3يجمع هذا الكتاب الصغري .Capitalism-Book-LOW/05/2016/uploads
الجميل الرسائل وردود االفعال املهمة عليها وكذلك يقدم معلومات وكذلك ميكن طلب نسخة مطبوعة من مؤسسة روزا لكسمبورغ
أساسية كثرية.
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 Kraus, Karl / Luxemburg, Rosa: Büffelhaut und Kreatur.أو من مؤسسة روزا لكسمبورغ – برلني (امييل)info@rosalux. org :
 Die Zerstörung der Natur und das Mitleiden desفيليب وينكلر :باحث من جامعة االكسندر فريدرش -ايرالنكن-
 Satirikers. Herausgegeben und mit einem Nachwort vonنورمربغ .
3 .S ,22009 Friedrich Pfäfflin. Berlin: Friedenauer Presse
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نفسه :الرسائل الكاملة.املجلد الثاين:رسائل 1924-1919فرانكفورت -8 /سيالن,باول :قصائد.طبعة كاملة مع تعليقات جديدة يف مجلد
واحد.نرش وتعليق باربارا فيدهامن.برلني :شوركامب ,2018ص207
ماين,1996ص,117-117هنا ص120
Celan, Paul: Die Gedichte. Neue kommentiere Benjamin, Walter: Brief an Gershom Scholem vom
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 -2غوستاف نوسكه:سيايس من الحزب الدميقراطي االشرتايك كان
انذاك رئيسا للوزاراء ووزيرا للدفاع هو من اصدر االوامر بأعدام روز,
تحلل لوكسمبورغ يف مقال (أزمة االشرتاكية الدميقراطية) كيف ميكن
لكسمبورغ وكارل لبيكنخت .هامش املرتجم
ان يصل الحال باالشرتاكية الدميقراطية االملانية اىل أن تخون فجأة
ُمثلها العليا التي تغنت بها طويال عند اندالع الحرب العاملية االوىل
 -3للمزيد عن حسني الرحال واهميته انظر :حنا,بطاطو
أيضا ،يحتوي
وتحارب اىل جانب السلطة العسكرية االملانية .هذا املقال ً
١ـ الطبقات االجتامعية والحركات الثورية منذ العهد العثامين حتى عىل فقرات طويلة تحلل فيها روزا لكسمبورغ املنافسة بني القوى
العهد الجمهوري
االمربيالية يف الرشق االوسط واماكن اخرى من العامل وتضع اصبعها
عىل السبب الرئيس للحرب العاملية.
٢ـ الحزب الشيوعي العراقي
أيضا عىل نصني للكاتبة ي ّعدان موضوع خالف كبري اال
يحتوي الكتاب ً
٣ـ الشيوعيون والبعثيون والضباط االحرار
وهام (القضايا التنظيمية لالشرتاكية  -الدميقراطية الروسية ) و(حول
 Batatu, Hanna: The Old Social Classes and the :الثورة الروسية) ،اللذان مل ينرشا يف املانيا الدميقراطية اال بعد سنني
 Revolutionary Movements of Iraq. A Study of Iraq›s Oldطويلة ويف ظل ظروف صعبة ,ألن فيهام توجه روزا لكسمبورغ نقدا
 Landed and Commercial Classes and of its Communists,حادا لفالدميري لينني وتكتكيه وسياسته  ،كام أكد النارش يورن شوترومبف
 2004 ,Ba›thists, and Free Officers. London: Saqiيف مقدمته .توقعت روزا لكسمبورغ وبكالم يشبه النبوءة أن التكتيك االنتقاد الوحيد لهذه الرتجمة هو عدم ذكر النصوص االملانية االصلية

أحمد امحان
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الــغد االشــرتاكي -

رسالة مواساة مبناسبة رحيل الرفيق العزيز جبار مصطفى
ببالــغ الحــزن واالىس اطلعنــا عــى خــر رحيــل رفيقنــا العزيــز
وصديقنــا القريــب جبــار مصطفــى (جــال محمــد) املناضــل
الشــيوعي املخــرم واحــد رواد التيــار املاركــي الجديــد الــذي
انطلــق مــن كوردســتان العــراق بدايــات الســبعينيات مــن
القــرن املــايض.
فــارق الحيــاة رفيقنــا العزيــز جبــار مصطفــى بــن عائلتــه ،يف
مدينــة ســدين باســراليا ،يــوم  31كانــون االول 2018
اثــر مــرض عضــال قاومــه بــكل شــجاعة وثبــات ملــدة
ســنتني.

لقــد كان رفيقنــا العزيــز عــى عالقــة وثيقــة مــع مــا يجــري يف
اوســاط الحركــة الشــيوعية عــى صعيــد الع ـراق وكانــت لــه
صــات شــخصية مــع ناشــطيها منــذ االيــام االوىل مــن نشــاطه
الســيايس والتنظيمــي يف كوردســتان وباالخــص بعــد خروجــه
مــن الســجن .هــذا ،وكان قــد قــى قســا مــن عمــره وهــو
شــاب يعيــش يف جنــوب الع ـراق .كان يجيــد اللغــة العربيــة

كان الرفيــق جبــار مصطفــى مــع مجموعــة مــن
رفاقــه االخريــن اول مــن اسســوا تنظيــم ماركــي
جديــد يف كوردســتان العــراق راســا خطــا فاصــا،
ذو اهميــة خاصــة ،بينهــم وبــن التيــار اليســار
القومــي الكــردي آنــذاك .اعتقلتــه ســلطات البعــث
الفــايش لســنوات وعــاىن اشــد انــواع التعذيــب عــى
ايديهــم ومــن ثــم اطلــق رساحــه ســنة  .1979مــع
خروجــه مــن الســجن عــاود النضــال املاركــي بشــكل
منظــم مــع جمــع مــن رفاقــه حيــث اطلقــوا اســم
«اتحــاد نضــال الشــغيلة»عىل منظمتهــم منــذ ســنة
 1981التــي رسعــان مــا توســعت يف اوســاط الطــاب
والشــبيبة املعرتضــة الراديكاليــة يف كوردســتان لغايــة
ســنة .1984

لقــد كان العزيــز جبــار مصطفــى رفيــق النضــال الطويــل مــع
قســم مــن رفاقنــا يف منظمــة البديــل الشــيوعي
يف العـراق منــذ اوســاط الســبعينيات مــن القــرن
املــايض وكانــوا يعملــون ســوية يف قيــادة منظمــة
«اتحــاد نضــال الشــغيلة» ومــن ثم داخــل الحزب
الحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي .واســتمرت
العالقــة الرفاقيــة والصداقــة املخلصــة بينهــم
الخــر لحظــة مــن لحظــات حياتــه.

استنكار مقتل ستة شابات
يف الدار احلكومية لتأهيل
االحداث اإلناث يف االعظمية

نعربعــن حزننــا العميــق واملنــا الكبــر لفقداننــا
الرفيــق العزيــز جبــار مصطفــى ونشــارك اح ـزان
زوجتــه الرفيقــة شــرين مـراد واطفالهــا االعـزاء
زاريــا ،مارديــن ،ليــزا وئــارام وجميــع افــراد
عائلتــه واصدقائــه ورفاقــه يف الحزبــن الشــيوعيني
العامليــن العراقــي ويف كوردســتان.
برحيــل الرفيــق جبــار مصطفــى فقــدت الحركــة
الشــيوعية يف الع ـراق احــد روادهــا املحبوبــن

مل يكــف الرفيــق جبــار عــن النضــال املاركــي املنظــم يومــا
حيــث اســتمر يف العمــل يف منظــات اخــرى خــال الثامنينيات
وبدايــة التســعينيات ومــع تاســيس الحــزب الشــيوعي
العــايل العراقــي كان احــد مؤسســيه البارزيــن ،فــارق الحيــاة
وهــو عضــو اللجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي العــايل يف
كوردســتان.

ستبقى ذكرى الرفيق جبار مصطفى حية يف قلوبنا

بطالقــة وعمــل عــى نــر افــكار وتوجهــات التيــار املاركــي
الجديــد ومــن ثــم الشــيوعية العامليــة عــى صعيــد الع ـراق منظمة البديل الشيوعي يف العراق
عــى مختلــف االصعــدة .االمميــة االشــراكية كانــت ســمة
مــن ســاته املميــزة يف السياســة والنشــاط التنظيمــي ومل يــدع
املنعطفــات السياســية واالجتامعيــة املأســاوية والرتاجــع الــذي  31كانون الثاين 2018
مــرت بــه اوضــاع الع ـراق مــن ان يقلــل لديــه هــذه الســمة.

رسالة مواساة حول رحيل
الرفيق سعد حممد حسن

ببالــغ الحــزن واالســی تلقینــا خــر رحیــل الرفیــق ســعد محمــد حســن ،عضــو اللجنــة املرکزیــة
ملنظمــة اتحــاد الشــیوعیین يف العـراق ،الــذي فــارق الحیــاة بعــد اســبوع مــن تعرضــه لحــادث
سري .
نعــر عــن اســفنا العميــق بهــذا املصــاب ونــوايس عائلــة الراحــل وذويــه واصداقائــه وجميــع
رفاقــه يف منظمــة اتحــاد الشــیوعیین.
ان فقــدان الرفیــق خســارة لیــس فقــط لـــرفاقنا يف منظمــة اتحــاد الشــیوعیین بــل للحرکــة
الشــیوعیة يف العــراق.
ستبقى ذكرى الرفيق حية يف قلوبنا.
منظمة البدیل الشیوعي يف العراق

كان رفيقنــا وصديقنــا جبــار مصطفــى شــخصية محبوبــة
ولطيفــة يتعامــل بــروح انســانية عاليــة مــع اصدقائــه ورفاقــه،
فكانــت هــذه القيــم خطــا احمــرا بالنســبة لــه ال يتجــاوزه
حتــى يف اجــواء اشــد الرصاعــات السياســية والتنظيميــة داخــل
املنظــات واالحـزاب التــي اســتمر بنضالــه املنظــم يف اطارهــا.
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أمساء املتربعني
جلريدة الغد اإلشرتاكي
 -14رشــيد اســاعيل
 -1ئــارام امــن
 -15محمــد شــنان
 -2شــهال عزيــز
 -3شــرين عبداللــه  -16اقبــال صــال
 -17محمــد االســمر
 -4داســتان
 -18احمــد امحــان
 -5راســا
 -19جاســم حســن
 -6ينــار محمــد
 -7عبداللــه صالــح  -20حيــدر الجاســم
 -21ماجــد حميــد
 -8مؤيــد أحمــد
 -22ابتســام مانــع
 -9جــال كــوش
 -10صــاح فتــح اللــه  -23احــام العبيــدي
 -11نــادر عبدالحميــد  -24احــام طــه
 -12نــزار عقراوي
 -13ثريــا طاهر

بيان منظمة البديل الشيوعي يف العراق حول تظاهرة سكان شيالدزه
يف حمافظة دهوك ضد احدى قواعد اجليش الرتكي

خــرج املئــات مــن ســكان بلــدة شــيالدزة التابعــة ملحافظــة االردوغــاين الحاكــم يف تركيــا ،وكذلــك طموحــات هــذا التيــار وتقصــف مدفعيتهــا البلــدات و القــرى مــن قواعدهــا
دهــوك يــوم أمــس للهجــوم عــى القاعــدة العســكرية للجيــش يف بســط هيمنــة الدولــة والطموحــات القوميــة الرتكيــة عــى العســكرية املقامــة يف كوردســتان الع ـراق نفســها بــدون ايــة
الــريك القريبــة مــن البلــدة ردا عــى قتــل أربعــة مــن الســكان صعيــد املنطقــة ،جعلــت مــن نظــام اردوغــان مصــدر تهديــد مســائلة ال مــن حكومــة اإلقليــم و ال مــن الحكومــة املركزيــة
يف العـراق! .يضــاف اىل ذلــك تتبــع هــذه الدولــة
املدنيــن إثــر الغــارات الجويــة الرتكيــة صبــاح نفــس
مصالحهــا ومطامحهــا الجيــو السياســية يف
اليــوم ،عــى أثرهــا قامــت القــوات الرتكيــة يف القاعــدة
املنطقــة باألســاس عــى حســاب ســفك دمــاء
باطــاق الرصــاص الحــي عــى املتظاهريــن وقتــل اثنــن
املواطنــن يف تركيــا والع ـراق وســوريا وخصوصــا
وجــرح اعــداد منهــم غــر ان ذلــك مل يوقــف زحــف
الناطقــن باللغــة الكرديــة متذرعــة بالحــرب عــى
الســكان الغاضبــن عــى املعســكر ،اذ وحســب املصــادر
الـــ ب ك ك ،هــذا يف حــن كانــت هنــاك طــرق
اإلخباريــة ،احــرق املتظاهــرون دبابتــن والعديــد مــن
ســلمية جربتهــا هــذه الدولــة يف أوقــات أخــرى
العربــات واقســام مــن املعســكر وجرحــوا اثنــن مــن
بــدون فــرض كل هــذه املــايس عــى الجامهــر.
الضبــاط وارسوا الجنــود املتواجديــن.
ترابــط ،ومنــذ ســنة  ،1991قــوات مــن الجيــش الــريك
يف مناطــق كردســتان العــراق املحاذيــة لحــدود تركيــا
يف محافظــة دهــوك ولهــا قواعــد عســكرية هنــاك
بالتنســيق مــع الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين
وحكومــات إقليــم كوردســتان املتتاليــة والصمــت
املطبــق مــن قبــل الحكومــة املركزيــة ،كــا ويقــوم
الطــران العســكري الــريك بشــن غــارات جويــة متكــررة
عــى هــذه املناطــق الحدوديــة و كذلــك قــرى واريــاف
منطقــة بالــه كيــان يف جبــال قنديــل ،كل ذلــك بذريعــة
مالحقــة عنــارص حــزب العــال الكردســتاين الــــ ب .ك .ك.
حيــث راح ضحيــة القصــف باملدافــع و الغــارات الجويــة
للجيــش الــريك املتكــررة عــى ســكان هــذه املناطــق املئــات
مــن الســكان املدنيــن خــال الســنوات العديــدة املاضيــة،
كــا ويعيــش ســكان تلــك القــرى والبلــدات يف اجــواء الرعــب
والنــزوح املســتمر خوفــا مــن هــذه الغــارات و القصــف
املدفعــي.

نحــن يف منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق
نديــن بشــدة جرائــم حكومــة تركيــا بحــق
املواطنــن األبريــاء يف كوردســتان العـراق وغارتهــا
الجويــة األخــرة عــى ســكان بلــدة شــيالدزة .كــا
ونناشــد جامهــر العــال والكادحــن والتحرريــن
يف تركيــا بالضغــط عــى الحكومــة الرتكيــة إليقاف
هجامتهــا العســكرية عــى كوردســتان العــراق
وإزالــة جميــع قواعدهــا العســكرية.
كبــر ألمــان وحريــة الجامهــر ليــس يف تركيــا فحســب ،بــل
يف منطقــة الــرق األوســط برمتهــا وباألخــص يف العــراق
وســوريا .تلطخــت ايــادي هــذا النظــام بجرائــم متعــددة ضــد
اإلنســانية وذلــك بدعمهــا للقــوى االرهابيــة مــن أمثــال داعــش
وغريهــا ،هــذا باإلضافــة اىل جرامئهــا املســتمرة بحــق الجامهــر
يف كوردســتان تركيــا وخنــق حرياتهــا السياســية ومامرســة
الشــوفينية القوميــة ضدهــا بشــكل مفضــوح.

ان الغطرســة العســكرية والرجعيــة السياســية والشــوفينية ان الدولــة الرتكيــة وماكنتهــا العســكرية الهائلــة تُقــ ِدم عــى
القوميــة التــي تشــكل الســات البــارزة لتيار اإلســام الســيايس قتــل االنــاس األبريــاء يف كوردســتان الع ـراق بشــكل مســتمر

هــذا ونحمــل حكومــة االقليــم يف كوردســتان والحكومــة
املركزيــة يف العــراق مســؤولية إقامــة ايــة صفقــات بينهــا
وبــن الحكومــة الرتكيــة عــى حســاب امــن وحريــة املواطنــن
يف عمــوم الع ـراق .كــا ونطالبهــا بالضغــط عــى الحكومــة
الرتكيــة إليقــاف غاراتهــا الجويــة داخــل أرايض كوردســتان
العــراق وســحب جميــع قواعــد هــا العســكرية مــن هــذه
املنطقــة.
منظمة البديل الشيوعي يف العراق
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تعــ ّرض دار تأهيــل االحــداث االنــاث يف االعظميــة  -بغــداد اىل حريــق أدى اىل مقتــل 6
شــابات وحــرق واختنــاق باقــي الشــابات املقيــات يف الــدار الحكوميــة ،بعــد مــا تبــن ان
 7شــابات كانــت لهــن شــكوى بالضــد مــن االدارة مــا مل يتــم النظــر فيــه بشــكل مناســب
او ٍ
كاف .واعلنــت جهــات رســمية بــان الشــابات الســبعة قمــن بحــرق انفســهن مبــا هــو
اشــبه باالنتحــار الجامعــي اعرتاضــا عــى ادارة الــدار الحكوميــة ،ووصلنــا خرببــان اجســاد
ر َب بــان هــؤالء الشــابات
الشــابات الباقيــات التــي مل تحــرق مليئــة بآثــار رضب مـ ّرح .وتـ ّ
كــن قــد طلــن مــن ادارة الــدار ان يُعيدوهــن اىل الســجن الــذي كان ارحــم معهــن مــن دار
االيــواء الحكوميــة هــذه .مــن املعــروف ان دار االيــواء هــذه مخصصــة لالحــداث االنــاث
اللــوايت انتهــت محكوميتهــن وليــس لديهــن عائلــة او معيــل باالضافــة اىل حــاالت املتــردات
الفاقــدات للعائلــة حيــث يتــم ايواءهــن مــن ســن السادســة ولغايــة الثانيــة والعرشيــن ،كــا
وان تصنيــف الفتيــات يف الــدار اىل مــردات و»منحرفــات» وســجنهن يف الــدار دون ايــة
امكانيــة لزيــارة العــامل الخارجــي ،كل ذلــك مــن مواصفــات دور ايــواء ال متــت بصلــة للعــامل
املعــارص الــذي يعــرف بحقــوق االنســان .وقــد رص ّحــت مصــادر حكوميــة بــان الدالئــل تشــر
اىل ان الشــابات الســبعة قــد مارســن االنتحــار الجامعــي ومل تنجــو ســوى واحــدة منهــن.
ان لجــوء االنســان اىل االنتحــار عــاد ًة مــا يكــون بعــد اليــأس مــن معاملــة ســيئة تســحق
تحســن االوضــاع
انســانيته وتجعلــه يفقــد األمــل بامكانيــة الحصــول عــى حيــاة مقبولــة او ّ
اواحــرام النســانية الفــرد ،وعــاد ًة مــا يكــون االنتحــار آخــر رصخــة اعــراض ليــأس مــا بعــده
مــن يــأس .أمــا ان يكــون االنتحــار جامعي ـاً تــم االتفــاق عليــه مــن قبــل ســبعة شــابات يف
عمــر الــورود ،فــان هــذا ال يحتمــل اال تفســراً واحــداً؛ اال وهــو ان هــؤالء الشــابات قــد
تعرضــن للتعذيــب النفــي والجســدي واملعنــوي مــا ال يحتملــه انســان ،وان هــذا التجــاوز
واالســتغالل كان بشــكل ممنهــج ال خــاص منــه.
نحــن يف منظمــة حريــة املــرأة يف العـراق لدينــا مــن التجــارب يف رعايــة مــا يزيــد عــن مثامنئــة
مــن الشــابات الهاربــات مــن التعنيــف والتهديــد بالقتــل ومــن االســتغالل ،مــا جعــل دور
ايوائنــا مبثابــة واحــات للســام واألمــان والتمكــن النســوي .وقــد ســبق ان آوينــا شــابات
بعــد تركهــن لــدار االيــواء الحكوميــة هــذه ،وســبق ايضــا ان تابعنــا فضائــح هــذه الــدار
الحكوميــة يف الســنوات الســابقة .وللعلــم اننــا مل نفقــد ايــة شــابة مــن اماكننــا او دورنــا اال
يف حالتــن فقــط عندمــا هاجمتنــا مجموعــة مســلحة مــن مؤسســات امنيــة حكوميــة تتــرف
بشــكل ميليشــيايت وال تكــرث ملذكــرات التفتيــش او المــر القــايض ،وخطفــوا منــا شــابتني
خــال الســنوات املاضيــة واعادوهــن اىل العوائــل التــي عنفتهــن؛ وقــد قدمنــا شــكوانا اىل
االمــم املتحــدة وننتظــر نتيجــة التحقيــق .نحــن وبالــرد عــى جرميــة حــرق الشــابات يف دار
التأهيــل لالحــداث االنــاث نطالــب مؤسســات الدولــة املختصــة مبــا يــي ومــن دون اي تأخــر:
أوالً :اعــان نتائــج التحقيــق للــرأي العــام ومحاســبة املســؤولني عــن هــذه الجرميــة واعــان
خلفيــة األســباب التــي دفعــت بالشــابات اىل اليــأس مــن حياتهــن ،واالعــراف باخفــاق الدولــة
وتعويــض الشــابات اللــوايت تعرضــن لرعــب الحريــق وألنــواع اخــرى مــن االرهــاب والتعذيــب
النفــي او يف هــذه الــدار.
ثانيــاً :غلــق دور االيــواء الحكوميــة وتكليــف املهمــة ملــن هــن قــادرات عليهــا ،وبشــكل
مســؤول ومــن دون خلــق العقبــات لهــن او ارهابهــن بذكوريــة عســكرية مقيتــة كالهجــات
التــي شــنتها ميليشــيات األمــن الوطنــي واالســتخبارات عــى مكاتبنــا واماكننــا.
ثالثــاً :تصحيــح مســودة قانــون الحاميــة مــن العنــف االرسي واســتبدال فقــرة دور االيــواء
الحكوميــة بــدور ايــواء عائــدة للمنظــات النســوية املختصــة مــع توفــر الدعــم املــايل لهــذه
املهمــة مــن دون وصايــة حكوميــة تُحـ ّول هــذه الــدور اىل اماكــن للفســاد وللتعذيــب النفــي
واالســتغالل الجنــي للشــابات.
هــذا وندعــو املنظــات النســوية واالنســانية ان ينضمــوا لنــا يف رفــع دعــوى ضــد وزارة العمل
والشــؤون االجتامعيــة يف الدفــاع عــن الشــابات اللــوايت ُد ِفعــنَ لحالــة االنتحــار الجامعــي .ولــن
يهنــأ لنــا بـ ً
ـال قبــل التقــي ومعرفــة كل خلفيــات هــذا الحــادث ،ولــن نــرىض بالتكتــم العــايل
الــذي مارســته الــوزارة مبنــع زياراتنــا اىل الــدار او مبقابلــة الشــابة الناجيــة مــن الحــرق ،والتــي
حاولنــا ان نصــل اىل تفاصيــل املوضــوع منهــا.
ان نظــرة الدولــة العراقيــة اىل املــرأة مبثابــة ملكيــة خاصــة للرجــل والعائلــة والعشــرة تجعــل
الدولــة تحــرم املــرأة فقــط اذا كان هنــاك ذكــر يدافــع عنهــا وعــن احرتامهــا .ولكــن املــرأة
ردة ومســتض َعفة ال تشــكّل ايــة اهميــة للدولــة وملؤسســاتها او
التــي تُركــت وحيــدة ومــ ّ
لقانونهــا ،اذا لــن ُيــدا ِع بهــا اي ذكــر أب او زوج او مــا شــاكل  ...وهــي هــذه الدولــة الذكوريــة
التــي ال تكــرث لحيــاة االنثــى وإلنســانيتها او أمانيهــا إال اذا كانــت هنــاك عشــرة ورجــال
يدافعــون عنهــا ،وهــي الدولــة التــي ال تعــرف باملــرأة كمواطنــة عليهــا حاميتهــا.
وهكــذا قامــت دور الدولــة اليــواء املــرأة باهــال نســاء شــابات ،بــل وباســتغاللهن وايذائهــن
مــا دفــع بهــن اىل االنتحــار الجامعــي .كل هــذه ومــن دون ان يعنــي الدولــة الذكوريــة بــاي
يشء ،كــا يتضــح يف ترصيــح ملســؤول حكومــي يحــاول رمــي اللــوم عــى الشــابات انفســهن
وان يتعلــل بوجــود امـراض نفســية لديهــن .يــا تُــرى ،لــو تعـ ّرض هــذا املســؤول اىل االغتصــاب
والــرب واالهانــة املمنهجــة ،الــن تكــون لديــه امـراض نفســية؟
عــا ٌر عــى مؤسســات الدولــة الذكوريــة تعريــض نســاء الع ـراق للعنــف املســتمر،عا ٌر عــى
املؤسســات القضائيــة واالمنيــة التــي تفــرض التعنيــف االرسي عــى املــرأة وعــى منظــات
امل ـراة عوضــا عــن حاميــة تلــك املنظــات وتلــك املــرأة.
رشعــوا
لــن تــدوم مقاليــد األمــور بيــد اشــد عنــارص املجتمــع تخلف ـاً واكرثهــا فســاداً ممــن ّ
المتهــان املــرأة وتعنيفهــا.
عاشت املرأة حر ًة أب ّية عىل الرغم من وحشية االحزاب الذكورية واالستبدادية الحاكمة.
عاشت املساواة التامة بني املرأة والرجل.
منــــــظمة حـــرية املـــرأة فــي العــــراق
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جانب من اخبار احلركة العمالية العاملية

بيان حول التدخل االمريكي املعادي يف فنزويال

تعادي االمربيالية االمريكية واالنظمة السائرة الفنزويلية والكيان الفنزويل ككل ،اي تعميم
يف ركابها يف أمريكا الالتينية ،التجربة الفنزولية النموذج السوري والعراقي هناك .ان فشل
بشدة ،وتتنوع أساليب العداء واالستهداف
امريكا يف سوريا ،يدفعها مثل الوحش الكارس
بني أستهداف اعالمي وتشهري وحصار وتدخل اىل االنتقام من الشعوب املساملة التي تبني
وانقالبات ومحاوالت اغتيال وقحة ،وأخرياً
تجاربها ،وكياناتها السياسية بعيدا
تنصيب مسؤول برملاين نفسه رئيسا للبالد
عن السياسة االمريكية.
بدعم وتحريض أمرييك ،يف مخالفة رصيحة
وعلنية لالنتخابات التي جرت يف البالد ،والتي مثلام هاجمت امريكا العراق
واحتلته ودمرته بحجة وجود
فاز فيها الرئيس املنتخب مادورو.
اسلحة الدمار الشامل ،ونرش
مع كل تقدم للتجربة الفنزويلية ،تبادر
الدميقراطية ،تسعى لتعميم هذه
أمريكا اىل تقوية اليمني والنزعة الفاشية
التجربة يف تدمري بلدان اخرى.
العنرصية يف القارة ،وتقوي االنظمة املعادية
فنزويال التي متتلك اكرب احتياطيات
لالشرتاكية وللحرية ،بال توقف .ورغم ان
النفط يف العامل ،يجري استهدافها
تداول السلطة يف فنزويال يجري بصورة
بتوجيه من االحتكارات العاملية
دميقراطية اكرث مام هو عليه يف باقي القارة
الكربى لالستحواذ عىل مصادر
وحتى يف الواليات املتحدة نفسه ،اال ان
مصالح الرأساملية هي صاحبة القول الفصل الطاقة وليس لنرش الدميقراطية
وهي من يقرر اتجاهات السياسة وليس تطور االمريكية كام يدّ عون.
القوى السياسية عرب ما يعرف بالدميقراطية
عىل دول العامل والشعوب
االمريكية.
والحركات التقدمية ،مواجهة
السياسة االمريكية والوقوف مع الشعب
بعد القرصنة االمريكية الوقحة واستهداف
الفنزوييل بوجه الهجمة االمريكية مهام كان
الرئيس مادورو بطائرة مسرية ،يأيت االنقالب
موقف بعض االنظمة من الحكومة الفنزولية
عىل الرشعية والدفع باتجاه االنشقاق
الحالية والرئيس الرشعي مادورو.
ثم الحرب االهلية ،بغية تقويض التجربة

هيئة التحرير

نزار عقراوي مؤيد أمحد
ينار حممد

عبد اللـه صاحل

نادر عبد احلميد

رئيس التحرير هلذا العدد  :نزار عقراوي
مدير التحرير هلذا العدد  :عبد اهلل صاحل

بطرد القوات اليمينية من السلطة

أقيمت مسرية ضخمة يف مدينة
كولكاتا بالهند  ،مع دعوة اإلطاحة
بحكومات نارندرا مودي يف الوسط
وماماتا بانريجي يف والية غرب البنغال.
 04فرباير  2019بواسطة Peoples
( Dispatchأخبار الناس )
أقيم التجمع املليوين للعامل من أجل
إزاحة الحكومات الربجوازية اليمينية
املناهضة للجامهري من الحكومات
املحلية و السلطة املركزية.

اتحاد املجالس والنقابات العاملية يف العراق
2019-02-11

عمال املوانئ يف السودان يف جمابهة سياسة
اخلصخصة حلكومة البشري الرأمسالية !

الجامهري التي تأن تحت وطأة الغالء و الفقر السودانية يف
و البطالة و تفيش األمراض و التنكيل و القمع وقت سابق
املفرط و و قهر النساء وإستعبادهن عىل
من شهر
مدى ثالثة عقود من قبل سلطة الدكتاتور
يناير/كانون
القومي اإلسالمي اليسء الصيت عمر البشري
الثاين املايض
و حزبه املغرق يف الرجعية( الجبهة القومية
عىل اتفاق
اإلسالمية) الجامثة عىل صدورهم منذ ١٩٨٩
مع الرشكة
 ،أعلنت عن إنتفاضتها الشعبية إلسقاط
املذكورة
السلطة الدكتاتورية العسكرية الرجعية و
عىل إدارة
التخلص من حالة التدهور الذي أغرق فيه
وتشغيل
البلد عىل كافة املستويات و من سياسة
امليناء
التفقري و التجويع و اإلستبداد املطلق ،يف
الجنويب
ال  19من ديسمرب/كانون األول من العام
للحاويات،
املايض  2018التي إنتقلت رشارتها من مدينة الذي يعد من أهم وأكرب املوانئ السودانية،
بورتسودان اىل العاصمة خرطوم و أم درمان
حيث يعمل يف امليناء الجنويب نحو 1800
و عطربة و األبيض يف والية شامل كردفان  ،و عامل من مجموع  13ألف عامل يعملون يف
التي الزالت مستمرة اىل اليوم عىل الرغم من هيئة املوانئ ،باإلضافة اىل  37ألفا من عامل
القمع الوحيش التي يتعرض لها املنتفضون
الشحن والتفريغ.
عىل أيدى األجهزة القمعية للسلطة ،ويف
يعتقد العامل أن الرشكة الفلبينية ليست إال
ظل حالة الرفض املطلق ملختلف القوى
الشعبية املضطهدة خرج عامل املواينء أيضا واجهة ملوانئ ديب.
ملواجهة السلطة الفاسدة وسياستها اللصوصية و يف ترصيح كان أدىل به عبود الرشبيني من
لحقوقهم و دعم اإلنتفاضة الشعبية إلسقاط تجمع العاملني للجزيرة نت يف ((إن الرشكة
السلطة عرب القيام بإرضاب مفتوح ضد سياسة الفلبينية عىل صلة مبوانئ ديب)) حسب وكالة
الخصخصة التي تنتهجها حكومة البشري
األناضول,الجزيرة.
الدكتاتورية .
كام رصح السيد حامد محمد آدم ،رئيس
أرضب عامل املوانئ السودانية يف  ٣١من
جمعية عامل الشحن والتفريق خارج البواخر
جميع
شهر كانون الثاين  ٢٠١٩عن العمل يف
بوالية البحر األحمر لجريدة (السودان اليوم)
موانئ البحر األحمر ((الشاميل ،األخرض،
حول منح وزارة النقل للميناء الجنويب لرشكة
سواكن))
الخري ،ميناء عثامن دقنة مبدينة
( )ICTSIاألجنبية ،بأن ذلك سيرض بهم
تضامنا مع رفاقهم العامل املرضبني يف ميناء
وستعمل الخصخصة عىل ترشيدهم .كام
بورتسودان الجنويب الذي أسفر عن توقف
نوه يف ترصيحه ،اىل أن العامل الذين يفوق
حركة الصادرات والواردات وسفرالركاب اىل
عددهم ( )13ألفاً سيجدون أنفسهم خارج
خارج البالد عرب البحر األحمر.
نطاق الخدمة .
جاء إرضاب العامل عن العمل يف  ٢٨كانون
وأكد أن الجمعية تقوم بدور كبري وسط
الثاين  ٢٠١٩إحتجاجا عىل االتفاق الذي
منسوبيها ملعالجة قضاياهم ،مشريا إىل دعم
أبرمته حكومة البشري مع رشكة الخدمات
ومساندة وايل الوالية عيل أحمد حامد لهم،
اململوكة
الدولية ملحطات الحاويات ()ICTSI
موضحا أنه أصدر قرارا بزيادة مستحقاتهم
لرجل األعامل الفلبيني إنريك ريزون ،بإدارة بنسبة “ ،”% 100عىل الرغم من مطالبتهم
وتشغيل امليناء الجنويب للحاويات ملدة
بالزيادة “ ”% 200ملقابلة متطلبات
عرشين عاما مقابل  530مليون يورو (600
املعيشة التي ارتفعت يف اآلونة األخرية.
مليون دوالر) عىل أن تدفع بشكل أقساط
ووصف آدم وبحسب صحيفة اليوم التايل
 ،و كانت الحكومة قد استلمت من الرشكة
املذكورة  410ماليني يورو كمقدمة ،و عىل أن االتجاه لبيع امليناء لرشكة أجنبية بالخطأ
يدفع بقية املبالغ عىل شكل أقساط متتالية ،الكبري يف حق البالد والعاملني باملوانئ ،وأعلن
آدم رفضهم لالتجاه الرامي لخصخصة املوانئ
باإلضافة اىل دفع الرشكة املستأجرة للميناء
البحرية ،مؤكدا أن ذلك يعني نهايتهم وموت
ملليون يورو آخر للحكومة كأجرة شهرية
املوانئ السودانية
للميناء يف املراحل األوىل عىل أن يضاف اىل
اإليجار نصف مليون يورو آخر يف املستقبل .و يف ترصيح آخر له الذي نقله موقع «أخبار
طالب العامل املرضبون بحقهم يف االحتفاظ السودان» يف شباط (فرباير) املايض إن ((
وضع العامل الذين يفوق تعدادهم 13
بوظائفهم قبيل تسليم إدارة امليناء للرشكة
ألفاً عىل حافة الخروج من منظومة الخدمة
املذكورة ،حيث ووقعت هيئة املوانئ

إعداد نزار عقراوي

التجمع املليوني للعمال يف اهلند يتعهد

عاش نضال الشعب الفنزويل ضد االمربيالية
عاشت االشرتاكية
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كام يقول رئيس جمعيتهم ،الذي أكد بأنّهم
«يكابدون من أجل تأمني قوت أبناءهم
ومقابلة املتطلبات املعيشية حتى عقب اتخاذ
وايل البحر األحمر قرارا بزيادة مستحقاتهم
الشهرية بنسبة  100يف املئة ،إال أنّ حركة
السوق ذوبت تلك الزيادات برسعة غري
متوقعة».
و يف هذا السياق عرب أحد العامل املدعو
أحمد امللقب بـ»أدروب» ،بأن العمل يف
امليناء ((يشكل مصدر العيش الرئيس واملكان
الذي يقتات منه))  ،و يصيف الكاتب السيد
عبد الرحمن إدريس
أما شبكة املحطات الساحلية املنترشة عىل
ضفافه فهي الوطن املصغر لكونها الصديق
الذي ال يفارقه طوال مواسم السنة وفصولها
املختلفة ،حيث ال يعرف الشاب الذي يعيش
يف منتصف عقده الثالث من العمر مهنة غري
التي امتهنها أجداده ويشغلها قطاع واسع من
أهل مدينة بورتسودان وهي العمل يف مجال
شحن وتفريغ الحاويات التي تجلبها السفن
والبواخر فرتسو بها رأس كل ساعة يف مواين
بورتسودان التي تعد النافذة البحرية للبالد.
لكل تطور مثنه ،إذ يدفع أحمد وأكرث من
 13ألف عامل آخرين فاتورة خطة حكومية
جديدة ترمي إىل تطوير املواين البحرية،
واالستغناء عن هذا الحجم الكبري من العاملة،
مام وضع هؤالء الباحثني عن أرزاقهم أمام
معادلة أعجزهم حلها ،وباتوا عىل مقربة من
الترشيد الذي طال بعضهم مع بداية العهد
الجديد يف إدارة املواين البحرية)).

تحولت ساحة اللواء باراد يف مدينة
كولكاتا يف غرب البنغال  ،الهند  ،إىل
«بحر أحمر» للبرشية يف  3فرباير ،
حيث تجمع أكرث من مليون شخص
يف مسرية لليسار بقيادة الجبهة.
وتعهد املتظاهرون باالطاحة بحزب
بهراتيا جاناتا اليميني املتطرف الحاكم
و كذلك الذي يسطر عىل كونغرس
تريامول من والية البنغال الغربية.
 ،بدأت التظاهرة منذ الصباح الباكر
بإلقاء األناشيد و األغاين امللهمة من قبل فنانني تقدميني  ،من
جمعية مرسح الشعب الهندية  ،و  Rabindra Sangeetوأغاين
 Salil Chowdhuryو  ، Kaifi Azmiمن قبل آخرين.

ويف الوقت الذي ناشد فيه السكرتري الحكومي ليس آي يب آي ()M
 ، Suryakanta Mishraيف إشارة إىل املليون شخص «كقادة
حقيقيني»  ،كل واحد منهم بالوصول إىل  50شخصاً عىل األقل يف
مناطقهم ملواصلة التحدي .وأضاف إنه مبجرد اإلطاحة بحزب بهاراتيا
عقد هذا التجمع يف مواجهة االنتخابات الوطنية الوشيكة إجرائها يف جاناتا يف املركز  ،فإن األمر لن يستغرق سوى بضعة أيام لإلطاحة
الهند .يف ظل الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء نارندرا مودي
بالحكومة التي تديرها  TMCيف البنغال أيضا ،مضيفا أنه كان
القامئة
اليمينى املتطرف  .شهدت الهند بعض أسوأ مظاهر الطائفية
التفاهم «الرسي» بني حزب بهاراتيا جاناتا و  TMCالذي أبقى كال
عىل الهوية الدينية يف تاريخها يف ظل حكومة  TMCو يف والية
الطرفني «عىل قيد الحياة». .
البنغال الغربية  ،بقيادة ماماتا . Banerjee
وقال إن نضال العامل واملزارعني والشعب العادي ليس فقط من
ً
كام شن مجلس األمن االنتقايل هجو ًما
شامل عىل املعارضة اليسارية أجل مصلحتهم الخاصة ولكن من أجل مصلحة جميع املواطنني يف
بعد
2011
عام
يف
الغربية
البنغال
منذ وصوله إىل السلطة يف والية
جميع أنحاء البالد.
أكرث من ثالثة عقود من الحكم اليساري.
ويف كلمته أمام التجمع  ،دعا رئيس الجبهة اليسارية بيامن باسو إىل
تصاعد العنف بعد أن عادت  TMCإىل السلطة يف عام 2016
بناء املئات من «مسريات اللواء املصغرة» عىل مستوى املنطقة ونقل
عندما
ووصلت إىل ذروتها خالل انتخابات الهيئة املحلية عام 2018
القتال إىل «معسكر العدو».
تعرض أعضاء املعارضة  ،والكثري منهم من املرشحني اليساريني ،
القى رئيس  )CPI (Mووزيرة الدولة السابقة Deblina
للهجوم ومنعهم من املنافسة .أكرث من  11من النشطاء اليساريني
 Hembremكلمة ملهمة وحمست املشاركني من خالل التحدث
فقدوا أرواحهم يف هذا العنف.
بلغتها األم  ، Santhali ،وأحيانا ب  .Banglaوسلطت الضوء عىل
دعى تجمع لواء الشعب الجامهري ملعارضة هذا العنف املامرس
محنة السكان األصليني يف البلد الذين يكافحون من أجل الغذاء
من قبل السلطة وغريها من السياسات املعادية للشعب لهذه
والتعليم والسكن وفرص العمل  ،لكنهم يعاملون مثل «أشياء
الحكومات.
معروضة» لعرض أشكال فنية مشهورة ،حسب وصفها.
وقال سيتارام ييخوري  ،السكرتري العام للحزب الشيوعي الهندي
«نحن الحشود الذين نعيش يف حضن الطبيعة .... .نحن بحاجة إىل
(املاركيس)« :إن السياسات املناهضة للناس بحاجة إىل تغيري ،
التعليم ،نحن بحاجة إىل مدارس وكليات ومساكن « ،مضيفة أنها
ويجب دفع السياسات البديلة إذا أريد إنقاذ بلدنا من املزيد من
كانت» الجبهة اليسارية التي منحتنا الرشف .هذا الرشف ال ميكن
الكوارث» .من قبل الجبهة اليسارية.
أن يشرتى باملال الذي تحاول  TMCالقيام به بعد نهبنا طوال هذه
السنوات السبع« .
ووصفها بأنها واحدة من «أكرب التجمعات من للناس املضطهدين
بوليتي
 املزارعني والعامل والطلبة والشبيبة»  ،وقال عضو مكتبتم التصدي للمسريات التي نظمت من قبل قادة جميع األحزاب
 )CPI (Mولوك سابها عضو الربملان  ،محمد سامل « ،إن أي محاولة اليسارية الرئيسية يف البالد.
لوقف مسرية هذا «البحر األحمر» ( )lal samandarستخلق
تسونامي يف املشهد السيايس وستجرف القوى املناهضة للدميقراطية وقال زعيم التحرير (املاركيس-اللينيني) ديبانكار باتاتشاريا إن
املظاهرة أظهرت أن السياسات اليسارية كانت عميقة الجذور يف
والطائفية مثل رئيس الوزراء نارندرا مودي ولواءه الطائفي
والية البنغال الغربية و تقف باملرصاد يف وجه القوات الفاش ّية
وحليفهام الرسي  ،ماماتا بانريجي  ،العضوة يف مجلس العالقات
لحزب بهاراتيا جاناتا  ،وال ميكن ملركز  TMCأن يزيلهم من القتال.
الخارجية لحزبها يف البنغال« .
قال زعيم الحزب الشيوعي الهندي سودكار ريدي إن الحركة
ويف الواقع  ،فإن دعوة جبهة اليسار إىل اإلطاحة بـ ”حزب بهاراتيا
املوحدة من قبل القوى اليسارية وحركة الشعب عىل األرض من
جاناتا من أجل البلد والـ  TMCمن أجل البنغال“ كان لها صدى
شأنها تغيري أبعاد السياسة يف األيام القادمة .وأضاف أن تأثريه
واسع بني الحشود الذين لبوا الدعوة  ،رافعني شعارات عاليا ضد
سيشعر به يف انتخابات لوك سابها املقبلة.
الحكومة اليمينية املتطرفة.
وقال زعيم الحزب االشرتايك الثوري كشيتي جوسوامي إن البنغال
متر مبرحلة مظلمة
 ،وأن هذا التجمع
الضخم سيشجع
حاميل الرايات
الحمراء يف كفاحهم
إلنهاء حكم القوى
املناهضة للدميقراطية
يف الدولة ويف البالد.
وقال ديبرباتا
بيسواس  ،زعيم
الكتلة األمامية  ،إن
املعركة الحقيقية
هي طرد «القوى
االستبدادية» مثل
نارندرا مودي وماماتا
بانريجي من السلطة
 ،مضيفًا أن التجمع
القوي الذي يبلغ
مليون شخص يشري
إىل «تغيري املزاج»
يف والية البنغال
الغربية.
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