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مبناسبة األول من أيار

لرنفع راية االشرتاكية واألممية
للطبقــة  املســتقل  الســيايس  والحضــور 

لعاملــة ا
تفصلنا أيام قالئل عن األول من أيار، يوم التالحم األممي للطبقة العاملة 
العاملية. نستقبل هذا اليوم والطبقة العاملة والجامهري الكادحة يف عموم 

العراق واملاليني من العامل العاطلني عن العمل وباألخص الشابات والشباب 
والعاملني يف العاملة الهشة وأكرثية النساء تعيش أما عىل أجور تكفي بالكاد 

إلدامة حياتهم وحياة عوائلهم او يعيشون حالة الفقر والعوز االقتصادي.
ما يشدد من وقع هذا البؤس االقتصادي والتهميش االجتامعي الذي تعيشه 

الجامهري املحرومة هو التدهور الكاريث يف توفريالخدمات العامة للمواطنني يف 
جميع املجاالت من ماٍء وكهرباء اىل الخدمات الصحية والتعليمية والرتبوية 

وغريها. ان اشتداد وترية الخصخصة والنهب املرافق لها وتوسيع رقعتها، وفق 
سياسة الحكومة االقتصادية النيو ليربالية، يف كل نواحي الحياة، جعلت معيشة 

أكرثية الجامهري وحقها يف تلقي خدمات عامة يف مهب عواصف الرأساملية 
وسياساتها االقتصادية املدمرة هذه.

هذا، وان تفيش الفساد يف مجمل بنيان النظام السيايس الحاكم ومؤسساته 
وإداراته، واحتكار ثروات البالد ووسائل اإلنتاج والتبادل واملواصالت من قبل 
القوى امليليشية واألحزاب السياسية الربجوازية اإلسالمية -الطائفية والقومية 

الحاكمة وَصٌف عريض وطويل من الرأسامليني، وباألخص املرتبطني بهذه 
القوى واألحزاب، سلبت وسائل العيش وفرص العمل من أكرثية الجامهري 

وباألخص النساء يف عموم العراق ومن ضمنه كوردستان واملنطقة الغربية. 
هذا باإلضافة اىل مآيس السكان إثر الرصاع الطائفي والقومي بني هذه القوى 

وجرائم داعش اإلرهايب والحرب لدحرها وباألخص مآيس سكان املنطقة 
الغربية وااليزديني وغريهم.

ان تظاهرات واحتجاجات العامل والكادحني والعامل العاطلني عن العمل 
وعامل العقود بوجه سياسات اإلفقار والتجويع والبطالة مل تتوقف يوما عىل 

صعيد البالد. كام إن الدوافع االقتصادية واالجتامعية والسياسية لالحتجاجات 
الجامهريية ال زالت يف مكانها ال بل اشتدت. إن تراجع االحتجاجات الظاهري، 
يف الوقت الراهن، ال يغري واقع كون الغضب واالستياء ال يزال يغيل يف أعامق 

املجتمع ويف طريقه إىل الظهور من جديد وبشكل اقوى. ان قمع القوى 
امليليشية، التابعة لألحزاب الحاكمة وأجهزتها األمنية، لالحتجاجات يف العراق 

ويف إقليم كوردستان خالل الفرتة املاضية لن يكون قادرا عىل سد الطريق أمام 
ظهورها املجدد.

منذ عدة أشهر والعامل يشهد موجة واسعة من النهوض العاميل والجامهريي 
يف إيران وفرنسا والسودان والجزائر بوجه اإلفقار والتجويع املفروض عىل 

تلك الجامهري وبوجه البطالة وخنق حرياتها السياسية واملدنية وضد األنظمة 
القمعية واالستبدادية التي تحمي هذا الواقع االقتصادي واالجتامعي 

والسيايس املزرى. ان العمود الفقري لهذه الحركات االحتجاجية والنهوض 
الجامهريي وقواها املحركة الطبقية هم العامل والكادحون والعاطلون 

والعاطالت عن العمل والشبيبة التحررية. ال يخفي عىل أحد الدور القيادي 
والحاسم الذي لعبته، وال تزال، النقابات والحركة العاملية يف إيران ويف الجزائر 
و«اتحاد املهنني« يف السودان وقطاعات واسعة من العامل والشبيبة يف فرنسا 

اثناء الحركة االحتجاجية.
ان الطبقة العاملة يف العراق واملنطقة، ونحن نحيي األول من أيار، تقف أمام 

تحديات ومهام تأريخيه كبرية. لقد توفرت أرضية تحولها إىل قوة سياسية 
مؤثرة وطليعية وهي بالرضورة تواجه مهام تأمني حضورها السيايس املستقل 

يف خضم التحوالت التي تشهدها املنطقة. إنها تواجه مهام بناء وتطوير 
أحزابها الشيوعية الربوليتارية املقتدرة ورفع رايتها االشرتاكية واألممية وبديلها 

االقتصادي واالجتامعي االشرتايك للنظام الرأساميل املتهالك.
كام وتواجه مهاما سياسية ملحة، يف خضم االنتفاضات الجامهريية إلسقاط 

األنظمة االستبدادية، للمبادرة يف إنشاء وسائل تحقيق إرادتها السياسية 
وتنظيم حركة مجالسية للعامل والكادحني وسائر الجامهري التحررية يف هذه 

البلدان بشكل مبارش وصوب إرساء نظام سيايس اشرتايك مجاليس.
ان الربجوازية املضادة للثورة من القوى اإلمربيالية والدول اإلقليمية اىل الطبقة 
الربجوازية مبختلف تياراتها السياسية تعمل عىل هزمية هذه االنتفاضات بشتى 

األشكال: عن طريق العنف وعسكرة الرصاع السيايس واالجتامعي الدائر، 
التدخل الدويل واإلقليمي ومتويل الثورة املضادة املحلية، خداع الجامهري 

بالوعود الكاذبة وشق الحركة بتأجيج نار النزاعات القومية والدينية والطائفية 
وتغذية العنرصية ومعاداة املرأة. إن إفشال هذه املساعي الرجعية وسد 

الطريق أمام تكرار وقوعنا ضحية سياساتهم اإلجرامية مير عرب توحيد صفنا 
األممي واالشرتايك.

أيها العامل، يا جامهري العاطلني عن العمل والشبيبة التحررية
لنوحد صفوف نضالنا الطبقي العاميل بوجه اإلفقار والتجويع والبطالة التي 

تفرضها الحكومة وجميع األحزاب الحاكمة يف العراق وعىل صعيد إقليم 
كوردستان. لننهض بوجه الفساد وتّحكم األحزاب امليليشية مبقدرات الجامهري 
وحياتها االقتصادية ومصادر عيشها، لنتصدى لسياسات الحكومة النيو ليربالية 

والخصخصة والنهب املالزم لها وافشال سياساتها املناوئة للحركة العاملية 
والنقابات العاملية املستقلة.

لنوحد ونقوي نضالنا املطلبي بوجه قطع رواتبنا والترسيح من العمل وبوجه 
القرارات والقوانني املعادية للعامل ولتحقيق تحويل عامل العقود املؤقتة أو 
اليومية إىل عامل دامئيني وإلقرار ضامن البطالة لجميع العاطالت والعاطلني 

عن العمل.
لنحقق بنضالنا املوحد حرية املرأة ومساواتها ونتصدى لنفوذ آفاق التيارات 

الربجوازية يف صفوفنا ونقوي نضالنا الطبقي االممي واالشرتايك.
ان منظمة البديل الشيوعي يف العراق متخندقة يف صفوف نضال الطبقة 
العاملة والجامهري الكادحة لتحقيق مطالبها ويف صفوف النضال الطبقي 

العاميل املستقل لتحقيق االشرتاكية وعرب إرساء بديل الطبقة العاملة الحكومي.
ان الخطوة األوىل يف مسريتنا النضالية االشرتاكية متر عرب إنهاء النظام الطائفي 

والقومي القائم يف العراق.
تهنئ منظمة البديل الشيوعي يف العراق الطبقة العاملة يف العراق والعامل 

مبناسبة األول من أيار.
عاش األول من أيار

عاشت االشرتاكية واألممية الربوليتارية
منظمة البديل الشيوعي يف العراق      24 نيسان 2019

  الغــد االشرتاكي
مهزلة االنقالب العسكري يف السودان،

استمرار احلراك اجلماهريي 

تحققــت أوىل مثــرات الحــراك الجامهــريي يف الســودان حيــث أزيــل 
ــور عمــر  ــة الدكتات ــالد واملنطق ــن عــىل املــرسح الســيايس يف الب م
البشــري أحــد ممثــيل تيــارات اإلســالم الســيايس والقومــي امللطخــة 
أياديــه باملجــازر والقمــع والتنكيــل والــذي حكــم الســودان حــوايل 
30 ســنة. غــري ان تنحيتــه مــن قبــل القــادة العســكريني واألمنيــني 
ــتهدف  ــوم، تس ــو معل ــام ه ــه، وك ــام نفس ــوى النظ ــن ق ــن ضم م

احتــواء الحركــة الجامهرييــة والقضــاء عليهــا.

لقــد بــدء الحــراك الجامهــريي يف البــالد، وكــام هــو مألــوف، منــذ 
حــوايل أربعــة أشــهر، باالحتجــاج عــىل رفــع أســعار الخبــز والوقــود 
ــول  ــات يتح ــودان وب ــدن الس ــع م ــة إىل جمي ــر برسع ــث انت حي
ــؤس  ــد الب ــم وض ــام القائ ــد النظ ــاملة ض ــة ش ــة جامهريي إىل حرك
االقتصــادي وخنــق الحريــات السياســية واملدنيــة. يبــدو إن التاريخ 
يعيــد تجربــة ثــورة تونــس ومــرص عــام 2011 ولكــن هــذه املــرة 

ــر.  يف الســودان والجزائ

تحــدى اليــوم املاليــني مــن العــامل والكادحني، والشــباب والشــابات 
ــس  ــن املجل ــدد م ــكام الج ــري، الح ــاط الجامه ــف أوس ــن مختل م
ــون الطــوارئ »  العســكري وأوامرهــم بـــ »حظــر التجــول« و«قان
وعــىل أثــره اســتقال وخــالل اقــل مــن 24 ســاعة رئيــس املجلــس 
ــخ  ــك شــهد العــامل ظهــور تاري ــن عــوف وبذل العســكري عــوض ب
جديــد وطــور نوعــي يف مســرية هــذا الــرصاع الجــاري يف الســودان. 

ففــي الوقــت الــذي تواجــه هــذه 
تهديــدات  الجامهرييــة  الحركــة 
قــوى  ومؤامــرات  وُخــداع  وقمــع 
ــني  ــكريني واألمني ــن العس ــام م النظ
ــامليني  ــن والرأس ــة واملتنفذي والرط
مــن  وحلفائهــم  بهــم  املرتبطــني 
القــوى الدوليــة، تزدحــم صفــوف 
الحركــة باآلفــاق السياســية والســلوك 
الطبقــات  ملختلــف  الســيايس 
االجتامعيــة وتيــارات وأحــزاب هــذه 
الطبقــات املتناحــرة مــن األســاس. ان 
ــة  ــاط الحرك ــع يف أوس ــاق الجمي اتف
الجامهرييــة عــىل أســقاط النظــام 
ــاق  ــي االتف ــم، ال يعن والوضــع القدي
عــىل الــيشء الجديــد وهــذا هــو 
ــذي يواجــه هــذه  ــرب ال التحــدي األك
وباالخــص  الجامهرييــة  االنتفاضــة 
نضــال العــامل والكادحــني والشــبيبة 

ــا.  ــة فيه التحرري

جامهــري العــامل والكادحــني والشــباب والشــابات والنســاء عمومــا 
والفئــات املســحوقة واملظلومــة يف الســودان تــدرك بــان التحديــات 
ــورة  ــوى الث ــون ق ــث يواجه ــة حي ــدة ومتنوع ــا عدي ــي تواجهه الت
ــم  ــم عــىل عل ــا وقواهــا. انه ــف تياراته ــة مبختل املضــادة الربجوازي
بــان القــوى الوحيــدة التــي تســتطيع ان تؤمــن األمــان للجامهــري 
ــا  ــق أمــام تكــرار ســيناريوهات ســوريا واليمــن وليبي وســد الطري
ــايل، هــي  ــن االنتصــار للحــراك الجامهــريي الح يف الســودان وتؤم
ــايل  ــري الح ــا الفق ــدا عموده ــها وتحدي ــة نفس ــة الجامهريي الحرك
ــم  ــدى اقتداره ــة وم ــبيبة التحرري ــني والش ــامل والكادح ــن الع م

ــم السياســية املوحــدة.  ــق أرادته ــم أنفســهم وتحقي عــىل تنظي

والعــامل  والكادحــني  العــامل  جامهــري  مطالــب  تحقيــق  ان 
العاطلــني عــن العمــل والشــبيبة عمومــا يف التمتــع بعيــش رغيــد 
وحيــاة مرفهــة والتصــدي للبــؤس االقتصــادي الــذي شــكل األرضيــة 
ــة  ــب بطبيع ــة يتطل ــة الجامهريي ــذه الحرك ــة له ــة األولي واالنطالق
الحــال الذهــاب اىل ابعــد مــن إطــار الرأســاملية الســائدة يف 

ــودان. الس

 ان تحقيــق هــذه األهــداف يتطلــب تنظيــم االقتصــاد عــىل 

أســاس اشــرتايك عــرب أســقاط النظــام الحــايل برمتــه الــذي هــو مــن 
ــات الرأســاملية  ــي النظــام الرأســاميل والعالق ــث الجوهــر حام حي
والسياســات االقتصاديــة الليرباليــة الجديــدة وحامــل األيديولوجيــا 
اإلســالمية والقوميــة و«الوطنيــة«. ان إحــالل هــذا النظــام بحكــم 
الجامهــري املنظمــة يف مختلــف منظامتهــا الجامهرييــة الثوريــة 
ــة  ــة العاملي ــوى الطبقي ــد الق ــل توحي ــن اج ــال م ــارشة والنض املب
والكادحــة والتحرريــة إلنجــاز ذلــك التحــول االشــرتايك هــو الضــامن 

ــات.   ــا بثب ــة وتقدمه النتصــار االنتفاضــة الثوري

 مــن الواضــح بــان البقــاء يف إطــار الــرصاع ألجــل تحقيــق التحوالت 
ــة الشــكلية يــرض بأمــر الحــراك الجامهــريي  السياســية الدميقراطي
ــم  ــدف قائ ــة كه ــة مدني ــان بحكوم ــد عــىل اإلتي الحــايل. إن التأكي
بذاتــه مســتقال عــام تنجــزه هــذه الحكومــة، وكمجــرد نقيــض 
لحكومــة عســكرية، وبــدون تحديــد ماهيــة هــذه الحكومــة 
ــدام عــىل  ــدون األق ــة ب ــات الربملاني ــة، أو االنتظــار لالنتخاب الطبقي
تأســيس املجالــس الثوريــة العامليــة والجامهرييــة ليــس إال الحــد 
مــن قــوة االنتفاضــة وإيقافهــا يف منتصــف الطريــق وســد الطريــق 

ــة.  ــدث تغــريات جذري ــورة تُح ــا اىل ث ــام تحوله أم

كلــام تقدمــت القضايــا االجتامعيــة الجوهريــة اىل صــدر أولويــات 
هــذه الحركــة الجامهرييــة كلــام ازداد رســوخها واقتدارهــا للتصــدي 
ملــا تفعلــه قــوى الثــورة املضــادة الربجوازيــة، عــىل الصعيــد 
او  الغربيــة وحلفائهــا  اإلمربياليــة  الــدول  قبــل  املحــيل ومــن 
ــال الصــني وروســيا وحلفائهــام اإلقليميــني، ضــد  رقبائهــم مــن أمث
الحركــة الجامهرييــة يف الســودان. مــن املعلــوم بــان انتصــار هــذه 
االنتفاضــة الجامهرييــة يف الســودان ســيكون لــه آثــارا مبــارشة عــىل 
تقويــة النضــال العــاميل والتحــرري يف دول املنطقــة وباألخــص عــىل 

ــد »العــامل العــريب« ومنطقــة الــرق األوســط.  صعي

إن منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق تســاند الجامهــري املنتفضة 
يف الســودان مــن اجــل تحقيــق أهدافهــا ومطالبهــا العادلــة بوجــه 
النظــام العســكري القائــم. كــام وتعــرب عــن تضامنهــا األممــي التــام 
ــع املنظــامت  ــن وجمي ــة والكادحــني والتحرري ــة العامل ــع الطبق م
واألحــزاب الشــيوعية واالشــرتاكية التــي تناضــل مــن اجــل تحقيــق 
ــة  ــية واالجتامعي ــوالت السياس ــم التح ــيوعي يف خض ــل الش البدي

الكبــرية التــي تشــهدها الســودان.

منظمة البديل الشيوعي يف العراق
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اليــوم 18 آذار هــو »يــوم 
كوردســتان  يف  املجالــس« 
املجالســية  الحركــة  لكــون 
آذار  شــهر  يف  بــدأت 
ويصــادف هــذا اليــوم ذكرى 
كذلــك.  باريــس  كومونــة 
مــن املعلــوم بــأن الجامهــري 
ــي  ــام البعث ــد النظ ــت ض ــراق انتفض ــوب الع ــتان وجن يف كوردس
الفــايش يف األســبوع األول مــن شــهر آذار عــام 1991 والحركــة 

املجالســية انبثقــت يف خضــم تلــك األحــداث يف كوردســتان. كــام، 
وان يــوم 16 مــن شــهر آذار هــو يــوم وقــوع مأســاة مدينــة حلبجــة 
يف كوردســتان ســنة 1988 حيــث أقــدم املجــرم صــدام حســني 
ــكاب مجــزرة بشــعة  ــني وقواهــم بارت ــه العســكريني املجرم وقادت
ــم  ــة وأبادته ــذه املدين ــكان ه ــن س ــارب 5 آالف م ــا يق ــق م بح
ــت  ــد كان ــة. لق ــة الفتاك ــق القصــف باألســلحة الكياموي ــن طري ع
هــذه اإلبــادة الجامعيــة لســكان حلبجــة األبريــاء، وســط الحــرب 
ــان  ــون أنس ــارب ملي ــا يق ــاة م ــي أدت بحي ــة الت ــة اإليراني العراقي
مــن عــىل جبهتــي القتــال، بشــاعة قــل مثيلهــا يف تاريــخ املنطقــة 

ارتكبهــا النظــام البعثــي الفــايش الشــوفيني. 

لقــد عشــنا يف خضــم كل هــذه األحــداث الكبــرية وكنــا يف مدينــة 
الســليامنية القريبــة نوعــا مــا مــن موقــع حــدوث هــذه الرتاجيديــا 
ــا  ــي أحيان ــي او شــبه مختف ــا مختف ــة حلبجــة وان اإلنســانية ملدين
ــي  ــزة النظــام البعث ــر األمــن وأجه ــدا عــن أنظــار دوائ ولكــن بعي
ــا  ــة يف 7 آذار 1991. كن ــدء االنتفاض ــة ب ــف 1982 ولغاي ــذ صي من
نعيــش وســط هــذه األحــداث ونحــن عائلــة صغــرية، رشيكــة 
حيــايت وانــا، وطفلتنــا منــذ 1989، ولكــن وســط أجــواء عائليــة مــع 

ــا  . التتمــة ص5 أهلن

مبناسبة يوم اجملالس يف كوردستان
نشر وثيقة وتعليق

كارثة غرق مائة مواطن يف مدينة املوصل

بيان منظمة البديل       ص3

الواقع الرتبوي والتعليمي ما بعد 2003             إقبال صالل        ص2

يف ذكرى اغتيال الرفيقني شابورعبد القادر وقابيل عادل من قبل إرهابيي اإلسالم 

السياسي و االرهاب والقمع !  مؤيد أمحد         ص3

اطفال الشوارع... واالخطار احملدقة بهم!! هديل وضاح     ص2

جمريات انتفاضة آذار اجمليدة عام 1991 يف مدينة الشامية              

حازم جعفر        ص3

تقرير عن نشاطات منظمة البديل الشيوعي يف كوردستان

نوزاد بابان      ص4
عاش الثامن من آذار اليوم العاملي للنضال من أجل حترر املرأة ومساواتها !     ص5

كلمة حول ايار                   حممد شنان       ص2

احلركة النقابية يف بريطانيا، تاريخ موجز        ثريا طاهر          ص6

اجملد لرفاقنا الذين ضحوا حبياتهم من أجل االشرتاكية

عبد اهلل صاحل            ص3

لقاء مع مؤيد أمحد حول احلركة اجملالسية يف كوردستان أجراه 

آوات رسول من نشطاء »جملس التضامن مع مجاهري كوردستان«     

التفاصيل يف ص7

لن تظل املرأة رهينة سياسات وقوانني وتقاليد التنكيل بها وكراهيتها اينما ُوِجد 

القمع الذكوري، ُوِجدت املقاومة النسوية           ص4

جانب من تظاهرة ليوم املرأة العاملي، 8 آذار، يف ساحة التحرير يف بغداد شاركت فيها منظمة حرية املرأة ومنظمة البديل الشيوعي يف العراق  
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الواقع الرتبوي 
والتعليمي ما 

بعد 2003
ــى  ــري بخط ــراق يس ــي يف الع ــع التعليم ــظ ان الواق ــن املالح م
حثيثــة نحــو انهيــار كامــل للمنظومــة التعليميــة والرتبويــة . لقــد 
كان لدخــول االحتــالل االمريــي وحلفــاءه دورا اساســيا بتدمــري 
مفاصــل الدولــة املهمــة ومنهــا املنظومــة الرتبويــة والتعليميــة، 
فقــد تــردى التعليــم بشــكل واضــح وملحــوظ، ومن الجــيل ان اي 

احتــالل غايتــه تدمــري اي بلــد محتــل يركــز عــىل طمــر 

إقبال صالل 
العقــول التــي تحمــي الــدول وترفــع مــن شــأنها يك تضمــن الســيطرة والتحكــم عــىل سياســة تلــك 
الــدول، ألنهــا تعتــرب املفكريــن واملتســلحني باألفــكار التحرريــة هــم اقــوى ســالح ممكــن ان يقــف 
بوجــه اكــرب قــوة يف العــامل، وقــد كان العــراق مــن الــدول املهمــة والــذي كان يحتــوي عــىل علــامء 
ومفكريــن افــذاذ، لهــذا فقــد حاولــت تلــك الــدول املحتلــة وعــىل طــول تاريخهــا محاربــة هــؤالء 
العلــامء، وحســب تقريــر اليونســكو فــإن العــراق يف فــرتة مــا قبــل عــام 1991 كان ميتلــك نظامــا 
تعليميــا يعتــرب مــن افضــل االنظمــة التعليميــة يف املنطقــة، فــام الــذي حصــل للواقــع التعليمــي 
والرتبــوي؟ وملــاذا هــذا االنحــدار  والــرتدي لهــذا املفصــل الحيــوي؟ وكيــف انهــارت هــذه املنظومــة 
املهمــة ابتــداء مــن الروضــة وصــوال اىل الدراســات الجامعيــة مــام اثــر ســلبا عــىل الواقــع العــام؟  

وملــاذا اصبحــت املناهــج تعتمــد مبــدأ التلقــني ال التعليــم والتثقيــف؟

 هنــا ال ميكــن ان نضــع اللــوم عــىل املعلــم او الطالــب، املســألة اكــرب بكثــري مــن تلــك اإلشــارات، فال 
ميكــن للمعلــم الــذي فــرض عليــه صــف يحتــوي عــىل 60 طالبــا ايصــال معلومــة او ترســيخ فكــرة 
يف فــرتة زمنيــة مدتهــا 40 دقيقــة فقــط يف جــو حــار لهــب او بــرد قــارس، نحــن يف العــام 2019 
ــائل الراحــة  ــد الطــالب ووس ــب والقرطاســية ومقاع ــز الكت ــن نقــص يف تجهي ــاين م ــدارس تع وامل
ــة  ــب املنهجي ــة اىل ان الكت ــة، باإلضاف ــة للطلب ــات الكافي ــة والحامم ــد والتهوي ــة والتربي كالتدفئ
تتــم طباعتهــا بــورق ذات نوعيــة رديئــة جــدا مــام يعرضهــا للتلــف بصــورة رسيعــة، فضــال عــن 
املناهــج الخاطئــة، ونقــص االبنيــة املدرســية والــدوام الثنــايئ والثــاليث ونقــص الكــوادر التعليميــة 
وخاصــة املــدارس يف القــرى واالريــاف وهــذه املــدارس تتعــرض لكــوارث ال يعلــم بهــا احــد ســوى 
الطالــب واملعلــم، فــال رقابــة وال تفتيــش وال ميكــن توصيــف حجــم الــرتدي يف املناطــق النائيــة يف 
هــذا املقــال، فمــدراء املديريــات واملفتشــني الرتبويــني تقتــرص زياراتهــم عــىل املــدارس املركزيــة 
واألهليــة وال يعطــون أيــة اهميــة للمــدارس البعيــدة والتــي اصبــح بعضهــا شــبه خــايل مــن الطلبــة 
نتيجــة االهــامل وغيــاب الرقابــة، ومل يعــد يثــري الدهشــة يف العــراق البلــد الغنــي برثواتــه وجــود 
مــدارس عــىل شــكل »كرفانــات« ومــدارس طينيــة واكتظــاظ طــاليب هائــل  وجلــوس الطلبــة عــىل 

االرض يفرتشــون القــش »لطلــب العلــم«. 

مــن املســؤول عــن هــذه املأســاة؟ هــل هــي العوائــل التــي تعيــش مــن أجــر عمــل يومــي لــرب 
ــا وزارة  ــة؟ ام انه ــدارس االهلي ــاءه يف امل ــن زج ابن ــادي م ــه االقتص ــه وضع ــذي ال ميكن األرسة، وال
الرتبيــة التــي وصــل بهــا الحــد ان تطبــع مناهــج خاطئــة؟ او ان الفســاد يف القطــاع الرتبــوي قــد 
ــة السياســية والتــي جــاء بهــا  وصــل اىل مســتويات تهــدد كل املنظومــة التعليميــة؟ ام ان العملي

ــدان املتخلفــة؟ ــكان قــد نفــذت ســيناريوها االســود، بإرجــاع العــراق اىل مصــاف البل االمري

ان نســبة األميــة تجــاوزت ال 60% يف العــراق، والســيناريوهات املظلمــة عــىل هــذا البلــد باتــت 
واضحــة لــكل رشائــح املجتمــع العراقــي، فالقــوى االمربياليــة الرأســاملية هــي التــي تخطــط لهــذا 
الدمــار الــذي نحــن فيــه االن، فهــذه القــوى هــي مــن تســلح ومتــول وتنظــم كل العصابــات والقوى 
السياســية الحاكمــة، نــارشة بذلــك الخــراب والدمــار، وامريــكا تقاتــل بــكل قوتهــا وبجنودهــا مــن 

اجــل هــذا التنظيــم  الــكاريث.

اقبال صالل                          الثالثاء، 9 نيسان، 2019 

ــوق  ــة حق ــرّت اتِّفاقّي أق
وّقعــت  التــي  الطِّفــل 
ــًة حــوَل  عليهــا 193 دول
ــة  ــاً لِلفظ ــامل، مفهوم الع
»الطّفــل«؛ حيــُث نّصــت 
املــادة )1( منهــا عــىل 
اآليت: )ألغــراض هــذه االتفاقّيــة، يعني الطّفل كّل إنســان مل 

ــرة،  ــة ع ــاوز الّثامن يتج
ــغ ســنَّ الرُّشــد  ــا مل يبلُ م
مبوجــب  ذلــك  قبــل 
القانــون املُنطبــق عليــه(

األمــم  مصــادر  تفيــد 
مــن  أكــرث  أن  املتحــدة 
طفــل  مليــون   150
يعيشــون  العــامل  عــرب 
أيامنــا  يف  الشــوارع  يف 
يرتكــون  وهــم  هــذه، 
جــراء  مــن  منازلهــم 
العنــف واإلدمــان عــىل 
املخــدرات والكحــول أو 
الوالديــن  أحــد  وفــاة 
أو  العائلــة  تفــكك  أو 
بحكــم انــدالع الحــرب 
الطبيعيــة  الكــوارث  أو 
ــكل بســاطة بســبب  أو ب
االجتامعــي  االنهيــار 
فُيجــرب  واالقتصــادي، 
األطفــال  مــن  العديــد 
عــىل كســب  املعدمــني 
مــن  عيشــهم  لقمــة 
خــالل  مــن  الشــارع 

ــة  ــان قضي ــه ف البحــث يف القاممــة واالســتعطاء.  لهــذا كل
ــة  ــا املهم ــن القضاي ــد م ــوارع تع ــال يف الش ــود االطف وج
ــن  ــت م ــد، وبات ــو والتزاي ــذة يف النم ــا آخ ــرة، ألنه والخط
الظواهــر املنتــرة  بشــكل واضــح يف كافــة املجتمعــات ويف 
جميــع دول العــامل، وهــي ظاهــرة تؤثــر عــىل االطفــال مــن 
ــل  ــم اىل مراح ــة له ــى مالزم ــنوات وتبق ــس س ــر الخم عم
عمريــة متقدمــة، و تعكــس الواقــع املــرتدي الســيايس 
واالقتصــادي للمجتمــع، والــذي يكــون الطفــل هــو الضحية 

معــه. يتعايــش  ان  وعليــه  لــه  االوىل 

اخــذت  احــداث 2003  العــراق ومنــذ  االوضــاع يف  ان 
تــزداد  ســوًء، وكان الجانــب االقتصــادي البائــس هــو 
االبــرز، بســبب الفســاد االداري واملــايل، وهــو مــا انعكــس 

ســلبا وبشــكل الفــت عــىل االوضــاع االجتامعيــة، وبشــكل 
خــاص عــىل فئــة االطفــال، وقــد غــاب الــدور الرقــايب 
ــل يف كل  ــة للطف ــري الحامي ــن توف ــذي يتضم ــلطة وال للس
مفاصــل الحيــاة، فقــد نصــت املــادة 30 أوالً مــن الدســتور 
ــألرسة ـ  ــرد ول ــة للف ــل الدول ــنة 2005 ))تكف ــي لس العراق
وبخاصــة الطفــل واملــرأة ـ الضــامن االجتامعــي والصحــي، 
واملقومــات االساســية للعيــش يف حيــاٍة حــرة كرميــٍة، تؤمــن 
لهــم الدخــل املناســب، والســكن املالئــم(( والســؤال يكمــن 

هنــا :هــل قدمــت دور الحكومــة الرعايــة إىل األطفــال 
والصغــار واألحــداث والبالغــني الذيــن يعانــون من مشــاكل 
أرسيــة أو مــن العنــف األرسي ووفــرت لهــم أجــواء ســليمة 
للتعويــض عــن الرعايــة والحنــان العائــيل الــذي افتقــدوه، 
ــا  ــن؟  قطع ــم دون اآلخري ــا يشــعرهم بأنه ــب كل م وتجن
ــا مــام  مل توفــر هــذه الحكومــة وال أي حكومــة ســابقة أي
جــاءت يف هــذه املــادة، يوجــد خلــل واضــح فيــام يتعلــق 
ــكال  ــوأ اش ــول واس ــر التس ــن مخاط ــال م ــة األطف بحامي
االســتغالل )بائعــي ســكائر، صباغــي احذيــة، وبائعــي 
املروبــات يف التقاطعــات( هــذا االســتغالل تقــوم بــه 
عصابــات تنتــر يف بغــداد وباقــي املــدن االخــرى، تحــت 
ــن  ــم م ــا يحرمه ــو م ــن الســلطات، وه ــرأى ومســمع م م
كافــة حقوقهــم االساســية والتــي تتحمــل فيهــا الحكومــة 

ــرب. املســؤولية االك

 ان التزايــد املســتمر لتواجــد االطفــال يف الشــوارع بالعــراق 
ــة  ــة واالجتامعي ــدا، هــو نتيجــة للظــروف االقتصادي تحدي
املرتديــة، وهــو مــا ادى اىل غيــاب اســرتاتيجية واقعيــة 
تقــدم حلــول تتناســب مــع اعدادهــم والكشــف الحقيقــي 
ــذ  ــارك يف تنفي ــوارع، وتش ــم يف الش ــباب وجوده ــن اس ع
ومنظــامت  الحكومــة  مؤسســات  االســرتاتيجية  هــذه 
ــور  ــن منظ ــم م ــع قضيته ــل م ــدين، والتعام ــع امل املجتم

ــري. ــي خط اجتامع

 يف اغلــب االحــوال ال يوجــد ســبب 
معــني لــرتك الطفــل لــألرسة وتوجهه 
اىل الشــارع كنقطــة تحــول دراميــة, 
امنــا توجــد عوامل وظــروف عديدة 
اساســها  بينهــا  فيــام  متداخلــة 
والحــروب  االقتصاديــة  االوضــاع 
وتفاقــم مشــكالت الحيــاة، وتزايــد 
اعــداد االرامــل وااليتــام بســبب 
ــارد  ــي ط ــام تعليم ــروب، ونظ الح
لألطفــال، مــام هيــئ لهــم النــزول 
ــة  ــاعات طويل ــاء س ــارع  وقض للش
مجتمــع  بقيــم  والتشــبع  فيــه 
انقطاعهــم  الشــارع، فضــال عــن 
عــن الدراســة، مــا جعلهــم عرضــة 
وحــاالت  الجنــيس،  لالســتغالل 
وتعاطــي  واالنتحــار  االختفــاء 
املخــدرات والعنــف املســلط عليهم 
واســتغاللهم مــن طــرف جامعــات 
رســم  الصعــب  ومــن  ارهابيــة، 
صــورة لهــؤالء االطفــال دون الوعي 
بكيفيــة تكييــف عقولهــم وابدانهــم 
والشــدائد،  املحــن  هــذه  مبثــل 
ألطفــال  الحاجــات  اكــرث  ان 
الشــوارع هــو توفــري حقوقهــم االساســية يف الحصــول عــىل 
ــم  ــات منوه ــاء بعملي ــم واالرتق ــة لحاميته ــوارد املطلوب امل
االجتامعيــة والنفســية والفكريــة والصحيــة والثقافيــة.

ــة  ــة عاملي ــال الحــرب( وهــي منظم ــة )اطف ــادت منظم اف
تهتــم بشــؤون االطفــال يف البلــدان التــي تتعــرض للحــروب 
يف دراســة لهــا عــىل عينــة كبــرية مــن اطفــال العــراق 
املرديــن ان 40% منهــم ال يؤمنــون بقيمــة العيــش يف 

ــاة... ــذه الحي ه
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اطفال الشوارع... واالخطار احملدقة بهم!!

ــوم التضامــن األممــي  ــا، فهــو ي ــل علين ــار يقب هــا هــو األول مــن أي
ــن  ــرر م ــة التح ــة راي ــع البري ــوم تَرف ــة، ي ــة العاملي ــة العامل للطبق
ــة العمــل املأجــور وترفــع شــعار  النظــام الطبقــي الرأســاميل وعبودي

ــامل اتحــدوا”. ــا عــامل الع “ي

نقبــل عــىل هــذا اليــوم وهنــاك يف اعــامق الطبقــة العاملــة والجامهــري 

الكادحــة احتجاجــات عامليــة وجامهرييــة مختلفــة ضــد البــؤس 
ــة  ــاد والبطال ــد الفس ــا، وض ــروض عليه ــي املف ــادي واالجتامع االقتص

ــة. ــة والفردي ــات املدني ــق للحري ــات وخن ــن الخدم ــان م والحرم

مــا ميــر بــه املجتمــع يف العــراق عمومــا والعــامل بشــكل خــاص هــو 
نتيجــة تبنــي القــوى الربجوازيــة، مــن تيــارات اإلســالم الســيايس 
ــا  ــذ الـــ16 عام ــراق من ــون الع ــن يحكم ــوفينيني الذي ــني الش والقومي
املاضيــة، مارســوا خاللهــا سياســات مناهضــة ومعاديــة للعــامل 
والجامهــري الكادحــة، حيــث نفــذوا وبشــكل مشــرتك وفــظ سياســات 
اقتصاديــة رأســاملية متوحشــة ضــد ابســط متطلبــات حيــاة العــامل 
ــة، خــالل  ــوى الربجوازي ــتهم، مل تتأخــر هــذه الق والكادحــني ورفاهيـ
ــا  ــة طبق ــرارات الربملاني ــني والق ــدار القوان ــن اص ــنوات، ع ــك الس تل
لسياســاتها االقتصاديــة، بهــدف تشــديد هجمتهــم عــىل الطبقــة 
العاملــة والجامهــري الكادحــة واعــادة هيكلــة االقتصــاد عــىل النمــط 
النيوليــربايل، انهــا فتحــت األبــواب امــام االســتثامر الرأســاميل الجشــع 
ــر واســتمر  ــة وغريهــا، وانت ــة والغازي ــالد النفطي ــروات الب ونهــب ث

ــرية. ــات كب ــاتها بدرج ــة مؤسس ــة وكاف ــاد يف الحكوم الفس

ان احــدى املشــكالت التــي متــر بهــا الطبقــة العاملــة هــي تراجــع مــن 
يدعــون متثيلهــا الســيايس مــن االحــزاب والتيــارات الشــيوعية، حيــث 
ان مهمــة هــذه االحــزاب جــاءت مغايــرة ومعاكســة ملنطــق الفعــل 

ــات  ــور االحتجاج ــق لتط ــت العائ ــا اصبح ــل انه ــا، ال ب ــي له التاريخ
العامليــة، ومــن املؤســف واالبتــذال ألحــزاب تدعــي اليســارية، 
ولهــا تاريــخ طويــل، ان تتحــدث عــن عــدم وجــود طبقــة عاملــة او 
اختفائهــا! وهــي بهــذا تســري مــع ركــب البورجوازيــة ومــع زمــرة مــن 
ــذا  ــق، ان ه ــق الضي ــدودة واالف ــة املح ــدد، ذوي الرؤي ــني الج املثقف
التصــور بعــدم وجــود طبقــة عاملــة او انهــا ترتاجــع كقــوة اجتامعيــة، 
يــأيت لعــدم فهــم مضمــون الطبقــة العاملــة او فهمهــا فهــام ســطحيا 
وســاذجا، أنهــم ينظــرون اىل العــامل نظــرة ميكانيكيــة، فالطبقــة 
العاملــة عندهــم جمــع مــن العــامل يف بدلــة العمــل الزرقــاء وخــوذ 
ــن  ــم كجمــع م ــم يعكســون أزمته ــة، أنه الســالمة، ويرفعــون املطرق
املثقفــني االنتهازيــني ويفهمــون الواقــع كــام يحلــو لهــم، اليســوا هــم 
ــة!؟  ــة اوالعــزاء يف مناســبات القــوى الديني ــات التهنئ مــن يرفــع الفت
والتــي هــي اســاس هــذا الواقــع البائــس، ويســتنكفون مــن رفــع رايــة 
ــم مل  ــاين، ه ــرر االنس ــالص والتح ــة الخ ــرتاكية راي ــة االش ــس، راي مارك
ــون  ــن ال ميلك ــك الذي ــن اولئ ــون م ــة تتك ــة العامل ــوا ان الطبق يفهم
اال قــوة عملهــم ليبيعوهــا للرأســاميل الــذي يســتخدمها يف انتــاج 
فائــض القيمــة كــام يقــول ماركــس، هــم مل يفهمــوا ان  تغيــري الطبقــة 
العاملــة لشــكلها وحجمهــا يتغــري وفقــا للتطــور والتوجــه يف املجتمــع 
الرأســاميل، وهــذا ال يعنــي اختفــاء للطبقــة العاملــة كــام يحلــو 
ــدة  ــة الجدي ــلحة البورجوازي ــم اس ــؤالء ه ــور، ان ه ــض ان يتص للبع

القدميــة.

ان الطبقــة العاملــة والجامهــري الكادحــة هــي املــادة الثوريــة لتغيــري 
هــذا العــامل، وذلــك عــرب تنظيــم صفوفهــا وتقويــة نضالهــا الطبقــي، 
ــية،  ــة والسياس ــة واالجتامعي ــا االقتصادي ــق مطالبه ــل تحقي ــن اج م
وهــي القــوة الوحيــدة التــي باســتطاعتها وضــع حــد للفقــر والبــؤس 
ــة،  ــة والطائفي ــة والقومي ــات الربجوازي ــروب والرصاع ــاة والح واملعان

ــال مســاواة . ــم واالضطهــاد وال وعــن كل اشــكال الظل

مل يعــد مبقــدور القــوى االســالمية الحاكمــة ان تعيــش بنفــس اللحظــة 
ــوى  ــا الق ــا عليه ــة فرضته ــش عزل ــوم تعي ــي الي ــا، فه ــي جــيء به الت
ــرصة-  ــرات الب ــِت رضبات-تظاه ــح تح ــا ترتن ــة، انه ــة واملدني التقدمي
وباقــي املحافظــات، فزحــف عــامل العقــود وعــامل رشكات الصناعــة 
وعــامل النفــط  والعاطلــني عــن العمــل لــن يتوقــف، وســتأيت لحظــة 
ــد  ــرء، لق ــه امل ــام يتوقع ــأرسع م ــتية ب ــوى الفاشس ــذه الق ــار ه انهي
اصبــح وجودهــا مرهــون بوجــود دول اقليميــة وعامليــة، فتحيــة 

ــم.  ــكل عــامل العــامل يف يومه لعــامل العــراق ول

25/4/2019

كلمة حول آيار
 وبشارة لو مرة حتنو، تعانقنا، ومن كفيك متنحنا الشرارة.

ً
لو مرة يا أيار تأتينا ويف شفتيك وعدا

ــا الثامــن مــن آذار يــوم املــراة العاملــي بعــد مــرور أكــر مــن عــام عــى إقصــاء  يقبــل علين
ســيطرة داعــش مــن املــدن واملناطــق الشــالية الغربيــة مــن العــراق. ان الجــروح التــى تركتها 
جرائــم داعــش البشــعة والوحشــية خاصــة بحــق املــرأة ومذبحتــه األخرية لـــ 50 أمــراه يزيدية 
الزالــت تنــزف دمــاً يف وجــدان اإلنســانية املعــارصة. مــا شــدد مــن وقــع هــذه املأســاة الكبــرية 
هــو مــا عــاىن منــه ســكان هــذه املناطــق عــى أيــدي القــوى امليلیشــية املشــاركة يف عمليــات 

طــرد داعــش، مــن الرعــب واالهانــات والعمليــات االنتقاميــة والتطــاول عــى النســاء.

مل تكــف قــوى تيــارات اإلســام الســيايس املتســلطة عــى رقــاب الجاهــري ومنــذ أيامهــا األوىل 
ــا يف فــرض الرتاجــع عــى النســاء يف  ــا هــذا، عــن محاوالته ــی یومن ــس الحکــم” وال يف “مجل
العــراق واضفــاء الطابــع القانــوين عليــه، كمحاولتهــا فــرض “القانــون الجعفــري”. باإلضافــة اىل 
ذلــك، مل تتوقــف القــوى امليليشــية املســلحة التابعــة لهــذه التيــارات عــن ارتــكاب حمــات 
ــا  ــط حقوقه ــى ابس ــاول ع ــر والتط ــن وأخ ــن ح ــاء ب ــد النس ــررة ض ــاالت متك ــل واغتي قت
ــن الجنســن، يف املــدارس  وحريتهــا. هــذا عــدا، اســتمرار فــرض قوانــن وقــرارات للفصــل بی

والجامعــات واماكــن العمــل، وغريهــا مــن االجــراءات املناوئــة للمــرأة وعمــوم املجتمــع.

يف كوردســتان العــراق، رغــم َســن بعــض القوانیــن لوضــع العراقيــل امــام تعــدد الزوجــات، 
ــرة االضطهــاد وقتــل  ــل النســاء بحجــة الــرف، إال إن وتی ــم قت وکذلــک ضــد مرتكبــي جرائ
النســاء يف اإلقليــم بقــت کــا کانــت يف الســابق. إن أعــداد ضحايــا قتــل النســاء يف كردســتان 
ــداد  ــت أع ــة، فاق ــن ســلطة األحــزاب القومي ــن ونصــف م ــن عقدی ــر م ــراق وخــال اک الع

ــايئ ملدينــة حلبجــة. ــا القصــف الكيمي ضحاي

ــیاتیة  ــة واملیلیش ــة والقومي ــارات الدینی ــلطة التي ــا س ــل بوصفه ــداد وأربي ــلطتي بغ إن س
مســؤولتان، ليــس فقــط عــن بقــاء التقاليــد والثقافــة الرجوليــة والرجعيــة، بــل وعــن تقويتهــا 
ورواجهــا وانتشــارها. عــاوة عــى نهبهــا لــروات املجتمــع عــن طريــق الفســاد، انتهجــت 

هــذه الســلطات سياســات االقتصاديــة اللیربالیــة الجدیــدة حيــث خلقــت ظروفــا اقتصاديــة 
واجتاعيــة مزريــة للمــرأة العاملــة والكادحــة بشــكل خــاص وأوضاعــا كارثيــة يف وضــع املــرأة 

عمومــا.

تغــض الحــرکات اإلصاحيــة ونشــطائها يف میــدان الحرکــة النســوية النظــر عــن وجــود العاقــة 
الوطيــدة بیــن اســتغال املــرأة والنظــام االقتصــادي -االجتاعــي الرأســايل واملصلحــة الطبقية 
للربجوازيــة، وترفــض أن تــری بــان مســألة تحــرر املــرأة مرهونــة بالتحــام الحرکــة النســوية 
التحرريــة والحرکــة العاليــة واألشــرتاکیة الثوريــة، إلســقاط ســلطة الربجوازيــة وهــدم النظــام 
ــامل املعــارص ومــآيس  ــع الع ــة عظيمــة واحــدة. إن وقائ ــة ثوري ــة اجتاعي الرأســايل، يف حرك
ــر  ــو الحج ــرتاکیة ه ــوية إش ــة نس ــاء حرک ــان إرس ــد ب ــإرصار متزاي ــا ب ــر لن ــا تظه ــرأة فيه امل

األســاس والخطــوة الجوهريــة يف مســرية تحــرر املــرأة يف عاملنــا الراهــن.

ان املســاهمة يف تقويــة وتوســيع حرکــة تحرريــة کهــذه للمــرأة يف العــراق واإلقلیــم خطــوة 
حاســمة للتصــدي لهــذا الواقــع املــزري وللحــد مــن املجــازر والجرائــم املرتکبــة بحــق املــرأة 
والتطــاول علــی کرامتهــا. إن النضــاالت الیومیــة مــن اجــل التصــدي للمظــامل والقضــاء علــی 
التمییــز ونیــل الحقــوق هــي جــزء مــن مســیرة هــدم البنیــان االجتاعــي والســیايس والثقــايف 
التــي تســتند علیهــا ســلطة التیــارات القومیــة والطائفیــة يف العــراق. ان مشــاركة املــرأة البارزة 
يف الحــرکات االحتجاجیــة الجاهیریــة الواســعة للعــال والکادحیــن يف الســنتین املاضیتیــن يف 
منطقــة الــرق االوســط ظاهــرة مؤثــرة ومهمــة يف مســرية النضــال النســوي التحــرري حيــث 
ــا بعــد ان متکنــت مــن رکــوب  ــة وفضحه ــارات الدینی ــا تتزامــن مــع تراجــع ســیطرة التی انه
ــة ســنة  ــن يف بدای ــة للعــال والکادحی ــورات واالنتفاضــات والحــرکات االحتجاجی موجــة الث

.٢٠١١

ايتها النساء، ايها العال، ايها التحررين

ان تحــرر املــرأة وتحقيــق مســاواتها الكاملــة مرتبــط بــدك أســس النظــام الرأســايل القائــم 
ــذا  ــراق يف ه ــيوعي يف الع ــل الش ــة البدي ــل منظم ــي. تناض ــيايس واأليديولوج ــه الس وبنيان
املســار، جنبــا اىل جنــب مــع املــرأة والطبقــة العاملــة وكل التحرريــن، مــن اجــل الخــاص مــن 

نظــام اإلســام الســيايس والقومــي الحاكــم يف العــراق.

ــن  ــال م ــف النض ــرأة وص ــرري للم ــال التح ــف النض ــوي ص ــن آذار لنق ــن م ــبة الثام مبناس
اجــل حقــوق املــرأة وحريتهــا ومســاواتها وإلغــاء جميــع القوانــن التــي تحــد مــن ذلــك. ان 
تامــن حــق الحيــاة للمــرأة وضــان حيــاة آمنــة لهــا بعيــدا عــن تهديــدات القــوى اإلرهابيــة 
ــك تامــن  ــة، وكذل ــد الرجعي ــراف والتقالي ــدا عــن ســطوة املؤسســات واألع وامليليشــية وبعي
العمــل او الضــان االجتاعــي لهــا، أصبحــت مــن عــداد املتطلبــات الحياتيــة بالنســبة للمــرأة 

يف العــراق للســري نحــو تقويــة مســريتها النضاليــة التحرريــة. 

عاش الثامن من آذار يوم املرأة العاملي

عاشت حرية ومساواة املرأة

عاشت االشرتاکیة

منظمة البديل الشيوعي يف العراق

6-3-2019

النضال التحرري للمرأة ونضال الطبقة العاملة من اجل االشرتاكية مسرية نضالية واحدة

حممد شنان

هديل وضاح
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مبناسبة اليوم العاملي للمرأة قامت نقابة العاملني يف الكهرباء بالتعاون مع منظمة 
حرية املرأة يف العراق فرع البرصة بأكرث من نشاط يف عدة مواقع  يف الكهرباء يف 
الجنوب وتم طرح عدة أمور للنقاش ومنها ،يوم املرأة العاملي هو يوم وليس عيد 
تحرر  أبوية،  سلطة  وليس  ،مساواة  رعاية  وليس  حقوق  احتفال،  وليس  احتجاج   ،
اقتصادي وليس وصاية، حرية وليس حجر سالم وليس قتل وإرهاب النساء، وإنهاء 
بني  التامة  املساواة  أحوال شخصية يضمن  قانون  واقرار  عليها  الوصاية  أشكال  كل 
الدنيا  الدرجة  املرأة  من  تجعل  التي  والقرارات  القوانني  كل  وإلغاء  والرجل  املرأة 
وإنهاء األعراف والتقاليد القبلية العشائرية التي تحط من قيمة وكرامة املرأة وتوفري 
إشكاله  بكل  الجنيس  التحرش  واعتبار  النساء  لجميع  بطالة  ضامن  او  عمل  فرص 
)اللفظي والجسدي ( جرمية جنائية يحاسب عليها القانون ومنع كل إشكال التدخل 
من قبل الدولة واملجتمع يف الحريات والحقوق الشخصية للمرأة. وال نغض النظر 
عن العالقة بني معاناة املرأة والنظام االقتصادي االجتامعي الرأساميل الذي نعيشه 
التحررية مع الحركة العاملية االشرتاكية  النسوية  ورهن تحرر املرأة بتوحد الحركة 

إلسقاط القوانني الرأساملية .

اللجنة اإلعالمية

نقابة العاملني يف الكهرباء

اتحاد املجالس والنقابات العاملية يف العراق

2019

ــخص  ــن 170 ش ــرث م ــل أك ــت تنق ــياحية كان ــارة س ــالب َعبَّ أدى انق
ــوم  ــة املوصــل، ي ــة يف مدين ــرة الســياحية، وســط نهــر دجل إىل الجزي
أمــس، إىل غــرق مئــة منهــم وأكرثهــم مــن األطفــال والنســاء حســب 

ــة. ــر الحكومي التقاري

ــارة حيــث  إن مشــاهد هــذه الكارثــة اإلنســانية املروعــة لــركاب الَعبَّ
تجرفهــم ميــاه نهــر دجلــة إىل املــوت هــزت مشــاعر أي شــخص يحمل 

ذرة مــن األحاســيس اإلنســانية.

ــط  ــت ابس ــو طبق ــا ل ــة متام ــذه الكارث ــب ه ــن تجن ــن املمك كان م
ــارة  رشوط األمــان ومعايــري الســالمة واملتانــة يف اســتخدام هــذه الَعبَّ
الكبــرية  والتجمعــات  االحتفــاالت  أيــام  يف  وباألخــص  الســياحية 
مثــل يــوم نــوروز. هــذا، وكان مــن املمكــن تخفيــف حجــم الكارثــة 

ــت  ــد فرض ــة ق ــلطات واإلدارة الحكومي ــت الس ــو كان ــري ل ــكل كب بش
عــىل املســتثمرين أو وفــرت هــي نفســها وســائل الطــوارئ واإلنقــاذ 
ــرتات  ــا س ــا فيه ــياحية مب ــرة الس ــذه الجزي ــة له ــعافات األولي واإلس

ــاة.  النج

إن مــا ال يتخيلــه العقــل وهــو مبعــث الصدمــة والغضــب هــو انعــدام 
ــانية. إن  ــة اإلنس ــذه الكارث ــاليف ه ــة بت ــري الكفيل ــراءات واملعاي اإلج
ــة يف  ــة واملحلي ــان الســلطات املركزي الفســاد املســتري يف كامــل بين
العــراق واشــتداد املحاصصــة واتســاعها املســتمر وســوء اإلدارة الكاريث 
وفتــح األبــواب عــىل مرصاعيهــا أمــام جشــع املتنفذيــن والرأســامليني، 
ــل  ــة، جع ــدة للدول ــة الجدي ــة الليربالي يف خضــم سياســات االقتصادي
مــن توفــري هــذه املســتلزمات األوليــة آمــاال بعيــدة املنــال يف البــالد.

مــا حــدث يــوم أمــس يف الجزيــرة الســياحية يف املوصــل يضيــف جرحا 
ــص  ــراق وباألخ ــوم الع ــني يف عم ــاة املواطن ــروح ومعان ــا إىل ج عميق
ســكان املوصــل. عــاىن، وال يــزال، مواطنــو هــذه املدينــة مــآيس كبــرية 
منــذ 2003 إثــر العمليــات اإلرهابيــة للقاعــدة والفاشــيني القوميــني، 
القمــع والتمييــز الطائفــي بحقهــم مــن قبــل تيارات اإلســالم الســيايس 
الشــيعي الحاكمــة، مجــازر الدواعــش ضدهــم، العمليــات العســكرية 
لقــوى التحالــف الــدويل عــىل مدينــة املوصــل وتدمريهــا عــىل رؤوس 
ــث ال  ــايب حي ــش اإلره ــة داع ــة يف قبض ــوا رهين ــن كان ــكانها الذي س
ــع  ــك قم ــاف إىل كل ذل ــاض. يض ــت األنق ــا تح ــث الضحاي ــت جث زال

القــوى امليليشــية لهــم. 

 نــوايس مــن الصميــم عوائــل الضحايــا وأنفســنا والجامهــري يف العــراق 
بهــذه الكارثــة املؤملــة. ونحمــل الســلطات والــوزارات واإلدارات 

املوصــل  يف  الســياحية  الجزيــرة  مــروع  ومســتثمري  املختصــة 
ــارة مســؤولية هــذه الكارثــة اإلنســانية. كــام ونحمــل  وأصحــاب الَعبَّ
ــني  ــق املخالف ــة بح ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــؤولية اتخ ــلطات مس الس
لخــرق معايــري الســالمة ورشوط األمــان والتعويــض املــادي واملعنــوي 

ــا.   ــذوي الضحاي ل

منظمة البديل الشيوعي يف العراق 

22 آذار2019
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جمريات انتفا�شة اآذار املجيدة عام 1991 يف مدينة ال�شامية

حازم الجعفري
املذل  وخروجه  صدام  لجيش  الكبري  االندحار 
من الكويت مهزوما امام قوات التحالف الدويل 
بقيادة امريكا وتدفق االالف من قوات الجيش 
انسحابهم من  بعد  البرصة  العراقي عىل مدينة 
مجيدة  النتفاضة  البداية  نقطة  كان  الكويت، 
العراق.    ووسط  جنوب  مدن  معظم  شملت 
احد الجنود املنسحبني كان يقود دبابة وبعدما 
صار امام متثال لصدام ينتصب يف ساحة سعد،  
ومن شدة حنقه وأمله، أطلق هذا الجندي من 
دبابته طلقة أصابت هذا التمثال وجعلته يتناثر 
يف الهواء  وبعدما رأى الناس متثال صدام وهو 
دوائر  من  النظام  مراكز  كل  هاجموا  يتناثر  
لذا  وأحرقوها،  حزبية  ومقرات  ومخابرات  امن 
اعترب هذا اليوم هو بداية تلك االنتفاضة والتي 
سميت بانتفاضة آذار املجيدة وكان ذلك اليوم 

هو االول من آذارعام 1991  .

الشامية  مدينتا  اىل  االخبار  تلك  وصلت  عندما 
الكويت،  من  وصلوا  الذين  الجنود  طريق  عن 
اجتمع عدد من الشباب  يف دار يعود للشهيدين 
الفقيد مهدي سعيد   املعلم  أوالد  صالح ووالء  
وقرروا مهاجمة منظمة الحزب يف الشامية بعدما 
الكالشنكوف  أسلحة  من  بسيطا  عددا  جمعوا 
وخبئوها يف محل تصوير يعود لشهيد االنتفاضة 
أزهر مقداد يقع بالقرب من مقر منظمة حزب 
البعث.  ويف ليلة 4/3 ويف متام الساعة العارشة 
املنظمة  تلك  مقر  الثوار  الشباب  هاجم  مساًء، 
شبان،  عرة  عن  يزيد  عددهم  وكان  الحزبية 

تصدوا  فقد  إنذار  حالة  يف  البعثيون  كان  وملا 
  ، املائة  عىل  يزيد  عددهم  وكان  للمهاجمني 
خرس  البعثيون اثنني من  املدافعني عن املنظمة 
كام وُجرح العديد منهم، حاول الثوار مهاجمة 
يتمكنوا  مل  ولكنهم  جهات  عدة  من  املنظمة 
الشهيد حسنني  هاجم  وهنا  اليها،  الدخول  من 
ولكنه  للمبنى  الرئييس  الباب  من  السويلة 
استشهد بعد ان امطره البعثيون بالرصاص حيث 
وجد يف جثته اكرث من 30 طلقة، بعدها حاول 
الشهيد عىل ممتاز الهجوم فاستشهد ايضا  وهو 

ما أدى اىل انسحاب الثوار .

بعد هذا الهجوم البطويل، اصاب البعثيون الخوف 
معنوياتهم  فانهارت  لهم  الثوار  مهاجمة  من 
وخاصة بعدما نجح الثوار يف النجف من إسقاط 
تم   آذار   6 يوم  مساء    . هناك  النظام  أجهزة 
أبالغنا بان هناك هجوم سيشنه الثوار عىل دوائر 
االمن ومنظمة الحزب يف صباح اليوم الثاين، ُحدد 
لنا مكان التجمع وهو مدخل املدينة من جهة 
الديوانية، وفعال تجمع العرات بانتظار ساعة 
الصفر وكان أكرثنا الميتلك أسلحة، يف متام الساعة 
التاسعة  صباحا شاهدنا إحدى املدرعات وهي 
تتجه نحونا قادمة من جهة النجف ويحيط بها 
دفعة  أعطانا  مام  الثوار  الشباب  من  العرات 
وصارت  املدرعة  وصلت  وملا  للهجوم،  وحامسة 
للمدينة  الرئييس  الشارع  نحو  تقدمنا  أمامنا 
للبعث  باملوت  تدعوا  شعارات  نردد  وأخذنا 
كان  املعلمني  حّي  اىل  وصلنا  وعندما  وصدام 
هناك العرات من نسوة الحي وهن )يهلهلن( 
وانضممن  بنا  التحقن  ثم  الثوار  ويشجعن 
للثوار، التفت فإذا يب أرى زوجتي بالقرب مني 
بعد ان التحقت بالثوار وهي تهلهل فقلت لها 
)مالذي جاء بك  اجابت مازحة : الذي جاء بك 
( وملا وصلنا أمام دائرة األمن طلبُت من النساء 
العودة الن من املحتمل ان تكون هناك مقاومة 
وتحت  رفضن  ولكنهن  االمن  رجال  قبل  من 
االمن   مديرية  من  مسافة  عىل  وقفن  إلحاحي 
ويف تلك اللحظة اطلق الثائر خليل النقيب طلقة 
من قاذفته الـ ار يب جي عىل الطابق االول من 
البناية ولكن مل يكن هناك رد فعرفنا إنهم هربوا  

ملديرية  مالصقة  القامئقامية  بناية  كانت  وملا 
واحرقوها  اليها  بالدخول  الثوار  قام  فقد  االمن 
ثم دخلنا اىل مبنى دائرة االمن ووجدناها فارغة، 
الغرف  احدى  من  استغاثة  اصوات  سمعنا  هنا 
فقمنا بكرس باب الغرفة  ووجدنا مجموعة من 
الشباب يرتدون )الدشاديش ( وعددهم سبعة 
اخذوا يصيحون )نحن كويتيون  ( فتعجبنا من 
كويتني  ارسى  انهم  بعد  فيام  وعرفنا  وجودهم 
عام  الكويت  دخوله  عند  صدام  نظام  أرسهم 
1990، قمنا باخراجهم ثم أخذهم الشهيد عامر 
ايام  عدة  وبعد  بهم  واعتنى  داره  اىل  العبيدي 
ارسلناهم اىل الشنافية وهناك استلمتهم القوات 
االمريكية واعادتهم اىل الكويت  وبعد اجهاض 
االنتفاضة اعدم عامر العبيدي هو وابنه الطالب 

يف دار املعلمني بعد ان القي القبض عليهام .

الثوار بإحراق دائرة االمن ثم اتجهنا نحو   قام 
ان هرب  بعد  فارغة  فوجدناها  الحزب  منظمة 
وبذلك  بإحراقها  أيضا  الثوار  قام  و  الحزبيون 
أصبحت املدينة بأيدينا كاملة  اتجه الثوار نحو 
السيد  الشهيد  القى  الكبري حيث  املدينة  جامع 
فيها  حّيا  كلمة  الرع  صاحب  السيد  جعفر 
دوائر  عىل  االعتداء  عدم  منهم  وطلب  الثوار 
الدولة وحاميتها ، ويف اليوم الثاين تجمع الثوار 
نحو  وتوجهوا  السيارات  واسقلوا  الجامع  امام 
محافظة الديوانية وحرروها وقد استشهد الثائر 
عدة  وبعد  صفاء،  وشقيقه  سعيد  مهدي  والء 
معارك خاضها الثوار مع املدافعني عن املحافظة 
املحافظة  تحرير  واكتمل  الثوار  بايدي  سقطت 

بأكملها.

استمرت هجامت التحالف عىل املراكز الحيوية 
ووصلت  بغداد  وخاصة  العراق  مدن  كل  يف 
التنازالت  بسبب  ولكن  مشارفها،  اىل  القوات 
خيمة  يف  وخاصة  للحلفاء  صدام  قدمها  التي 
صفوان،  اصدر بوش قرارا بايقاف الهجوم عىل 
الطائرات ذات  باستخدام  بغداد وسمح لصدام 
العراق  مدن  عىل  للهجوم  املتحركة  االجنحة 
استشهد  حيث  والجنوب   الوسط  يف  الثائرة 
االمن  قوات  بواسطة  االبرياء  االالف من  مئات 

الخاصة وطائرات الهليكوبرت. 

الشامية  اهايل  من  الثوار  من  العرات  كان 
يذهبون يوميا اىل النجف ملحاولة ايقاف جيش 
العديد  صدام من إعادة احتاللها وقد استشهد 
من شباب املدينة يف الدفاع عن النجف ومنهم 
توفيق عتو وجليل كاظم وباقر السامك وهادي 

الحاج عباس وآخرون.

  توجهت قوات الحرس الجمهوري اىل الديوانية 
ويف منتصف الطريق وبالتحديد عند نهر الحّفار 
النهر  عىل  املقام  الجرس  بإعطاب  الثوار  قام 
الثوار  وحفر  النهر  عبور  من  صدام  قوات  ملنع 
ودارت  النهر  من  االخرى  الجهة  يف  املواضع 
البسيطة  بأسلحتهم  الثوار  بني  رهيبة  معركة 
وبعد  املروحيات  ساندتها  التي  صدام  وقوات 
مقاومة بطولية من قبل الثوار استطاعت قوات 
الحرس الجمهوري من التقدم فاستشهد املئات 
والحمزة  الشنافية  من  جاءوا  الذين  الثوار  من 
الرقي والديوانية .استمرت قوات صدام بالسري 
والتوجه اىل الديوانية التي سقطت هي األخرى  

بيد قوات صدام .

والديوانية  النجف  احتالل  اكتمل   ان  بعد   
والشامية، انسحبت قوات الحرس الجمهوري من 
باعتقال  الخاص  االمن  لقوات  لتتيح  املدن  تلك 
من  اعتقل  الثوار.  من  كونه  يف  تشتبه  من  كل 
ثوار الشامية  اكرث من 1200  وسيقوا اىل سجن 
الرضوانية الرهيب وكنت انا واحدا منهم وهناك 
تعرضنا اىل اقىس حاالت التعذيب   واعدم  منا 

حوايل 500 وأطلق رساح اآلخرون.

ان انتفاضة آذار املجيدة عام 1991 قد وضعت 
الدكتاتوري  صدام  نظام  إلسقاط  األساس  حجر 
اسباب  لعدة  يعود  اهدافها  تحقيق  عدم  وان 
منها عدم وجود قيادة سياسية لالنتفاضة وكذلك 
توقف قوات التحالف من دخول بغداد بسبب 
التي قدمها لهم صدام عالوة  الكبرية  التنازالت 
وعدم  لها  رافضا  اإلقليمي  املحيط  كون  عىل 

تقديم أية مساعدة مادية للثوار.

 )) حازم الجعفري ((  2019/4/25 

اليــوم وقبــل 21 ســنة، أقدمــت مجموعــة إرهابيــة تابعــة لتيــارات اإلســالم 
ــابورعبد  ــن ش ــني العزيزي ــال الرفيق ــىل اغتي ــل ع ــة أربي ــيايس يف مدين الس
القــادر وقابيــل عــادل وذلــك باقتحــام مقــر« اتحــاد العاطلــني عــن العمــل« 

يف املدينــة. 

كان الرفيقــان ناشــطني قياديــني محبوبــني يف حركــة »النازحــني« و«العاطلــني 
ــاميل  ــيوعي الع ــزب الش ــادة الح ــاء قي ــتان« وأعض ــل يف كوردس ــن العم ع
ــام  ــاواتها. ك ــرأة ومس ــة امل ــن حري ــداء ع ــني األش ــن املدافع ــي وم العراق
وكانــوا يف طليعــة نضــاالت وتظاهــرات واحتجاجــات النازحــني والكادحــني 

ــذاك. ــني عــن العمــل والنضــال التحــرري النســوي آن والعــامل العاطل

أقدمــت هــذه العصابــة اإلرهابيــة املجرمــة عــىل اغتيــال الرفيقــني بدافــع 
مصالــح سياســية ووفــق اســرتاتيجية إجراميــة محــددة وليــس بدافــع 
التعصــب األيديولوجــي البحــت. جــرى ارتــكاب هــذه الجرميــة الوحشــية 
بفتــوى مــن املــاليل اإلســالميني خطبــاء املســاجد وذلــك عــن طريــق 
تحريضاتهــم املســمومة مــن عــىل منابــر املســاجد ضــد الشــيوعيني وضــد 
ــة  ــاواتها ويف مدين ــرأة ومس ــة امل ــل حري ــن اج ــني م ــالت واملناضل املناض
كانــت تحــت ســيطرة الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين. انهــم ارتكبــوا هــذه 
ــة  ــن يف طليع ــيوعيني متواجدي ــطني ش ــد ناش ــيايس ض ــل س ــة كعم الجرمي

ــني. ــرأة والنازح ــامل وامل ــال الع نض

بالرغــم مــن إن اإلســالم الســيايس وأحزابــه ومجموعاتــه اإلرهابيــة مل تكــن 
ــت،  ــا كان ــاة السياســية يف كوردســتان، غــري انه ــوة رئيســية يف الحي ــط ق ق
ــاول  ــايض، تح ــرن امل ــن الق ــذ الســبعينات م ــدوام، وباألخــص من ــىل ال وع
ــة  ــاة االقتصادي ــات الحي ــرات وتناقض ــني ثغ ــام ب ــا في ــا له ــد مكان ان تج

واالجتامعيــة والسياســية والثقافيــة للمجتمــع ويف حــوايش املعضــالت 
ــع.  ــه املجتم ــت تواج ــي كان ــة الت الرئيس

ان اغتيالهــم للكاتــب عبــد الخالــق معــروف إثــر نــره كتابــا علميــا 
الســيايس  لالســالم  املناهضــة  ملواقفــه  نظــرا  زهــدي  رؤوف  واغتيــال 
ومحاولــة اغتيــال الكاتــب كريــم زه نــد لقيامــه برتجمــة االنجيــل وكل ذلــك 
يف الثامنينــات وعــىل مــرأى ومســمع النظــام البعثــي الفــايش، تلتها سلســلة 
مــن التهديــدات والفتــاوى بحــق التقدميــني والشــيوعيني، وأخــريا اغتيــال 
ــالم  ــق اإلس ــان طري ــنّي ب ــادل، ب ــل ع ــادر وقابي ــد الق ــابور عب ــني ش الرفيق
ــاالت.    ــه داخــل املجتمــع هــو اإلرهــاب واالغتي الســيايس إليجــاد مــكان ل

ــاء يف كل  ــن الدم ــار م ــة أنه ــخ إراق ــخ اإلســالم الســيايس هــو تاري ان تاري
ــار  ــدات هــذا التي ــة تواجــه تهدي ــزال البري ــه، وال ت ــه أيادي ــكان وصلت م
وجرامئــه اإلرهابيــة ومجــازره وقمعــه لــكل مــا هــو إنســاين وتحــرري. ان 
اإلســالم الســيايس بوصفــه تيــارا برجوازيــا يتصــارع مــع الربجوازيــة العامليــة 
عــىل حصتــه مــن الســلطة والــرثوات يف قلــب عالقــة راس املــال العاملــي، 
غــري ان مهمتــه الرئيســية التاريخيــة وبجميــع أطيافــه تتلخــص يف الحفــاظ 
ــة  ــوري وكل هب ــرك ث ــق كل تح ــة وخن ــارصة املتأزم ــاملية املع ــىل الرأس ع

لجامهــري العــامل والكادحــني وســائر املضطهديــن. 

ستبقى ذكرى الرفيقني شابور عبد القادر وقابيل عادل حية يف قلوبنا 

مؤيد احمد
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لن تظل املرأة رهينة سياسات وقوانني وتقاليد التنكيل بها 
جِدت املقاومة النسوية

ُ
جِد القمع الذكوري، و

ُ
وكراهيتها اينما و

الذكوري،  القمع  ُوِجد  اينام  وكراهيتها  بها  التنكيل  وتقاليد  وقوانني  سياسات  رهينة  املرأة  تظل  لن 
ُوِجدت املقاومة النسوية

يف الوقت الذي بدأت الحركة النسوية العاملية تخطو خطوات جدية تجاه فرض مطالبها يف املساواة 
والحرية والكرامة للمرأة، تجد املرأة العراقية نفسها يف هاوية مظلمة ال قرار لها يف ظل حكومات 
والقتل  للشابات،  الجامعي  واالنتحار  للنساء،  الجامعية  املذابح  وتتكالب جرائم  املتعاقبة.  االحتالل 
املنظّم للناشطات والنساء البارزات؛ وكل تلك الجرائم تُقرتف من قبل الجامعات االسالمية املعارِضة 
واملؤسسات االسالمية الحاكمة وكذلك امليليشيات املسيطرة عىل مقاليد األمور، ومبامرسات تتشابه 
يف مدى دونيتها وكراهيتها للمرأة ووحشيتها البدائية الدموية مام هو صفة مميزة للحكم االسالمي 
العشائري للعراق الجديد، حيث قررت قوى االحتالل متكني التيارات االجتامعية األكرث رجعية والتي 
احوال  فان  املجتمعات،  لتطور  معيار  املرأة  حرية  ان  مبا  وتطوره.  املجتمع  تقّدم  من  بالضد  تقف 
عىل  فرضت  قد  الذكورية  الحكومية  واملؤسسات  الطائفية  وامليليشيات  الوحشية  الداعشية  الحرب 

املرأة تراجعاً مل يسبق له نظري يف تاريخ العراق الحديث.

قامت  اذ  عاراً،  البرية  لها جبني  يندى  قليلة حصلت جرائم وحشية ذكورية ممنهجة  اشهر  ضمن 
عصابات داعش بذبح 50 امرأة عراقية أيزيدية، وانتحرت 6 شابات حرقاً يف احدى دور ايواء الدولة، 
وُقِتلت 6 نساء ناشطات وحرفيات من قبل افراد ميليشياتية هي اقرب لفرق اغتياالت النساء ممن 
مل يرتكوا اثرا خلفهم. وكل ذلك مام مل يحَظ باهتامم او انتقاد من قبل االطراف املسؤولة يف الدولة، 
بل وكانت الكتل االسالمية الحاكمة منشغلة يف هذه االثناء براء كرايس النفوذ الربجوازي ومناصب 
امتيازات نهب ثروات املجتمع، ووزعوا االدوار ما بني كتل وميليشيات اسالمية شيعية وسنية ممن 
يخططون الرجاع القوانني الجعفرية مام يضمن لهم حق اغتصاب الطفولة واإلساءة لالنوثة والتعامل 
مع املرأة عىل انها جسد مخصص لواجبات متعة الذكور واالنجاب فقط، جسد يحق ملالكه ان يحجره 
ويقتص منه كام يشاء، وبهذه الروحية والفلسفة يعمل املّرعون العراقيون وينصبون الفخ  واملذابح 

الصامتة ألجيال مستقبلية من االناث يف العراق.

ترفض منظمة حرية املرأة منهج كراهية املرأة الذي تطّبقه الدولة بكل ارصار ودون اي متاهل. وندعو 
املرأة العراقية ان تنتفض ضد النظام الربجوازي الحاكم الذي فرض االفقار عىل الطبقة العاملة والفقر 
املضاعف عىل املرأة، كام وفرض التمييز  والكراهية عىل املرأة كام وعىل »األقليات« الدينية واالثنية 
والعرقية من قبيل االيزيديني والعراقيني سود البرة وتجمعات اخرى، وكان أشد التمييز وطأة موجهاً 
بالضد من نساء هذه التجمعات »األخرى«. ان محاربة النظام االسالمي للمرأة كام لاليزيديني والسود 
التجمعات  هذه  مع  املرأة  نضاالت  لتوحيد  األوان  وآن  واحدة،  لعملة  وجهان  »األخرى«  واالديان 

والطبقة العاملة لجلب تغيري عارم تجاه االنسانية والحرية واملساواة.

عاش الثامن من مارس رمز نضاالت املرأة والتحرريّني تجاه تحقيق مساواة املرأة بالرجل وآن األوان 
لتوحيد نضاالت املرأة والطبقة العاملة مع التجمعات التي تعاين من القمع الربجوازي واالسالمي.

عاشت الحرية ... عاشت املساواة ... عاش الثامن من مارس رمز نضاالت املرأة من اجل املساواة
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شباط 2019 تحت عنوان ) البديل الشيوعي و حركة اليسار 
يف كوردستان. 

2-مبناسبة الثامن من آذار ، اليوم العاملي للمرأة ، تم تعليق 
الفتات و شعارات املنظمة يف أماكن مختلفة من املدينة .

3-مبناسبة ذكرى يوم املجالس يف كوردستان العراق 1991، 
أجرى ) مجلس التضامن مع الجامهري يف كوردستان ( لقائني 
مع كل من الرفاق مؤيد أحمد ونوزاد بابان كل عىل حدة 
عىل  نيسان   /  3 بتأريخ  والثاين  آذار   /  30 بتاريخ  األول   ،
الفيسبوك  يجدر بالذكر بان عدد املتابعني لهذين اللقاءين 
تجاوز املئات منهم من حرض املقابلة بصورة حية ومبارشة 

ومنهم من تابعها فيام بعد.

مع  املشرتك  بالعمل  القيام  كيفية   ( عنوان  تحت   -4
 ( من  مببادرة  و   ) اليسارية  االتجاهات  و  الشخصيات 
 ( مقر  يف  اجتامع  نُِظم   ،  ) الكوردستاين  الشيوعي  الحزب 
9/آذار  بتاريخ  اربيل  مدينة  ( يف  كوردستان  كادحي  حزب 
الكوردستاين كل من  الشيوعي  الحزب  . شارك فيه بجانب 

الحزب الشيوعي العاميل يف كوردستان ، حزب الكادحني يف 
كوردستان ، الحركة الدميقراطية لشعب كوردستان و العديد 
االجتامع  يف  شارك   ، العاملية  الحركة  و  اليسار  فعايل  من 
 ( ملنظمة  وكممثل  سياسية  كشخصية  بابان  نوزاد  الرفيق  

البديل الشيوعي(.

كان االجتامع  يهدف اىل تنظيم العمل املشرتك يف املناسبات 
و   ، أكتوبر  ثورة  ذكرى  احياء  و  آيار  من  كاألول  العاملية 
كذلك يف املناسبات الجامهريية كإحياء ذكرى حركة 17شباط 
و ضحايا االٍرهاب السيايس من الصحفيني و غريهم ، و يف 
 25 و  آذار  من  كالثامن  املرأة  بقضية  املتعلقة  املناسبات 
قضايا  يف   ، املرأة  ضد  العنف  مناهضة  يوم  الثاين  ترين 
متعلقة بحقوق األطفال و النشاطات املتعلقة بحامية البيئة 

من التلوث .

5 – خالل مدة االجتامع نُظمت العديد من النقاشات عىل 
شكل طاولة مستدير بُث قسم منها يف وشائل اعالم األحزاب 
املشاركة ، كان ملنظمة البديل الشيوعي الحضور يف جميع 

هذه النقاشات . 

6- االستعدادات الحياء مناسبة االول من آيار 2019:

مجموعة  رغبة  عىل  بناًء  و  املذكور  االجتامع  ضوء  عىل 
يف  اجتامع  نُظّم  الجامهريية  و  العاملية  الحركة  فعايل  من 
مدينة السليامنية يف 2/نيسان -2019 و ذلك للحديث عن 
التحضريات لألول من آيار ، شارك يف االجتامع  مجموعة من 

فعايل التنظيامت العاملية منها تنظيم عامل البناء ، تنظيم 
واملتقاعدين  املستشفيات  عامل  تنظيم   ، الكهرباء  عامل 

باالضافة اىل شبكة فعايل آيار .

موحد  نشاط  تنظيم  هو  االجتامع  هذا  من  الهدف  كان 
لجنة  تشكيل  تم  الغرض  لهذا  و  آيار  من  االول  مبناسبة 
باسم ) لجنة االول من آيار( .  تم االتفاق عىل إنجاز كافة 
النشاطات املتعلقة بهذا اليوم باسم هذه اللجنة  و تقرر ان 
نشارك جميعاً بخطاب مشرتك و شعارات مشرتكة مع رفع 
املختلفة  املنظامت  و  لألحزاب  يُسمح  ال  و   ، اعالم حمراء 
املشاركة يف النشاط بان تُشارك بشعاراتها الخاصة بها ال يف 
املسرية و ال يف بقية املراسيم . بأمكان األحزاب و املنظامت 
من  املنظمة  الخاصة  نشاطاتهم  يف  بشعاراتهم  املشاركة 

قبلهم خارج هذا النشاط املشرتك .

جدير بالذكر اننا بصدد االستعداد لتنظيم نشاطات مامثلة 
يف كل من اربيل ، كركوك و املدن االخرى و ذلك تحت نفس 

االسم ) لجنة االول من آيار(  . 

النشاط  هذا  بجانب  الشيوعي  البديل  منظمة  يف  نحن 
املشرتك سنقوم بتعليق الفتات وشعارات املنظمة يف األماكن 
العامة ، كام و نقوم بنر بياننا الخاص باالول من آيار و 

بقية ادبيات املنظمة . 

نيسان 2019

تقرير عن نشاطات منظمة البديل 
الشيوعي يف كوردستان

 أعد التقرير نوزاد بابان 

اجملد لرفاقنا الذين ضحوا حبياتهم من أجل االشرتاكية

       عبد اللـه صالح
1 / عاشت ذكرى الشيوعي املناضل الرفيق« توفيق نعمة 

مهدي » أسمه الحريك )جالل(.

الرفيق من مواليد مدينة الثورة يف بغداد، اعتنق املاركسية 
السياسية  الفكرية  قناعاته  بداية  منذ   ، السبعينات  نهاية 

كان يناهض الخط السوفيتي.

وباألخص  اليسارية  التيارات  مع  كانت  السياسية  بداياته 
كردستان  اىل  توجه   ، النقابية  الحركة  داخل  منها  الفاعلة 
للسلطة  املناوئة  املسلحة  الحركات  صفوف  اىل  لالنضامم 
آنذاك ، ومل تطل اقامته يف كردستان حيث سافر إىل أوربا 
وأستقر يف إيطاليا ، كون الحركة العاملية هناك كانت عىل 

درجة أعىل من التنظيم قياسا بباقي الدول األوربية .

أنظم اىل اتحاد نقابات العامل هناك وناضل يف صفوفها ، 
ثم ما لبث وعاد اىل العراق عن طريق لبنان، اعتقاداً منه 
بان النضال  يجب ان يكون داخل العراق ، يف لبنان، اكمل 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  قبل  من  نُظمت  عسكرية  دورة 
فلسطني ، بعد عودته اىل العراق أستقر يف كردستان وانظم 
اىل صفوف منظمة ) الشيوعيني الثوريني ( .ساهم الرفيق 
جالل يف التصدي لهجمة الجمهورية االسالمية االيرانية عىل 
مقاتيل  ضمن  وكان   1982 عام  خريف  االيرانية  املعارضة 

العصبة الثورية لكادحي كردستان الـ » كومه له » . 

 « الشغيلة  نضال  اتحاد   « منظمة  مع  لقاءات  عدة  بعد 
آنذاك   املوجودة  اليسارية  املنظامت  أكرب  من  كانت  التي 
قرر االنضامم اليها .جدير بالذكر ان املنظمة املذكورة كان 
لها نشاط سيايس يف املناطق الواقعة تحت سيطرة االتحاد 

الوطني الكوردستاين«  آنذاك. 

النضال  من  األسلوب  هذا  ترك  املنظمة  قررت  أن  بعد 
الرفاق  توفيق ضمن  الرفيق  كان   . املدن  اىل  والعودة رسا 
الذين عادوا رسا اىل داخل املدن يف كوردستان عام 1983 
ملواصلة النضال .  ما لبثت وان تعرضت منظمة اتحاد نضال 
الشغيلة  اىل ازمة فكرية سياسية نتيجة ألبحاث املاركسية 
الثورية التي طُرحت من قبل منصور حكمت آنذاك والتي 
فأحدثت   ) بوبوليزم  الـ)  للشعبوية  مبدئيا  نقدا  تضمنت 
هزة كبرية يف منظمة اتحاد نضال الشغيلة أدى اىل تفكيكها 
وانبثاق منظمة ) التيار الشيوعي – ره ويت كومونيست ( 
ربيع عام 1984. انضم توفيق اىل املنظمة املذكورة واصبح 
التيار   « تنظيم  مسؤولية  مبهمة  كُلّف  ثم   ، فيها  عضوا 

الشيوعي » يف مدينة أربيل .

واصل الرفيق » توفيق نعمة مهدي » نضاله هناك ، وكان 
اللغتني  يجيد  كان   ، والصلب  املتمرس  للشيوعي  مثاال 
،العربية  الكردية والفارسية بطالقة باإلضافة اىل لغته األم 
النشاطات  مجمل  عىل  مطلعا  الرفيق)جالل(  كان  لذا   ،
تُطرح  كانت  التي  الثورية  للامركسية  والسياسية  الفكرية 

باللغة الفارسية والكوردية .

أعتقل يف أربيل من قبل جهاز األمن التابع للسلطة البعثية 

صيف عام 1984 وزج به يف زنازين  مديرية امن املنطقة 
أنواع  ابشع  اىل  خاللها  تعرض  الصيت  السيئة  الشاملية 
التعذيب ، اال انه بصالبته وثباته عىل مبادئه وعدم اعرتافه 
أجرب جالديه عىل الركوع أمام شموخه . كان قائدا فذا داخل 
بشتى  يحاول  كان   .  ، املناضل  للشيوعي  مثاال  و  زنزانته  
الطرق االتصال مع باقي رفاقه خارج السجن ليطمنئ عىل 

سالمتهم .

.يروي الرفيق ) آزاد حسني ( وهومن أحد املعتقلني بنفس 
» التهمة » أفرج عنه فيام بعد لعدم اعرتافه وعدم وجود 

ادلة ضده،  قائالً:

 حني ادخلوين يف نفس زنزانة الرفيق توفيق مل يقرتب مني 
اال بعد منتصف الليل هامسا يف أذين وقبل كل يشء :

طمني عىل باقي الرفاق هل هم بخري ؟ أنا ، ورغم قساوة 
انا  نبقى  اآلن  ومن   ! أحد  عىل  أعرتف  مل  املجرمني  هؤالء 
! يك ال  تعرفني  أعرفك وال  ، ال  بعيدين عن بعض  وأنت  
الجالوزة  وقاوم هؤالء  » كن صلبا  التهمة   « نفس  تطالك 
فهم أضعف أمام امياننا بقضية الطبقة العاملة وباالشرتاكية. 

يستمر الرفيق آزاد يف روايته :

الثابت عىل  املناضل  للشيوعي  مثاال  الرفيق )جالل(  كان   
مبادءه  مبديا مقاومة بطولية  ، بطريقة أدت بالكثري من 
يف  يبعث  زنزانته  داخل  قائدا  كان   ، به  لإلقتداء  السجناء 
نفوس املتواجدين معه يف الزنزانة روح املقاومة ،كان هو 
أول من يستقبل الذين يُزجون بهم داخل السجن فيحثهم 
من  يستقبل  من  أول  وهو  والثبات  واملقاومة  الصرب  عىل 
للراحة  مكانا  له  فيوفر  التعذيب  بعد  الزنزانة  اىل  يُعاد 
ويحاول التخفيف من آالمه ومعالجة الكدمات التي تعرض 
لها فكان بذلك موضع احرتام وتقدير جميع من كانوا معه. 

الرفيق آزاد  الزنزانة مع  يف رسالة شفوية بعثها من داخل 
يقول :

اهيب بكم رفاقي بأن تواصلوا النضال وال تؤثر عليكم هذه 
اإلعدام  اعرف مصريي وهو  انا   ، لها  تعرضنا  التي  الرضبة 
الن املستمسكات التي ُضبطت معي اثناء اعتقايل غري قابلة 
بيد  الوحيدة  الذريعة  وهي  ضدي   أدلة  جمعيها  لالنكار 
هؤالء املجرمني الين مل أنطق ومل أتكلم ومل اعرتف لهم بأي 

يشء .

يف نفس هذا السياق يروي أحد املسجونني مع الرفيق جالل 
عليه  ،حكم  كركوك  أهايل  من   ) صباح   ( الرفيق  واسمه   ،
بالسجن ملدة  15 سنة السباب سياسية وافرج عنه فيام بعد 

بعفو عام أصدره صدام حسني،  قائال : أنا مديون للرفيق 
جالل بحيايت ، فلواله الجربت عىل االعرتاف وأعدمت. يروي 
كان  التي  الصورية  املحاكمة  مرسحية  عن  صباح  الرفيق 

حارضا فيها هو والرفيق توفيق والرفيق حسن مامه مراد 

- سأل الحاكم الرفيق توفيق نعمة مهدي :

هل أنت متهم أم بريء فأجاب :

أنت املتهم ألنك تنفذ سياسة حكومة قمعية استبدادية   -
 ، واملساواة  الحرية  عن  أدافع  ألين  بريء  وأنا  برجوازية 
أدافع   ، املحرومني  و  والكادحني  العامل  ماليني  عن  أدافع 

عن اإلنسانية ، فأنت الذي يجب أن يُحاكم ولست أنا .

فيه  نفذ  باإلعدام حيث  عليه  وَحكََم  الحاكم  عندها نطق 
الحكم  أوائل صيف عام 1985 

ستبقى ذكراه خالدة ، وستبقى مسريته النضالية مستمرة   -
اىل أن تتحقق األهداف التي ناضل من أجلها يف بناء مجتمع 

اشرتايك تسوده الحرية و املساواة  .  

 « مراد  مامه  » حسن  املناضل  الرفيق  ذكرى  /عاشت   2  -
أسمه الحريك ) الوند ( و ) داود ( .

ولد الرفيق » حسن مامه مراد » يف مدينة خانقني من أرسة 
اليسارية  التنظيامت  ، بداياته السياسية كانت مع  كادحة 
اىل أن أستقر به األمر يف منظمة » اتحاد نضال الشغيلة » ،

بقرار من التنظيم املذكور ، ذهب مع عدد من رفاقه اىل 
الواقعة تحت سيطرة االتحاد  جبال كوردستان يف املناطق 
الوطني الكوردستاين آنذاك  ،واصل نضاله هناك مع رفاقه 
اىل أن قرر التنظيم ترك هذا األسلوب من النضال فعاد رسا 
اىل السليامنية بقرار من التنظيم عام 1983 ليواصل نضاله 
اىل  أدت  التي  الفكرية  األزمة  بعد   ، املدن  داخل  الرسي 
تفكك اتحاد نضال الشغيلة وانبثاق منظمة التيار الشيوعي 

انظم اىل اىل املنظمة املذكورة  .

كلف مبهمة تنظيمية يف أربيل فألتحق بالتنظيم هناك 
. واصل نضاله السيايس هناك باإلضافة اىل عمله كعامل 
يف أحدى معامل الكايش يف أربيل بعد أن ُرتبت له هوية 

مزورة من قبل التنظيم .

أعتقل صيف عام 1984 مع الرفيق )توفيق نعمه هادي( 
من قبل جهاز األمن التابع للنظام البعثي .حكم عليه 
باإلعدام يف محكمة صورية بعد تعذيب قاس من قبل 

جالدي األمن ، ونفذ فيه الحكم أوائل صيف عام 1985 .

ستبقى ذكرى الرفيق » حسن مامه مراد » خالدة ومسريته 
النضالية مستمرة حتى تحقيق األهداف التي ناضل من 

أجلها يف بناء املجتمع االشرتايك .

 ، أمني  محمد  رسدار  الشيوعي  املناضل  ذكرى  عاشت   /3
ولد الرفيق يف مدينة قلعةدزة التابعة ملحافظة السليامنية 
كانت  السياسية  بداياته  املايض  القرن  من  الخمسينات  يف 
نشب  الذي  الخالف  بعد   ، اللينينني  املاركسيني  عصبة  مع 
كوردستانية  أم  عراقية  هويتها،  حول  املنظمة  صفوف  يف 
،انظم الرفيق اىل صفوف مؤيدي عراقية التنظيم . اعتقل 
املايض  القرن  من  السبعينات  أواسط  رفاقه  مع جمع من 
من قبل السلطة البعثية  وحكم عليه بالسجن ملدة سبع 
سنوات . أفرج عنه بعد اصدار العفو العام من قبل السلطة 
، انظم اىل صفوف منظمة اتحاد نضال الشغيلة . بقرار من 
تنظيم اتحاد نضال الشغيلة ، ذهب مع عدد من رفاقه اىل 
الواقعة تحت سيطرة االتحاد  جبال كوردستان يف املناطق 
الوطني الكوردستاين آنذاك  ،واصل نضاله هناك مع رفاقه 
اىل أن قرر التنظيم ترك هذا األسلوب من النضال فعاد رسا 

اىل السليامنية بقرار من التنظيم عام 1983.

منظمة  داخل  نشبت  التي  السياسية  الفكرية  الرصاعات   
اتحاد نضال الشغيلة كان لها تأثريها عىل املستقبل السيايس 
للرفيق لذا فّضل السفر اىل خارج العراق ، سافر عرب ايران 
 UNHCR . اىل باكستان طالبا اللجوء السيايس من منظمة
التي  واالحتجاجات  االعتصامات  نشطاء  من  كان  هناك. 
بخصوص  املتحدة  األمم  سياسات  ضد  هناك  اندلعت 
ذكراه  ستبقى   ، غامضة  ظروف  يف  هناك  تويف   . الالجئني 

خالدة ومسرية نضاله مستمرة .

هنا ونحن نستذكر هؤالء الكوكبة من املناضلني الشيوعيني 
البد أن نشري بأنهم لو كانوا أحياًء لوقفوا معنا يف الصفوف 
االمامية للنضال وساهموا مساهمة فاعلة يف انجاز مهامنا 
النضال حتى  لنا مهمة مواصلة  لكنهم رحلوا عنا وتركوا   ،
بناء املجتمع االشرتايك ، تلك كانت وصيتهم لنا ، وعهدا منا 
تلك األهداف  الظافرة حتى تحقيق  مبواصلة هذه املسرية 

التي ضحوا بحياتهم من أجلها .

مالحظة / هذه الصور ألُتقطت للرفاق  أثناء انخراطهم يف 
من  الثامنينات  بداية  كوردستان  جبال  يف  املسلح  النضال 

القرن املايض .
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تتمة الصفحة 1, مبناسبة يوم اجملالس يف كوردستان

            نشر وثيقة وتعليق              مؤيد أمحد
من  قليل  وعدد  أهلنا  مع  عائلية  أجواء  وسط  ولكن 
)رەوتی  الشيوعي  التيار  يف  التنظيمني  رفاقنا  عوائل 
لحجب  االجتامعية  الحامية  لتأمني  وذلك  کۆمۆنیست( 

أنظار القوى األمنية عنا وعن نشاطاتنا التنظيمية. 

مرة  ألول  انر  كوردستان«  يف  املجالس  »يوم  مبناسبة 
عىل األنرتنيت الوثيقة املرفقة »برنامج املجالس العاملية 
ملعالجة الفقر والجوع والبطالة« املقدم من قبل منظمة 
»املجالس  اىل   1991 آذار   21 يوم  الشيوعي«  »التيار 
مكتوب  األصل  يف  الربنامج  كوردستان.  يف  العاملية« 
الرتجمة  هي  املرفقة  النسخة  ولكن  الكردية  باللغة 
العربية. سوف انر النص الكردي يف وقت الحق حيث 

مل يكن يف متناول يدي االن.

الحركة  الناشطني ضمن  من  كبري  قسم  يجادلنا  يزال  ال 
الفرتة وحتى قسم من ناشطي منظمة  الشيوعية لتلك 
»التيار الشيوعي« أنفسهم الذين انقلبوا عىل منهج »التيار 
الشيوعي« باننا كنا نؤكد عىل رضورة “تنظيم املجالس 
العاملية فقط« ويرون ذلك بأنه خطأ سيايس نابع من 
منهج يساروي، ليس هذا فحسب، بل يذهب قسم آخر 
منهم ابعد من ذلك إذ يقدمون تنظريات وينتقدوننا بان 
تقع فريسة  الجامهري  بقية  اليساروي يرتك  املنهج  هذا 
بأيدي الربجوازية.  هذه الحجج والتفسريات، باعتقادي، 
أي  جوهره  إىل  تتطرق  وال  املوضوع  حوايش  يف  تدور 

مسالة تنظيم الطبقة العاملة والكادحني ورضورة تحولها 
السياسية  التحوالت  قلب  يف  أساسية  سياسية  قوة  إىل 
هنا  اإلشارة  تجدر  كوردستان.  يف  بها  مررنا  التي  كتلك 
أولوية  عن  للدفاع  نطرحها  كنا  التي  الصيغة  ان  اىل 
املجالس العاملية عىل املجالس الجامهريية كانت بهذا 
الفقري ألية حركة مجالسية قوية  العمود  الشكل: »ان 
قي كوردستان هو تنظيم املجالس العاملية والكادحني 
». ان وثيقة »مهامتنا العاجلة.....« التي أصدرتها منظمة 
»التيار الشيوعي« قبل 7 أسابيع من بدء االنتفاضة يف 
16 كانون الثاين 1991 تبني هذا املوقف بشكل واضح. 

آخذين كل ذلك بنظر االعتبار.

االحتجاجية  والحركات  املعارص  العامل  وقائع  لنا  تظهر   
افريقيا  األوسط وشامل  الرق  التي تحدث يف منطقة 
إيجاد  يف  الحاسم  العنرص  أن  كيف  الراهن  الوقت  يف 
االحتجاجية  الحركة  مسار  يف  الجذرية  التغيريات 
العاملة  الطبقة  تدخل  هو  الجامهريية  واالنتفاضات 
تدخل  مثال  الحْظ  الجامهريية.  منظامتها  يف  املنظم 
نقابة الشغل يف تونس واألرضاب العام للعامل يف مرص 
وكالهام سنة 2011 وانظر إىل ما يحدث األن يف الجزائر 
ودور النقابات والحركة العاملية يف إعطاء الزخم األساس 

للحركة. 

األخرية  اآلونة  يف  مقال  عىل  اطلعت  وأن  صادف  لقد 

يف  الشيوعية  الحركة  صفوف  يف  الرفاق  هؤالء  الحد 
املقال وحسب ما  كوردستان والعراق يوصفنيا صاحب 
أتذكر بكلامت مثل »سذج« أو رمبا أسوء بسبب تأكيدنا 
العاملية فقط، حيث وحسب راي كاتب  عىل املجالس 
كان  الشيوعي«  »التيار  يف  وسياستنا  منهجنا  ان  املقال 
الربجوازية وتنر  الجامهري يك تنظمها  يعني ترك بقية 
املقال  هذا  عىل  الرد  يف  أوساطها.  يف  السيايس  النفوذ 
حد  اىل  واسع  سيايس،  خط  أصحاب  راي  يجسد  الذي 
ما، داخل الحركة الشيوعية يف كوردستان وعموم العراق 
أقول : انهم يرون الحركة الجامهريية ولكن ال محتواها 
يهملوا،  يك  الجامهري  عىل  يؤكدون  والطبقي،  السيايس 
انهم  الطبقي.  الطبقات والنضال  قصدا أو بدون قصد، 
وتحقيق  »الدميقراطية«  السياسية  التغيريات  يرون 
من  النضال  بدون  ولكن  واملدنية  السياسية  الحريات 
الطبقة  تقوية  وبدون  فعيل  بشكل  االشرتاكية  اجل 
وحدها  بإمكانها  والتي  مستقلة  سياسية  كقوة  العاملة 
إنجاز االشرتاكية وإيجاد التحوالت الثورية األساسية يف 

عهدنا. 

يرى  ان  يريد  ال  شاكلته  عىل  ومن  املقال  صاحب  ان 
مجالسية  لحركة  األسايس  الرط  ان  وهي  حقيقة 
جامهريية قوية يف كوردستان يف آذار 1991 كان الرتكيز 
اقتدارهم  وتقوية  والكادحني  العاملية  املجالس  عىل 
منظمة  سياسية  قوة  باعتبارهم  والتنظيمي  السيايس 

املجالسية  للحركة  الفقري  العمود  مبثابة  املجالس،  يف 
تقوية  يعني  كان  وهذا  كوردستان،  يف  الجامهريية 
امنا  إنسانية  كقوة  مجرد  ال  والكادحني  العامل  مجالس 
منظمة  اجتامعية  كطبقة  أي  اجتامعية  سياسية  كقوة 
ومسلحة حاملة راية تحقيق برنامجها االشرتايك.  ان ذلك 
كان ال يعني تضعيف الحركة املجالسية الجامهريية إمنا 
تقويتها.  ان املهمة األوىل كانت تقوية االقتدار السيايس 
والتنظيمي للمجالس العاملية والكادحني وتسليحهم أي 

توطيد العمود الفقري للحركة املجالسية الجامهريية.

اليوم قوة الطبقة العاملة ووزنها يف الحياة االقتصادية 
املجالسية  الحركة  بأيام  مقارنة  بكثري  أكرب  واالجتامعية 
دورا  لها  وبالتايل سيكون  كوردستان،  آذار 1991 يف  يف 

حاسام يف اية حركة مجالسية. 

عىل أية حال، إن أية خطوة جدية كانت قد تتخذ لتنظيم 
الصف املستقل للطبقة العاملة والكادحني يف تلك الفرتة 
بوسعها أن تغري مسار الرصاع السيايس الذي كان يجري 
كوردستان  يف  القومية  والحركة  الشيوعية  الحركة  بني 
بعد  بدأت  التي  العمل  عن  العاطلني  حركة  إن  آنذاك. 
فرتة من الحركة املجالسية خلقت هزة عميقة يف مجتمع 
ان  القوميني.  الجدد  الحكام  عرش  ورضبت  كوردستان 
اقتدار  مدى  اثبت  العمل  عن  العاطلني  العامل  اقتدار 
العامل والكادحني عىل تحقيق العمل الطبقي املستقل. 

ان اتحاد العاطلني واقتداره اثبت صحة ما كنا ندعو له 
يف خضم الحركة املجالسية الجامهريية يف كوردستان بان 
بشكل  والكادحني  العامل  عىل  يكون  ان  يجب  الرتكيز 

أساس. 

تعكس  انها  اال  الوثيقة،  هذه  نواقص  كانت  مهام 
االستمرارية والثبات يف نظرتنا تجاه املعضالت األساسية 
متسكنا  وتعكس  واالشرتايك  العاميل  الطبقي  للنضال 
بخطنا املاركيس والعاميل. ان تاريخ الخطوط السياسية 
الفرتة  املعارصة وخالل  واملاركسية  الشيوعية  الحركة  يف 
املنرصمة ال ميكن ان يفندها أحد نظرا لكون التاريخ ال 
ينقطع وال ميكن تجزئته حسب مشيئة األفراد أو حتى 

األحزاب واملنظامت.  

 ان هذه الوثيقة مكتوبة من قبيل ومتت مراجعتها من 
معروف  الحاج  وعثامن  الحميد  عبد  نادر  الرفاق  قبل 
الشيوعي«. ترجمها من  »التيار  قيادة منظمة  وكنا من 
وقامت  صالح  عبداللـه  الرفيق  العربية  إىل  الكردية 
عىل  بطبعها  طاهر  وثريا  جالل  ميسون  الرفيقتان 
الطابعة اليدوية وتم تدقيقها من قبل الرفيقتني شريين 
واعد  منها  املئات  استنسخ  معروف.  وگواڵڵە  عبداللـه 
بشكل كراس يف مطبعة املنظمة من قبل الرفاق عبداللـه 

صالح ونوزاد خالد وسمرية عبداللـه. 
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يف ذكرى 2003 والدميوقراطية 
االمريكية

يف مثــل هــذه االيــام وقبــل ســتة عــر عامــا، اي يف العــام 2003 احتلــت القــوات االمريكيــة وحلفائهــا العــراق، واســقطت النظــام الســيايس 
والدولــة العراقيــة، جاعلــة الفــوىض والعبــث هــام ســيدا املوقــف يف ذلــك الوقــت، فقــد عــزف االمريــكان انشــودة » الفــوىض البنــاءة«، ثــم 
ويف فــورة الهــرج واملــرج بــدأت هــذه القــوات بتشــكيل مــا يســمى بـ«مجلــس الحكــم« الطائفــي والقومــي، واملتكــون مــن مجموعة االشــخاص 
ــذ  ــكا لتنف ــم امري ــاءت به ــة، ج ــني والقتل ــوص والنهاب ــرساق واللص ــن ال ــة م ــلة والحفن ــذه الش ــا، ه ــوا به ــي كان ــدان الت ــم البل ــن ربته الذي

ســيناريوهاتها القــذرة، فكانــت الدوامــة التــي مل يخــرج   منهــا املجتمــع اىل اليــوم.

بعــد شــلة »مجلــس الحكــم« ســيئة الصيــت والذكــر بــدءوا بســن الدســتور، والــذي هــو الطريــق الرئيــيس والرعــي لــكل مــا ســيحصل بعدئــذ 
مــن طائفيــة وقوميــة وتفكيــك للبلــد، كان دســتورا ملغــام ومليئــا باملــواد »الدســتورية« املتفجرة،دســتور رجعــي ومتخلــف بــكل مــا للكلــامت 

من 

مسلم معروف
معنــى، هــذا الدســتور الــذي ســنه رجــال الديــن وباركتــه القــوات االمريكيــة، ســيظل العقبــة الرئيســية امــام ا ي تغيــري ميكــن ان يحصــل، فهــم 

يدافعــون عنــه بــكل مــا لديهــم مــن قــوة، كونــه صــامم االمــان لوجودهــم ولبقائهــم.

ــت  ــا كان ــة، ألنه ــات عالي ــة االنتخاب ــت موج ــذرة، فكان ــْب الق ــم اللع ــدى اه ــي اح ــات« وه ــيناريو »االنتخاب ــط س ــكان بخ ــدأ االمري ــم ب ث
ــي ســتحصل ســيكون املــوت والفســاد  ــت او الت ــات حصل ــأن اي انتخاب ــذا ف ــد، له ــذا البل ــا نشــيد املــوت له ــي سينشــدون به ــة الت املعزوف
والخــراب والنهــب هــو الربنامــج الوحيــد لــكل الناخبــني، ألن الشــلة التــي اتــت بهــم امريــكا يف »مجلــس الحكــم« هــم ذاتهــم باقــون متســيدي 

ومتصــدري املشــهد يف العــراق.

بعــد لعبــة »االنتخابــات« القــذرة والتــي دعمــت وجودهــم واعطتــه الرعيــة، عــزف االمريــكان بصخــب اكــرث، فكانــت القــوى املســلحة مــن 
االســالم الســيايس االشــد تطرفــا وقســاوة، اغتصــاب للنســاء وبيعهــن يف اســواق النخاســة، تهجــري النــاس مــن مدنهــم، كان شــعار هــذه املرحلــة 
هــو الخــراب التــام، جنــوب عاطــل عــن العمــل، وغــري صالــح للســكن بســبب االمــراض والفقــر واالمــراض الرسطانيــة املنتــرة بشــكل مخيــف، 
وشــامل مخــرب مهــدد بالــزوال، بــل ال حيــاة فيــه، مدنــه كأنهــا مــدن الحــرب العامليــة الثانيــة، هــو ايضــا غــري صالــح للســكن، ووســط خائــف 

مرتقــب ال يعــرف مــا تخفــي لــه االيــام، فــكل يشء محتمــل بعــد التاســع مــن نيســان. 

هــذه هــي دميقراطيــة أمريــكا, التــي بــرت بهــا, دميقراطيــة تــأيت وتطحــن أكــرث مــن مليــون شــخص, تحــت ذريعــة نــر الدميقراطيــة، أنهــا 
ليســت الحيــاة التــي كان مــن املفــروض ان تتحســن بعــد زوال نظــام دكتاتــوري مســتبد، انهــا ليســت دميوقراطيــة بقــدر مــا كانــت بؤســا، لقــد 

ادخلــت علينــا هــذه الدميوقراطيــة االمريكيــة كل الحــزن واملأســاة التــي نعيشــها يوميــا.

وال يــزال العراقيــون مشــاريع للمــوت،إذ يواجهــون كل يــوم موتــا بعنــوان جديــد، ففــي حكومــة ســلطانها الفســاد ال ميكــن لنــا أن نتوقــع إال 
اســتمرار قوافــل املــوت املجــاين.

من يقتل العراقيني اليوم يف البرصة واملوصل وبغداد، وجميع مدن العراق هو وجود شلة سياسية فاسدة أتت بهم اآللة األمريكية.

ان الســكوت عــىل مجــازر يذهــب ضحيتهــا املئــات، هــو عــار عــىل اإلنســانية، وان احتــالل القــوات األمريكيــة للعــراق بحجــة الدفــاع عــن 
الحريــة والدميقراطيــة هــو محــط ســخرية واســتهجان وتذمــر, وهــو تعبــري عــن تــأزم النظــام الرأســاميل الــذي عــرب عــن كل وحشــيته مــن اجــل 
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مبناســبة الثامــن مــن اذار يــوم املــرأة العاملــي ، أقامــت تنظيــامت بغــداد ملتظمــو البديــل الشــيوعي يف العــراق وبالتعــاون مــع منظمــة حريــة 
املــرأة يف العــراق ، وقفــة احتجاجيــة يف ســاحة التحريــر بهــذه املناســبة ، ورفعــت خاللهــا العديــد مــن الالفتــات )عــاش الثامــن مــن اذار يــوم 
املــرأة العاملــي (، )النضــال التحــرري للمــرأة ونضــال الطبقــة العاملــة مــن اجــل االشــرتاكية مســرية تحرريــة واحــدة (، )الثامــن مــن مــارس 

رمــز لنضــال املــرأة مــن اجــل الحريــة واملســاواة ( 

هــذا وهتــف املجتمعــون شــعارات ) عــاش الثامــن مــن اذار ..... يــوم النســاء االحــرار ، عــاش الثامــن مــن اذار .... يــوم النســاء الثــوار  و 
اليــوم يــوم املــرأة نهتــف بيــه ونصنــع ثــورة . 

.. ثورة ثورة ثورة احنة صوت الثورة ... املرأة من تتحرر البلد يتعمر .

هذا وقد كان هناك حضور حاشد من منظامت وناشطات نسوية ، وحضور جمع من االعالم لتغطية هذة املناسبة

لجنة تنظيامت بغداد ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق 

الثامن من آذار 2019

عاش الثامن من آذار اليوم العاملي 
للنضال من أجل حترر املرأة ومساواتها !

اغتيال الناشط اليساري توتو باتيغاس يف الفلبني
 أصيــب توتــو باتيغــاس الناشــط يف حــزب بيــان منــى 
)Bayan Muna party (اليســاري والعضــو يف مجلــس 
مدينــة إســكاالنتي ، مبقاطعــة نيجروس أوكســيدنتال يف 
الفلبــني بطلقــة ناريــة خلــف رأســه  يف الـــ 22 من شــهر 

أبريــل الجــاري ، بينــام كان يســتقل دراجــة ناريــة.

 يعــد  هــذا الهجــوم الثالــث مــن نوعــه الــذي يتعــرض 
ــه نشــطاء الحــزب املذكــور، منــذ مقتــل ناشــط مــن  ل
نفــس الحــزب ،وهــو املناضــل رانــدي مااليــو مفــاوض 
الســالم الرئيــيس ، يف شــهر ينايــر / كانــون الثــاين 2019 .

ــات العامــة  ــأيت هــذا الحــادث قبيــل إجــراء االنتخاب  ي
ــد  ــل ، ويع ــهر املقب ــا يف الش ــرر إجراؤه ــة املق النصفي
اغتيــال الناشــط توتــو، األحــدث يف سلســلة الهجــامت 
ــني.  ــاريون يف الفلب ــطاء اليس ــا النش ــرض له ــي يتع الت
حيــث بلــغ العنــف أعــىل مســتوياته عــىل اإلطــالق يف 
ــن  ــه 14 م ــل في ــذي أغتي ــرصم ،  وال ــارس املن ــهر م ش
ناشــطًاء الحــزب املذكــور مــن  الفالحني يف غارة مســلحة 
مــن قبــل الرطــة  الوطنيــة الفلبينيــة ، بالتعــاون مــع 
الجيــش.  تحــت ذريعــة اإلشــتباه بإنتامءهــم للحــزب 
الشــيوعي املحظــور يف الفلبــني.  تعــد عمليــة االغتيــال 
الجامعــي هــذه التــي نفذتهــا القــوات الحكوميــة هــي 

األكــرب يف التأريــخ الحديــث.

 حــزب بيــان منــى ، يعنــى حــزب »الشــعب أوالً« ، هــو 

جــزء مــن أكــرب تحالــف يســاري قانــوين باســم ماكابايان 
مختلــف  بــني  واســعة  شــعبية  اكتســبت  والــذي 
قطاعــات الشــعب ، وخــالل حملــة سياســية لهــذا 
التحالــف متكــن مــن جــذب وكســب تأييــد الجامهــري 

اليمينيــة  السياســات  عــىل  املعرتضــة 
ــة . ــلطة الحاكم ــا الس ــي تنتهجه الت

اليمينيــة  والقــوى  الحكومــة  لجــأت 
شــن  اىل  معهــا  املتحالفــة  األخــرى 
هجــامت متكــررة عــىل الحــزب املذكــور 
وأعضائــه وكــوادره ونشــطاءه تحــت 
كإتهامهــم  والحجــج  الذرائــع  شــتى 
ــودي  ــعب الكمب ــزب الش ــاط بح باالرتب
القاعــدة  توســع  مــن  وللحــد  رس   ،
االجتامعيــة للحــزب املذكــور والحــد من 
نشــاطاته بــني صفــوف الغالبيــة العظمى 
ــات  ــن سياس ــن م ــاس املترضري ــن الن م

اليمينيــة  الحكومــة 

وذلــك عــرب مامرســة تكتيــك يســمى 
إلصــاق  الهويــة« يف  »إعــادة تحديــد 
حمالتهــا  بضحايــا  التهــم  شــتى 
ــرتاتيجية  ــذه إس ــت ه ــة .  كان التصفوي
ــع ضــد  ــاء الفظائ عامــة للحكومــة إلخف

الشــعبية. وقادةالحــركات  الفالحــني  نشــطاء 

ــن نظمــوا احتجاجــاً  ــد مــن النشــطاء الذي ــا للعدي وفًق
شــعبياً ضــد حمــالت التصفيــة املمنهجــة التــي تنفذهــا 
الحكومــة ضــد النشــطاء اليســاريني بأســم يــوم الغضب 
ــا الذيــن  ــا ، وصــل عــدد الضحاي ضــد مقتــل 14 مزارًع

اغتيلــوا عــىل يــد الســلطة مــن خــالل حربهــا املعلنــة ، 
ضــد الشــيوعيني إىل 55 مــن النشــطاء الفالحــني األبرياء 

حتــى اآلن.

يشــري مقتــل باتيغــاس إىل توســع نطــاق االعــرتاض 
الشــعبي لحكومــة رودريغــو دوتــريت وجرامئهــا املنظمــة 

.

 كان باتيغــاس ناشــطاً يف مجــال حقــوق اإلنســان منــذ 
ــذي  ــوس ، ال ــد مارك ــس فردينان ــة الرئي ــام دكتاتوري أي
ــالل  ــن خ ــي 1968 و 1986 م ــني عام ــني ب ــم الفلب حك
األحــكام العرفيــة.  كان باتيغــاس مــن بــني الناجــني 
مــن مذبحــة إســكاالنتي يف 20 ســبتمرب 1985 ، عندمــا 
ــة  ــة للحكوم ــكرية التابع ــبه العس ــوات ش ــت الق فتح
النــار عــىل آالف األشــخاص الذيــن كانــوا يحتجــون 
ــا عــىل  عــىل األحــكام العرفيــة يف ذكــرى مــرور13 عاًم
إصدارهــا.  ُقتــل حــوايل 20 إىل 30 شــخًصا يف هــذا 
ــك  ــارت تل ــا.  أث ــري تقريًب ــدد كب ــب ع ــادث وأصي الح
الحادثــة غضًبــا عارمــا يف األوســاط الشــعبية عــىل 
مســتوى البلــد ضــد الحكومــة وكان ذلــك الحــادث 
ــة و أحــد  ــر الحكوم ــي قصمــت ظه ــة القشــة الت مبثاب
ــام  ــورة الشــعب ع ــي أدت إىل ث ــارشة الت ــل املب العوام

1986 والتــي أطاحــت مباركــوس.

ــن  ــد م ــع العدي ــك الحــني م ــذ ذل ــاس من ــل باتيغ  عم
الحــركات اليســارية ، وكان جــزءاً مــن حــزب بيــان منــى 
ــق  ــا منس ــح الحًق ــم أصب ــام 1999. ث ــس ع ــذي تأس ال

ــام 2010. ــة إســكاالنتي  ع الحــزب يف مدين

 

ــزب يف  ــرب الح ــية، ع ــة الوحش ــذه الجرمي ــىل ه ورداً ع
بيــان عــن غضبــه الشــديد ضــد إغتيــال توتــو.  وقــال: 
مذبحــة  مــن  الناجــني  أحــد  باتيغــاس  توتــو  »كان 
إســكاالنتي يف عــام 1985 ... ولكــن الفاشــية املتســلطة 

ــا«. ــد 34 عاًم ــه بع ــا بحق ــذت جرميته نف

املصــدر : الخــرب منشــور باللغــة اإلنكليزيــة عــىل صفحة 
.Peoples Dispatch
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ترجمة من االنكليزية :ثریا طاهر

الحقبة االوىل

الفصل االول

االتحادات كـ)مدارس للحرب »1850-1800«(

كانت الطبقة العاملة الربيطانية، كام قال ماركس، »األبناء األوائل للصناعة 
النقايب ،اي تنظيم  العمل  الحال رائدة يف  العرصية »، لذلك كانت بطبيعة 
الجديدة  الطبقة  مواجهة  يف  العامل،  الجديدة،  للطبقة  االقتصادي  للنضال 
الكل  »الكل ضد  بني  املنافسة  و ضد  الراسامليني،  العمل،  اصحاب  االخرى 
إنجلز يف مؤلفه  املعارص«  كام يصفه فريدرك  املدين  املجتمع  الذي يحكم 
االجتامعية  األهمية  تكمن  هنا  و    .  ) انكلرتا  يف  العاملة  الطبقة  )اوضاع 
لتشكيل النقابات و لقيادة اإلرضابات ضد ضآلة االجور، طول ساعات العمل 
و ظروف العمل املقيتة التي اتصفت بها املرحلة االوىل من نظام املصنع. 

يقول إنجلز وهو يراقب هذه األشياء عن قرب و هي يف قمة ازدهارها:

»ما مينح هذه االتحادات و اإلرضابات التي تنبثق منها أهمية حقيقية، هو 
االعرتاف  تعني  انها  املنافسة،  إلنهاء  للعامل  االوىل  املحاوالت  تجسد  انها 
بحقيقة كون ما يشكل اساس السيادة الربجوازية هو منافسة العامل فيام 
بينهم. و مبا ان النقابات تتوجه نحو إصابة العصب الحيوي للنظام االجتامعي 
الحايل، رغم انه يحصل من جانب واحد و عىل مدى ضيق، مع ذلك تشكل 
خطراً عىل النظام االجتامعي.« فريدريك إنجلز - اوضاع الطبقة العاملة يف 

انكلرتا ص 219-218« .

ان محاوالت إنهاء املنافسة بني العامل كانت مدونة بوضوح ضمن أهداف 
النقابات البدائية. اداء اليمني )الذي كان مبثابة عقد بني العامل و النقابة( 
الفحم ( يف عام 1831تضمن ما  الصداقة  ملناجم  الذي رشعته )جمعية  و 
ييل: »سوف لن اقدم عىل تعليم اي شخص فن تعدين الفحم اال لألخ او 
اإلخوة امللزمني او لشخص مبتدىء ... سوف لن أقوم بأي عمل إضايف اكرث 
متباهي  بسلوك  و  قط  أقوم  لن  سوف   ... واحد  اجر  مقابل  و  قدريت  من 
باإلعالن عن مقدار النقود التي اكسب او عن قرص الوقت الذي أكسبه فيه 
.«قاعدة رقم 42 لـ)النقابة العامة املوحدة الکربی ( لعام 1834 تقول: »کل 
عضو منتمي لهذا االتحاد ملزم بأن يبذل ما بوسعه يك يحث أصدقاءه عىل 
ان يلتحق باالخّوة، يك ال يبقى اي عامل خارج االتحاد لُيباع يف سوق العمل 

بسعر بخس«.

بدأت النقابات بامتداد جذورها منذ حلول نهايات القرن الثامن عر عىل 
شكل نوادي محلية حرفية و كانت تجتمع يف املقاهي العامة. انترت هذه 
النوادي عىل نطاق واسع بني الحرفيني »األرستقراطية«، الصناع اليدويني املهرة 
الذين مل تتأثر طريقتهم يف العمل و ظروف عملهم عملياً بالثورة الصناعية، 
صناع  السفن،  نجاري  الخزائن،  صناع  النجارين،  الرباميل،  صناع  كاملؤلفني، 
الورق .. و هكذا. و لكن منذ عام 1792 بدأت النوادي باالنتشار بني اهم 
القطاعات من العامل يف الصناعة الجديدة و هو مغازل القطن يف النكشري. 
لقد هيأ هذا التهديد الكامن ألصحاب العمل الرأسامليني الصاعدين، إضافة 
اىل الذعر الذي احدثته الثورة الفرنسية بني الطبقة الحاكمة، املناخ لتريع 
»Combination Act«( عىل عجل  التجمع  )قانون  الصيت  يّسء  القانون 
من خالل الربملان.  اُصدر هذا القانون يف متوز عام 1799 يف انكلرتا و نص 
عىل منع التجمعات العاملية )غري القانونية( و حظر النقابات و االتحادات 

العاملية. أُلغي القانون يف 1824 تحت ضغط النضاالت العاملية.

املتظاهر  و  پييت،  وليم  املشهور  الدولة  رجل  من  كل  القانون  بتهيئة  قام 
املحافظني  والعضو يف حزب  املعارص  فورس مبساعدة  ويلرب  للعبيد  باملحرر 
و  »تطاوالً  املؤرخني،  رأي  و حسب  القوانني،  أندرسون. ستبقى هذه  جون 
الخضوع بشكل مل يسبق  الدولة ألجبار طبقة عىل  قبل  من  مفرطاً  ضغطاً 
له مثيل يف تاريخ إنكلرتا«. مبوجبه منحت الدولة سلطة غري محدودة لرب 
العمل يك يخفض االجور و يجعل رشوط العمل اكرث شدًة و قساوة، و هكذا 
وِضع اساس الصناعة الجديدة عىل العمل العبودي و األجر املنخفض. كان 
القانون شنيعاً بالتحديد يف مسألة حظر النقابات، و كانت فقرة منه تُخِضع 
املدعى عليه ليشهد ضد نفسه و ضد رفاقه. رغم انه كان يُّدعى بأن القانون 
يشمل ارباب العمل أيضاً، ولكن كان هذا فقط اسمياً الننا مل نشهد تسجيل 
ولو حالة واحدة تثبت تطبيقه عليهم يف وقت وضعوا اآلالف من العامل يف 

السجون جراء تنفيذە.

تقرير  عىل  الحصول  باإلمكان  هل  قائالً:  پلَيس  فرنسيس  االصالحي  كتب 
التى  الرهيبة  العقوبات  و  االهانات  قذارة  و  الظلم  فظاعة  ان  دقيق؟. 
حالة وجود  اال يف  قليلة  مرور سنوات  بعد  بها  يَُصّدق  لن  مورِست سوف 
التاميز عام 1810  املؤلفني يف جريدة  اُصدر بحق  الذي  الحكم  كان  دالئل. 
من قبل »مجلس جالدي لندن« السيد جون و سيلڤسرت املسمى ب »جاك 
الدموي االسود« ، كان حكامً وحشياً غري قابالً للتصديق ... هذا ما حرّك پلَيس 
والنسيج  الغزل  صناعات  ان  رغم  القانون.  إلغاء  ليضمن  نفسه  يُكرّس  يك 
الجديدة كانت تقع عليها الثقل األكرب للقانون، اال ان نوادي الحرفني عىل 

وجه الخصوص يف لندن كانت تحت ضغط القانون أيضاً.

اثناء فرتة الربع قرن هذه من حكم االٍرهاب ضد النقابات، ولدت النقابات 
اكرب بدأٓ بالحلول محل  حقيقياً. ان اتحاداً عىل مدى أوسع و تضامناً عاملياً 
الرسي،  العمل  اىل  مدفوعة   . املحيل  الحريف  النادي  لدى  الرؤية  محدودية 
بحلف  أعضاءها  تربط  تآمرية  جامعات  اىل  بالرضورة  االتحادات  تحولت 
اليمني، تنظم احتفاالت قبول األعضاء و مُتارس طقوس مجتمع رّسي . قامت 
جواسيس  من  خامس  طابور  وجود  رغم  و  القانونية  غري  النقابات  هذه 
سلسلة  بتنفيذ   ، صفوفها  بني  الداخلية  وزارة  قبل  من  املندسني  البوليس 
من اإلرضابات املوسعة يف الصناعات الجديدة ، )كانت اإلرضابات يف حينها 
اإلرضابات:  هذه  بني  االبرز  كان  العامة(.  قبل  من  »الحضور«  بـ  تُسمى 
املغازل يف النكشري  عام 1812، إرضاب  السكوتلنديني يف  النساجني  إرضاب 
- الرقي يف عام 1810،  الشاميل  الساحل  املناجم يف  يف عام 1818، عامل 
عامل  إرضاب  اخرياً  و  1816؛  عام  ويلز  جنوب   ،1818 عام  إسكتلندا  يف 
الحديد الذي كان موفقاً يف افشال محاولة لتخفيض االجور. ان اتباع طريقة 
»األخّوة« بني عامل املناجم للساحل الشاميل - الرقي، التي سميت باالخوة 
او   الجامعة  أوامر  الطاعة  مهيب  بيمني  أنفسهم  قيدوا  النقابة  أعضاء  الن 
بعكسه املعاقبة بالطعن بالسكني يف القلب او بتمزيق احشاءهم، مثال جيد 

عن هذه التجمعات العاملية البدائية.

الصعاب  السنوات  هذه  االتحادات خالل  حركة  يف  الذي حصل  التقدم  ان 
الطباعة  عامل  نقابة  )مثل  الكاملة  العامة  النقابات  أوىل  انبثاق  يف  تَجّسد 
آيرون  الحديد  عامل  نقابة  الورق،  صناعة  عامل  نقابة  پرنرتز،  -كاليكو 
العامة  النقابة  مع  اندمجت الحقاً  و  عام 1809  التي تشكلت يف  فاوندرز 
اثناء  للتضامن  العمومي  التنظيم  بأن  بالذكر  املعادن(. جدير  سبك  لعامل 

نظراءه  مع  يعمل  كان  الحبال(  صناعة  )مثالً  محددة  لصناعة  اإلرضابات 
كانت هذه  كيف  تظهر  املوجودة  التقارير  االخرى.  املختلفة  الصناعات  يف 
و  لإلرضاب؛  املادي  بالتربع  انقطاع  دون  بعضها  تساعد  املُقاِومة  النقابات 
-1824 يف  التجمع  قانون  إللغاء  پلَيس  لفرنسيس  البارعة  املحاوالت  حتى 

1825 مل تكن بأمكانها ان تنجح دون التحريض الواسع الذي قاده املندوبون 
أماكن  و  لندن، گالسگو، مانچسرت  االتحادات يف  املنتخبون ممثلوا مختلف 
اخرى. كان سكرتري اتحاد نجاري السفن جون گاست »املفعم بالحيوية »من 
ديبتفورد أيضاً يقود مندويب النقابات يف لندن التي كانت ذات أهمية كبرية.

النقابات  منح  يعني  مل  االستبدادي«  و  »املتحّيز  التجمع  قانون  إلغاء  ان 
حرية كاملة ومطلقة،  لكنه كان كافياً لفتح بوابة السد. كتبت جريدة من 
مجتمعات  نحو  للتوجه  عارمة  »رغبة  أدركتهم  العامل  بأن  تقول  شيفيلد 
نقابة  مثل  اليوم،  هذا  اىل  باقية  الزالت  عامة  نقابات  تشكلت  النقابات«. 
صناع املكائن البخارية التي تشكلت يف عام 1824 و االتحاد العام للنجارين 
يف عام 1827. ثم اجتاحت البلد عاصفة من اإلرضابات، شارك فيها الحرفيون 
الرباميل يف  صناع  و  السفن  نجاروا  تورط  سواء.  املصانع عىل حد  و عامل 
لندن عىل غرار عامل القطن يف گالسگو و عامل مشط الصوف يف برادفورد 
يف اصطدامات مستعصية مع ارباب العمل. كام و هزت النكشري ارضابات 
متكررة لعامل مغازل القطن و عامل املناجم يف عام 1826 ملقاومة تخفيض 
الحاد  الركود  وقوع  نتيجة  عليهم  بفرضه  العمل  اصحاب  قام  الذي  االجور 

الذي أتبَع االنهيار التجاري الحاصل يف العام السابق.

كانت تلك االيام عاصفة و اإلرضابات خصوصاً يف مناجم الفحم كانت مبثابة 
حروب أهلية صغرية تُخَمد مبختلف أشكال العنف. كانت مدينة دورهام يف 
الفروسية  البحرية و جنود  القوات  هياج عظيم يف 1831-1832. خطّطت 
لكرس النقابة و اإلرضاب الذي قاده القائد العاميل االسطورى تومي هيپبورن. 
كام جاءت القوات لنجدة كبار ارباب العمل لقطاع الحديد يف عام 1831يف 
التنظيم  كان  الذي  االتحاد  نادي  أعضاء  جميع  برضب  قامت  حيث  ويلز، 
الصلب االول لعامل املناجم و الحديد. »ِدك پيندرين« الذي كان شخصية 
الجريئة  لقيادته  أسطورية اخرى، يقود هذا اإلرضاب، مات پيندرين شنقاً 
لهذه النقابات الويلزية يف معركة التمرد حاملني السالح ضد قامعيهم. عندما 
أدت عملية قمع نادي االتحاد اىل استحالة مامرسة النشاط النقايب العلني 
)املاشیة  اسم  نفسها  عىل  أطلقت  عنيفة  رسية  مجموعة  برزت  حينه،  يف 

األسکتلندیة (، استخدمت رأس ثور بقرنني كرمز.

الراسامليني  العمل  ارباب  ارهاب  و  لطغيان  الوحيد  النموذج  هذا  يكن  مل 
عملية  مواجهتهم.  يف  العنف  استخدام  اىل  اللجوء  اىل  النقابيني  دفع  الذي 
عام 1816(  تشكل رساً  )الذي  القطن يف گالسگو  مغازل  اتحاد عامل  قيام 
بالتخطيط لحرق الطواحني و قتل كارسي اإلرضابات الذين كانوا يسمونهم 
بـ«االرجل السوداء«، كُِشفت يف املحكمة املشهورة لـ)توماس هونت( و اربع 
أشخاص اخرين من قادة النقابات عام 1838. يقول بياتريس ويب يف كتابه 
بصف  وقفت  االنكليزية  العاملة  الطبقة  )بان   :  « النقابية  الحركة  »تاريخ 
يف  سنوات  السبع  ُحكم  و  األربعة  رفاقه  و  هونت  توماس  ملساندة  واحد 
املنفى ُوجه بسخط و غضب كبريين من قبل العامل خاصًة يف دورچسرت(.« 

طبعة 1920 ص170«

اثناء إرضاب عامل صناعة الطابوق يف مانشسرت عام 1843 اقتحم املرضبون 
ببنادق قدمية و خاضوا معركة ضارية ضد  معمالً للطابوق وهم مسلحون 

قبل  من  ثقيلة  لنريان  تعرضهم  رغم  العمل،  ألرباب  تابعة  مسلحة  جيوش 
عدٍو محصن بشكل جيد، مل يرتاجع املرضبون اال بعد ان انتهوا من تحطيم 
املصنع كاملة و استنفذت ذخريتهم ثم ساروا باتجاه اييكلس، بلدة صغرية 
عىل بعد ثالثة اميال من مانشسرت، حاملني بنادقهم رغم ان العديد منهم 

أصابوا بجروح.

كان من السخف الحديث عن »رَش« الحقد الطبقي بالنسبة للنقابيني الرّواد. 
يقول فريدريك إنجلز يف  )اوضاع الطبقة العاملة يف انكلرتا، ص226(: »كانت 
يف  تتوّهج  الحاكمة  الطبقات  قبل  من  املفروض  السائد  االستبداد  كراهية 
حقد  تكن  مل  الكراهية  هذه  بان  علامً  الوقت«.  ذلك  يف  النقابات  تقارير 
غريزي اعمى. كان هناك ادراك سائد، يُقال بأن »يف مجتمعنا الحايل بأمكان 
العامل ان ينقذ رجولته فقط من خالل كُره الربجوازي و التمرد عليه ، وكانت 
االتحادات تساهم بشكل كبري يف تغذية الكراهية املُرّة التي يحملها العامل 
مناضل  الكراهية  هذه  عن  كتب  ،ص212.   االمالك«  اصحاب  طبقة  ضد 
العاملية  للصحيفة   1834 عام  آب  يف  الصادر  العدد  اىل  رسالة  يف  معارص 
الرئيسية يف ذلك الوقت )»The poor man’s Guardian »(يقول : الفائدة 
و  الرأسامليني  العامل و  العداء بني  ازدياد  العظيمة لإلرضاب هي دوره يف 
إجبار العامل عىل التفكري و البحث عن اسباب معاناتهم ... و حصاد هذا 
هذه  اما  الرأسامليني،  طبقة  ضد  عنيفة  عدوانية  أعامالً  يكون  قد  التفكري 
التحررية للعامل يف أماكن اخرى من  َفُتنتج تحوالت جديدة تضع الجهود 

إنكلرتا يف املؤخرة. 

أنفسهم  يهيئون  فيها  للعامل،  العسكرية  املدرسة  هي  اإلرضابات  ان   «  
يفوق  يشء  ال  للحرب  كمدارس  تجنبها...  ميكن  ال  التى  العظيمة  للمعركة 
بحاجة  لإلنكليز.اإلرضاب  املتميزة  الشجاعة  تتطور  فيها  اذ  قيمة،  النقابات 
اىل شجاعة، بل و بدرجة أعىل و جرأة اكرب و ارصار أشد مام هو رضوري 
عند االنتفاضة... تحديداً يف هذه املثابرة الهادئة، يف هذا العزم الثابت الذي 
يتعرض ملئة اختبار كل يوم، تُطوِّر الطبقة العاملة االنكليزية ذلك الجانب 
من شخصيتها التي تتطلب القدر األكرب من االحرتام. االنسان الذي يتحمل 
كل هذا الشقاء ليكرس بورجوازي واحد سيتمكن من كرس قوة الربجوازيني 

جميعاً . إنجلز - )اوضاع الطبقة العاملة يف انكلرتا. ص 224(.

كان الدرس االول الذي علّمته »املدارس الحربية« للطبقة العاملة هو كيفية 
درساً  يكن  مل  هذا  لكن  مجموعات،  يف  لتعمل  الفردية  االتحادات  تنظيم 
اىل  بحاجة  كانت  العاملة  الطبقة  من  املنعزلة  البعيدة  فاملجموعات  كافياً. 
ان تتشكَّل يف جيش واحد موحد. اي  كان يجب ان تتسع الدائرة لتتخطى 
العامل املنتمي اىل االتحاد لتصل اىل االتحاد نفسه ثم  اىل اتحادات عامل 
صناعة واحدة و اىل اتحادات عامل صناعات عديدة او كافة الصناعات ... 
م هذا الدرس كانوا عامل معامل الغزل و النسيج و ذلك  السباقون يف تعلٰ
نتيجة تكرار فشل األرضابات املقطعية رغم وجود ارصار عظيم عند إنجازها. 
بدأت  النكشري  نسيج  مغازل  يف   1826 و   1818 عامي  إرضابات  نشوء  اثر 
محاوالت لتأسيس تنظيم أوسع، دون نتيجة ثابتة. اال ان املحاولة الثانية، و 

رغم وجود قانون منع التجمع، نجحت يف جمع مندوبني الربعة عرة اتحاداً 
من مختلف النقابات يف مانشسرت ليشكٰلوا االتحاد العام للنقابات او التجمع 
الخريي )من املحتمل ان هذا االسم االخري و البديل الرسمي »هرقل الخريي« 
كان غطاًء قانونياً(، من ضمن قواعده: »ال يجوز ألية نقابة بان تنظم إرضاباً 
دون ان تُعلم النقابات االخرى و تحصل عىل موافقتها«. اصبح لالتحاد فرع 
يف لندن، عىل الرغم من وجوده العابر و املؤقت، و كان جون گاست رئيسه.

املحاولة الثالثة لتوحيد االتحادات العاملية تبعت اإلرضاب الطويل و املرير 
اىل  و سّجلت خطوة هامة  عام 1830  و هايد يف  آشتون  الغزل يف  لعامل 
یقودها  العامل(،  لحامیة  العامة  )الجمعیة  تأسست  السنة  تلك  يف  األمام. 
جون دوهیريت من النكشري و الذي كان مناضالً نقابياً مميزاً ومنظِّامً و كاتباً 
موهوباً؛ لعب دوراً فعاالً يف تشكيل التنظيم العام لعامل مغازل القطن يف 
عام 1829)االتحاد العام الکبیر للمملکة املتحدة (و ذلك يف مؤمتر املندوبني 
الحضور  أُعلن عنه بشكل ُمدهش و كان  الذي   - يف جزيرة آيل اوف مان 
تنظيم مقاومة موحدة ملواجهة قطع  الجمعية هو  فيه واسعاً. كان هدف 
االجور. انظّمت خالل مدة قصرية مائة و خمسون فرعاً نقابياً اىل الجمعية، 
بشكل رئييس من عامل النسيج يف النكشري و ميدالندس؛ الصناع اليدويون 
- ميكانيك، عامل املناجم، الخزّافون و مندوبون من فروع الصناعة االخرى. 
وصل عدد املنتسبون اىل مائة الف عضو. رغم ان الجمعية أرعبت الطبقة 
تحطيم  مهمة  ترك  پييل،  روبرت  الداخلية،  وزير  استقال  )عندما  الحاكمة 
هشاً  اتحاداً  كانت  الحقيقة  يف  انها  اال  خلّفه(  ملن  رئييس  كأرث  الجمعية 
بأمواٍل قليلة و وسائل دفاع محدودة. االتحاد الذي مل يدم سوى سنتني كان 

ميثل إنجازاً كبرياً، و كانت هناك إنجازات اكرب تلوح يف االفق. 

التي  الربملانية  اإلصالحات  أزمة  مخاض  يعيش  الوقت  ذلك  يف  البلد  كان 
لسنة  اإلصالح  قانون  باقرار  تنتهي  ان  قبل  أهلية  حرب  حافة  اىل  أوصلته 
1832. النقابيون ذوي الرؤية الثاقبة مل يكن لديهم َوهٌم حول التحالف بني 
العامل و الطبقة الوسطى التي كسبت اإلصالح. )كتب فرنسيس پلَيس بأنه 
للعامل  يعود  ال  االصالح  قانون  بأن مروع  قوالً  سمع من جون دوهرييت 
بفائدة، و يجب عليهم ان يُجربوا الحكومة عىل القيام مبا هو صحيح(. كان، 
مع ذلك، اإلصالح الربملاين بالنسبة لالغلبية مبثابة دواء لكل داء. هكذا تشكّل 
األتحاد العام للعاملني يف عام 1831يف لندن ُسمي )نقابات املرتوپولیتان ( 
التي انضمت اليها اتحادات كثرية اخرى، لكن رسعان ما اثبت قانون االصالح 
حلفاء  ليسوا  باألرباح،  عليهم  يغدقون  العامل  كان  الذين  الرأسامليني  بان 
للتحرر من  . كان  الوسطى  الطبقة  الوحيد من االصالح هي  املستفيد  وان 
وهم »السياسة عن طريق الربملان« نتيجة هذا الوضع انعكاسات ثورية عىل 

النقابات.

كان حمى االصالح يف قمتة حني قامت املؤسسة )نقابات املرتوبوليتان( فوراً 
بالتوقيع عىل مذكرة جديدة لتشكيل اول اتحاد عام للصناعة تضّمَن كافة 
فصول الحرفيني. ُسمي بـ)إتحاد عامل البناء ( وصل عدد أعضاءه اىل أربعني 
الف عضو برسعة فائقة. قاد هذا االتحاد فور تشكيله سلسلة من اإلرضابات 
الحاسمة ال سيام يف لندن و النكشري و ذلك من اجل تحقيق أهدافه من 
)زيادة و تساوي قيمة قوة العمل( . باملقابل قام ارباب العمل مبنع العامل 
السيئة  بـ«الوثيقة«  العمل  و   )»Lockout« ب  يسمى  ما  او  العمل  من 

الصيت التي تشرتط تربؤ العامل من النقابات كرط لتشغيلهم.

مل تكن هذه النشاطات مقترصة عىل عامل البناء فقط، بل ارتفعت موجة 
االخرى؛  الصناعات  يف  اإلرضابات  من 
تحديداً عامل مغازل القطن كانوا يعملون 
اجل  من  شامل  الرضاب  التخطيط  عىل 
بدءاً  ساعات(  مثانية  من  العمل  )يوم 
هذا  اثناء  عام1834.  آذار  من  االول  من 
الصعود دخل االشرتايك الطوباوي العظيم 
الساحة  اىل  أصدقاءه  و  اووين«  »روبرت 
اجتامعي  نظام  عن  أحاديثهم  انترت  و 
جديد برسعة هائلة بني النقابات و كسبت 
مؤمترين  يف  اووين  شارك  قوياً.  تأييداً 
عام  خريف  يف  العاملة  للطبقة  حيويني 
عامل  التحاد  االول  املؤمتر  كان   .1833
عامل  »برملان  يسمى  كان  كام  )او  البناء 
البناء«( الذي انعقد يف مانشسرت و حرضه 
خمسامئة مندوب، ثم املؤمتر الثاين الذي 
العام  من  االول  ترين  يف  لندن  يف  كان 
و  النقابات  مندوبوا  فيه  اجتمع  و  نفسه 
ان  الدمج.  موضوع  ملناقشة  الجمعيات 
االنتقال  اووين عىل رضورة ضامن  تأكيد 
السلمي من الرأساملية اىل األشرتاكية عن 
مجتمعات  اىل  االتحادات  تحويل  طريق 
تعاونية منتجة، كان جديراً بأهتامم واسع 
،  وبناًء عليه قرر عامل  يف كال املؤمترين 
للعيان بأن  البناء تشكيل نقابة تعاونية منتجة، لكن رغم هذا كان واضحاً 

النزعة السائدة كانت النزعة الثورية االجتامعية.

درس  الذي  الشاب  البناء  عامل  موريسون،  جون  لندن  مؤمتر  عن  كتب 
 The( االشرتاكية بنفسه و كان محرراً للجريدة األسبوعية التحاد عامل البناء
Pioneer(، »ان ازمات ظروفنا تخلقها أيادي فوق رؤوسنا والِسباق يشملنا 
جميعاً و ويل للذي يرتك دوره. فالسؤال الذي علينا ان نحدد جوابه هو، هل 
العمل ام الرأسامل يجب ان يكون ارفع مكانًة؟«. كتبت الجريدة األسبوعية 
ان   :1833 عام  األول  ترين   19 يف   )  The Poor man’s Guardian  (
املتوقع ان يحصل تغريٌ كامل  تقارير مندوبوا مؤمتر لندن تؤكد » بأن من 
و   - العامل  الحايل يف  للنظام  التام  القلب  اىل حد  تغري يصل   - املجتمع  ٌ يف 
سيحصل هذا عىل يد الطبقة العاملة. انهم يطمحون اىل ان يكونوا يف االعىل 
و  اعىل  هناك  يكون  بان  يريدون  ال  باألحرى  او  املجتمع،  أسفل  من  بدالً 
أسفل يف املجتمع إطالقاً!«. ثم استمرت الجريدة مبقارنة هذا الهدف الثوري 
تحقيق  غايتهم  تكن  »مل  الذين  السابقة،  للنقابات  التافهة«  بـ«املواضيع 
اي تغري جذري و كذلك ميلهم اىل تخليد النظام و تحسينه يك يكون قابالً 
للتحمل«؛ و أشارت اىل حدوث »تقدم صامت ورسيع لتنظيم كبري عمومي 

يجسد القوة املادية للبلد«.

رجوع املندوبون من مؤمتر لندن اىل مناطقهم حّول املوجة العالية للحركة 
النقابية اىل طوفان اجتاحت البلد من اقصاه اىل اقصاه بشكل مل يسبق له 
مثامنائة  قرابة  اىل  برسعة  النقابات  اىل  املنظمني  العامل  عدد  وصل   . مثيل 
الف عامل، حسب ما جاء يف جريدة روبرت اووين »األزمة« . كان بّيناً بأن 
)التنظیم العمومي الکبیر (الذي تحدثت عنه جريدة العامل القى بضالله 
قبل الوقت و اصبحت الضالل ذات فحوى خالل فرتة وجيزة. اجتمع مندوبوا 
االتحادات يف شباط عام 1834يف لندن، بعد اجراء سلسلة من االجتامعات 
 Grand National« املغلقة، اخرياً تم تشكيل )النقابة العامة املوحدة الکربی
Consolidated Trades Union-G.N.C.T.U«(. كان أول و اعظم منوذج 
من )إتحاد کبیر واحد ( . تّم صياغة هدف االتحاد يف قانونه رقم  46 وكام 

ييل :

مينع  يك  او   ، للعامل  االجور  ارتفاع  يحقق  يك  أونيشَء  االتحاد  االن  )رغم 
ان  اال  العمل،  ساعات  عدد  يُقلل  و  االجور  من  االستقطاعات  من  املزيد 
هدفه النهايئ هو تعريف الحقوق االساسية للصناعة و لالنسان، و ذلك عن 
طريق اعادة تنظيم األشياء بطريقة مختلفة ، مبعنى ان تكون مسألة تحديد 
اتجاه العالقات يف املجتمع محصورًة يف يد األشخاص النافعني و ذوي الثقافة 

الواسعة.(

وصل عدد أعضاء الـ)G.N.C.T.U( اىل نصف مليون عضو خالل فرتة قصرية 
جداً، وكان عدد املنضّمني يف مختلف فروع الصناعة يُعّد باآلالف. تجربة قيام 
اثنان من املنِظمني بزيارة مدينة هول  و تسجيلهام الف عضو يف النقابة يف 
مساء يوم واحد مل تكن منوذجاً غريباً؛ كل من كانوا ممتنعني عن التنظيم 
يف  هائلة  بإعداد  الزراعة  عامل  انتظم  ؛  اعضاًء   أصبحوا   ، اآلن  اىل  النقايب 

ل حراثوا پريثشري و َجزَّاروا دونديي  املقاطعات االنكليزية و يف سكوتلندا )ُسجِّ
كأتحادات(. كام و انضمت أعداداً هائلة من النساء العامالت اىل النقابة يف 
القاعدة رقم 1010 تؤكد بشكل خاص عىل رضورة  ، كانت  لندن  ضواحي 
تأسيس مكاتب النساء العامالت يف الصناعة. ثم التحق العامل غري اليدويني 
بالحشد امللتف حول النقابة، اذ أصدرت النقابة العامة نداءاًخاصاً للكََتبة و 

الباعة و الحاملني و العامل الخدميني يف قطاع الصناعة لالنضامم اليها.

موجة  يف  شاركت  حتى  املحدد  هيكلها  برسم  الكربى  النقابة  بدأت  ان  ما 
كاملًة  إنكلرتا  اجتاحت  التي  العمل(،  وقف   -  Lockouts(الـ و  اإلرضابات 
مطالبة برفع األجور و تقليل ساعات العمل و حق االنضامم اىل االتحادات.

عامل  إرضاب  املهندسني،  إرضاب  ليسرت،  يف  الحياكة  عامل  إرضاب  كان 
الطباعة يف رشكة كاليكو، إرضاب النجارين يف گالسگو وإرضاب عامل البناء و 
الخياطني يف لندن ، من ابرزها . تحّول انتباه املجتمع كاملًة نحو قيام الف و 
خمسامئة شخص )اطفاالً ، نساًء و رجاالً ( يف داريب باإلرضاب ملدة طويلة و 
ذلك اعرتاضاً عىل إجبارهم عىل التخيل عن النقابة. لقد انفجرت حركة مغازل 
القطن يف اولدهام يف انتفاضة شعبية استثنائية رائعة، اذ رضبت مظاهرات 
عاصفة كافة املصانع مطالبني بيوم عمل من مثان ساعات، جدير بالذكر بان 
النساء قمن فيها بلعب دور بارز. طبيعياً مل تخلو املظاهرات من مواجهات 

عنيفة مع البوليس.

عينيها  بأم  رأت  اذ  بالذعر،  الحاكمة  الطبقة  االحداث  هذه  اصابت  لقد 
العاملة. كتب جيمس  الدكتاتورية للطبقة  بان دكتاتوريتها تقابلها السلطة 
موريسن: ان السلطة املتصاعدة و اإلدراك املتصاعد لدى النقابات، اِن نُظام 
بصورة صحيحة، سوف تجذبا اىل دوامتهام جميع املصالح التجارية للبلد . 
وبهذا نستطيع ان نقول بان النقابة ستتحول ،بحكم األهمية التي حققتها 

لنفسها، اىل اكرث القوى دكتاتوريًة و نفوذاً يف الهيكل السيايس املوجود.

رّدت السلطات باملقابل برضبة قوية موجهة اىل اضعف حلقات النقابة العامة 
و  األخوان جورج  قاما  عندما  الزراعة.  تنظيم عامل  وهم   ،)G.N.C.T.U(
جيمس لوڤليس من قرية تولپودل التابعة لدورسيت، حيث كانت االوضاع 
الصداقة  )جمعية  تشكيل  معلنني  الكربى  بالنقابة  باالتصال  للغاية،  سيئة 
لعامل الزراعة( و عمال فوراً عىل مامرسة طقوس حلف اليمني، حوكم عىل 
بعد  سنوات  سبع  ملدة  )نفي(  باالبعاد  آخرين  اربعة  و  لوڤليس  االخوين 

محاكمتهم بطريقة شنيعة و بذريعة صياغتهم لحلف غري قانوين. 

اعرتاضية عىل  حملة  فوراً  أنتجت  تولپودل،  لضحايا  الشهرية  املحكمة  هذه 
صعيد البلد قادتها النقابة الكربى و ُدِعمت من قبل اتحادات مهمة يف الشامل 
، مل تكن باألصل داخل إطارها، و كذلك نقابة عامل البناء التى أرضبت عن 
توقيع عىل  مليون  ربع  اكرث من  ُجمع  ثم  باملتظاهرين.  التحقت  و  العمل 
االهتياج  حالة  بلوغ  عند  و  تولپودل  رجال  رساح  بإطالق  تطالب  عريضة 
عىل   . لندن  يف  العاملة  للطبقة  االوىل  الضخمة  التظاهرة  أطلقت  ذروتها 
الرغم من االستعدادات الهائلة للجيش و الرطة تراوح عدد املتظاهرين بني 
100 و 200 الف ممثلني عن كافة املهن، و كانت كل نقابة ترفع ثالثاً و ثالثني 

شعاراً مختلفاً ، مرّت التظاهرة اىل كوبنهاكن فيلد يف منطقة كنگس كروز.

حملة  تقود  ان  عىل  قادرة   )G.N.C.T.U( الكربى  العامة  النقابة  كانت 
اعرتاضية عظيمة كهذه )التي أدت بالنهاية اىل إطالق رساح ضحايا تولپودل 
(بنجاح باهر، لكنها كانت عاجزة عن تنفيذ املهامت اإليجابية يف القيادة يك 
تحقق »نوعاً آخر من التنظيم لالشياء«. انها كانت اول منوذج كبري ملا نسميه 
اليوم بالسنديكالية . كان يُعتقد بان بأمكان النشاط النقايب وحده القضاء 
عىل الرأساملية و ذلك باستخدام اإلرضاب العام او »العطلة الرسمية« كام 
وصفتها  كام  او  ؛  للمقاومة  سلبي  و  سلمي  كسالح  وقته،  يف  يسمى  كان 

صحيفة الطبقة العاملة )گالسگو ليربيتور( يف االول من شباط عام 1834 

» املؤامرة غري الفاعلة للفقراء عىل االغنياء« . انطالقاً من وجهة النظر هذه، 
يف  فشلت  كونها  الخالفات  من  سيالً  اقليمياً  الكربى  النقابة  إدارة  واجهت 
ركوب الزوبعة و قيادة العاصفة. ليس هذا فحسب بل أصدرت االدارة وثيقة 
رسمية تستنكر فيها النزاعات يف أماكن العمل و متنع اإلرضاب ، ما رفضه 
عامل صناعة االحذية يف لندن و صوتوا لصالح االنفصال عن النقابة الكربى 
و تأسيسهم لنقابة خاصة بهم. هكذا سياسة دفعت النقابة الكربى بالرضورة 

نحو االنعزال و مل تستطيع الصمود اكرث من سنة اخرى.

لقد ترك مرور هذه الحركة النقابية الشاملة ذات أهداف ثورية أثراً ملحوظاً 
باألخص يف قطاع البناء علامً بان تنظيم شامل آخر للعامل غري الحرفيني مل 

يرى النور لقرابة نصف قرن.

اما املرحلة العظيمة اآلتية من تطور نضال الطبقة العاملة، الحركة السياسية 
الثورية للچارتيني )1837-1848( ، مل تكن ذات طابع نقابوي رغم ان الكثري 
من النقابيني لعبوا فيها دوراً فاعالً. قصة الرصاع من اجل )میثاق الشعب ( 
تقع خارج مدار هذا البحث. جدير بالذكر بأن جيش الحركة الچارتية تكّون 
من عامل املناجم و عامل مصانع الغزل و النسيج. ان االغلبية الساحقة من 
أعضاء النقابات العائدة لهذين القطاعني فّضلت تحّول إرضاب النكشري عام 
1842 اىل انتفاضة سياسية،   ويف الوقت نفسه كان الجارتيون منهمكني يف 
اداء دور قيادي يف تشكيل التنظيم العمومي االول لـمناجم الفحم )جمعية 
لحل  وقتا طويالً  الچارتية أخذت  الحركة  لكن  ( عام 1841.  املناجم  عامل 
للنقابة يف صفوفها.  العميقة  و  القوية  الجذور  قلع  و هي  حياتية  معضلة 
املرفهني و  املهنيني  بـ »  النقابيون   اوكونور  الچاريت فيريگوس  القائد  وصف 

امليكانيكيني الفخورين ». 

بهذه  احتفظت  الچارتية و  الحركة  اعىل قمم  كان إرضاب عام 1842 ميثل 
ذلك  بعد  اوروبا.  يف  الثورة  عام   1848 يف  النهايئ  انفجارها  حتى  الوضعية 
و  املتزايد  التباعد  باتجاه  النقابية كان دوماً  الحركة  تقدم يف  ما حصل من 
املستمر عن هدف تحقيق اي تغري جذري . كان تطوير النقابات يف أواسط 
عام  يف  املناجم  عامل  اتحاد  اعلن  أيضاً،  عظمى  أهمية  ذو  األربعينيات 
1844عن عدد أعضاءه الذي بلغ مئة الف عضو، متكن من جمع عامل كافة 
)و.پ.  البارع  الچاريت  املحامي  بتوظيفه  و  املناجم يف حلقة واحدة  حقول 
روبرتس( ،استطاع ان يحارب طغيان املحاكم املحلية. كذلك حدث يف العام 
نفسه إرضاب عامل املناجم يف مدينة دورهام الذي استمر خمسة أشهر و  
كان من اعظم نضاالت عامل املناجم و اكرب عمل بطويل تشهده انكلرتا حتى 
اليوم. واجه اصحاب الحقول العامل املرضبني بأكرث الطرق قساوة و وحشيًة، 
هاجموا   .« الفاً  أربعون  عددهم  كان  و  املرضبني  جميع  العمل  من  طُرد 
بيوت العامل و أخرجوا املرىض و كبار السن و األطفال و حتى النساء اللوايت 
اللورد  .  قام  الشوارع  ، من فراشهم و رموهم يف  كن عىل وشك اإلنجاب 
لوندونديري ،الذي كان مالكاً ملناجم الفحم و يتمتع بسلطة واسعة، بإصدار 
»الرصاع  الصيغة:  بهذه  فيه اإلرضاب  الصيت يشجب  اليّسء  الرسمي  بيانه 

االخرق لرجال الُحَفْر ضد اسيادهم و مالكيهم«.

اثناء نفس الفرتة الزمنية انتعش تنظيم االتحادات و اصبح قوياً بني الخزّافني 
و يف مغازل القطن يف  عام 1843.  اصبح املؤلفون منهمكني بدمج اتحاداتهم 
الطباعة » يف عام 1845.  كذلك  للعاملني يف  العامة  »الجمعية  املحلية يف 
تََشكل تنظيم عمومي جديد يف العام نفسه بأسم )الجمعية العامة للنقابات 
املوحدة (. كان موقف االتحادات الكربى متحفظاً من هذا التنظيم الجديد 
رغم   . تنظيامً  األقل  و  حجامً  األصغر  االتحادات  شمل  للم  مركزاً  اصبح  و 
التحديد  لكنها تجنبت عىل وجه  اتحادي متشدد  للجمعية هيكل  انه كان 
األهداف الثورية للجمعية العامة الکربی ، و بدالً عنها أكدت عىل »أهمية 
التي  املثمرة  األهداف  العامل و  و  العمل  املتبادل بني رب  و  الجيد  الفهم 
تنتجه هذه النزعة« . كان واضحاً بان النزعة »مل تكن قلب النظام بل إدامته 
و ذلك عن طريق جعله اكرث قابالً للتحمل ». اي ما شجبته صحيفة العامل 

األسبوعية قبل دزينة من السنوات اصبح متداوالً مرة اخرى .

نهاية الفصل االول 

2019/4/25

احلركة النقابية يف بريطانيا, تاريخ موجز
 ثريا

طاهر
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ــود اإلشــارة اىل ان الحركــة املجالســية يف كوردســتان العــراق  العطــاء صــورة أوضــح للقــراء ن
يف آذار 1991 كانــت اول حركــة مجالســية عامليــة وجامهرييــة مــن نوعهــا يف تاريــخ عمــوم 
ــن  ــول م ــن رس ــد الرحم ــق عب ــو الرفي ــة.  املحاوره ــد املنطق ــىل صعي ــن ع ــراق إن مل تك الع
الناشــطني املعارصيــن والداعمــني إليجــاد حركــة مجالســية مامثلــة يف كوردســتان إيــران غــداة 
ــة املجالســية  ــة الحرك ــن ماهي ــام ع ــوار يعطــي تصــور ع ــة اإلســالمية. الح ــل الجمهوري رحي
ــي  ــل االجتامع ــبوك للتواص ــبكة الفيس ــرب ش ــاء ع ــرَي اللق ــة.  ُأج ــاع الراهن ــا باألوض وعالقته
ــم و  ــوا الحــوار مبداخالتهــم ،ث ــه مــن النشــطاء اغن ــأس ب ــه عــدد الب بشــكل حــي، شــارك في

بعــد انتهــاء اللقــاء جــرى متابعــة الربنامــج مــن قبــل املئــات مــن الناشــطني .

ــة  ــادة كتاب ــه بإع ــريين عبدالل ــة ش ــت الرفيق ــة ،قام ــة الكوردي ــاء كان باللغ ــث يف اللق الحدي
ــح.      ــه صال ــق عبدالل ــة الرفي ــة العربي ــه اىل اللغ ــام برتجمت ــة و ق ــة الكوردي ــص باللغ الن

 جريدة الغد االشرتايك 

آوات رســول: قبــل انتفاضــة )مــارس 1991( كانــت الجبهــة الكوردســتانية وعــرب وســائل 
اعالمهــا قــد حــددت يــوم 7 آذار كموعــد لبــدء االنتفاضــة، اال ان جامهــري كوردســتان بــدأت 
باالنتفاضــة يــوم 5 آذار. مــا الــذي تقولــه الحركــة املجالســية بهــذا الصــدد؟ وهــل كانــت قــد 
هيــأت نفســها لتلــك االنتفاضــة؟ وهــل حــددت نفــس موعــد الجبهــة الكوردســتانية النطــالق 

االنتفاضــة.

مؤيــد أحمــد: شــكرا لكــم عــىل تنظيــم هــذا اللقــاء كــام واشــكر الســادة املشــاهدين واشــكر 
ــا يف  ــي اســتذكر رفاقن ــل كل يشء دعن ــن ســاهموا يف إعــداد الربنامــج، قب ــك الذي ــة زمالئ بقي
ــخة يف  ــم راس ــتبقى ذكراه ــة، س ــالل االنتفاض ــم خ ــوا بحياته ــن ضح ــية الذي ــة املجالس الحرك

قلوبنــا.

ــق  ــدر تعل ــان. بق ــا متوقعت ــام كانت ــإن كليه ــة املجالســية ولالنتفاضــة، ف ــؤ للحرك حــول التهي
االمــر بنــا وبغالبيــة الشــيوعيني)أي املنظــامت والحلقــات الشــيوعية الناشــطة يف كوردســتان.

الغــد االشــرتايك( الذيــن كانــوا يناضلــون رسا يف ذلــك الوقــت وقبــل أن تبــدأ الحــرب، كنــا نتوقع 
ــه يســتعد  ــه وبطريقت ــريا يف األوضــاع يف كوردســتان ويف نفــس الوقــت كان كٌل مــن جهت تغي

ملواجهــة مســتجدات األوضــاع.

الحركــة الشــيوعية وناشــطيها واملنظــامت الشــيوعية كان لهــم الــدور األســاس يف بــدء 
االنتفاضــة واالســتيالء عــىل مقــرات ومؤسســات النظــام يف معظــم مــدن كوردســتان باألخــص 
يف الســليامنية. هــذه حقيقــة أكــد عليهــا بعــض مــن الرفــاق )يف حواراتــك معهــم. غ ا( وانــا 
أعيــد التأكيــد عليهــا هنــا. يف مدينــة الســليامنية وقســم مــن املــدن األخــرى كانــت املبــادرة 

ــة. مــن قبــل الشــيوعيني ويف القســم اآلخــر كانــت عفوي

ــد  ــا ق ــذاك كن ــيوعي« آن ــار الش ــة التي ــن يف »منظم ــيوعية، فنح ــة الش ــق بالحرك ــام يتعل في
أصدرنــا وقبــل ســبعة أســابيع مــن انطــالق االنتفاضــة بالتحديــد الئحــة سياســية )بالتفــورم( 
بعنــوان » مهامتنــا العاجلــة«(،كان نشــطاء الحركــة املجالســية عــىل علــم بتلــك الالئحــة. أكدنــا 
فيهــا بشــكل مطــول عــىل ان االنتفاضــة ســتقع ووضحنــا كيفيــة االســتعداد لتلــك االنتفاضــة؟ 
وكيــف يجــب أن نُؤســس ونُســري حركــًة مجالســية. هــذه الالئحــة توضــح بصــورة عامــة، وقبــل 
بــدء االنتفاضــة مــا يجــب علينــا فعلــه ونطالــب فيهــا الجامهــري مبــا يجــب عليهــا القيــام بــه 
وان هــذه املهــامت غــري مقتــرصة عــىل منظمــة بعينيهــا بــل تتحــدث عــن الحركــة املجالســية 

وتنظيــم تلــك الحركــة. 

رمبــا اطلعــَت انــت عــىل تلــك الالئحــة، أعتقــد كنــت قــد أرســلتها لــك )آوات: نعــم أرســلتها 
وقرأتهــا(. 

ــأن األوضــاع يف ســبيلها نحــو  ــك الوقــت عــىل اطــالع ب ــوا الحركــة الشــيوعية يف ذل  كان فعال
ــألة  ــة. املس ــل الحرك ــودة داخ ــكال موج ــن االش ــكل م ــس بش ــرة املجال ــت فك ــري وكان التغي
األساســية التــي جــاءت يف هــذه الالئحــة هــي اننــا كنــا نعلــم بــأن االنتفاضــة يف كوردســتان 
ســتنطلق مــع انــدالع الحــرب، جميــع الوقائــع كانــت تشــري اىل أن غضــب الجامهــري وصــل 
أوجــه وان مــا قامــت بــه الســلطة البعثيــة مــن ظلــم وقتــل وابــادة جامعيــة دفــع بالجامهــري 
ــوى  ــتان. ق ــلطة يف كوردس ــات الس ــرات ومؤسس ــىل مق ــوم ع ــة للهج ــل فرص ــار أق اىل انتظ
األحــزاب القوميــة الكورديــة الحاكمــة اليــوم يف كوردســتان مل تكــن لديهــا تلــك التنظيــامت 
القــادرة عــىل القيــام بــدور مــا يف إطــالق االنتفاضــة، فقــد وصلــوا اىل املــدن بعــد عــدة أيــام 
مــن انطــالق االنتفاضــة يف الســليامنية وكذلــك يف بقيــة املــدن، دخلــوا املــدن للســيطرة عــىل 

ــة.  ــة راني ــدأت يف الخامــس مــن آذار يف مدين األوضــاع وفــرض أنفســهم. االنتفاضــة ب

ــن  ــا حــددت األحــزاب السياســية الســابع م ــا أطــرح ســؤاال، عندم ــي هن آوات رســول: دعن
ــام االنتفاضــة، الجبهــة الكوردســتانية، حــزيب االتحــاد الوطنــي والدمقراطــي  آذار موعــدا لقي
الكوردســتاين كٌل يدعــي بأنــه مهنــدس االنتفاضــة، أال ان االنتفاضــة قامــت يــوم الخامــس مــن 
آذار أي قبــل يومــني مــن املوعــد الــذي حددتــه تلــك األحــزاب. أال تعتقــد بــأن الجامهريكانــت 

أكرثوعيــا مــن األحــزاب السياســية فيــام يتعلــق بالوقــوف بوجــه االضطهــاد؟

ــت اىل درجــة ال  ــاد واملظــامل وصل ــي، االضطه ــي أو ال وع ــد: ليســت املســألة وع ــد أحم مؤي
تطــاق، لــذا كانــت الجامهــري ترتبــص النتهــاز أقــل فرصــة، حــرب الخليــج كانــت تلــك الفرصــة، 
ــزاب  ــا، اال أن األح ــار عليه ــة ال غب ــة تاريخي ــذه حقيق ــة. ه ــدء باالنتفاض ــىل الب ــوا ع فاقدم
ــألة  ــم مبس ــب اهتاممه ــأنهم، مل ينص ــذا ش ــن ه ــلحة مل يك ــا املس ــة وقواه ــة الكوردي القومي
ــوا منهمكــني  ــأن األوضــاع يف طريقهــا اىل االنفجــار، كان ــوا اىل حــد مــا يدركــون ب الوعــي، كان
ــك كانــت معضلتهــم  ــة الســيطرة عــىل الجامهــري، تل ــة الســيطرة عــىل األوضــاع، كيفي بكيفي
ــام.  ــكل ع ــاء بش ــك االثن ــتانية يف تل ــة الكوردس ــاد والجبه ــاريت واالتح ــة الب ــية، معضل األساس

ــوم األول. ــذ الي ــذ هــذه الخطــة من أقدمــوا عــىل تنفي

الحركــة املجالســية واالنتفاضــة طُرحــت مــن قبــل الشــيوعيني كرزمــة واحــدة وليســت الفكــرة 
ــدرك  ــا ن ــم كن ــس، نع ــيس املجال ــن بتأس ــوم نح ــم نق ــتحدث ث ــة س ــان االنتفاض ــة ب القائل
ــتنفجر،  ــاع س ــوارع واألوض ــتمأل الش ــري س ــان الجامه ــدرك ب ــق ون ــة يف الطري ــأن االنتفاض ب
لقــد تعاملنــا نحــن الشــيوعيون بوعــي كامــل إزاء تلــك األحــداث. كنــا نعلــم بــأن األحــزاب 
ــة املســلحة ســتأيت مــع مســلحي الجبهــة الكوردســتانية وتحــاول الســيطرة  ــة الكوردي القومي
ــام  ــت قي ــدة كان ــة الوحي ــك؟. الطريق ــة دون ذل ــا للحيلول ــو بديلن ــا ه ــاع، اذا م ــىل األوض ع
ــام إدارة  ــوىل مه ــها وأن تت ــليح نفس ــلطتها وتس ــيس س ــها وتأس ــيس مجالس ــري بتأس الجامه
االنتفاضــة والحفــاظ عــىل مكاســبها التــي تتضمــن تنظيــم حيــات الجامهــري السياســية. تلــك 
كانــت الفكــرة األساســية للشــيوعيني أنفســهم يف تلــك املرحلــة وباألخــص نحــن يف منظمــة » 

ــار الشــيوعي ».   التي

ــة مجالســية.  ــة، حكوم ــز، عمــل، حري ــت: خب ــس كان   آوات رســول: إحــدى شــعارات املجال
ملــاذا قامــت الجبهــة الكوردســتانية مبعــاداة هــذا الشــعار؟ مــا الســبب؟ هــل كانــت الجبهــة 
ــل  ــة؟ ه ــة التجاري ــن الناحي ــُتحارْب م ــلطتها؟ او س ــىل س ــتقيض ع ــس س ــأن املجال ــد ب تعتق

ــة الكوردســتانية؟  ــكل خطــرا عــىل الجبه ــس تُش ــت املجال كان

مؤيــد أحمــد: املجالــس يف الواقــع كانــت تهديــدا لســلطة القــوى املســلحة للقوميــني الكــورد، 
هــم، ومنــذ اليــوم األول لحملهــم الســالح جــاءوا اىل الســاحة السياســية تحــت شــعار الدفــاع 
عــن الســكان والنضــال مــن أجــل رفــع الظلــم القومــي، إال انهــم يف الواقــع حملــوا الســالح 
يك يفرضــوا ســلطتهم عــىل املجتمــع بذريعــة رفــع الظلــم القومــي. يريــدون أن يكــون كل مــا 
يحــدث يف كوردســتان تحــت ســلطتهم، هــذا هــو منطقهــم وتلــك هــي اســرتاتيجيتهم، هــذا 

التصــور ينطبــق عــىل كوردســتان إيــران كذلــك وينطبــق يف كل مــكان.  

آوات رســول: مــا الــذي يجــب عــىل الجامهــري القيــام بــه لتفــادي مــا حــدث يف كوردســتان 
الجنوبيــة )أي كوردســتان العــراق غ. ا( عــام 1991 باعتقــادك؟ وكيــف الســبيل اىل منــع هــذه 
األحــزاب مــن التدخــل يف حيــاة الجامهــري يك تســتطيع أن تُنظــم حياتهــا عــىل الصعيــد اإلداري 

والقانــوين؟ 

ــة  ــاداة الجبه ــباب مع ــول أس ــؤال األول ح ــىل الس ــامل ردي ع ــرض اك ــد: يف مع ــد أحم مؤي
ــة،  ــن لعب ــس مل يك ــكيل املجال ــل تش ــدام ع ــان االق ــول ب ــد الق ــس أري ــتانية للمجال الكوردس
بــل كان دخــوال يف حــرب. ان االقــدام عــىل تشــكيل املجالــس كان حربــا بوجــه تلــك القــوى 
املســلحة التــي تريــد الســيطرة عــىل املجتمــع، هــذه وقائــع حدثــت يف كوردســتان العــراق. 
ــل  ــدام عــىل تشــكيل قواهــا املســلحة مــن قب ــس واإلق ــة األوىل لتأســيس املجال مــع االنطالق
ــث  ــة حي ــتانية رسيع ــة الكوردس ــل الجبه ــن قب ــل م ــت ردة الفع ــيوعية، كان ــامت الش املنظ
ــواء  ــازر، اال ان األج ــوا مج ــة الرتكب ــم الفرص ــت له ــو أتيح ــا، ول ــا وهاجموه ــوا بوجهه وقف
كانــت بشــكل ال تســاعدهم عــىل القيــام بذلــك كــون الجامهــري كانــت متواجــدة يف الشــوارع 
ــوا  ــم كان ــال فه ــة ح ــىل أي ــاء. ع ــك االثن ــة يف تل ــوة واقعي ــوا ق ــيوعيون كان ــس والش واملجال
يعــادون املجالــس منــذ اليــوم األول لتأسيســها، ذلــك هــو منطقهــم أي ان تكــون الســلطة يف 

ــم. قبضته

نفــس الحالــة بالنســبة لكوردســتان ايــران، اذا ارادت الجامهــري أن تنتفــض، يجــب عليهــا قبــل 
ــية  ــزاب السياس ــن األح ــر م ــا وال تنتظ ــيطرة عليه ــلطة والس ــتالم الس ــر باس كل يشء أن تفك
ــس  ــون املجال ــب ان تك ــلطتها، يج ــيس س ــي بتأس ــوم ه ــب ان تق ــلطة! يج ــا الس أن مينحوه
ــورة يجــب ان تكــون الجامهــري مســلحة والشــيوعيون مســلحون حالهــم  ــاء الث مســلحة. اثن

ــة واإلســالمية. حــال األحــزاب القومي

آوات رســول: زبــدة كالمــك عزيــزي مؤيــد هــو تأكيــدك عــىل ان يكــون للحركــة املجالســية 
ــا  ــىل نظامه ــاظ ع ــلح للحف ــا املس ــران غ.ا( ذراعه ــتان اي ــة )أي كوردس ــتان الرقي يف كوردس

ــك؟. ــس كذل ــيس، ألي املجال

ــا شــئت،  ــى م ــس مت ــك تأســيس املجال ــوم، ال ميكن ــس ال تتشــكل كل ي ــد أحمــد: املجال مؤي
املجلــس حركــة سياســية اجتامعيــة، لــو تســمح يل اريــد التحــدث قليــال عــن هــذا الجانــب. 
ــع الحــركات واألحــزاب األخــرى غــري التابعــة  ــة، جمي ــة معين ــة طبق ــة املجالســية حرك الحرك
ــوى،  ــون ومحت ــة مضم ــذه الحرك ــم. له ــن التنظي ــوع م ــذا الن ــي اىل ه ــة ال تنتم ــذه الحرك له
شــكلها مجالــيس أي ســلطة الجامهــري وهــي تشــارك يف إدارة املجتمــع، اال ان محتواهــا 
ــة يف  ــا مصلح ــي له ــح الت ــن الرائ ــد م ــا العدي ــور حوله ــة تتمح ــة معين ــي، أي ان طبق طبق
تــويل الجامهــري الســلطة. هــم املدافعــون عــن املجالــس حيــث ال تقــدم جميــع األطــراف عــىل 
تأســيس املجالــس بــل بالعكــس تُعاديهــا. نحــن عشــنا هــذه التجربــة يف كوردســتان العــراق 

ــرية للمنطقــة ككل.  ــة كب ــرب تجرب ــي تعت والت

ــة  ــة القومي ــراف، الحرك ــع األط ــود إىل جمي ــية ال تع ــة املجالس ــي أن الحرك ــة األوىل ه  النقط
ــا أراد  ــة. إذا م ــذه الحرك ــي له ــن تنتم ــا مل ول ــرت بانه ــخ أظه ــدار التاري ــىل م ــة وع الكوردي
ــه  ــس، علي ــكل املجال ــران ويش ــتان اي ــة يف كوردس ــية قوي ــة مجالس ــري حرك ــا أن يس ــرف م ط
وقبــل كل يشء ان يضــع خطوطــا فاصلــة بينــه وبــني الحركــة القوميــة الكورديــة، هــذا عــدى 
ــي  ــة ه ــة الثاني ــرى. النقط ــة األخ ــراف الربجوازي ــة واألط ــالمية والليربالي ــركات اإلس ــن الح ع
ــي  ــة الت أن املجالــس ال تتواجــد يف كل زمــان ومــكان، املجالــس تنتمــي اىل الحقــب التأريخي
ــد  ــرية، أي عن ــريات السياســية الكب تشــهد االنتفاضــات والنهــوض الســيايس للجامهــري والتغي
ــيايس  ــم الس ــوا دوره ــاس يك ميارس ــن الن ــني م ــات االالف أو املالي ــارع مئ ــزل اىل الش ــا ين م
والعمــل الســيايس املبــارش. يف تلــك األجــواء تتشــكل املجالــس، هكــذا كانــت، براي، يف الســابق 
ــامل  ــري الع ــو جامه ــس ه ــذه املجال ــكل ه ــث ان هي ــتقبل بحي ــارض واملس ــتكون يف الح وس

ــم أنفســهم. ــوا مــن تنظي والكادحــني طاملــا متكن

آوات رســول: هنــاك ســؤال مــن أحــد متابعــي الربنامــج يقــول: هــل يعتقــد الرفيــق مؤيــد بــان 
هنــاك إمكانيــة لتأســيس حكومــة مجالســية مســتقلة يف كوردســتان الرقيــة ميكنهــا أن تديــر 

امورهــا بنفســها، هــل تعتقــد بــأن هــذا هــو الحــل لتلــك املعضلــة؟ 

ــامل والكادحــني  ــس الع ــت مجال ــل أي يشء، إذا كان ــس أن تفع ــن للمجال ــد: ميك ــد أحم مؤي
ــام  ــا اىل االم ــة والســري به ــادة هــذه العملي ــق أشــرتايك وتحــرري ويكــون باســتطاعتها قي بأف
ــة  ــة دول ــة وتكــون الدول اذا ميكنهــا حــل املســألة القوميــة بطرقهــا األصوليــة وتؤســس الدول
اشــرتاكية، هــذا بحــث آخــر. مــا قلتــه يختلــف عــام يتحــدث بــه القوميــون عــن مســألة دولــة 

كوردســتان تلــك الدولــة التــي يريــدون التحكــم بهــا ويكونــوا فيهــا هــم الحــكام والــخ. 

آوات رســول: ميكــن طــرح الســؤال بهــذه الصيغــة: هــل ميكــن أن يكــون لكوردســتان الرقيــة 
ــق  ــة تســعى لتحقي ــان هــذه الدول ــوم ف ــام هــو معل ــة مجالســية؟ وك ــون دول ــا؟ وتك دولته
ــة التعبــري يف ذلــك اإلطــار. أقصــد  ــة االجتامعيــة وحري االشــرتاكية ومــن أجــل تثبيــت العدال

هــل ميكــن أن تكــون يف كوردســتان الرقيــة دولــة تحــدد حقــوق جميــع الســكان ؟

مؤيــد أحمــد: كنــت أريــد ان أوضــح ذلــك، أوال – قمــت بوضــع حــدود فاصلــة مــع األفــق 
القومــي الكــوردي، أي مبعنــى ان هــذا األفــق ال يتوافــق مــع الحركــة املجالســية. اال ان الحركــة 
القوميــة ميكنهــا اســتخدام شــكل املجالــس، عــىل ســبيل املثــال، أن تؤســس مجالــس املحــالت، 
ونقابــات إصالحيــة تابعــة لهــا، حيــث تقــوم بافراغهــا مــن محتواهــا، أي حتــى لــو اســتخدمت 
شــكل الحركــة املجالســية، اال أنهــا تقــوم بإفراغهــا مــن محتواهــا. كالمــي األول كان هــو التــايل: 
ــب املتغــريات  ــران يف قل ــة يف كوردســتان إي ــام حركــة مجالســية قوي ان الــرط األســايس لقي
السياســية االجتامعيــة هــو أن تنفصــل عــن األفــق الســيايس للحركــة القوميــة. قــادة وفعالــوا 
هــذه الحركــة يجــب أن يكونــوا مــن العــامل والكادحــني والتحرريــن ودعــاة تحقيــق العدالــة، 
أنــاس يريــدون تحقيــق العدالــة االجتامعيــة ويريــدون أن تكــون هنــاك حريــات سياســية وأن 
تنتهــي كل أشــكال املظــامل ويف التحليــل األخــري الســري بالحركــة الشــيوعية والعامليــة والتحررية 
ــاء عــىل  ــه، وبن ــه فعــل أي يشء، ميكن ــام، هــذا النمــوذج ميكن ــك املجتمــع اىل االم داخــل ذل
مصالحــه، وكعمــل دميقراطــي، أن يقــرر مــا يــراه رضوريــا وحتــى إذا مــا أراد ميكنــه تأســيس 

دولــة مســتقلة يف كوردســتان.  

آوات رســول: رأينــا كيــف ان الحركــة املجالســية يف كوردســتان الجنوبيــة ) كوردســتان العــراق 
-غ ا( فشــلت، حيــت هوجمــت مــن قبــل الجبهــة الكوردســتانية وكذلــك مــن النظــام البعثــي. 
املجالــس والجامهــري يف كركــوك قاومــوا الحكومــة البعثيــة لعــدة أيــام عندمــا هاجمــت قواتهــا 
املدينــة. واآلن وبعــد مــرور 28 عامــا نــرى بــأن الجامهــري يف كوردســتان الجنوبيــة ال يحصلــون 
عــىل الكهربــاء، عــىل املــاء، عــىل الرواتــب تحــت ســلطة األحــزاب الكورديــة، تلــك األحــزاب 
التــي يطلــق عليهــا اســم األحــزاب القبليــة يف كوردســتان. هــل توجــد هنــاك أرضيــة لتكــرار 

تجربــة املجالــس؟ وهــل هــي رضوريــة كبديــل لســلطة األحــزاب القوميــة الكورديــة؟

مؤيــد أحمــد: انــا أتحــدث عــن ذلــك النــوع مــن املجلس الــذي بإمكانــه أن يتــوىل الســلطة وال 
أتحــدث عــن املجلــس يف الظــروف العاديــة، أي عــىل ســبيل املثــال تنظيــم العــامل لنضالهــم 
يف املجالــس، بحثنــا األســايس هــو املجالــس والســلطة. لــو عدنــا قليــال اىل الــوراء نــرى بأنــه ويف 
الوقــت الــذي تراجعــت فيــه حركــة املجالــس ومالــت اىل الركــود اال اننــا نــرى بــأن الظــروف 
االجتامعيــة والسياســية للجامهــري وباألخــص مســألة البطالــة والفقــر أدى اىل أن تظهــر هــذه 

الحركــة مــرة أخــرى وبصيغــة أخــرى عــىل شــكل حركــة العاطلــني عــن العمــل يف كوردســتان.

يــوم 19 حزيــران عــام 1992، أي بعــد مــرور ســنة وعــدة أشــهر عــىل الحركــة املجالســية يف 
كوردســتان، ظهــرت حركــة قويــة ومهمــة لجامهــري العــامل والكادحــني والفقــراء عــىل شــكل 
اتحــاد العاطلــني عــن العمــل، يف نفــس ذلــك اليــوم هــدد هــذا االتحــاد الســلطة يف كوردســتان 
ــة موجعــة  ــة كانــت رضب ــت الســلطة. هــذه الحرك ــث أرعب ــام بتظاهــرات واســعة بحي بالقي
لســلطات األحــزاب القوميــة، حركــٌة لــو ُقــدر لهــا أن تتطــور، لــكان بإمكانهــا أن تَخلــق أوضاعــا 
ــذا  ــكال. ه ــن األش ــكل م ــية بش ــة املجالس ــاء الحرك ــد إحي ــث تعي ــتان بحي ــة يف كوردس ثوري
منــوذج يشــري بأنــه ومــع تراجــع الحركــة املجالســية ،اال أن محتواهــا االجتامعــي املتمثــل يف 
اعــرتاض ومقاومــة جامهــري العــامل والكادحــني بوجــه الســلطة يف كوردســتان كان قــد عــرب 

عــن نفســه مــرة أخــرى بهــذه الطريقــة. 

ــني عــن العمــل موضــوع آخــر ميكــن مناقشــته  الحديــث عــن أســباب تراجــع حركــة العاطل
ــيض  ــد م ــن وبع ــط، لك ــد فق ــوذج واح ــو من ــذا ه ــال، كان ه ــة ح ــىل أي ــل. ع ــكل منفص بش
28 ســنة عــىل قيــام الحركــة املجالســية، اال أن املعضــالت االجتامعيــة والسياســية، التــي 
أرشتــم اليهــا أنتــم، مل تُحــل بــل وزادت تفاقــام. الظلــم والقهــر والفســاد واإلهــامل والقتــل 
ــاداً.  هنــاك العديــد ممــن قتلــوا عــىل يــد الســلطة أثنــاء  بحــق الجامهــري أصبــح شــيئا معت
ــتبدادي.  ــد اس ــت اىل بل ــا تحول ــرى بانه ــتان ن ــاع يف كوردس ــا األوض ــا قارن ــرات، إذا م التظاه
الذيــن ُقتلــوا يف عــام 2011 اثنــاء التظاهــرات تجــاوز عــرة أشــخاص، يف التظاهــرات األخــرية 
تــم قتــل العديــد مــن املشــاركني وهــو مــا يعنــي بــان رد الســلطة عــىل مطالــب املتظاهريــن 

ــع.  ــل والقم كان بالقت

األرضيــة االجتامعيــة لظهــور الحركــة املجالســية يف كوردســتان متوفــرة، لكننــا يجــب أال 
ننــىس بــأن الحركــة املجالســية مرتبطــة بتيــارات سياســية معينــة، اذا مل تكــن هــذه التيــارات 
السياســية واالجتامعيــة قويــة ال ميكــن ان تكــون الحركــة املجالســية قويــة لذاتهــا وهــو مــا 
يؤكــده التاريــخ. ســبق وان قلــت بــان الحركــة املجالســية مســألة طبقيــة سياســية، أرضيتهــا 
ــة النبثاقهــا. العامــل  موجــودة يف أي زمــان إذا مــا توفــرت مجموعــة مــن العوامــل الرضوري
األول هــو باعتقــادي أن تكــون الحركــة الشــيوعية قويــة وأن تكــون الحركــة التحرريــة 

ــوة. ــرث ق ــم العــامل أك ــة للجامهــري وتنظي واالعرتاضي

ــلطة  ــارش لس ــي ومب ــل واقع ــي بدي ــية ه ــة املجالس ــان الحكوم ــد ب ــل تعتق ــول: ه آوات رس
الحركــة القوميــة الكورديــة، وهــل تعتقــد بــأن هــذه الحكومــة يف كوردســتان الرقيــة هــي 

ــران؟ ــالمية يف اي ــة اإلس ــل للجمهوري بدي

مؤيــد أحمــد: البديــل املجالــيس هــو بديــل لكافــة أشــكال ســلطة الربجوازيــة، الحديــث ليــس 
عــن هــذا بشــكل عــام. ولكــن يف ايــة لحظــة تأريخيــة ميكنــك أن تُســرّي الحركــة املجالســية، 
يجــب أن تكــون الرصاعــات الطبقيــة واالجتامعيــة والسياســية قــد وصلــت اىل مرحلــة ميكنهــا 
أن تَخلــق لهــا األرضيــة. يف كوردســتان العــراق اليــوم، ورغــم وجــود هــذا الشــعار باســتمرار 
ولكــن هــل ميكــن تحقيقــه اآلن؟ أعتقــد بأنــه غــري ممكــن يف الوقــت الراهــن. يجــب أن تحدث 
درجــة مــن التغــريات يف وضــع تلــك الحركــة التــي تُدافــع عــن املجالــس ودرجــة مــن تنظيــم 
الطبقــة العاملــة والكادحــني والجامهــري التحرريــة ودرجــة مــن تجســيد الوعــي الســيايس بهذه 
املســألة، تلــك هــي عوامــل تســاعد عــىل ظهورهــذه الحركــة وتقدمهــا اىل االمــام وأهــم مســألة 
هــي أن يكــون الخــط الشــيوعي الراديــكايل االجتامعــي يف كوردســتان قويــا. هــذا الخــط اليــوم 
يعــاين مــن التشــتت الواســع ولــه معضالتــه. عليــك أن تقــوم بتهيئــة عوامــل ظهــور الحركــة 

املجالســية وهــو مــا يعتــرب مــن إحــدى مهــام الشــيوعيني.   

فيــام يتعلــق بكوردســتان إيــران، مــع التغيــري الســيايس هنــاك، توجد، وبشــكل مبــارش، الفرصة 
لتأســيس املجالــس، ذلــك النــه لــو مل يتــم االقــدام عــىل تأســيس املجالــس فــان منوذجــا آخــر 
للحكــم ميكــن أن يحــل محــل ســلطة املجالــس. املجتمــع ال ميكنــه أن يقــف يف فــراغ، اذ ســيتم 
ــم  ــن أو يت ــني والتحرري ــامل والكادح ــل الع ــن قب ــه م ــم ملئ ــا أن يت ــراغ، فأم ــذا الف ــلء ه م
ــيل  ــة واألطــراف السياســية األخــرى ممث ــة الكوردي ــة القومي ــل مســلحي الحرك ــه مــن قب ملئ

الربجوازيــة الكورديــة ورشائحهــا املحيطــة بهــا.

آوات رســول : مــا هــي الخطــوات التــي يجــب عــىل الحركــة املجالســية أن تخطوهــا ، مالــذي 
يجــب عملــه يك تنجــح الحركــة املجالســية يف كوردســتان الرقيــة ؟ مالــذي يجــب فعلــه؟ 

ــداء التوجيهــات حــول هــذه املســألة، ولكــن ميكننــي  ــد أحمــد: رغــم إين ال أســتطيع اب مؤي
توضيــح بعــض الجوانــب. الخطــوة األوىل، باعتقــادي، هــي نــر التوعيــة مباهيــة املجالــس، 
ــىل الجامهــري أال تنتظــر ســلطة  ــم. يجــب ع ــد عاشــت أياديك ــل جي ــم عم ــه أنت ــا تفعلون م
األحــزاب، ميكــن أن يكــون لألحــزاب مــكان داخــل الحركــة املجالســية، املــكان الــذي يقــوي 
ــح  ــا مبصال ــا ملتزم ــا شــيوعيا تحرري ــك الحــزب حزب ــس وليــس الحــزب، اذا مل يكــن ذل املجال

ــك.  ــه أن يفعــل ذل ــراء ال ميكن جامهــري العــامل والكادحــني والفق

ــه اىل عــدم الوقــوع  ــران أن تنتب ــه عــىل الجامهــري يف كوردســتان إي ــة هــي ان الخطــوة الثاني
يف مصيــدة تالعبــات الــدول االمربياليــة الغربيــة ورقبائهــا االمربياليــني االخريــن وكذلــك دول 
ــي تتموضــع يف الفــراغ الحاصــل داخــل هــذه  ــارات الت ــك األحــزاب والتي املنطقــة ونفــس تل
الرصاعــات بــني هــذه الــدول. عــىل الجامهــري يف كوردســتان أن ال تقــع يف هــذا الفــخ بذريعــة 
ــة. مــن الــرضوري  ــة اإلســالمية اإليراني ــم القومــي ومــن قبضــة الجمهوري تحررهــا مــن الظل
توضيــح مــا يجــب عــىل الحركــة املجالســية القيــام بــه وكيــف يتــم تــويل الســلطة مــن قبــل 
ــام باعــامل الســلب والنهــب  ــا القي ــة أو طــرف م ــة جه ــس وعــدم افســاح املجــال الي املجال
ــك يجــب عــىل  ــدى املجالــس وغريهــا. كذل وأن يتــم جمــع الحاجــات األساســية للجامهــري ل
املجالــس أن ال تكتفــي بالتواجــد يف مــكان واحــد بــل تنتــر يف كافــة مــدن كوردســتان ويجــب 
أن تشــخص َمــْن ُهــم املدافعــون عنهــا، مــن هــم »أصدقــاء الشــعب ». تلــك مســائل يجــب 
أن يتــم العمــل عليهــا ويجــب حتــى كتابــة الئحــة عنــام تـُـدرك بــأن األوضــاع تســري نحــو هّبــة 

سياســية. مــن الواضــح بــأن األحــزاب الشــيوعية هنــاك تعمــل وفــق هــذا الســياق. 

نقطــة أخــرى هــي أن يكــون للمجالــس ذراعهــا املســلح خــالل تلــك التغــريات. عندمــا تكــون 
ــمح  ــها وال تس ــن نفس ــع ع ــا أن تداف ــم ميكنه ــا تنظي ــون له ــلح ويك ــا املس ــس ذراعه للمجال
لألطــراف املســلحة األخــرى أن تنتــزع منهــا الســلطة. عــىل املجالــس أن تُطبــق ذلــك النمــوذج 
الســيايس االجتامعــي الــذي تبنتــه املجالــس.  اذا أرادت املجالــس أن تســتلم الســلطة عليهــا، 
ــة ملطالــب جامهــري العــامل  ــن عــن املســائل األساســية والجوهري ــر، أن تُعل عــىل اقــل تقدي
والكادحــني والفقــراء كقوانــني، وأن تُطبقهــا كقوانــني مثــل الحريــة السياســية والفرديــة وحريــة 
التعبــري، حريــة املــرأة ومســاواتها. ال شــك بــأن جميــع األطــراف ال تســري وفــق هــذا املنطــق. 
ــو كانــت تركيبتهــا اإلنســانية مــن العــامل، اال انهــا مل متتلــك  أذا أسســَت املجالــس، وحتــى ل
ــس  ــك املجال ــى تل ــون وتتبن ــب أن تك ــح . يج ــا أن تنج ــا، ال ميكنه ــا تحرري ــارا اجتامعي مس
األفــكار التحرريــة، املحبــة لإلنســانية واملؤيــدة للمســاواة وتجعلهــا مــن أولويــات سياســاتها.

 

آوات رســول: هنــاك ســؤال يطــرح اآلن، رفعــت الحركــة القوميــة الكورديــة واحزابها السياســية 
ــا  ــان يف أوروب ــيس برمل ــا تأس ــن خالله ــد م ــة تري ــام الئح ــكل ع ــة بش ــتان الرقي يف كوردس
وتشــكيل حكومــة هنــاك. وهنــاك مــن يدعــي تأســيس دولــة. هــل تعتقــد بــان خطــوة كهــذه 
يكتــب لهــا النجــاح؟ أليــس منــوذج ســلطة املجالــس هــو األفضــل عندمــا تســتند اىل قاعــدة 
جامهرييــة؟ عــىل ســبيل املثــال كوردســتان الغربيــة )كوردســتان ســوريا غ.ا( لكــون البــي واي 
دي PYD اســتند اىل الجامهــري، رغــم وجــود بعــض االنتقــادات فيــام يتعلــق بهــذا الجانــب، إال 
أن اعتــامده عــىل الجامهــري كان ســببا يف نجاحــه. اال تعتقــد بــأن نظــام املجالــس هــو األفضــل 

للحكــم؟ هــل ميكنــك إعطــاء بعــض التوضيحــات فيــام يتعلــق بهــذا الجانــب؟

التتمة يف الصفحة االخرية

لقاء مع مؤيد أمحد حول احلركة اجملالسية يف كوردستان
 2019 / 3 / 20 أجراه آوات رسول من نشطاء جملس التضامن مع مجاهري كوردستان 
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مؤيــد أحمــد: هــؤالء الذيــن ينــون تشــكيل حكومــة، هــم يف الواقــع 
يريــدون فــرض أنفســهم عــىل الجامهــري. حتــى لــو قلــَت لهــم بــأن 
لديهــم  يرفضــون مشــاركتكم الن  فهــم  األفضــل  املجالــس هــي 
ــة أخــرى. السياســة  ــون اىل طبق نظــام آخــر ومصلحــة أخــرى وينتم
مســألة واقعيــة، سياســاتهم هــي مــن أجــل مصالحهــم وعــىل العــامل 
ــرى ان  ــة أخ ــة منطق ــران أو أي ــتان إي ــري كوردس ــني وجامه والكادح
تكــون سياســاتها واقعيــة ولخدمــة مصالحهــا هــي. ان املجالــس 
ــانية  ــا إنس ــا وأكرثه ــم تقدم ــة الحك ــرث أنظم ــية أك ــة املجالس والحرك
ــك  ــها وتل ــري نفس ــارشة للجامه ــلطة مب ــي س ــة وه ــا اجتامعي وأكرثه
ــا  ــة وحركاته ــأن الربجوازي ــدت ب ــا«. ســبق وان أك هــي »دميوقراطيته
االجتامعيــة يســتخدمونها بصيغــة مجالــس املحــالت. نحــن نتحــدث 
عــن نظــام ســيايس متكامــل، للجامهــري مطلــق الحريــة واالنتخابــات 
ــى ان  ــع، أي مبعن ــؤون املجتم ــر ش ــي تدي ــي الت ــارشة وه ــون مب تك

ــل. ــي أفض ــل واقع ــيس بدي ــام املجال النظ

ــة  ــة معين ــة قومي ــاج حرك ــه نت ــر، ان ــي واي دي، يشء آخ ــوذج الب من
دفعــت بسياســاتها املحــددة بطريقــة واعتــربت هــذا النمــوذج مــن 
الحكــم هــو األفضــل. إذا مــا قارنــا هــذا النمــوذج مــن الحكــم مــع مــا 
هــو موجــود يف كوردســتان العــراق االن ســوف أقــول لــك بأنــه هــو 
ــة  ــرأة وال توجــد التفرق ــة امل ــاك ضــامن لحري ــري الن هن االفضــل بكث
القوميــة والتمييــز القومــي بدرجــة كبــرية، تلــك هــي مــن مميــزات 
تلــك الســلطة أال إنهــا ال ميكــن أن تكــون منوذجــا تحرريــا يف املنطقــة. 

ــيوعيني  ــن الش ــل م ــا، جي ــا تحرري ــام 1991 منوذج ــا ع ــن طرحن نح
وجامهــري العــامل والكادحــني وجامهــري كوردســتان العــراق طرحــوا 
ــخ  ــك النمــوذج رغــم عــدم نجاحــه مــع كل األســف، اال ان التاري ذل
وضــع هــذا النمــوذج يف طريــق نضــال الجامهــري املتحــررة يف هــذه 

ــة. املنطق

ــاس.  ــتند اىل آراء الن ــي واي دي اس ــو ان الب ــؤايل ه ــول: س آوات رس
ــأن  ــول ب ــا أق ــري، ان ــودة آلراء الجامه ــي الع ــا ه ــة هن ــألة املهم املس
ــرث  ــا اك ــد نظام ــذا نحــن نري ــي وا دي ل ــص يف ســلطة الب ــاك نواق هن
ــي  ــيس واقع ــام مجال ــيس نظ ــد تأس ــي واي دي، نري ــن الب ــا م تقدم

ــد. ــت القصي وهــذا هــو بي

مؤيــد أحمــد: هــذا صحيــح، ولكــن دعنــي أقــول شــيئأ، منــوذج البــي 
واي دي ليــس منــوذج مجالــيس، املجالــس يجــب ان تكــون هي نفســها 
قــوة مســلحة وليــس حــزب معــني، حــزب يكــون هــو مســلحا والنــاس 
يأتــوا ليؤسســوا مجالســهم يف ظــل تلــك القــوة املســلحة. هنــاك فــرق 
بــني هاتــني املســألتني. اريــد هنــا ان أوضــح هــذا االمــر أكــرث، اعتقــد 
بأنهــا مســألة جديــة ومســألة مهمــة. هــذه املســألة، قريبــا ســتواجه 
جميــع تلــك األحــزاب التحرريــة والشــيوعية يف العــراق وإيــران 
واملنطقــة. أصــل املســألة هــي العــودة اىل إرادة الجامهــري، إرادة 
ــا،  ــم الجامهــري بأكمله ــراء وحوله جامهــري العــامل والكادحــني والفق

ــق  ــة ذات أف ــوة طبقي ــل ق ــن قب ــس م ــه املجال ــم توجي ــو مل يت ألن ل
تحــرري، ســتصبح فيــام بعــد ملــكا لطــرف آخــر وتنحــرف عن الســكة.

ــاين فهــو  ــا، أمــا االمــر الث ــاه له ــي يجــب االنتب هــذه اوىل األمــور الت
إرادة الجامهــري التــي يجــب أن يكــون لهــا معناهــا الواقعــي، املجالس 
هــي التــي تكــون مســلحة وهــي التــي تقــرر وعــىل جميــع األحــزاب 
تقويــة ومســاندة هــذا املســار وان تــرى هــذه األحــزاب قوتهــا مــن 
قــوة املجالــس وليــس العكــس. منــوذج البــي واي دي عكــس هــذا، هو 
ميلــك قــوة مســلحة ويؤســس نوعــا مــن نظــام »اإلدارة الدمقراطيــة 
ــا  ــأن حديثن ــوم ب ــه مســلحة، مــن املعل »أي شــكل اداري تقــوده قوت
ــا  ــه. م ــي واي دي أو ال يفعل ــه الب ــا يفعل ــول م ــور ح ــا ال يتمح هن
هــو مهــم يف نظــام املجالــس هــو أن تكــون الســلطة وكذلــك القــوى 
ــى األحــزاب األخــرى يجــب أن  ــس وحت املســلحة تحــت أمــرة املجال
تكــون صادقــة مــع نفســها. نحــن ويف الالئحــة التــي كتبناهــا قبــل 28 
ســنة مل نتحــدث فيهــا عــن أنفســنا ولــو بكلمــة كمنظمــة، بــل قلنــا 
يحــب أن تكــون الحركــة املجالســية قويــة ويجــب أن تكــون مســلحة، 
ــك ســتصبح كحــزب أو منظمــة جــزًء  ــت عــىل ذل ــا أقدمــت أن أذا م

مــن هــذه املنظومــة وســتصبح مدافعــا عنهــا ومتنــع انحرافهــا.

ــة  ــت للحرك ــة أو مانفيس ــاك الئح ــت هن ــو كان ــا ل ــول: رمب آوات رس
ــك؟ ــكة. مارأي ــن الس ــراف ع ــن االنح ــا م ــوف مينعه ــية س املجالس

مؤيــد أحمــد: حتــى لــو وجــدت الالئحــة ال تــدري مــا الــذي ســيحدث 
يف ظــل الرصاعــات داخــل املجالــس، كــون املجلــس ليس كتلــة تحررية 
ــا  ــس مكان ــس لي ــة. املجل ــارب التاريخي ــت التج ــام اثبت ــة ك متجانس
ــل بالعكــس الفــرق  ــة، ب ــه الرصاعــات السياســية والفكري تتوقــف في
هنــا هــو ان املجلــس يخلــق أجــواًء يك تســري فيــه الرصاعات السياســية 
ــي.  ــدم االجتامع ــار التق ــع مس ــة م ــون متطابق ــة وان تك ــكل حري ب
يجــب أن نعلــم بــان هنــاك داخــل املجلــس وبــني نشــطاءه رصاعــات 
ــة  ــن كيفي ــو ع ــث ه ــن الحدي ــات، لك ــذه الرصاع ــق له ــي الح ونعط
الدفــع بالنظــام املجالــيس اىل االمــام يف قلــب تلــك الرصاعــات وكيــف 
نصنــع منهــا النمــوذج األمثــل. كٌل يُفكــر بطريقتــه، اال ان األهــم هــو 
وجــود اتفــاق عــىل الحفــاظ عــىل النظــام املجالــيس واالصــل يف هــذا 

االمــر هــو العــودة إلرادة الجامهــري 

آوات رسول: جزيل الشكر اتعبناك ، واذا عندك آخر ما تقوله .

مؤيــد أحمــد: اشــكرك جزيــل الشــكر وأشــد عــىل يديــك وأمتنــى لــك 
املوفقيــة.
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