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البيان اخلتامي لالجتماع املوسع الثاني للجنة
املركزية ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق
افتتــح االجتــاع بالنشــيد االممــي والوقــوف
دقيقــة صمــت اجــاال للمضحــن مــن اجــل
االشــراكية و االنســانية .بعــد الرتحيــب
بالحضــور مــن قبــل املنســق العــام للجنــة
املركزيــة مؤيــد احمــد وانتخــاب هيئــة رئاســة
االجتــاع املؤلفــة مــن ينــار محمــد ومحمــد
شــنان ،متــت املوافقــة عــى جــدول اعــال
االجتــاع وثــم بــدء االجتــاع باعاملــه.

الموصل

كان ســقوط مدينــة املوصــل يف قبضــة تنظيــم داعــش مأســاة كارثيــة وعالمــة فارقــة يف
تاريــخ العـراق لســنوات مــا بعــد االحتــالّ .
ودل انســحاب الجيــش منهــا وتركهــا لقمة
ســائغة لتنظيــم وحــي عــى املديــات غــر االنســانية والطائفيــة التــي انغمســت فيهــا
الطبقــة الربجوازيــة الحاكمــة يف بغــداد ،بحيــث تف ـ ّرط بأمــان وســامة املاليــن مــن
اجــل حســاباتها ورصاعاتهــا الطائفيــة البائســة .كــا وان تعامــل الســلطات الحاكمــة
يف كردســتان مــع االهــايل النازحــة مــن املوصــل والغربيــة  -بحجــج محاربــة االرهــاب،
اثبتــت مديــات النعــرة والكراهيــة القوميــة تجــاه املاليــن مــن املدنيــن الضحايــا مــن
الناطقــن بالعربيــة .ولعــل القصــف املد ّمــر للمدينــة واالبــادة الجامعيــة لعــرات
اآلالف مــن املدنيــن يف مــرأى ومســمع مــن مجتمــع محــي وعاملــي غــر معــرض
لدليــل صــارخ عــى تع ّمــق ثقاف ـ ٍة عســكرتاري ٍة وقاتل ـ ٍة تــرر قتــل االنســان بســبب
معتقداتــه ،او دينــه او طائفتــة او قوميتــه؛ كــا يحصــل يف افــام هوليــوود التــي تبــث
وعيــاً زائفــاً او باألحــرى مقلوبــا بتجريــم كل مــن يتحــارب مــع الجيــش االمريــي
مصـ ّورة إيــاه باالرهــايب واالجرامــي مــا يعـ ّـر ايضــا عــن حقــد عنــري وقومــي.
كانــت اهــم االهــداف السياســية الحتــال العــراق عــام  2003هــي العمــل عــى
تكريــس الهويــة السياســية الدينيــة الطائفيــة والقوميــة مــا يخلــق بشــكل مبــارش
طبقــة برجوازيــة منتفعــة تحتــل املواقــع األوىل ضمــن هــذه املحاصصــة وهــي الكفيلة
واملكلّفــة مبحاربــة والغــاء الوعــي والهويــة الطبقيــة لــدى الجامهــر مــا كان مــن
شــأنه ان ُيحشّ ــد املاليــن بالضــد مــن هجمــة امربياليــة ونظــام رأســايل بامتيــاز .اذ مــا
الــذي تكســبه جامهــر العــال يف بغــداد وعمــوم البــاد مــن اســتقالل العـراق تحــت
حكــم الرمــوز الطائفيــة التــي تتنعــم بالباليــن وبــكل الســلطات؟ ومــا الــذي يكســبه
عــال كردســتان مــن الدعــم العاملــي لربجوازيــة اربيــل والســليامنية مــا جعلهــم
مــن اثــرى اثريــاء املنطقــة بحجــة تقريــر املصــر يف الوقــت الــذي يقطّــرون الرواتــب
ويفرضــون الفقــر عــى عــال وموظفــي الدولــة؟ ولعــل اقــى الــدروس كانــت مــن
نصيــب ســكان ســنجار وكوجــو مــن الطائفــة االيزيديــة ممــن صــاروا ضحايــا لكامشــة
ينــج منهــا اهــايل تلعفــر ورشقــاط وباقــي
االرهــاب االســامي والقومــي ،كــا ومل
ُ
املــدن يف املنطقــة الغربيــة.
احتفلــت برجوازيــة بغــداد وكردســتان مؤخ ـراً باختيــار مــن تســميهم «قــادة» مــن
الجيــل الثــاين للنظــام الرأســايل املحاصصــايت ممــن تدربــوا ومت ّرســوا يف مامرســة
الفســاد واالســتيالء عــى امــوال الجامهــر تحــت ذرائــع التمثيــل «القومــي والدينــي
والطائفــي» ومــا يســمونه باســتحقاقات هــي يف الحقيقــة قــرارات مــن االحتــال
االمربيــايل للعـراق بتحديــد الحصــص لهــم .وعنــد الحــوار الســيايس وطلــب االجوبــة
ررون قراراتهــم ومــا يدعونــه مــن حكمــة وقيــادة
مــن هــؤالء «القــادة» يف االعــام يـ ّ
بقصــص وهميــة عــن نضــاالت اســطورية ومالحــم تأريخيــة فولكلوريــة .ولعــل الــدور
األول املسـ َند لهــم مــن قبــل ســلطات االحتــال االمريــي التــي مل تغــادر العـراق يومـاً
هــو تغيــر السياســات االقتصاديــة للعـراق مــا يتســبب بتدمــر القاعــدة الصناعية يف
العـراق ،وينتــج بترسيــح جيــش مــن الطبقــة العاملــة ممــن يفقــدون عملهــم ويعــم
الفقــر والشــلل عــى طبقــة عاملــة مليونيــة ،لــي يتضــاءل حجــم التهديــد الطبقــي
ملصالــح الربجوازيــة.
ـآس عــى املاليــن يف املوصــل والغربيــة،
يف الذكــرى الخامســة ملــا تســبب بكــوارث ومـ ٍ
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كانــت الربجوازيــة تحتفــل بـ»قائدهــا» الشـ
َ
الجميــع يف خطابــه بــان يلتزمــوا بدســتور املحاصصــة والتعايــش الســلمي مــا بــن
امــراء الحــرب؛ واحتفلــوا مبواقعهــم ومكاســبهم بينــا تعــاين املاليــن مــن الطبقــة
العاملــة األم ّريــن يف حياتهــا اليوميــة .بعــد  16ســنة مــن االحتــال ال ت ـزال الدولــة
تســتورد الكهربــاء مــن ايــران ،كــا ويعــاين مليونــا نــازح ونازحــة مــن الســكن يف
خيــم مــع حلــول موجــة مــن الحــر الــاذع .وتحــرق مئــات الحقــول الزراعيــة للحنطــة
بحرائــق مصطنعــة يف ديــاىل ونينــوى وصــاح الديــن وتلعفــر وكركــوك .وقــد شــهدت
بعــض املــدن العراقيــة يف االشــهر املاضيــة نفــوق ملاليــن االســاك ايضــا مــا تســبب
بخســائر طائلــة باالضافــة اىل تســمم اآلالف مــن اهــايل البــرة بامليــاة امللوثــة .ويبــدو
ان حــرب الكــوارث البيئيــة املفتعلــة تــأيت كاســتمرارية لحــروب التفجــرات والحــروب
الطائفيــة واســتعباد النســاء واالطفــال ،وكل مــا مــن شــأنه ان يفــرض االزمــات عــى
املاليــن مــن الطبقــة العاملــة مــا يشــلهم عــن مقاومــة الســلب والنهــب املنظّــم
لرثواتهــم مــن قبــل الربجوازيــة.
هــل تظــل الجامهــر مستســلمة لوضــع الكــوارث والترسيــح والخصخصــة واالفقــار
والنــزوح واالســتعباد للنســاء بينــا هــي تراقــب الربجوازيــة تتنعــم برثواتنــا عــى
شاشــات الفضائيــات؟ واىل متــى يفرضــون الفقــر عــى  %99مــن الجامهــر بينــا
يتســابقون عــى الغنائــم واالســتحقاقات واملناصــب واملجالــس .وهــل كان هــذا
املخطــط الراســايل إلثــراء  %1وفــرض الجــوع والحرمــان والفقــر عــى  %99اثنــاء
ع للتفكــر بــان العمليــة السياســية
احتــال العــراق؟ نعــم ،وليــس هنــاك اي دا ٍ
خرجــت عــن ســكتها بطريــق خاطــئ ،وال حاجــة التهــام املســؤولني بالفســاد وكأن
ذلــك اكتشــاف جديــد .ان الفســاد جــزء ممنهــج مــن التخطيــط االمربيــايل لحكومــة
االحتــال والتــي تتوقــع مــن زبانيــة الفســاد بــان يبحثــوا عــن اماكــن خــارج العـراق
لحفــظ ثرواتهــم التــي ســلبوها مــن خزائــن الدولــة ،وبالنتيجــة تصبــح هــذه الــروات
مــن نصيــب الحكومــات الغربيــة التــي خططــت لالحتــال.
هــل يكفــي ان نقــوم بتحليــل هــذا املشــهد الســيايس كمتفرجــن ،ام نســعى لبنــاء
واقعــي لوعــي ثــوري ينــأى عــن الخرافــات واالســاطري التــي تلجــأ اليهــا رمــوز الطبقــة
الحاكمــة ،ويعمــل عــى تســليح الصــف الطليعــي مــن الطبقــة العاملــة ومــن النســاء
والشــباب لتنظيــم الجامهــر العاملــة بالضــد مــن الحكومــة الربجوازيــة التــي نصبهــا
االحتــال والتــي تعيــد انتــاج نفســها يف كل مرحلــة انتخابــات حتــى ولــو حــر
صناديــق االقــراع نســبة قليلــة مــن الســكان .ان حقيقــة األمــر هــي ان املترضريــن
مــن هــذا النظــام الراســايل املبنــي عــى الفســاد واملحاصصــة هــم االكرثيــة الســاحقة
وكل مــا يحتاجونــه هــو الوعــي الثــوري وتنظيــم الصفــوف ضمــن حــزب ثــوري
يســعى لخــاص الطبقــة العاملــة مــن كابــوس االومــات املســتمرة للنظــام الراســايل
الحاكــم ويفــرض الرفــاه واملســاواة والســلم واألمــان للجميــع والحاميــة االجتامعيــة
للمــرأة مــن تجــاوزات الفكــر الدينــي واجـرام الذكوريــة العشــائرية .ومــن هنــا قــرر
البديــل خطواتــه الواقعيــة لبنــاء منظمــة سياســية لتنظيــم العــال والنســاء والشــباب
لتحقيــق االشــراكية وانقــاذ الجامهــر مــن براثــن الراســال وممثليــه مــن االح ـزاب
الدينيــة والطائفيــة والقوميــة .ولقــد وصلــت أزمــات النظــام الرأســايل الحاكــم اىل
حــد يصعــب معــه اســتمرارها بالحكــم وبــدأ يتكلــم الجميــع حــول التغيــر القــادم
ومــن ضمنهــم رمــوز الربجوازيــة التــي تأمــل ان يكــون التغيــر محــدوداً ويصــب يف
مصالحهــا ويــدر االمــوال عليهــا ،اال ان التغيــر الــذي تريــده الجامهــر هــو قلــب
هــذا النظــام رأس ـاً عــى عقــب بحيــث تكــون جامهــر العــال والنســاء عــى اعــى
الهــرم وتفــرض وضــع املســاواة والحريــة والكرامــة للجميــع .ولرنفــض املقولــة الســائدة
يف الشــارع برفــض االح ـزاب والسياســة والتــي هــي مقولــة منقوصــة بــل ومغرضــة
اذ انهــا تهــدف متييــع الوعــي والسياســة الطبقيــة لــدى العــال وتهــدف ايضــا دفــع
ومنــع النــاس عــن السياســة وتركهــا للربجوازيــة بالنتيجــة؛ واملقولــة املطلوبــة هــي
نعــم للعمــل الســيايس الثــوري الطبقــي ضمــن تنظيــم شــيوعي حســم امــره مــع
اح ـزاب اليمــن املتطــرف مــن االســاميني الطائفيــن او القوميــن.
 14حزيران
ينار محمد

تضمــن جــدول اعــال االجتــاع :اوال،
تقريــر عــن نشــاطات املنظمــة ،ثانيــا ،اســس
وماهيــة التنظيــم واســلوب العمــل الشــيوعي
وآليــات تطويــر منظمــة البديــل الشــيوعي،
ثالثــا ،سياســتنا تجــاه االوضــاع السياســية يف
العـراق ،رابعــا :املؤمتــر القــادم ملنظمــة البديــل
الشــيوعي يف العـراق ،واخــرا ،انتخــاب املنســق
العــام للجنــة املركزيــة للمنظمــة.

عقــدت اللجنــة املركزيــة ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف العـراق
اجتامعهــا املوســع الثــاين (البلنــوم الثــاين) يف بغــداد يومــي -10
 11مــن شــهر أيــار الجــاري بحضــور اكرثيــة اعضائهــا واعضــاء تنــاول االجتــاع التقريــر املركــزي وتقاريــر اللجــان املحليــة
واالعــام حــول اعــال ونشــاطات املنظمــة خــال الفــرة التتمة يف الصفحة 3
اللجــان املحليــة للمنظمــة ولجنــة تنظيــم الخــارج.
املنرصمــة منــذ االجتــاع املوســع االول يف ايلــول  2018حيــث

تم تقييم انجاز اولويات عملها والعوائق التي اعرتضتها.

نقاط للنقاش ،مقدمة لالجتماع املوسع الثاني للجنة

املركزية ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق

مؤيد امحد

قدمــت النقــاط العامــة التاليــة للنقــاش بخصــوص فقرتــن كان عنــوان الفقــرة األوىل «أســس التنظيــم الشــيوعي وماهيــة يف العــراق».
مــن فق ـرات االجتــاع املوســع الثــاين للجنــة املركزيــة ملنظمــة أســلوب العمــل الشــيوعي وكيفيــة وآليــات تطويــر عمــل
البديــل الشــيوعي الــذي انعقــد يف بغــداد يومــي  11-10مــن منظمــة البديــل الشــيوعي» ،وعنــوان الفقــرة الثانيــة «سياســة باإلضافــة إىل املهــام العمليــة والتنظيميــة التــي مل أوردهــا هنــا،
التتمــة ص3
منظمــة البديــل الشــيوعي تجــاه األوضــاع السياســية الراهنــة متحــور بحثــي حــول التــايل:
شــهر أيــار .2019

رسالة مواساة للرفيقة علياء علي لفقدان شقيقها الشاب حسام سيف
الدين يف جمزرة اجمللس العسكري يف السودان حبق املعتصمني

أقدمــت قــوات املجلــس العســكري
االنتقــايل يف الســودان عــى ارتــكاب
جرميــة دمويــة بشــعة ،قــل مثيلتهــا،
ضــد املعتصمــن أمــام بنايــة مقــر
القيــادة العامــة يف الخرطــوم يــوم
أمــس .راح ضحيــة هــذا العمــل
االجرامــي حــوايل  36شــخصا مــن
املعتصمــن وجــرح أكــر مــن مئــة
 ،وفوجعنــا اليــوم بخــر وقــوع
الشــاب العزيــز حســام ســيف الديــن
قتيــا ضمــن ضحايــا هــذه اإلبــادة
الجامعيــة.
حســام ســيف الديــن هــو األخ
الشــقيق لرفيقتنــا العزيــزة عليــاء
عــي عضــوة لجنــة تنظيــم بغــداد
ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف
العــراق.

حســام ســيف الديــن ،مثلــه مثــل
املاليــن مــن الشــباب والشــابات
والجامهــر املحرومــة املنتفضــة
اليــوم يف الســودان ،كان يناضــل
ضــد االســتبداد والحرمــان والفقــر
والبطالــة ويتطلــع اىل كســب
حيــاة حــرة ورغيــدة وآمنــة .ناضــل
كمعتصــم شــاب ومــن خــال
االنتفاضــة الجامهرييــة للخــاص مــن
مــايس مجمــل النظــام االقتصــادي
والســيايس القائــم يف هــذا البلــد
والــذي تربــع عــى عرشــه الدكتاتــور
عمــر البشــر وأمثالــه لعقــود وعقــود
مــن الزمــن.

الفقــر والبطالــة ومســتقبل غــر
آمــن يف الســودان والذيــن يشــكلون
القــوة الطبقيــة واالجتامعيــة
الرئيســية والنــواة الصلــدة لالنتفاضــة
الجامهرييــة العارمــة الحاليــة يف
البــاد.

ســتبقى ذكــرى العزيــز
حســام ســيف الديــن ورفاقــه
حيــا يف قلوبنــا وقلــوب
جميــع املناضلــن الثوريــن
ضــد النظــام الربجــوازي.
نقــدم مواســاتنا القلبيــة
للرفيقــة عليــاء عــي وجميــع
أفــراد العائلــة وأصدقائهــم
بهــذا املصــاب األليــم
ونشــارك أحزانهــم يف هــذا
الوقــت العصيــب.

هــو وزمالئــه املعتصمــن ،ضحــوا
بحياتهــم مــن اجــل قضيــة التحــرر
مــن بشــاعات النظــام الرأســايل
القائــم ،مــن الظلــم والفقــر
واالســتغالل وكســب حرياتهــم
وحقوقهــم ومــن أجــل حيــاة
ســعيدة .ان مكانهــم ودورهــم لجنة تنظيم بغداد
النضــايل هــذا لــن يتأثــر مبــا ســيؤول ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف
كان ضمــن املاليــن مــن الشــباب اليــه الــراع الســيايس واالجتامعــي العـراق
املحرومــن داخــل عوائــل الطبقــة الهائــل الجــاري يف الســودان اآلن.
2019-6-4
العاملــة والكادحــن الذيــن يواجهــون

ندين بشدة االعتداء على مقر احلزب الشيوعي العراقي يف البصرة
كل مــن يقــف بوجههــم وبوجــه منهجهــم الرجعــي ،فاغتيــال العــارم مــن قبــل الجامهــر واحتجاجاتهــا املتكــررة.
السياســيني ونشــطاء الحركــة االحتجاجيــة والنســاء املتحــررات
ومهاجمــة التجمعــات االعرتاضيــة للعــال وخنــق الحريــات نحــن يف الوقــت الــذي نديــن بشــدة هــذا االعتــداء االجرامــي
والحقــوق السياســية واملدنيــة وغريهــا مــن االعــال القمعيــة ونحمــل الحكومــة مســؤولية معاقبــة مرتكبــي هــذه الجرميــة،
يشــكل ســجلهم اإلجرامــي بحــق الجامهــر .ان مامرســة نناضــل جنبــا إىل جنــب الطبقــة العاملــة والكادحــن والشــباب
الرتهيــب والرتعيــب مــن قبــل امليليشــيات املســلحة لتيــارات والشــابات وجميــع التحرريــن للوقــوف بوجــه هــذه القــوى
اإلســام الســيايس لفــرض ســطوتها وهيمنتهــا ليــس باألســلوب امليليشــية والخــاص مــن براثــن حكمهــا.
الجديــد ،فمنــذ احتــال الع ـراق عــام  ٢٠٠٣مــن قبــل أمريــكا منظمة البديل الشيوعي يف العراق
وهــي متــارس هــذا الــدور وســط انهيــار الوضــع األمنــي يف
العـراق .انهــا وســيلة هــذه القــوى األهم الســتمرارهم واســتمرار ٢٠١٩ / ٦ / ٣
تيــارات اإلســام الســيايس يف الحكــم والتــي تواجــه بالغضــب

تعــرض مقــر الحــزب الشــيوعي العراقــي يف مدينــة البــرة اىل
اعتــداء بقنبلــة يدويــة فجــر يــوم الثــاين مــن حزيــران ٢٠١٩
مــا أســفر عــن إلحــاق أرضار ماديــة بالبنايــة.
هــذا االعتــداء حلقــة جديــدة مــن سلســة االعتــداءات التــي
تعرضــت لهــا مقــرات الحــزب املذكــور يف كل مــن مدينتــي
النارصيــة وســوق الشــيوخ مــن قبــل ميليشــيات األحــزاب
اإلســامية معروفــة الهويــة إثــر ترصيحــات النائبــة هيفــاء
األمــن الشــهر املــايض.
ان تاريــخ هــذه امليليشــيات مــيء بالجرائــم البشــعة بحــق

ندين عسكرة أجواء كوردستان ,بيان منظمة البديل الشيوعي يف العراق
القاتل بريء مادام رج ً
ال !!

سناء العاجي

سياسة العصا واجلزرة ،هل ستنفع مع إيران !؟

ص2

يف الرد على تساؤالت حول انتفاضه السودان ،ووقائع املؤمتر

ص2

عبد اللـه صاحل

ندين اعتقال أعضاء ( اجليل اجلديد ) ومهامجة مقراتهم !

الصحفي يف لندن
ص4
ص2

كوردستان العراق ،االوضاع السياسية ،االحتجاجات االجتماعیة واآلفاق
املختلفة /القسم الثالث

نادر عبد احلميد

ص5

رحلت الناشطة النقابية االشرتاكية مريتل ماكفرسون
ثريا طاهر

ص6

االنتحار يف العراق

هديل وضاح

ص2

مؤيد امحد

ص7

بيان احتاد اجملالس و النقابات العمالية يف العراق حول
مواجهة عمال الصناعات اجللدية

ص3

بيان االحتادات العمالية يف العراق حول برنامج االمم املتحدة
ص6
منظمة البديل الشيوعي يف العراق ومنظمة حرية املرأة يف
العراق تتضامنان مع االنتفاضة يف السودان
ص8

الصفحة 								2
هديل وضاح
شــهدت الفــرة االخــرة الكثــر مــن حــوادث
االنتحــار يف العــراق نتيجــة تــردي االوضــاع
االقتصاديــة وغيــاب االمــن والبطالــة والتفــكك
االرسي الــخ ...ان ازديــاد نســبة الظواهــر الســلبية
التــي تهــدد امــن املجتمــع بــأرسه باتــت تشــكل
خطـرا كبــرا ،ويف الوقــت الراهن ادى منــط الحياة
التعيــس والعــوز املــادي الــذي اخــذ يضــع بكاهل
ثقلــه عــى املــرء ،ادى بهــذا االنســان اىل ان يلجــأ
بصــورة مبــارشة اىل ان يضــع حــدا لتعاســته اي
االنتحــار ،وهــو الحــدث الــذي يفعلــه عمــدا لقتــل نفســه نتيجــة اليــأس او االضطرابــات
ـب قبـ َـل الجســد حيــث يقتــل االرادة
النفســية ،ولعلــه االمــر الــذي يسـ
ُ
ـتهدف العقـ َـل والقلـ َ
ويلغــي مفهــوم الحيــاة.

الــغد االشــرتاكي  -العدد5

 19حزيران 2019

االنتحار يف العراق

احيانــا علينــا ان نبقــي عــى مســاحة مــن االمــان هــي التــي تحمينــا مــن القلــق والخــوف ومكافحــة االنتحــار.
والرتصــد والتكهــن ،عــى االنســان ان يتامكــر عــى نفســه وان يألــف طريقــة مصطنعــة تخــدر
وعيــه لوهلــة مــن الزمــن وخاصــة يف االزمــات لتجنــب املبالغــة يف التفكــر وتضخيــم االمــور امــا يف الع ـراق فقــد اشــارت احصائيــات مجلــس القضــاء العراقــي للفــرة مــن 2013_2003
واعطاءهــا اكــر مــن حجمهــا ألنهــا حتــا ســوف تنعكــس اثارهــا بصــورة ســلبية عــى حيــاة اىل وجــود  1532حالــة انتحــار ،وهــو مــا يــرز مشــكلة حقيقيــة اجتامعيــة ،فاالنتحــار يف جــزء
االنســان وتشــتت اتزانــه وتنتــزع امانــه الداخــي وتوصلــه اىل الضيــاع التــام حيــث تجعلــه منــه يعــر عــن احتجــاج قــايس ضــد االوضــاع الســيئة التــي تعيشــها اوســاط الشــباب ،بســبب
يضحــي بنفســه ويقــدم حياتــه رضيبــة يف ســبيل التخلــص مــن جميــع املعوقــات الداخليــة غيــاب االفــق الحقيقــي والخــاص مــن مشــاكل البطالــة.
والظــروف الســيئة التــي يعيشــها املــرء بعــامل مــيء بالضغوطــات ،هــذا هــو االستســام التــام الشــك بــأن االنخ ـراط يف النضــال االشــرايك عــر االنضــام لصفــوف نضــال الطبقــة العاملــة
للمــوت ،ان ولــع االنســان الطفــويل يدفعــه ملعرفــة كل يشء بشــكل مثــايل ولكــن الحقيقــة مــن أجــل تغيــر هــذا الواقــع املأســاوي وإيجــاد عــامل تســود فيــه الحريــة واملســاواة وينعــم
املأســاوية اعقــد مــا كان يظــن ،فيبــدأ بتكويــن صــور يقــارن بهــا الحيــاة املثاليــة التــي دونهــا فيــه االنســان بالعيــش الكريــم ،ســيخلق لــدى االنســان حاف ـزا قويــا يدفــع بــه اىل التمســك
يف جوفــه وبــن الحيــاة الواقعيــة البخيلــة يف تحقيــق هواياتــه ،ومحاولــة ايجــاد ارضيــة مشــركة باالمــل والنظــر اىل الحيــاة مــن زاويــة مرشقــة ومــن ثــم االبتعــاد عــن االفكارالطوباوبــة
بينهــا ،فرسعــان مــا يبــدأ بالحــاق االذى الفكــري لنفســه اوال ثــم االذى الجســدي ،حيــث املثاليــة التــي تدفــع بــه اىل اللجــوء اىل االنتحــار
يتحــول بركانــا ثائ ـرا عــى كل يشء ال يســتطيع ولــن يســتطيع أحــد مــن إخــاده.

ان االنتحــار او هــذه الفكــرة املقيتــة هــي مــن اكــر االمــور تعقيــدا ،فهنــاك اختــاف يف وألن ظاهــرة االنتحــار ال تقــوم يف مجتمــع واحــد ،ألنهــا ظاهــرة عامليــة« ،يلقــى مــا يقــارب
اســاب االنتحــار وطــرق تفكــر االنســان ومصائــب أخــرى كثــرة جــاءت بعــد تفكــر ثــم  800000شــخص حتفــه كل عــام بســبب االنتحــار» .فقــد خصصــت االمــم املتحــدة يومــا هديل وضاح
عجــز عــن التغيــر ثــم إعــان للهزميــة أمــام تفــي ظواهــر اجتامعيــة اصبحــت حاجـزا أمامــه ,عامليــا لهــذه الظاهــرة هــو العــارش مــن ايلــول مــن كل عــام لحشــد الدعــم الــدويل ملنــع 2019/6/18

ً

القاتل بريء مادام رجال !!

سناء العاجي
يف مدينــة العرائــش ،شــال املغــرب ،ذبــح أب
ابنتــه املراهقــة التــي كانــت تبلــغ مــن العمــر
حــوايل  16ســنة ،بســبب رســائل واتســاب كانــت
تتبادلهــا مــع حبيبهــا ،قبــل أن يكتشــفها األب.
إىل هنــا ،نحــن أمــام جرميــة بشــعة تطــرح أمامنــا
مجــددا كل أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه
النســاء يف عــدد مــن بلداننــا ،وتطــرح أيضــا
إشــكالية الوصايــة التــي متارســها العقليــة
الذكوريــة عــى املــرأة مــن طــرف املجتمــع عمومــا ،ومــن طــرف أفــراد األرسة عــى وجــه
الخصــوص.
عقليــة متنــح للرجــال كل الحقــوق عــى النســاء ،مبــا فيهــا الحــق يف ســلب حيواتهــن إن ارتــأوا
أن «هنــاك مــا يــرر لهــم ذلــك» ،تحــت ذريعــة الــرف واألخــاق.
بالفعــل ،تعتــر ظاهــرة جرائــم الــرف شــبه منعدمــة يف املغــرب .حــاالت مثــل مــا وقــع يف
العرائــش تبقــى اســتثنائية .لكــن حدوثهــا ،مهــا كان اســتثنائيا وغــر شــائع ،يطــرح إشــكاالت
عــدة تتعلــق بالعالقــة بــن الجنســن والســامة الجســدية والوصايــة الذكوريــة وغريهــا.
حني يقتل رجل زوجته أو ابنته ،فنحن نعتربه ضحية ونعترب القتيلة مجرمة
ثــم ،مــن منظــور أخالقــي محــض ،إذا كان األب ،ومعــه آخــرون ،يعتــرون أن ســلوك الفتــاة
غــر أخالقــي؛ فهــل يكــون القتــل أخالقيــا؟ أيهــا أفظــع ،تبــادل رســائل مــن طــرف مراهقــة
مــع شــخص تعتــره حبيبهــا ،أم القتــل والذبــح؟

الكارثــة ال تتوقــف هنــا ،إذ أن الخــر الــذي نرشتــه بعــض الجرائــد الورقيــة واإللكرتونيــة يف أشــخاص يدافعــون عــن القاتــل ويجــدون لــه التربي ـرات ،هــم أشــخاص قــد يقتلــون إذا مــا
املغــرب ،تلقــى ع ـرات التعليقــات املخيفــة واملرعبــة ...تعليقــات تشــيد بــاألب وبجرميتــه ،أتيحــت لهــم الظــروف لذلــك!
وتجــد لــه األعــذار .هنــاك مــن اعتــره «رجــا فــذا دافــع عــن رشفــه» وهنــاك مــن تعاطــف
معــه «بســبب تربيــة البنــات الصعبــة التــي قــد تجعــل أبــا يدخــل الســجن» وهنــاك مــن الم ومــرة أخــرى ،ســيأيت علينــا مــن يقــول بأنــه ،حتــى يف الغــرب املتقــدم ،هنــاك جرائــم قتــل
ضــد النســاء .هــذا صحيــح .يف بلجيــكا مثــا ،ســنة  ،2018كان عــدد النســاء ضحايــا جرائــم
الضحيــة عــى أخالقهــا ،ألنهــا بذلــك تســببت يف ارتــكاب األب للجرميــة!
قتــل النســاء ( )femicideأكــر مــن عــدد ضحايــا اإلرهــاب .إيطاليــا أيضــا تعــرف أرقامــا
يف كل الجرائــم عــر الكــون ،يعتــر القاتــل مجرمــا ...إال عندنــا ،حــن يقتــل رجــل زوجتــه أو مهولــة لجرائــم القتــل ضــد النســاء مــن طــرف األقــارب.
ابنتــه ،فنحــن نعتــره ضحيــة ونعتــر القتيلــة مجرمــة ألنهــا تســببت يف فقدانــه ألعصابــه ،مــا
لكــن الفــرق أنهــم ،هنــاك ،يدينــون جرائــم القتــل تلــك مجتمعيــا وقانونيــا .هنــاك أبحــاث
«اضطــره» لقتلهــا!
علميــة ومقــاالت صحافيــة مخصصــة للموضــوع .هنــاك إدانــة كبــرة .وهنــاك ،خصوصــا،
مجتمــع تنقلــب فيــه كل املعايــر :حــن تحــدث جرميــة إرهابيــة يف أي بقعــة مــن العــامل ،نجــد لــن يجــد املجــرم ذاك التعاطــف الغريــب الــذي نجــده عندنــا .لــن يعتــر أحــد أن الضحيــة
جحافــل املعلقــن تــرر الجرميــة بسياســيات حكوميــة وبالقهــر وبالفقــر وباملؤامــرة وبــكل مــا مســؤولة عــن مــا يقــع للقاتــل املســكني الــذي بســببها ،أصبــح مجرمــا وســيدخل الســجن.
ميكــن مــن عبــث .بــل وتوجــه اللــوم ملــن يتضامنــون مــع الضحايــا أو يدينــون اإلرهابيــن!
الخالصــة املرعبــة لــكل هــذا هــي أن أشــخاصا يدافعــون عــن القاتــل ويجــدون لــه التربيـرات،
حــن يقتــل رجــل زوجتــه يف أي بلــد يف العــامل ،يعتــر األمــر جرميــة .بــل إن جرائــم قتل النســاء هــم أشــخاص قــد يقتلــون إذا مــا أتيحــت لهــم الظــروف لذلــك! لنتأملهــا!
بســبب انتامئهــن الجنــي مــن طــرف الــزوج أو الــزوج الســابق أو الخطيــب ،تحمــل اســا
يف معظــم اللغــات الالتينيــة ( .*.. .)féminicide \femicide \feminicidio \femminicidioكاتبــة وصحافيــة مغربيــة ،حاصلــة عــى الدكتــوراه يف علــم االجتــاع مــن جامعة «ســيانس
تســميات تعــرف ،ابتــداء مــن اللغــة ،بنوعيــة معينــة مــن الجرائــم تكــون فيهــا املــرأة ضحيــة بــو إيكــس أون بروفانــس» الفرنســية ،وقــد تناولــت رســالتها للدكتــوراه موضــوع الجنســانية
والعزوبــة يف املغــرب .لهــا مشــاركات مكثفــة يف العديــد مــن املنابــر املغربيــة واألجنبيــة.
العتبارهــا أنثــى.
نــرت لهــا روايــة «مجنونــة يوســف» ســنة  2003كــا ســاهمت يف تأليــف ثــاث كتــب
أمــا عندنــا ،فحــن يقتــل رجــل زوجتــه أو يذبــح ابنتــه ،وحتــى قبــل أن نعــرف الســبب (وكأن مشــركة تتنــاول الصحافــة وملفــات اجتامع ّيــة يف املغــرب.
هنــاك أســبابا تجيــز القتــل) ،يعتــر كثــرون ،نســاء ورجــال ،أنــه بالتأكيــد عــرف منهــا ســلوكا
مشــينا دفعــه لقتلهــا .هكــذا ،تصبــح القتيلــة مســؤولة ...ويصبــح القاتــل مظلومــا يســتحق 2019/6/18
التعاطــف.

ندين اعتقال أعضاء ( اجليل اجلديد ) ومهامجة مقراتهم !
تشــن قــوات « اآلســايش» منــذ عــدة أيــام حمــات اعتقــال ومداهــات ملق ـرات ( الجيــل
الجديــد ) يف مــدن الســليامنية وحلبجــة حيــث تــم اعتقــال عــدد من اعضــاءه .التهمــة املوجهة
لهــؤالء ومداهمــة مقراتهــم مــن قبــل « اآلســايش «هــي بدعــوى االســتعامل غــر املــروع
ألجهــزة املوبايــل وتســتند حســب قولهــم اىل نصــوص قانونيــة  .أيــا كانــت الحجــج فــان هــذه

الحمــات واملداهــات واالعتقــاالت بهــذه الطريقــة تعــر عــن اظهــار القــوة وهــي تهديــد ندين هذه االعامل القمعية وهذا الخنق البسط الحقوق والحريات السياسية .
الي طــرف وصــوت معــارض الحــزاب الســلطة و يف األســاس ترعيــب لجامهــر كوردســتان
ـق لحرياتهــا السياســية  .ان تأريــخ ســلطة األحـزاب القوميــة يف ٌ كوردســتان هــو تأريــخ منظمة البديل الشيوعي يف العراق
وتضييـ ٌ
قمــع املعارضــن السياســيني بأيــة ذريعــة كانــت .
٢٠١٩ / ٥/ ٨

ندين عسكرة أجواء كوردستان

إن التحالــف الثنــايئ الــذي جــرى بــن الحــزب الدميقراطــي و حركــة التغــر خــال األشــهر
املاضيــة  ،اضعــف مــن موقــع االتحــاد الوطنــي يف الــراع بوجــه الحــزب الدميقراطــي.

وفقــا لــوكاالت األنبــاء حــدث إشــتباك مســلح بــن القــوات العســكرية التابعــة لالتحــاد
الوطنــي الكوردســتاين ومســلحي حــزب التغــر يف مســاء يــوم الثالثــاء املنــرم ( )٢٠١٩\٦\١١
أمــام املقــر الرئيــي لحركــة التغــر يف مدينــة الســليامنية مــا أســفر عــن ســقوط أحــد أعضــاء اللجــؤ اىل إســتعامل الضغــط و التنكيــل و اإلعتقــاالت كان و ال يــزال األســلوب املتبــع و
املــارس لســلطة أحــزاب الحركــة القوميــة الكورديــة بهــدف إرعــاب الجامهــر و تضييــق إن هــذه الحادثــة و الحــوادث الســابقة ،كحملــة قــوات األمــن يف الســليامنية يف إعتقــال
حركــة التغــر قتيــا هــو املدعــو ريبنــد فرهــاد.
مجموعــة مــن أعضــاء و نشــطاء حركــة( الجيــل الجديــد) و رئيســها ،هــو جــزء مــن سياســة
الخنــاق عــى الحريــات السياســية يف كوردســتان.
العســكرة امليليشــية التــي يحاولــون إضفاءهــا عــى الوضــع الســيايس يف كوردســتان
مهــا كانــت األســباب التــي تقــف خلــف هــذا األشــتباك املســلح  ،و بغــض النظــر عــن
الـراع الجــاري بــن اإلتحــاد و حركــة التغــر ،وعــن املحتــوي املعــادي للجامهــر لهــذا الـراع
 ،يوضــح بإنــه ليســت هــذه هــي املــرة اإلوىل التــي تُ ّعــرض فيهــا القــوى امليليشــية املســلحة
التابعــة لالتحــاد الوطنــي الكردســتاين و الحــزب الدميقراطــي الكوردســتاين امــن و أمــان
جامهــر كوردســتان للخطــر ،و يتهربــون مــن املســؤولية يف كل مــرة عــر إختــاق مختلــف
الحيــل و الذرائــع الواهيــة .

نحــن يف منظمــة البديــل الشــيوعي نشــجب و نســتنكر جميــع محــاوالت األطـراف املتصارعــة
إن حادثــة ليلــة أمــس هــي إنعــكاس لألوضــاع السياســية املضطربــة و الغــر مســتقرة التــي يف اللجــوء اىل إســتعامل القــوة املســلحة و عســكرة أجــواء املــدن  ،و تعريــض أمــن الجامهــر
تســود يف كوردســتان ،و إســتمرار للــراع الجــاري بــن األحــزاب القوميــة املتصارعــة عــى للخطــر ،و نقــف مــع الطبقــة العاملــة و جامهــر كوردســتان بــكل قــوة يف مجابهــة هــذه
حصصهــم و مواقعهــم يف داخــل تشــكيلة الحكومــة القادمــة يف األقليــم  ،و تقويــة مواقعهــم األعــال .
يف ال ـراع الجــاري بوجــه بعضهــم البعــض .
منظمة البديل الشىوعي يف العراق
2019-6-12

ندين بشدة االعتداء على مقر احلزب الشيوعي العراقي يف الناصرية!
أقدمــت مجموعــات تابعــة لألح ـزاب اإلســامية الحاكمــة يف النارصيــة ،يقودهــم مســؤولون
ومعممــون مــن نفــس هــذه األح ـزاب ،باالعتــداء عــى مقــر الحــزب الشــيوعي العراقــي يف
النارصيــة يــوم أمــس ،فحطمــوا الالفتــات املوجــودة عــى البوابــة والفتــات النائبــة يف الربملــان مــا يقــف وراء التطــاوالت يــوم أمــس عــى مقــر الحــزب الشــيوعي العراقــي والحملــة
العراقــي هيفــاء األمــن القياديــة يف الحــزب الشــيوعي العراقــي واعتــدوا عــى املتواجديــن اإلعالميــة املســتمرة منــذ أيــام ضــد هيفــاء األمــن ليــس ترصيحهــا الــذي هــو غــر صحيــح
سياســيا ومتســم بالتميــز فيــا يخــص توصيــف ســكان املناطــق الجنوبيــة يف العــراق .إن
داخــل املقــر.
الدوافــع الحقيقــة هــي لكــر شــخصية امــرأة متحــررة تصــدت ضــد الحجــاب اإلجبــاري عــى
املــرأة ومل ترضــخ لضغوطــات األحـزاب اإلســامية بهــذا الصــدد يف حملتهــا االنتخابيــة وكذلــك
إلعاقــة إصــدار قانــون العنــف األرسي املطــروح حاليــا للنقــاش واإلقـرار يف الربملــان .وكل ذلــك
جــرى هــذا االعتــداء الســافر والخــرق الصــارخ للحريــة السياســية وحريــة التعبــر والتنظيــم أغ ـراض سياســية غارقــة يف الرجعيــة وباألخــص تســتهدف ترســيخ اســتعباد املــرأة.
بحجــة مــس هيفــاء األمــن ملشــاعر املواطنــن يف جنــوب العــراق إثــر ترصيحــات ســابقة
كانــت قــد أدلــت بهــا .تذرعــت أحـزاب اإلســام الســيايس وميلشــياتها بترصيــح هيفــاء األمــن
لــزرع روح التعصــب املناطقيــة يف أوســاط الســكان يف العــراق ســعيا منهــا لســد البــاب
عــى االنتقــادات التــي جــاءت يف نفــس الترصيــح ضــد مامرســات تيــارات اإلســام الســيايس إن اســتعامل العنــف يف الجــدال الســيايس وســيلة تلجــأ اليهــا الفئــات واملجاميــع التــي ال
متتلــك الــرد املنطقــي يف مواجهــة آراء وقناعــات اآلخريــن وال يوجــد لديهــا وســيلة لفــرض
وفرضهــا الحجــاب عــى الطالبــات يف املــدارس والجامعــات.
ارادتهــا ومنطقهــا ســوى أســلوب التخويــف والرتهيــب .هــذا االعتــداء يعتــر انتهــاكا صارخــا

ألبســط الحقــوق السياســية وحريــة التعبــر وخرقــا لهــا.
نحــن يف منظمــة البديــل الشــيوعي نديــن ونســتنكر هــذا العمــل الســافر وهــذا األســلوب
الهمجــي بهــدف اقصــاء اآلخريــن وإســكات أراءهــم ،ونعتــره وســيلة بعيــدة كل البعــد عــن
النقــد والحــوار الحضــاري .كــا ونطالــب الحكومــة باتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة بحــق مــن
ارتكبــوا هــذه الجرميــة وضــان عــدم تكرارهــا مســتقبال.
منظمة البديل الشيوعي يف العراق
٢٠١٩ / ٥ / ٧
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البيان اخلتامي لالجتماع املوسع الثاني للجنة املركزية ملنظمة
البديل الشيوعي يف العراق ,تتمة ص1

فيــا يخــص الفقــرة الثانيــة مــن اجنــدة البلنــوم ،تــم التأكيــد عــى
الجوهــر الطبقــي العــايل ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق
ورضورة توســيعها وتطويرهــا بوصفهــا منظمــة شــيوعية بروليتاريــة
وتيــار حــزيب للعــال والكادحــن والجامهريالتحرريــة ذات االفــق
والربنامــج الشــيوعي والنظــري املاركــي.

والجمعيــات العامليــة كمهــام حزبيــة ملنظمــة البديــل الشــيوعي والرد
عــى معوقــات التنظيــم العــايل .وتضمــن البحــث دعــم وتقويــة
اتحــاد املجالــس والنقابــات العامليــة يف العـراق املعتمــد عــى اشــكال
التجمــع العــام واالحتجاجــات العامليــة وليــس اســاليب النقابــات
«البريوقراطيــة».

لــذا ،تــم التاكيــد عــى ان انطالقــة بنــاء الحــزب الشــيوعي الربوليتاري
عــى صعيــد الع ـراق تبــدأ مــن هــذا العمــق الطبقــي واالجتامعــي
للشــيوعية وهــذا التمســك بنظريــة ماركــس الثوريــة واســتخدامها
الحــي عــى مختلــف الصعــد مــن ضمنهــا عمليــة بنــاء الحــزب
وصياغــة برنامجــه االجتامعــي .هــذه العمليــة تشــمل ،بطبيعــة الحال،
مــن يــرى نفســه رشيــكا فيهــا مــن اوســاط االشــراكيني والشــيوعيني
للمــي قدمــا بشــكل موحــد لبنــاء حــزب ســيايس بروليتــاري شــيوعي
مقتــدر يف الع ـراق.

وتقــرر العمــل النشــط يف ميــدان نضــال املــرأة التحــرري بوصفــه
مهمــة عاجلــة وملحــة بالنســبة لنــا والنضــال من اجــل تقويــة مقاومة
املــرأة بوجــه مختلــف اوجــه االســتعباد املســلط عليهــا يف العــراق.
كــا وان انخـراط املــرأة يف النضــال الســيايس االشــرايك وايجــاد حركــة
نســوية تحرريــة عــى صعيــد املجتمــع يشــكل احــدى مهــام ارســاء
حــزب بروليتــاري اشــرايك قــوي ومقتــدر .هــذا وبخصــوص العمــل
يف اوســاط الشــبيبة والطلبــة جــرى التاكيــد عــى ايجــاد وتطويــر
تيــار فكــري  -ســيايس ماركــي يف اوســاطها ،ومــن حيــث تشــكيل
املنظــات والجمعيــات التــي تدافــع عــن حقوقهــا وحرياتهــا كذلــك.

جــرى التأكيــد عــى ان مهامتنــا هــي توحيــد مختلــف اوجــه نضــال
العــال االقتصــادي والســيايس والفكــري يف نضــال طبقــي عــايل
اشــرايك واحــد .وبالتــايل فــان املهمــة االساســية للحــزب الســيايس
الشــيوعي واملنظمــة الشــيوعية تكمــن يف النضــال الســيايس واعــداد
الطبقــة العاملــة يك تحقــق حضورهــا الســيايس عــى صعيــد املجتمــع
كطبقــة الرســاء حكومتهــا العامليــة املجالســية.

هــذا وتبنــى االجتــاع مهــام تربيــة الكــوادر واالعضــاء لدراســة
املاركســية وتســليح الناشــطني يف الحركــة العامليــة بالنظرية املاركســية
وتســهيل تعلمهــا مــن قبــل العنــارص الربوليتاريــة النشــطة داخــل
الحركــة العامليــة وعــى صعيــد املجتمــع.

كــا وتقــرر القيــام بجملــة مــن املســائل العمليــة بخصــوص تقويــة
قــرر االجتــاع العمــل النشــط يف نضــال االتحــادات والنقابــات النشــاط الســيايس والتنظيمــي ملنظمــة البديــل الشــيوعي عــى

صعيــد كوردســتان واللجــان املحليــة يف بقيــة انحــاء الع ـراق ولجنــة الجامهــر وصعــود الراديكاليــة السياســية لــدى قطاعــات واســعة مــن
الخــارج للتنظيــم واداء اللجنــة املركزيــة ملهامهــا التنظيميــة .هــذا ،العــال والكادحــن و الشــبيبة التحرريــة للتصــدي للوضــع القائــم
وتــم التأكيــد عــى البعــد االممــي للنضــال الشــيوعي داخــل العـراق ضــد البطالــة املليوينــة وسياســات الحكومــة يف التجويــع واالفقــار
وتخليهــا عــن توفــر الخدمــات وغريهــا.
وعــى الصعيــد االقليمــي والعاملــي.

فيــا يخــص الفقــرة الثالثــة ،تنــاول االجتــاع بالتفصيــل االوضــاع قــرر االجتــاع اصــدار بيــان خــاص باســم االجتــاع املوســع الثــاين
السياســية واملحــاور املقدمــة كوثيقــة لالجتــاع بهــذا الخصــوص .تــم للجنــة املركزيــة حــول سياســة منظمــة البديــل الشــيوعي تجــاه
التأكيــد عــى ان حديثنــا عــن االوضــاع السياســية يف العراق هــو النقد االوضــاع السياســية يف العــراق ،والــذي ســيتم نــره الحقــا.
مــن موقــع الربوليتاريــا االشــراكية للوضــع القائــم وتحليــل حركــة
املجتمــع السياســية مــن وجهــة النظــر هــذه .تطــرق االجتــاع اىل ان وتــم االقرارعــى عقــد املؤمتــر القــادم ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف
التيــارات االســامية والقوميــة الحاكمــة والنيــو ليرباليــن -القوميــن العــراق واالســتعداد الســيايس والتنظيمــي لــه ،وتــم تحديــد آليــة
والتيــار االنتهــازي الــذي يعمــل باســم االشــراكية تحتــل القطــب وموعــد انعقــاده.
الطبقــي الربجــوازي ومصالحهــا يف هــذه املعادلــة بوجــه العــال واخــرا ويف فقــرة انتخــاب املنســق العــام للجنــة املركزيــة صــوت
والكادحــن واكرثيــة املجتمــع.
البلنــوم باالجــاع عــى انتخــاب مؤيــد احمــد منســقا عامــا للجنــة
تنــاول االجتــاع تحليــل مشــخصات االوضــاع السياســية يف الع ـراق املركزيــة ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق.
ومســاراتها ورصاع التيــارات الربجوازيــة االســامية والقوميــة الحاكمــة اختتــم البلنــوم يف جــو مــن الحــاس والتطلــع اىل النضــال املثمــر
وقواهــا امليليشــية والتــي يســودها الفســاد وتتقــوى بهــذه او تلــك وبكلمــة ختاميــة مــن مؤيــد احمــد.
مــن القــوى االمربياليــة واالقليميــة .كــا ومتــت االشــارة اىل كيفيــة
مامرســة امريــكا والقــوى االمربياليــة الغربيــة املتحالفــة معهــا والنظام االجتــاع املوســع الثــاين للجنــة املركزيــة ملنظمــة البديــل الشــيوعي
االســامي يف ايـران لنفوذهــا الســيايس والعســكري يف العـراق بشــكل يف الع ـراق
مبــارش وكيــف حولتــا العــراق اىل ميــدان الــراع الجــاري بينهــا 11 .أيار 2019
وتــم التطــرق اىل تصاعــد حــدة ورقعــة االســتياء بــن اوســع قطاعــات

نقاط للنقاش ،مقدمة لالجتماع املوسع الثاني للجنة املركزية

ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق

يتطــرق برنامــج بروليتاريــا االشــراكية إىل التحليــل املاركــي للمســارات االقتصاديــة للرأســال
الفقرة االويل:
ا
وشــكل تواجــده وارتباطــه بالحيــاة االجتامعيــة والرتكيبــة التقليديــة و»الدينيــة» و»الثقافيــة»
«أوال :محاور أساسية يف التنظيم الشيوعي
للمجتمــع .كــا ويتنــاول قوانــن حركــة راس املــال املعــارص والتغــر الحاصــل يف شــكل عالقــة
الحــزب او املنظمــة الشــيوعية هــو حــزب عــايل راس املــال والتغــر والتطــور التكنلوجــي الهائــل والتغيــر الحاصــل يف قــوة راس املــال املــايل
•
أو بتعبــر آخــر حــزب بروليتــاري وال تفــرق العاملــي .الرصاعــات اإلمربياليــة العامليــة والجيــو بولتيكــس العاملــي ومصــر منطقــة الــرق
األحـزاب الشــيوعية عــن بقيــة األحـزاب العامليــة األوســط والعـراق فيــه .والــخ
تبيــان األمميــة يف سياســات وأعــال وخطــط املنظمــة وتحويلهــا اىل مفــردات.
إال بالخصيصتــن التــي يشــر اليهــا البيــان الشــيوعي ملاركــس وانجلــز .كــا وان الحــزب •
الشــيوعي الربوليتــاري حــزب ســيايس مهمتــه أعــداد الطبقــة العاملــة لتامــن حضورهــا تطبيــق سياســات األمميــة بشــكل حــي يف الــراع الســيايس الدائــر يف العــراق واملســاعي
الســيايس املســتقل لتحقــق نفســها كطبقــة ســائدة وتكــ ّون الســلطة السياســية بأيديهــا لتوحيــد نضــاالت العــال والكادحــن يف العــراق وعــى صعيــد املنطقــة.
لتحقيــق الثــورة االقتصاديــة االشــراكية.
ثانيا :ميادين العمل التنظيمي وجامهري العامل والشغيلة والعاطلني عن العمل
إن الحــزب الشــيوعي الربوليتــاري يف عرصنــا وبطبيعــة الحــال حــزب يتبنــى نظريــة
•
العمــل يف نضــال االتحــادات والنقابــات والجمعيــات العاملية يشــكل مهامــا تنظيمية
ماركــس الثوريــة ومنهجــه املــادي التاريخــي وبرنامجــه االجتامعــي .يســتخدم املاركســية تجــاه •
لحــزب ومنظمــة شــيوعية بروليتاريــة ،انــه ميــدان االرتبــاط املبــارش بالطبقــة العاملــة .إن
أوضــاع املجتمــع املعــارصة ومعضــات النضــال الطبقــي العــايل.
النقابــات ميكنهــا ان تلعــب دورا ثوريــا وتنظــم إرادة الطبقــة بأشــكال مختلفــة وباألخــص
•
بوجــه جميــع األحـزاب واملنظــات األخــرى الربجوازيــة والربجوازيــة الصغــرة وبوجه أثنــاء التحــوالت السياســية .أمثلــة تونــس ومــر والســودان .العمــل لتقويــة اتحــاد املجالــس
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والنقابــات العامليــة يف الع ـراق كمهمــة بنــاء التنظيــم العــايل الجامهــري والعمــل املبــارش
الربوليتــاري الشــيوعي حــزب يناضــل لتنظيــم وقيــادة الثــورة االشــراكية ،إلســقاط الرأســالية فيــه.
وإرســاء االشــراكية .ففــي خضــم النضــال مــن اجــل هــذا الهــدف ،يجمــع الحــزب الشــيوعي
من مهامنا الرد عىل معضلة ومشكلة التنظيم العاميل الجامهريي يف العراق.
الربوليتــاري مختلــف أوجــه نضــال العــال االقتصــادي والســيايس والفكــري يف نضــال طبقــي •
واحــد.
تقويــة النضــال االقتصــادي العــايل هــي مــن مهامنــا وان عملنــا يف تقويــة اتحــاد
•
انــه حــزب ســيايس ،كــا أكدنــا أعــاه ،يشــن النضــال الســيايس ويعــد الطبقــة املجالــس والنقابــات العامليــة يف العـراق جــزء مــن هــذا النضــال .ان أحــد خصائــص املجالــس
•
العاملــة الن تحقــق حضورهــا الســيايس كطبقــة وإلرســاء حكومتهــا املجالســية العامليــة عــن هــو االعتــاد عــى أشــكال التجمــع العــام و االحتجاجــات العامليــة و ليــس عــى أســلوب
طريــق الثــورة االجتامعيــة للطبقــة العاملــة .ولكــن يف الوقــت نفســه حــزب يناضــل مــن النقابــات البريوقراطيــة.
اجــل تحقيــق التحســينات واإلصالحــات االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة عــى صعيــد حيــاة
تقويــة نضــال املــرأة التحــرري ميــدان عمــل مبــارش ملنظمــة البديــل الشــيوعي
•
الطبقــة العاملــة والكادحــن وعــى صعيــد املجتمــع.
وتقويــة الحركــة النســوية التحرريــة وارتبــاط منظمــة البديــل ومنظمــة حريــة املــرأة يف
ان التصفويــة الحزبيــة والرتويــج مــن داخــل الحركــة العامليــة إلبعــاد الطبقــة العــراق.
•
العاملــة عــن التحــزب الشــيوعي ،تيــار انتهــازي برجــوازي داخــل صفــوف هــذه الطبقــة .ان
العمــل يف أوســاط الشــبيبة والطلبــة مــن حيــث إيجــاد حركــة فكريــة وسياســية
هــذه التصفويــة الحزبيــة ،باســم االشــراكية أو غريهــا ،هــي الليرباليــة الربجوازيــة مــن حيــث •
تقدميــة وماركســية يف أوســاطها ومــن حيــث تشــكيل املنظــات والجمعيــات التــي تدافــع
األســاس ولكــن تحــت غطــاء املاركســية.
عــن حقوقهــا وحرياتهــا.
ان التحــول مــن املنظمــة اىل الحــزب ليــس توحيــد القــوى واملنظــات التــي تدعــي
•
توفري مستلزمات تحقيق هذه السياسة تجاه حركة الشبيبة والطلبة.
االشــراكية او مــا تدعــى قــوى اليســار ،بالرغــم مــن ان عمليــة التحــول تشــمل أقســام ذلــك• ،
إمنــا هــو باألســاس إيجــاد حــزب اجتامعــي بروليتــاري ثــوري وطــرح السياســات واالســراتيجية ثالثا.... :الخ»
التــي تحقــق بنــاء ذلــك الحــزب يف خضــم النضــال الربوليتــاري.
ان املقــوالت الربامجيــة للحــزب الشــيوعي الربوليتــاري هــي بالــرورة مقــوالت
•
وخالصــات سياســية برنامجيــه مســتنبطة مــن انتقــاد ماركــي ملســارات الحيــاة االقتصاديــة الفقرة الثانية:
والسياســية والتيــارات الفكريــة املعــارصة يف خضــم الــراع الطبقــي العــايل عــى صعيــد «سياسة منظمة البديل الشيوعي تجاه األوضاع السياسية الراهنة يف العراق
العــراق والعــامل.
الحديــث عــن األوضــاع السياســية هــو النقــد مــن موقــع الربوليتاريــا االشــراكية
•
إنهــا مقــوالت ومفاهيــم حيــة معــارصة مرتبطــة مبيــدان الـراع الطبقــي الربوليتاري االشــرايك .وتحليــل األوضــاع وكشــف حركــة املجتمــع الســيايس مــن وجهــة نظــر طبقيــة عامليــة
يف العـراق ،نحتــاج إىل تحديــد املســارات االقتصاديــة والسياســية املعــارصة لرأســال وموقــع اشــراكية .ان األحــداث السياســية واملســارات السياســية ال ميكــن تشــخيصها مبعــزل عــن
وأشــكال نضــال العــايل بوجــه الربجوازيــة وأشــكال وجــود الطبقــة العاملــة .كــا ونحتــاج إىل املحتــوى الطبقــي لهــذه املســارات.
تحديــد أشــكال وجــود راس املــال يف العـراق وعالقتــه بالرأســال العاملي...الــخ.
ان الطبقــات االجتامعيــة متمثلــة بالتيــارات االجتامعيــة واألحـزاب السياســية هــي
•
يتضمــن برنامــج حــزب الربوليتاريــا االشــراكية رســم الحــدود الفاصلــة بينــه وبــن التيــارات التــي ترســم مالمــح هــذه املســارات .ان التيــار القومــي والليــرايل واإلســامي واالنتهازيــة
االنتهازيــة واليســار الراديــكايل غــر االجتامعــي وكشــف موقعهــا يف الحركــة العامليــة.
باســم االشــراكية ،هــي كلهــا تيــارات برجوازيــة ومتثــل مصالــح الطبقــة الربجوازيــة وفئاتهــا
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املختلفــة وتشــكل املحتــوى الطبقــي لتلــك املســارات .ان أي مســار ســيايس هــو بحــد ذاتــه
تعبــر عــن تــوازن قــوى طبقيــة معينــة بــن الطبقــة العاملــة والطبقــة الربجوازيــة وتــوزان
قــوى بــن تياراتهــا املختلفــة .تعكــس االحتجاجــات والتظاه ـرات واالنتفاضــات الجامهرييــة
تــوزان معــن امــا حالــة الركــود الظاهــري او الرتاجــع الفعــي ميثــل تــوزان آخــر .ويف جميــع
الحــاالت كل حالــة متثــل تــوزان قــوى معينــة بــن الطبقــات عــى الصعيــد املجتمــع.
ان نقــد سياســات الدولــة االقتصاديــة واملحتــوى الطبقــي الرأســايل لتلــك السياســات
•
وكذلــك بيــان انعكاســاتها عــى الطبقــة العاملــة والجامهــر الكادحــة هــو يف صلــب السياســة
الطبقيــة العامليــة عندمــا نتحــدث عــن األوضــاع واملســائل السياســية.
تخفــي الربجوازيــة القوميــة واإلســامية ومــن خــال أيديولوجيتهــا الجوهــر الطبقــي
•
الربجــوازي للسياســة القوميــة واإلســامية وغريهــا .ان النضــال الفكــري وكشــف حقائــق العــامل
املعــارص الطبقــي هــو يف لــب السياســة الشــيوعية ليــس فقــط عــى صعيــد تقويــة الحركــة
العامليــة بــل عــى صعيــد املجتمــع.
يتحقــق فــرض الرتاجــع عــى األيديولوجيــة القوميــة وأبعــاد نفــوذ الفكــر القومــي
•
عــى الجامهــر عــن طريــق تقويــة الحركــة االشــراكية وحــل املعضلــة مــن وجهــة نظرهــا.
ان فــرض الرتاجــع عــى فكــر اإلســام الســيايس مرهــون بالســر نحــو تقويــة الحركــة
•
االشــراكية .ان اإلســام الســيايس هــو بشــكل متزامــن تيــار برجــوازي متصــارع مــن اجــل
مصالحــه والشــكل الســيايس ،املضــاد للثــورة ،للــرد عــى ازمــه الرأســالية يف هــذه املجتمعــات
بوجــه الحركــة االشــراكية والعامليــة.
إن الخصيصــة الجوهريــة للتيــار الربجــوازي اإلســامي وأطيافــه املختلفــة الشــيعية والســنية
هــي إنهــا حاميــة عالقــة امللكيــة الخاصــة ومناهضــة لنصــف املجتمــع أي املــرأة ،وكلتاهــا
مرتبطتــان.
إن النضــال الجــذري ضــد اإلســام الســيايس والخــاص منــه مســالة مرتبطــة بالنضــال الطبقــي
الربوليتــاري ضــد الربجوازيــة وبقضيــة النضــال االشــرايك .غــر ان بحــث ســبل فــرض الرتاجــع
عــى اإلســاميني يف ميــدان الحريــة السياســية وحريــة ومســاواة املــرأة وقضيــة الحريــة املدنيــة
والفرديــة عمومــا مســالة غايــة يف األهميــة.
طــرح السياســات وتكتيــك النضــال الطبقــي العــايل الــذي يجعــل مــن الحضــور
•
الســيايس للطبقــة العاملــة امــرأ محققــا .املعنــى الواقعــي لتقويــة الحــزب واملنظمة الشــيوعية
الربوليتاريــة سياســيا عــى صعيــد املجتمــع ال ينفصــل عــن تحقيــق الحضور الســيايس املســتقل
للطبقــة العاملــة.
األوضــاع السياســية يف العــراق ال تنفصــل عــن الــراع الجيــو بولتيــي والــراع
•
اإلمربيــايل والــدول اإلقليميــة .املعضــات السياســية يف الع ـراق ،بوصفــه كيــان ســيايس ،غــر
منفصلــة عــن رصاعــات القــوى الربجوازيــة املحليــة واإلقليميــة واإلمربياليــة التــي تعمــل مبثابــة
محــددات لهــذا الكيــان الســيايس يف ايــة لحظــة.
ال ـراع الســيايس الدائــر بــن مختلــف التيــارات الربجوازيــة القوميــة واإلســامية،
•
اســتمرار النظــام الســيايس القومــي والطائفــي وتصاعــد دور امليلشــيات واشــتداد املحاصصــة
والفســاد وغريهــا هــو واقــع الحــال .رضورة سياســة منظمــة البديــل الشــيوعي الواضحــة يف
ميــدان مناهضــة الفســاد والظلــم عــى املــرأة والتمييــز القومــي والطائفــي والعنــري وعــى
أســاس الجينــدر وغريهــا.
•
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بيان احتاد اجملالس و النقابات العمالية يف العراق حول مواجهة عمال الصناعات اجللدية
لنقــف صفــا واحــداً مــع عــال الصناعــات الجلديــة يف مقاومتهــم خطــط النهــب بأســم
االســتثامر
يخــوض العاملــون يف الصناعــات الجلديــة – بغــداد ،مواجهــة مــع مخططــات تصفيــة وهيكلــة
الرشكــة واالســتيالء عليهــا باســم االســتثامر .ويســتعدون ملوجــة جديــدة مــن املواجهــات يــوم
غــد االحــد .2019-05 -19
مل يكــد العاملــون يف الصناعــات الجلديــة يفضــون اعتصاماتهــم ورصاعهــم بالضــد مــن تحويــل
رشكتهــم اىل مــول تجــاري وفقــدان االالف لوظائفهــم ،وبعــد ان احبطــوا املحاولــة ونجحــوا
بالحفــاظ عــى رشكتهــم ،بادرتهــم االدارة وبقـرارات وزاريــة حكوميــة تدعــو اىل هيكلــة الرشكة
وتســليمها ملــا يعــرف باملســتثمر ،وبالتــايل تصفيتهــا وفقــدان الجميــع لوظائفهــم.

ان تجربــة االســتثامر والخصخصــة التــي رشع بهــا النظــام البائــد عــام  ،1987قــد تســببت التــي ينتظرهــا نفــس املصــر.
بنتائــج كارثيــة ،فقــد جــرت خصخصــة صناعــات التعليــب يف كربــاء ،ومصانــع الدرجــات
الهوائيــة ورشكات الخياطــة الكــرى ،وكانــت النتيجــة اختفــاء هــذه الصناعــات التــي كانــت ليــس امــام العــال ســوى مقاومــة مشــاريع االســتثامر والخصخصــة ،وليــس امامهــم غــر
الوحــدة والوقــوف يف خنــدق واحــد.
تؤمــن العديــد مــن املنتجــات وتوفــر ع ـرات االالف مــن فــرص العمــل.
باالمــس القريــب جــرت احالــة البــان «ابــو غريــب» اىل االســتثامر بعــد ان أنفــق عــى ويف الوقــت الــذي ميثــل نضــال العاملــن يف الصناعــات الجلديــة قلعــة مقاومــة االســتثامر
تحديثهــا وتجديــد خطــوط االنتــاج نحــو  29مليــار دينــار عراقــي ،وجــرى تســليمها ملــا يعــرف والخصخصــة يف وزارة الصناعــة ،فــان العاملــن يف كل القطاعــات مدعــوون للوقــوف معهــم
ومســاندتهم.
باالســتثامر مقابــل خطــاب ضــان بـــ  240مليــون دينــار فقــط.
ان مــا يســمى باالســتثامر هــو نهــب مخطــط وتحــت حاميــة القانــون ،وهــو خدعــة يجــري ان عــال الصناعــات الجلديــة ليســوا وحدهــم ،فهــم املعــر عــن مصلحــة ماليــن العــال
خاللهــا تغطيــة سياســة البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الراميــة اىل تصفيــة الصناعــات واعــادة املهدديــن باملصــر نفســه ،وان املاليــن تقــف معهــم ،ســواء باملشــاركة املبــارشة او بالتضامــن
هيكلــة االقتصــاد واعــادة توزيــع الــروة عــى رشكاء البنــك وصنــدوق النقــد اي مــع عنــارص واملســاندة.
الحكومــة العراقيــة ممثــي ورشكاء الرأســال العاملــي ،مقابــل تجويــع وبطالــة املاليــن.
عاش نضال عامل الصناعات الجلدية بوجه الخصخصة واالستثامر

ان الرشكــة العامــة للصناعــات الجلديــة التــي تضــم القطاعــات االنتاجيــة املبــارشة ومعامــل
الدباغــة ،هــي رشكــة عريقــة يعــود تاريــخ انشــائها اىل اكــر مــن مثانــن عامـاً ،وتضــم عاملــن
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بدرجــة خــراء ،وتعتمــد حيــاة االف العوائــل عــى رواتــب العاملــن فيهــا ،بحيــث تشــكل
عاشت ارادة العامل
هيكلــة الرشكــة او تصفيتهــا تحــت عنــوان االســتثامر وتحويلهــا اىل مــول ،نوعــا مــن تهديــد مــرة ،رغــم كل االحابيــل والطــرق امللتويــة ،وانتــروا يف نضالهــم ،واليــوم يناضــل العاملــون
يف الصناعــات الجلديــة بوجــه نفــس املخطــط الــذي سيشــمل الجميــع يف الــركات الحكوميــة اتحاد املجالس والنقابات العاملية يف العراق
حيــاة االف النــاس.
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حلقة حواريه مع املنسق العام ملنظمة البديل الشيوعي مؤيد امحد

مبناسبة ذكرى والدة كارل ماركس أجراها امحد املرزوق يف إذاعة املساواة.
احمد املرزوق :لكنه قلب هذا الديالكتيك

الجزء األول
احمد املرزوق :مثل ما اكتشف دارون قانون تطور
الطبيعة العضوية اكتشف ماركس قانون للتاريخ البرشي.
الحقيقة البسيطة التي يخفيها هيمنة األيديولوجيا وهي
أن اإلنسان أوال يجب أن يأكل ويرشب ويجد املأوى
وامللبس قبل أن يصبح يف استطاعته االهتامم بالسياسة
والعلم والفن والدين .وبالتايل فان إنتاج الوسائل املادية
الرضورية للعيش ومن ثم درجة التطور االقتصادي
املحققة من طرف شعب ما أو يف حقبة ما ،تشكل األساس
الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة واملفاهيم الرشعية
والفن وحتى األفكار حول الدين التي يختص بها شعب
من الشعوب وعىل ضوئها يجب أن تفرس وليس العكس
كم هو الحال .هذه الكلامت التي قالها أنجلس بحق
أعظم مفكر أنتجته البرشية عىل مر العصور.
ضيف الحلقة لهذا اليوم مؤيد احمد املنسق العام
ملنظمة البديل الشيوعي يف العراق.
يف البدء ،الحديث عن كارل ماركس حديث يطول
ويتشعب وتدخل فيه الكثري من التفاصيل باعتبار ان
كارل ماركس كان فاعال والزال عىل مختلف املستويات.
لكن نود ان نبدأ من الفلسفة التي انطلق منها كارل
ماركس ،ما الذي مييز كارل ماركس عن غريه من فالسفة
الربجوازيني او املثاليني وملاذا استطاع ان يحدث هذا
التغيري الهائل والكبري عىل مر القرون.

مؤيد احمد :قلب ألنه أنقذ ديالكتيك هيجل من
الصوفية .الديالكتيك كان موجودا منذ عرص اليونان
وأفالطون وأرسطو ،وهيجل طوره اىل اعىل الدرجات
ولكن بغطاء صويف .ماركس كشف هذا الغطاء وجعله
يقف عىل قدميه ،مثل ما هو يستخدم هذا التعبري،
الديالكتيك بقى ولكن كديالكتيك مادي وليس بغطاء
صويف .إن الديالكتيك املادي ملاركس هو نقيض
لديالكتيك هيجل باملعنى الذي كان له غطاء صويف،
فسحب ماركس هذا الغطاء وعاد به إىل األصل وجعله
يقف عىل قدميه.
احمد املرزوق :كيف تعامل ماركس مع قناعات
الشعوب واتجاهاتهم األيديولوجية وكيف فرس هذه
القناعات سواء كانت قناعات دينية أو كانت اجتامعية
او غريها من القناعات؟
مؤيد احمد :سأعود إىل هذا السؤال من بعد  ،دعني
فقط أوضح يشء إذا تسمح يل ،دعنا نحدد بأن الجوهري
يف النظرة املادية الديالكتيكية (التاريخية) ملاركس هو
انه حدد املراحل التاريخية املختلفة التي مرت بها
البرشية عىل أساس تطور القوى املنتجة .إن القوى
املنتجة يف مستوى معني تخلق شكال معينا من العالقات
االقتصادية واالجتامعية .وهذا يعني انه ال يوجد إنتاج
مادي للمجتمعات البرشية بدون شكل ،والقصد من هذا
الشكل هو عالقات اإلنتاج .يقول ماركس إن مستوى
معني من تطور القوى املنتجة يخلق شكالً معيناً من
عالقات إنتاج وهو يذكر مثاال يف «مقدمة نقد االقتصاد
السيايس» بان الطاحونة البخارية تعطيك مجتمعاً
رأساملياً والطاحونة املائية تعطيك مجتمعاً أقطاعياً.

مؤيد احمد :شكرا عىل استضافتي يف هذه الحلقة.
طبعا الحديث عن كارل ماركس صعب واالجدر بنا ان
نقرأ عن كارل ماركس بأنفسنا ،ولكن دعني اتكلم عن
بعض الجوانب وألقي الضوء عىل بعض محاور نتاجاته وهكذا ،فان مستوى معني من تطور القوى املنتجة يعطي
الفلسفية والسياسية واالقتصادية.
عالقات إنتاج معينة ملجتمع معني .جوهر الكالم يف
فيام يخص الفلسفة ،أول يشء هو أن فلسفة ماركس نقد ماركس ويف كتاباته هو انه يعترب املجتمع الربجوازي
فلسفة مادية وهي خالف جميع املدارس الفلسفية مجتمعا عابراً وان العالقات االقتصادية واالجتامعية
األخرى املثالية ،أي أن منهج ماركس هو منهج فلسفي للمجتمع الربجوازي ،بعكس رؤية الربجوازيني ،هي
مادي .أما النقطة الثانية هي ليست فلسفة ماركس حالة عابرة عىل مسار التاريخ ويف العملية التاريخية.
فلسفة مادية فحسب ،إمنا هي فلسفة مادية ديالكتيكية ،كام ويؤكد عىل إن هذه املرحلة التاريخية تتشكل عىل
مادية تاريخية ،مبعنى انها مختلفة عن املادية الحسية أساس مستوى معني من وجود القوى املنتجة وشكلها
واملادية ما قبل املادية الديالكتيكية .إن انتقاد ماركس االقتصادي املتمثل بعالقات إنتاج معينة وهي تحمل
ملادية فيورباخ من خالل أطروحاته االحدى عرشة يجسد يف أحشائها تناقضات زوالها ،أي األقطاب املضادة
منهج فلسفي مادي خاص مباركس .فهذا الجانب من املوجودة يف داخل هذه املرحلة التاريخية ،حيث تتفاقم
رؤيته الفلسفية املادية يخص املجتمع البرشي والطبيعة التناقضات بني القوى املنتجة وعالقات اإلنتاج ،بني
يف نفس الوقت .أما فيام يخص الجانب الذي طوره الشكل واملحتوى ويظهر نظام جديد .لذا فإن النظام
ماركس بشكل اسايس الذي اسامه املادية التاريخية االقتصادي واالجتامعي الربجوازي بالرضورة سينفي
هو تجسيد الفلسفة املادية فيام يخص املجتمع ،أي نفسه ،ويتحول إىل شكل جديد من أشكال النظام
تاريخ تطور املجتمعات البرشية وتاريخ تطور التاريخ االجتامعي ،وهذه هي املادية الديالكتيكية ،هي نظرة
البرشي ومختلف املراحل التاريخية التي مرت واكتشاف مادية تاريخية لتاريخ املجتمعات وهذا الذي مييز
قوانينها وباألخص اكتشاف قوانني املجتمع الرأساميل ماركس عن األخرين وهذا هو اكتشاف ماركس.
مبثابة تشكيل اقتصادي اجتامعي محدد عابر تاريخيا .احمد املرزوق :طيب هذا التنبؤ الذي يؤكد فيه ماركس
احمد املرزوق :رغم عمق أفكار ماركس وتأثريها الذي منط انتاج معني هو بالذات منط االنتاج الربجوازي ال
يلمسه كل من يفهم ويقرأ لكارل ماركس إال انه كان محال ذاهب اىل الزوال ،لكن ملاذا عىل مر التاريخ منذ
يقول إنني اعترب نفيس تلميذا يف مدرسة هيجل عىل االممية االوىل واالممية الثانية وصوال اىل ايامنا هذه
الرغم من إن هذه املدرسة هو يعتربها والكل يعتربها وهنالك تجارب كثرية مثل تجربة االتحاد السوفيتي
وتجربة الصني وغريها من الكثري من التجارب ملاذا
مدرسة مثالية؟
فشلت يف ان تقيض عىل هذا النمط من اإلنتاج؟
مؤيد احمد :صحيح .رشح ماركس ذلك يف مقدمة كتابه
رأس املال بالطبعة األملانية بشكل رصيح ،ويقول انه مؤيد احمد :نعم سؤال مهم ،ولكن دعني اوضح يشء
يوجد أناس معارصون كثريون يف ذلك الوقت كانوا معني عن سؤالك السابق .أود أن أشري إىل أن منهج
يسخرون من هيجل .فامركس كان شديد التأثري به ماركس ينظر إىل املجتمع البرشي ومراحل تطوره
وتبنى يف نظريته ديالكتيك هيجل فعرب بانه تلميذ يف بالشكل الذي تحدثنا عنه وكان هذا حول البناء التحتي
االقتصادي للمجتمعات ،غري انه ويف الوقت نفسه يوجد
مدرسة هيجل.
يف كل مرحلة تاريخية من مراحل تاريخ املجتمعات

مثل املجتمع الربجوازي واملجتمع اإلقطاعي بنا ٌء فوقي.
هذا البناء الفوقي يقصد به البعد السيايس ،الحقوقي،
الديني ،األيدلوجيا ،التقاليد ،األفكار .الخ ،كلها نتاج
للبناء التحتي .اذن الدين والفكر والسياسة والحقوق
وكل هذه الجوانب الفوقية انعكاس لهذا البناء التحتي
لتطور املجتمعات البرشية .من سبقوا ماركس كانوا
يفرسون التاريخ عىل انه تاريخ الحروب والسياسات
وتاريخ األبطال الخ .ولكن مثل ما جاء يف مقتبس انجلز
يف بداية الحلقة ،عىل الناس و قبل االهتامم بالسياسة
أن تعيش ،أي ان يذهبوا إىل اإلنتاج ويف عملية االنتاج
يخلقون عالقات اجتامعية معينة فيام بينهم .هذه هي
األركان األساسية لنظرية ماركس تجاه التطور التاريخي.
أعود إىل سؤالك الذي طرحته قبل قليل وقضية ملاذا مل
يحصل التغيري والحتمية هي أن يكون املجتمع الربجوازي
عابر تاريخيا .طبعا أستطيع أن أقول إن جيوش من
املفكرين واملثقفني واملدافعني عن النظام الربجوازي
يسخرون من هذا الكالم حول التغيري ،حيث يعتربون
النظام الربجوازي الرأساميل نظام نهايئ أي ليس له حدود
تاريخية او نهاية تاريخية .انهم مقتنعون بهذا التصور،
لكن يف الحقيقة وإذا نظرنا اىل العملية التاريخية ككل،
نرى إن النظام الربجوازي أو النظام الرأساميل املوجود
لقرون قليلة فقط ،ال محال ،ويف التحليل األخري ،يجب
أن يعطي املجال لنظام اجتامعي واقتصادي أرقي
ويتحول ،ويف الحقيقة نحن نعيش لحظاته أي لحظات
هذا التحول.
يتضمن هذا املفهوم التاريخي العامل الذايت الذي يصنع
التاريخ وإحدى الفروقات األساسية بني املادية القدمية
ومادية ماركس هي أن مادية ماركس ،مادية ثورية تأخذ
نشاط الذات الفعيل العميل للطبقات بنظر االعتبار
يف صنع التاريخ .والرصاع الطبقي وهو محرك للتاريخ
البرشي ،منذ نشوء النظام الطبقي ،أي محرك كل هذه
التغريات التي تحصل ،الن كل تطور للقوى املنتجة
ولعالقات إنتاج معينة التي تالزمها ،تجري كعملية
متناقضة ويف حركة دامئة نحو التغيري .هناك عىل الدوام
طبقة مضطهدة وطبقة مرفهة وسائدة ،طبقة مضط َهدة
وطبقة مضطهِدة ،يحصل احتكاك بينهم ،وان العملية
التاريخية تبدأ من هنا.
ان عنرص مقاومة هذا الوضع وهذا النظام جزء من
تعريف التغيري ،ولكن ملاذا مل يحصل هذا التغيري ،هذا
موضوع أخر .يجب أن نذهب إىل تفاصيل اخرى بكل
ما مرت بها البرشية ،من ثورة أكتوبر حتى من كومونة
باريس لحد الثورات األخرى يف كل البلدان .كل حالة
نستطيع ان نفرسها ،ماهي اسباب تراجعها ،واسباب
نجاحاتها وانتصاراتها الوقتية كل عىل ِحدة .لكن يف
التحليل االخري هذا ال ينفي ان عملية زوال هذا املجتمع
العابر تاريخيا موجودة و نعيش لحظاته وال ميكن ان
يكون املجتمع البرشي ساكناً وال يتغري وال يذهب اىل
نقيضة.
احمد املرزوق :بالتأكيد هي حالة غري طبيعية أن ميتلك
عرشون او مئة شخص ثالثة أرباع ثروات األرض والبقية
يعيشون يف فقر وان الحديث عن كارل ماركس يختلط
فيه السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،فال ميكن ان
نقسم املحاور بهذه الحدية .ولكن اود أن نعود للمحور
الفلسفي الذي ابتدأنا منه الحلقة وهو :يوجد ملاركس
مقولة مشهورة جدا يف أطروحاته عن فويرباخ ((إن
الفالسفة مل يفعلوا غري ان فرسوا العامل بأشكال مختلفة
ولكن املهمة تقوم بتغيري هذا العامل)) هل تعتقد ان
املاركسية هي الفلسفة الوحيدة املنشغلة يف تغري العامل؟
مؤيد احمد :نعم ،أكيد لدي هذه القناعة .إن النظرية
املاركسية ،يف الحقيقة  ،ليست فقط فلسفة وإمنا فلسفة

واقتصاد وسياسة ،كام وان استنتاجاته العلمية التي
استنتجها ماركس انطلقت من املكتسبات املعرفية
لإلنسانية ،الفلسفة األملانية واالقتصاد السيايس الربيطاين
واالشرتاكية الفرنسية .لينني يرشح ذلك يف مقالته
املشهورة «مصادر املاركسية الثالثة وأقسامها املكونة
الثالثة».
إن نظرية ماركس هي نظام نظري متكامل وثوري من
حيث الجوهر .يجب ان نلقي الضوء عىل يشء مهم
وهو إن ثورية نظرية ماركس مل تأت من حامس حول او
محابات لـ وجود طبقة اجتامعية معينة اسمها الطبقة
العاملة ،بل لكون هذه الطبقة جزء من مواصفات او
عنارص الحركة التاريخية ،وهذا يعني إن كشف عنارص
حركة التاريخ يتضمن ،بطبيعة الحال ،كشف دور هذه
الطبقة العاملة .فمع مجيئ الرأساملية أتت هذه
الطبقة إىل الوجود ،لوال الرأساملية ملا كانت توجد طبقة
بروليتارية معارصة ،إنها أتت إىل الوجود بهذا الشكل
املتزامن وغري املنفصل عن راس املال .ما اقصده هو
إن النظرية الثورية ملاركس وانتقاداته الفكرية جزء من
تحليل أو تفسري أو كشف قوانني حركة التاريخ ،هذا
العنرص الثوري للتغيري املرتبط بطبقة اجتامعية معينة
والتي هي الربوليتاريا املعارصة يحدث التغيري عن
طريق رصاعه مع النظام االقتصادي واالجتامعي القائم
والنظام السيايس الذي يحمي هذا النظام االجتامعي
القائم واألفكار واآلراء التي تحميه .إن هذا االصطدام
هو الذي يخلق التاريخ أو محرك التاريخ وان الرأساملية
جلبت معها حفار قربها أي الربوليتاريا.

واألزمات املتكررة التي متر بها الرأساملية .إن السياسة
النيو ليربالية اإلمربيالية املوجودة منذ أربعني سنة هي
رد الربجوازية اإلمربيالية عىل أزمة الرأساملية باألساس.
انهم باتوا ينفذوها ويجلبون معها كل هذه املآيس عىل
البرشية :اتساع الفرق بني الغني والفقري ،البطالة التي
تكتسح مليارات البرش ،الجوع ،الفقر ،الحرمان من
التعليم والثقافة ،والتدهور املادي واملعنوي للبرش.
وهذا ،يعني إن هذا الرصاع واقعي ونرى انعكاساته يف
األدب العاملي اذن اإلقبال عىل املاركسية اىت من هنا.
احمد املرزوق :أيضا يف املحور االقتصادي ،مؤيد ،ما
االمتياز الذي حققه كارل ماركس مقارنة مع اقتصاديني
كبار يف وقتهم مثل ادم سميث وريكاردو وغريهم؟
ماهي الطريقة التي أىت بها ماركس عن غريه من
املنظرين االقتصاديني؟

مؤيد احمد :سؤال مهم ،لكن يف نفس الوقت يحتاج
اىل حلقات للجواب عليه .يف كتاب رأس املال ملاركس
ويف مقدمة الطبعة األملانية الثانية يقول ماركس ((مادام
االقتصاد السيايس برجوازيا ،اي مادام يرى يف النظام
الرأساميل شكال نهائيا ومطلقا لإلنتاج االجتامعي ،عوضا
من ان يرى فيه مرحلة تاريخية انتقالية عابرة من مراحل
تطوره ،فان هذا االقتصاد السيايس ال يستطيع ان يبقى
ِعلامً اال حني يكون الرصاع الطبقي كامنا او حني ال يربز
اىل العيان سوى مظاهر منعزلة متفرقة)).

احمد املرزوق :أي إن كارل ماركس يعترب االقتصاد
السيايس ليس علام اال يف حالة بقاء الربجوازية الرأساملية
احمد املرزوق :االقتصاد الربجوازي يؤكد ماركس ،أنت مسيطرة؟
أيضا أكدت ذلك وتطرقت لهذه القضية ،إن االقتصاد مؤيد احمد :كال ،ما يقصده ماركس هو ،حينام يربز
الربجوازي ،االقتصاد الرأساميل مرحلة تاريخية مؤقتة من الرصاع الطبقي ويكشف فاالقتصاد السيايس الربجوازي
مراحل تطور البرشية منذ الثورة الصناعية واىل اليوم .أال ال يبقى علام ،وهذه حقيقة تاريخية .أما عند السؤال
تعتقد إن هذه املرحلة والفرتة كافية لنئ تعي البرشية عن ادم سميث وريكاردو فان ماركس يشري إىل أن هؤالء
حقوقها وتقوم بثورة ضد النظام الرأساميل املستغل انجزوا التحليل لالقتصاد السيايس الربجوازي بطريقة
للبرشية والعامل؟
علمية وحققوا نتائج جدا مهمة إذ استند ماركس عىل
مؤيد احمد :طبعا الثورات بأشكالها املختلفة مستمرة استنتاجاتهم وانطلق منها وطور هذه النتائج العلمية.
وان البرشية املعارصة ،وال نذهب بعيدا ،البرشية لكن االقتصاديون الربجوازيون الذين اتوا بعدهام
املوجودة يف منطقة الرشق األوسط متر بانعطافات مل يعاملوا االقتصاد السيايس ك ِعلم  ،بل أخضعوه
اجتامعية وسياسية متنوعة .إن اعرتاضات الناس ملتطلبات الرصاع الطبقي أي مصالح النظام الربجوازي
واحتجاجات العامل والجامهري املحرومة موجودة يف املوجود ومصالح الرصاع الطبقي الربجوازي املتزايد ضد
كل بلدان املنطقة وحدثت إثرها تغريات معينة .إن الربوليتاريا.
الرصاع الطبقي واالعرتاض االجتامعي موجود وبشكل يف كل األحوال ،فإن الفرق الجوهري بني ماركس والبقية
مكشوف وواضح وباستمرار ،نرى بأم أعيننا ذلك فنعود يف ميدان االقتصاد السيايس ميكن تلخيصه يف :أوال،
ال مناص إىل طرح ماركس الذي يقول إن الرصاع الطبقي ماركس كان ينظر إىل اإلنتاج االجتامعي الربجوازي أي
هو محرك التاريخ .إن الرصاعات جارية عىل صعيد االقتصاد الربجوازي عىل انه مرحلة عابرة ،وثانيا ان
املنطقة وعىل صعيد بلدان العامل املختلفة وبأشكال ريكاردو وسميث كانوا يتعاملون مع االشياء فأتوا بنظرية
شتى وال تتوقف .الثورة أيضا ،بشكل ما ،ومبعنى ما القيمة ولكن طور ماركس هذه النظرية باكتشاف قانون
موجودة ،والثورة املضادة أيضا موجودة حيث يوجد فائض القيمة .إن إدخال مفهوم فائض القيمة يف تفسري
رصاع الربجوازية التي تحافظ عىل نفسها بقوة السالح العالقات االقتصادية يعني إدخال عنرص عالقات البرش
وبنرش الوهم وبقوة سياسات رجعية وبقوة سيطرة يف الواقع االقتصادي وتغيريه .وعالقات البرش مبعنى
نفوذها عىل العامل وتشتت صفوفهم وبقوة السيطرة العالقة االستغاللية ،عالقة العمل وراس املال ،وهذا
االقتصادية بالدرجة األوىل .كل هذه الجوانب والظواهر يعني الطبقة العاملة يف هذا النظام هي التي تنتج
هي رصاعات مستمرة وهي العملية التاريخية.
الفائض من القيمة والتي تنتجها تذهب اىل الرأسامل
املوضوع  ،يف الحقيقة  ،ليس السؤال هل يوجد اعرتاض وتتحول اىل رأسامل فيعود الرأسامل مرة ثانية ويسيطر
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عىل هذا النظام الرأساميل ام ال؟ نحن األن يف حرب عىل العامل وتستمر العملية.
مع هذا النظام وإذا نعرب عنها بهذا املفهوم ،فان أكرثية مالحظة :تم إجراء تعديالت طفيفة عىل الحوار أثناء
البرشية يف حرب مع النظام الرأساميل املعارص لكن قواها النقل لغرض التحرير
ليست مهيئة لتتغلب عليه ،أي القوة الربوليتارية العاملية
غري قوية وغري مستعدة والجانب الذايت غري مهيئ لتنهي تتمة الجزء الثاين واألخري لهذا الحوار يف العدد القادم
هذه العالقة أي عالقة راس املال ،واال فأن عملية الرصاع
موجودة .ليس هذا فحسب ،بل وعملية الفناء موجودة،
حتى ظواهر الفناء تعرب عن نفسها يف األزمة الرأساملية

سياسة العصا واجلزرة ،هل ستنفع مع إيران !؟
رأســه داخــل فــم التمســاح ويَطلــب منــه
التفــاوض !

عبد الله صالح

منــذ الثــاين مــن آيــار موعــد بــدء تنفيــذ
العقوبــات االمريكيــة عــى ايــران واالخبــار
تتمحــور حــول منطقــة الــرق األوســط،
ومنطقــة الخليــج بالتحديــد  ،فبعــد الحصــار
االقتصــادي الخانــق املفــروض مــن قبــل
أمريــكا عــى صــادرات النفــط اإليرانيــة
وتدهــور العملــة اىل ادىن مســتوياتها وتفاقــم
الوضــع االقتصــادي هنــاك  ،بــدأت أمريــكا
بتحريــك اســطول بحــري كبــر باتجــاه
املنطقــة بحجــة ردع ايــران ومنعهــا مــن
تهديــد مصالــح أمريــكا وحلفاءهــا يف املنطقة
 .ايـران ،بدورهــا ،كانــت قــد هــددت بإغــاق
مضيــق هرمــز يف حــال ُمنعــت مــن تصديــر
نفطهــا عــره .

ترامــب يريــد تكـرار تجربــة كوريــا الشــالية
مــع ايـران  ،فبعد الحــرب الكالميــة والحديث
عــن االزرار النوويــة بــن الجانبــن  ،نجــح
ترامــب يف جــر زعيــم كوريــا الشــالية نحــو
مائــدة املفاوضــات ووضــع حــد للتجــارب
النوويــة الكوريــة الشــالية وتخفيــض التوتــر
يف شــبه الجزيــرة الكوريــة  ،اآلن يريــد ترامب
جــر ايــران والتفــاوض معهــا واخضاعهــا
للــروط االمريكيــة اإلرسائيليــة ومــن ثــم
رمــي فُتــات نتائــج هــذه املفاوضــات اىل
الــدول الخليجيــة  ،الســعودية واالمــارات
بالدرجــة األســاس  ،مقابــل أمــوال تدفعهــا
تلــك الــدول للرشطــي األمريــي .
طرفــا الـراع ميثــان اكــر األقطــاب رجعيــة،
أمريــكا عــى صعيــد العــامل ،وايــران عــى
صعيــد املنطقــة .
املتابــع للوضــع الســيايس يف املنطقــة والعــامل
ال يحتــاج اىل عنــاء كبــر ليعــرف مــدى
غطرســة وعنجهيــة أمريــكا حاميــة النظــام
الرأســايل الــذي بــات ال ميكنــه فــرض هيمنته
عــى العــامل ســوى بالتهديــد بشــن الحــروب
واألقــدام عليهــا فعــا واإلبقــاء عــى « بــؤر
التوتــر « ،ان كانــت بشــكل مبــارش كــا
فعلــت يف احتــال العــراق عــام  ٢٠٠٣أو
الحــرب بالوكالــة كــا تفعــل اليــوم يف اليمــن
وســوريا وليبيــا وأفغانســتان .

الدالئــل تشــر اىل كــون هــذه التهديــدات
ال تتجــاوز الحــرب النفســية إلجبــار ايــران
عــى الجلــوس اىل طاولــة املفاوضــات بغيــة
فــرض رشوط أمريــكا عليهــا فيــا يخــص
ملفهــا النــووي وصواريخهــا البالســتية  .هــذه
املفاوضــات ،إن متــت ،ســتكون بــن مــن هــو أمــا نظــام الجمهوريــة اإلســامية يف ايــران
الغــارق يف الرجعيــة حتــى النخــاع مل ولــن

ميكنــه االســتمرار يف حفــظ هــذا النمــط مــن
النظــام الرأســايل عــى الصعيــد الداخــي
ســوى بفــرض أكــر القوانــن رجعيــة عــى
الجامهــر وخنــق الحريــات السياســية
والفرديــة وفــرض الرتاجــع عليهــا ونصــب
اعــواد املشــانق بحــق االحــرار وترشيــع
قوانــن تجعــل مــن املــرأة أقــل مــن دونيــة
 ،سياســات اغرقــت البلــد يف دوامــة أدت اىل
تفــى البطالــة وازديــاد تجــارة املخــدرات
واســتعاملها خصوصــا بــن الشــباب وتــدىن
مســتويات األحــوال املعيشــية للعــال
والكادحــن اىل ادىن الحــدود  ،أمــا خارجيــا
فهــي تحــاول بســط نفوذهــا ليمتــد اىل دول
املنطقــة مــرورا بالعــراق وســوريا ولبنــان
ثــم اليمــن والبحريــن وحتــى الســعودية إن
أمكــن .
أمريــكا مــن خــال سياســتها اتجــاه ايــران
بفــرض الحصــار االقتصــادي عليهــا ،تســعى
اىل خلــق اكــر قــدر مــن االســتياء والتذمــر
بــن الجامهــر هنــاك بغيــة حــدوث هبــة
جامهرييــة تطيــح بالنظــام وأركانــه ،هــذا
هــو الســيناريو الــذي تُطبــل لــه امريــكا مــن
خــال وســائل اعالمهــا وتريــده أن يحــدث
 ،حســب ادعاءهــا  ،إال أن واقــع املســألة
وواقــع التوقعــات هــو العكــس متامــا كــون
هــذه السياســية تخــدم النظــام يف ايــران ،
بحيــث يتخــذ مــن مواقــف أمريــكا هــذه
حجــة وذريعــة ملامرســة ابشــع أنــواع القمــع
وأقــى العقوبــات بحــق كل مــن تســول
لــه نفســه أن يقــف بالضــد مــن سياســات
الدولــة وينــادي بإســقاط النظــام حيــث ان

تهمــة الوقــوف مــع « الشــيطان األكــر « وينهي قصيدته بالقول :
جاهــزة لختــم جبــن كل صــوت معــارض!
هــذا باإلضافــة اىل ان سياســة التجويــع
هــذه تعطــي ذريعــة أخــرى للنظــام للتهــرب أي تُفو عىل
مــن تقديــم أبســط الخدمــات للجامهــر
املحرومــة أصــا بحجــة وجــود خطــر يهــدد أول َمنْ فيها
« الوطــن « .
اىل آخر من فيها
ِ
امللوك..
من

أمــا الســعودية وحلفاءهــا الذيــن يُطبلــون والشيوخ ..
للحــرب ويســعون الندالعهــا بغيــة الخــاص
مــن « رش « هــذا «العــدو الــرس» الــذي والخَدَ ْم
يســعى لبســط نفــوذه يف املنطقــة وزعزعــة
كياناتهــم ،بــدأوا بتهيئــة األرضيــة للحــرب
واالســتعداد لهــا ،آخــر هــذه املحــاوالت ،هــو أمــا إرسائيــل التــي تعتــر نفســها أكــر الــدول
نداءاتهــم لعقــد ثــاث قمــم ( قمــة الــدول تعرضــا للتهديــد مــن قبــل ايـران حيــث يوجد
اإلســامية  ،ثــم الدعــوة لعقــد قمــة عربيــة عــى حدودهــا الشــالية حــزب اللــه يف لبنــان
وقمــة خليجيــة ) طارئــة ! مــن املضحــك أن و قــوات إيرانيــة يف ســوريا وميليشــيات
نســتذكر هنــا القصيــدة املشــهورة للشــاعر شــيعية يف العــراق جميعهــا أوراق ميكــن
العراقــي الكبــر مظفــر النــواب يف وصفــه اســتخدامها يف ايــة معركــة تنشــب معهــا مــن
لهــذه القمــم :
قبــل ايـران ،لــذا نراهــا  ،وبدعــم مــن أمريــكا
 ،ترفــع شــعار ـ ال نســمح إليــران بامتــاك
ِق َم ْم
ســاح نــووي !
ِق َم ْم
تاريــخ الجمهوريــة اإلســامية يف ايــران
ِق َم ْم
يُشــر اىل أن الحفــاظ عــى هــذا الكيــان
ومنعــه مــن الســقوط هــو الهــدف األســاس
َنم
م ْعزى عىل غ ْ
للحــكام هنــاك حــن تشــتد املنازلــة ،لــذا
فــإن الرباكامتيــة السياســية ســتكون حــارضة
َبش عىل سم ّو نعج ٍة
جاللة الك ِ
ش َب الخمينــي
يف نهايــة املطــاف  ،فكــا َ ِ
عىل حام ٍر بال ِقد ْم
كأس الســم حــن أوقــف الحــرب مــع العـراق
عــام ُ ، ١٩٨٨يكــن لخليفــة الخمينــي أن
........

يســلك نفــس الطريــق حــن يــرى بــأن كيــان
الجمهوريــة اإلســامية مهــدد بالســقوط  ،لــذا
أرى مــن املســتبعد انــدالع هــذه الحــرب مــن
جانــب ايــران  .أمــا مــن الجانــب االمريــي
فــكل مــا تريــده أمريــكا هــو جــر اي ـران اىل
التفــاوض والســر بهــا قُدمــاً نحــو الدخــول
تحــت املظلــة االمريكيــة كــا هــو حــال بقيــة
دول الخليــج والكــف عــن العصيــان مــن قبــل
«االبــن الضــال» !
مــا متــر بــه املنطقــة اليــوم ومــا تهددهــا
مــن مخاطــر ج ـراء سياســات تلــك األقطــاب
الربجوازيــة ،ال يتحمــل وزرهــا ســوى الطبقــة
العاملــة والكادحــن وفق ـراء املجتمــع  ،فهــم
الضحايــا املبــارشة لتلــك السياســات  .وهــم
كذلــك مــن بيدهــم مفاتيــح الحــل لجميــع
هــذه املعضــات  ،هــؤالء بحاجــة اليــوم اىل
رص الصفــوف وتوحيدهــا بغيــة والوقــوف
بوجــه هــذه السياســات وافشــالها وفــرض
ارادتهــا وطــرح بديلهــا االشــرايك الواقعــي
واملمكــن  .إال أن تحقيــق هــذا املطلــب
اإلنســاين ُمســتبعد حاليــا يف ظــل التشــتت
والتــرذم الــذي يعانيــه اليســار يف ايــران
بشــكل عــام واألحــزاب الشــيوعية مبختلــف
مســمياتها بشــكل خــاص  .ان الــرد الواقعــي
واملمكــن اليــوم مرهــون بوجــود حــزب
شــيوعي ماركــي ثــوري قــادر عــى تنظيــم
تلــك الصفــوف والســر بهــذا النضــال حتــى
تحقيــق الشــعار املذكــور .
٢٠١٩ / ٥ / ٢٠
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کوردستان العراق ،االوضاع السياسية،
االحتجاجات االجتماعیة واآلفاق املختلفة /القسم
الثالث
نادر عبد الحميد
متهيد

السیايس الراهن ،فرغم نفوذه النسبي داخل املجتمع
والربملان إال إنه بعید عن ان يکون افقا سیاسیا مطروحا
لقیادة الحرکات االحتجاجیة وکبدیل للسلطة املیلیشیة
لالحزاب القومیة الکوردیة ،ومع هزائم وانتکاسات
االسالم السیايس خاصة يف الرشق االوسط يرتاجع حظ
هذا التیار اکرث فاکرث الی الحاشیة .لذا فاالسالم السیايس
كام مل یمثل يف املايض القریب ال یمثل کذلک يف الوقت
الراهن أحد اآلفاق والبدائل السیاسیة املطروحة وبالتايل
ال يشكل تحدیا داخل الحرکات االعرتاضية واالحتجاجات
االجتامعیة يف کوردستان العراق.

تحدثت يف القسمني االول والثاين عن التطورات
التاریخیة والسیاسیة االجتامعیة التي حصلت علی حرکة اليسار الرادیکايل والتیار الشیوعي داخل هذه
صعيد کوردستان العراق يف العقود الثالثة املاضية الحرکة
( ،)٢٠١٩-١٩٩١وکذلک تطرقت لدور الحرکة القومیة
الکوردیة واحزابها سواء کانوا يف السلطة ام املعارضة ،تشكلت حركة اليسار الثوري يف كوردستان العراق نهاية
لکننا مل نتطرق إال بشکل عابر إلی الحرکة اإلسالمية حقبة السبعينات وبداية الثامنينات من القرن املايض
وحرکة الیسار الرادیکايل والشيوعي ،لذا یستوجب هنا ضد القمع السيايس وتغطرس نظام (البعث) اوال،
ان نتحدث عنهام کي تکتمل الصورة يف رسمنا لالوضاع وبإنفصالها عن اليسار القومي ثانيا .کانت تلک الحقبة
السیاسیة واالجتامعية اوال وثانيا إعطاء خلفية فکریة فرتة انتقالية لنوعٍ من املاركسية تسعى للحصول عىل
وسياسة لآلفاق السیاسیة املختلفة واملطروحة داخل تعريف نفسها خارج إطار املاركسية الرسمية التابعة
الحرکات االعرتاضية وهو موضوع هذا القسم .أما واقع للکتلة الرشقیة املعروفة باسم «املنظومة االشرتاکیة».
الطبقة العاملة وحرکتها املهنية واعرتاضاتها االجتامعیة بعد تلك العملية اإلنتقالية لحقبة السبعينات ،يصبح
ومدی انعكاساتها علی حرکة الیسار والشیوعیة وعلی اليسار يف كوردستان ،باملعنى واملفهوم املوجود اآلن،
الجو السیايس العام يف کوردستان العراق ،نحيله الی تحركاً ونشاطاً داخل الطلبة ،الشباب ،املوظفني واملثقفني،
وميكننا القول بانه كان قد اتخذ شكله كحركة سياسية
مقال آخر.
لهذه الرشائح االجتامعية.
اإلسالم السيايس ليس أفقًا سياس ًيا مطروحا
تطوير وتأجيج اعرتاضات الطلبة وعدم االنصياع
حاول التيار االسالمي أن يُ َجرجر نفسه مع إعرتاضات ألوامر (حزب البعث) يف املدارس والجامعات كرفض
الجامهري ضد فساد سلطة احزاب الحرکة القومیة «التبعيث أي االنضامم لصفوف حزب البعث»
الكوردية ،يجرجر نفسه مع تظاهرات الرشائح املختلفة واالنخراط يف الجيش الشعبي والهروب من الخدمة
ضد قلة الخدمات األولية .إال ان النموذج الحي للقمع العسكرية والتجنيد االجباري ،...وکذلک توسعة
والتهور للجمهورية االسالمية يف إيران والتي تقع عىل وتقوية االعرتاضات الجامهريية باألخص داخل املدن
مرمى حجر من جامهري كوردستان العراق ،وکذلك واملجمعات القرسية ضد القمع والظلم القومي ،كان
املامرسات القمعية ضد الحرية ومظاهر التمدن خاصة ميثل اسلوب العمل النضايل لهذا اليسار بالدرجة األوىل.
إثناء سیطرة هذا التيار علی بعض القری والبلدات تکونت يف تلک الحقبة حلقات ومحافل فکریة وسیاسیة
يف تسعينيات القرن املايض وفرضە لقوانین الرشیعة شتی والتي ومن خالل صريورة تأريخية ،تتطور وتصبح
اإلسالمية کالجلد والرجم وفرض السنن الرجعیة ،جعل االساس لتشكيل منظمة «إتحاد نضال الشغيلة» .هذه
من النموذج الذي يطرحه االسالميون منوذجاً منبوذاً املنظمة تصبح الحجر االساس ليسا ٍر رادیکايل ومنظم يف
كوردستان العراق.
امام جامهري كوردستان.
دخل (االتحاد االسالمي) و(الجامعة اإلسالمية) يف تحالف
مع حزب (التغییر) وشکلو کتلة املعارضة القانونیة
والربملانیة ألول مرة يف التاريخ السیايس لکوردستان
العراق بعد االنتخابات الربملانیة يف االقلیم سنة (،)٢٠٠٩
خاصة إثناء وبعد الحرکة االعرتاضية املعروفة بـ(حرکة
١٧شباط  )٢٠١١والسیطرة علی هذه الحرکة وکسب
امتیازات من سلطة الحزبین (الدمقراطي) و(االتحاد)
والدخول يف الحکومة املشرتکة معهام يف ()٢٠١٤
وفشلهم يف غضون سنة ،وبذلک فضحت هذه املعارضة
وتعرضت مقرات احزابها لحمالت املتظاهرین وشتامئهم
تعبیرا عن غضب الجامهیر ضد «خیانة» هذه املعارضة
خاصة بعد املوجة الجدیدة للمظاهرات التي انطلقت
عام ( )٢٠١٥واستمرارها لغایة آواخر کانون االول
(.)٢٠١٧
االسالم السيايس مل يتمكن طوال تأریخه من ان يندمج
مع االعرتاضات الجامهريية يف کوردستان العراق كام
هو الحال بالنسبة لبعض من دول مایسمی بالعامل
االسالمي والعامل العريب ،بل انشغل بالتحالفات مع
احزاب الحركة القومية يف املعارضة والسلطة .ان
تواجدهم داخل (حرکة ١٧شباط  )٢٠١١لیس حصیلة
مقبولیة آفاقهم وسیاساتهم بل کان مثرة تحالفهم
مع حزب (التغییر) القومي ،اي ان هذا التيار مل ولن
يشکل معارضة جامهريية يف کوردستان ضد السلطة كام
هو الحال يف بعض دول العامل ،بل انه معارضة داخل
محيط الربملان وذلك لتثبيت القوانيني الدينية الرجعية،
لقولبة الحريات واملظاهر الحضارية والثقافة العرصية
التقدمية وفقاً للدستور والقانون وبالتضامن مع احزاب
الحركة القومية الکوردیة.
الحركة القومية يف كوردستان العراق حققت تحالفها
مع تيار االسالم السيايس سواء کانت يف السلطة ام
املعارضة وذلك لفرض «املقدسات الدينية والقومية»
علی املجتمع .فمن جانب املعارضة اعلن (نوشیروان
مصطفی) االب الروحي واملٶسس لحزب (التغییر) ويف
اوج معارضته بان «االسالم وثوابته خط احمر بالنسبة
لنا» ،ومن جانب السلطة وضعت مختلف املطبوعات
الصادرة من قبل «وزارة الثقافة» تحت رقابة «وزارة
األوقاف» ،وکذلک غظ الطرف عن فتاوى أمئة املساجد
ضد نشطاء حقوق املرأة ،واملثقفني الداعني اىل التمدن
والعلامنیة ،لخلق وفرض أجواء ثقافية خانقة ،فكرية
وسياسية عىل املجتمع ،يك يتم يف ظل هذا الظالم
االسالمي الدامس مامرسة الفساد ونهب ثروات املجتمع
عىل حساب حرمان الجامهري من الخدمات و اضطهاد
العامل .بهذا املعنی فان کال طريف التحالف من القومیین
واالسالمیین حققوا مکاسب مهمة لیس فقط الحزابهم
وحرکتهم القومیة واإلسالمیة بل وکذلک لحفظ النظام
الراساميل وسیادة الطبقة الربجوازیة التي یمثلونها.

أثرت الحركة الشيوعية اإليرانية بعد ثورة ()١٩٧٩
وسقوط الشاه ،باالخص عن طريق («كومەلە»-
منظمة كوردستان للحزب الشيوعي اإليراين) ،وعىل
إمتداد عقد الثامنينات والتسعينات ،بشكل جذري
عىل الرؤية واملنطلقات الفكرية والسياسية لليسار يف
كوردستان العراق ،وهو ما َق ّر َب هذا اليسار أكرث فأكرث
من الناحية الفكرية واملنهجية من املاركسية االصيلة
وشيوعية الطبقة العاملة .الخروج املوفق ملنظمة «التيار
الشيوعي» ( )١٩٨٤من رحم منظمة «اتحاد نضال
الشغيلة» بعد ازمة فكرية-سياسية وتنظيمية ،وخالل
عملية انتقادية ،عملية ٌ كان للـ «ملاركسية الثورية» يف
إيران واألعضاء املبادرين يف التيار الشيوعي الدور البارز
والحاسم فيها ولها التأثري الفعيل عىل مجمل اليسار يف
كوردستان العراق واصبحت فيام بعد بداية لعهد جديد
يف حياة هذا اليسار.
الهيمنة الفكرية السياسية لـ»املاركسية الثورية» عىل
يسار كوردستان العراق اواسط الثامنينات وبعدها،
كانت تلك الحلقة التي ربطت املصري الفكري والسيايس
لهذا اليسار مبصري اليسار اإليراين .وهو بالضبط الذي
مهد الطريق يف بداية التسعينات لتثبيت وتاثري ابحاث
«الشيوعية العاملية» داخل هذا اليسار ،والذي ادى
بدوره اىل إعادة صياغته الفكرية-السياسية عىل شاكلة
تيار «الشيوعية العاملية» التي تشكلت حديثا يف إيران.
أعلن هذا التيار عن نفسه الول مرة كحركة مستقلة عن
الحركة القومية وكغريم لها اثناء االنتفاضة الجامهريية
ت هذه الحركة اىل تسيري حركة
(آذار َ .)١٩٩١س َع ْ
مجالسية يف قلب هذه االنتفاضة وتزامن ذلك مع
تنظيمها وقيادتها لحركة العاطلني عن العمل والحركة
التحررية للنساء يف كوردستان وکذلک تنظیم املرشدین
واملطرودین من اهايل مدینة (کرکوک) واطرافها من
ذوي االصول الکوردیة من قبل اجهزة (البعث) القمعیة
کجزء من سیاسة التعریب والتبعیث.

هذه الحركة ،عن طریق منظامتها ،جمعت نفسها يف
إطار (الحزب الشيوعي العاميل العراقي -حشعع)
سنة ( .)١٩٩٣اال انها مل تتمكن من توسيع رقعة أفقها
السيايس واالرتقاء به بوجه الحركة القومية .كان هذا
الحزب يسري اواخر عقد التسعينات نحو التقلص
والضمور ،ومع التطاول املسلح والهجمة الدموية
للـ»االتحاد الوطني» عىل مقراته واغتیال خمسة من
أعضاءه يف مدينة السليامنية صيف عام ( )٢٠٠٠فرض
علیه تراجعا کبیرا .سقوط نظام البعث ( )٢٠٠٣وفّر
الفرصة لهذا الحزب لالنتعاش والتطور نسبیا يف وسط
وجنوب العراق ،إال ان منظمته يف كوردستان والذي
االسالم السيايس جرب حظه يف کلتا الحالتین ،يف تحولت فيام بعد ( )٢٠٠٨اىل حزب مستقل( ،الحزب
املعارضة مع (حزب التغيري) ويف السلطة مع احزاب الشيوعي العاميل الكوردستاين «حشعک») مل تتمكن
الحکومة املشرتکة .ورغم صعود ونزول وتیرتە السیاسیة لحد اآلن ( )٢٠١٩الخروج من بوتقة هذا الرتاجع.
يف فرتات مختلفة إال انه متکن من االحتفاض بنفوذه
حوالی ( )%١٥يف برملان کوردستان العراق وداخل عام ( )١٩٩٨انشق جزء من كوادر ومنظامت «حشعع»
املجتمع کذلک ،خاصة لدی فئات ورشائح بائسة عنه ويواصلون نشاطهم اآلن تحت اسم «إتحاد
وعاجزة سیاسيا ،وهذا هو احد اسباب عجزه من ان الشيوعيني يف العراق» .انشق عن نفس الحزب عام
یصبح افقا سیاسیا بدیال للحرکات االعرتاضیة وللوضع ( )٢٠٠٤جناح آخر تحت اسم «الحزب الشيوعي العاميل

اليساري العراقي» .عدى ذلك فان العديد من كوادر اقدام العامل والجامهیر الکادحة عىل تأسيس املجالس السیاسیة ،تدفع بحرکة العامل والجامهیر الکادحة
وفعايل هذا الحزب استقالوا منه خالل مسیرة حیاته الثورية وعدم الوقوف يف منتصف الطريق وامليض قدما کثورة مستمرة الی النهایة ضد العامل الربجوازي ككل
وبدائله وآفاقه املختلفة.
السیاسیة .العديد من هؤالء املستقيلني احتواهم النقد نحو ثورة شاملة وجذرية.
الليربايل واستقروا يف حاشیة التیار القومي-اللیربايل.
تطور االعرتاضات والحراک الشعبي ضد السلطة ،تخلق اليسار يف کوردستان ،ال ینظر إلی الحركة القومية
استمرت حرکة اعرتاض وخروج الکوادر واالعضاء من فرصة ذهبیة لهذا التیار القومي-اللیربايل کي یتمکن علی الكردية باعتبارها حركة الرأسامل يف ميدان السياسة،
(حشعع) الی ان وصل االمر الی الخروج الجامعي االقل من فرض الرتاجع علی السلطة وکسب االمتیازات باعتبارها انعكاس لعالقات الرأسامل وتطور الرأساملية
ملجموعة من الکوادر القیادیة واللجان التنظیمة يف منها ناهیک عن تفتح شهیته للوصول إلی السلطة علی يف مجتمع كوردستان ،لذا یحرص انتقاداته للحركة
الوسط والجنوب اواخر آیار ( ،)٢٠١٨وبذلک توصلت اکتاف الجامهیر يف حال تطور اعرتاضاتهم الی االنتفاضة القومية يف تجسیداتها املادیة اي يف شكل االحزاب
عملیة الرصاع والخروج من الحزب إلی نتیجتها املنطقیة والثورة وکنس نظام الحزبین الحاکمین .خطورة هذا امليليشية القمعية والعشائرية ..لیست مامرسات احزاب
وإنتهاء مرحرلة طویلة من هذه الرصاعات والجداالت التیار ال تکمن فقط يف املسقبل حین استالمه السلطة ،الحرکة القومیة ،يف نهب ثروات املجتمع وفرض البٶس
داخل هذا الحزب التي استمرت منذ والدته عام واکتفائه بتغیرات شکلیة وفوقیة والحفاظ علی االجهزة االقتصادي علی الجامهیر الکادحة والتصدي الدموي
البیروقراطیة والقمعیة آللة الدولة الربجوازیة ،بل تکمن العرتاضاتها ومظاهراتها وکذلک فرض مقدسات قومیة
(.)١٩٩٣
ایضا يف اللحظة الراهنة يف خطورة استعامله لالعرتاضات ودینیة علی مجتمع کوردستان ،وإغتیال الصحفیین
تکون (حشعع) نتیجة اندماج افقین مختلفین اال وهام االجتامعیة والحراک الشعبي لتقویة االفق الیربايل وتفيش جریمة قتل النساء ... ،انعکاسا للثقافة
االفق الشیوعي وافق الیسار الرادیکايل .تشکیل هذا الربملاين وسد الطریق امام ایجاد التنظیامت الجامهیریة العشائریة او «الثقافة الجبلیة» (نسبة الی ثقافة الکفاح
الحزب وفر مناخا مالمئا لالفق الیساري الرادیکايل ومتکنه والعاملیة علی اسس مجالسیة ومامرسة السلطة من املسلح يف الجبال) او انعکاسا لسیطرة عوائل معینة
من قولبة هذا الحزب خالل رصاعات داخلیة يف فواصل تحت الیجاد سلطة موازیة لسلطة الربجوازیة لحین حل (عائلة البارزاين) و(عائلة الطالباين) علی هذه االحزاب،
بل يف الحقیقة هي انعکاس ملتطلبات تراکم الراسامل
زمنیة مختلفة طوال ربع قرن من عمره ( .)٢٠١٨-١٩٩٣هذە االزدواجیة يف السلطة عن طریق ثورة اشرتاکیة.
الذي یمیز الخروج الجامعي االخیر هو «تصفية» هذا
ورضورة الحفاظ علی سلطة الربجوازیة وان کانت تعرب
ادیکالیة
ر
ال
الشعبویة
املرتافقان؛
االفقان
والثالث:
الثاين
الحزب من آخر مجموعة غیر متجانسة فکریا وسیاسیا
عن نفسها بهذه االشکال القدیمة واملتخلفة التي تبدو
مع الخط املتسلط ،وبهذا تخلص هذا الحزب من تناقض والشیوعیة االجتامعیة
غریبا الیوم بالنسبة للعامل املتمدن.
تعایش اآلفاق املختلفة واکتملت سیطرة االفق الوحید
عنوان
تحت
املختلفین
االفقین
هذین
عن
ابحث
ملاذا
نقطة انطالق الیسار الرادیکايل والشعبوی هي
املتبقی داخله.
واحد؟ النهام ولدا کتوأمین متزامنین ،وکذلک غیر االعرتاضات يف بروزاتها وتجسیداتها ،يف اشکالها
اخريا فان الجیل الجدید من املارکسیین يف کوردستان منفصلین عن بعضهام البعض طوال عمر الیسار يف امللموسة والظاهرة للعیان کاالعتصامات واملظاهرات
العراق والذي تحدثنا عنه يف الحلقة السابقة .بعد (حرکة کوردستان العراق منذ نشئته آواخر السبعینات وبدایة او االنتفاضة والثورة ،وتضع مهامات معینة امامه لکي
 ١٧شباط  ،)٢٠١١وجنبا إلی جنب تطور الحرکات الثامنینات من القرن املايض .فرتافق هذان االفقان تدفع بهم الی االمام الحراز النرص ،وهنا تکمن جوهر
االحتجاجیة تشکلت محافل وحلقات مارکسیة عدیدة انعکاس لهذا الوجود املرتافق واملتزامن تاریخیا ،وان نشاطاته اآلکسیونیة ،بعکس االفق الشیوعي والعمل
تابعة لهذا الجیل تحت مختلف التسمیات يف الفضاء کانوا يف رصاع وجدال دائم حتی يف زمن « الطفولة «اي الشیوعي االجتامعي الذي ینطلق من عملیة الرصاع
االلکرتوين وشبکات التواصل االجتامعی واصبح النشاط يف بدایة الثامنینات وبعدها يف التسعینات من القرن الطبقي واعرتاض العامل قبل تطور هذا االعرتاض الی
الفیسبوکي السمة البارزة لتلك املحافل والحلقات ،منها العرشین وداخل (الحزب الشیوعي العاميل العراقي) مستوی االعتصام والتظاهر او االنتفاضة والثورة .االفق
یخطو خطوات بدائیة نحو التحول الی منظمة سیاسیة .ولحد اآلن .هذا باالضافة الی إنهام يف قلب الحرکات الشیوعي منشغل دون انتظار االنفجارات االجتامعیة
رغم کل ماقیل سابقا فالحرکة اليساریة يف كوردستان االعرتاضیة واملظاهرات والحراک الشعبي يواجهون معا والسیاسیة بارساء وتقویة الحرکة االشرتاکیة يف قلب
العراق ،واملتمثلة بعدد من املحافل واملنظامت السلطة واملعارضة القومیة-اللیربالیة واالسالمیة ،وبهذا املجتمع الراساميل وضد کل ارکانه وسلطة الربجوازیة.
واالحزاب ،رغم كل ما تعانيها من تناقضات وضعف یشکلون عملیا ويف الساحات النضالیة کتلة سیاسیة لیس هذا فحسب ،بل وإثناء االعتصامات واملظاهرات
وإنعزال وتهميش وعدم البلوغ السیايس ،فانه جزء من واحدة ضد السلطة واملعارضة الربجوازیة ،مام يٶدي او االنتفاضة والثورة ،منشغل کذلک بتقویة الحرکة
دینامیکیة الرصاع االجتامعي والسیايس والفکري يف بدوره الی التسرتعىل التناقضات بین االفقین وتبیان االشرتاکیة وسیطرة االفق االشرتاکي االممي علی هذه
الرصاع والجدال بینهام کاختالفات يف الرؤية بین الفرقاء الحرکات خالل سیاسات (تکتیکات) معینة لتقویتهم
کوردستان العراق.
داخل بیت واحد.
ودفعهم نحو التوسع واحراز النرص .إذ بدون حرکة
امام النقد الليربايل وافقه السائد داخل االعرتاضات ان التیار الشیوعي الثوري مر مبراحل مختلفة داخل اشرتاکیة قویة وافقها املهیمن علی الحرکات االعرتاضیة
االجتامعیة ،هناك افق ونقد ثوري لهذه الحركة حرکة الیسار الثوري ،ومتکن من التبلور يف منظمة (التیار واالنتفاضات والثورات من السهل للقوی الربجوازیة
اليسارية ،الداعية لیس فقط للحرية والتقدم وحقوق الشیوعي) يف الثامنیات ،حیث انجز هذا التيار مهامات التي تظهر بشتی التالوین والرأسامليني املرتبطني بهم
العامل والکادحین بوجه سلطة احزاب الحركة القومية نظریة وسیاسیة مهمة وطرح قبل انتفاضة آذار ( )١٩٩١وحلفائهم من القوى الدولية السیطرة علیها بالخداع
بل وإزاحة سیطرة الحرکة القومیة نفسها علی مصیر افقا شیوعيا للمهامات العاجلة واملطروحة امام الحرکة واملؤامرات ،ناهیک عن القمع وعنف تیارات الثورة
مجتمع کوردستان وانشاء سلطة من املجالس العاملیة الشیوعیة والعاملیة ،وکذلک متکن من تشكيل قوة املضادة باسم الثورة الخامد الجامهیر املنتفضة.
والجامهیریة ایضا .النجاز هذه املهمة وکیفیة الوصول
الیها تتصارع آفاق وسنن واسالیب نضالیة مختلفة ،مسلحة ،عدی عن دوره املمیز داخل الحرکة املجالسیة ،الحراک الشعبي والعمل الشیوعي
لکنه فقد املبادرة والسیطرة بعد مشارکته يف تحزب
وبالتحدید الشعبویة الرادیکالیة والشیوعیة االجتامعیة حرکة الیسار داخل (الحزب الشیوعي العاميل العراقي) ،ان اإلعرتاضات االجتامعیة واملظاهرات واالعتصامات
لتنظیم وتعبئة وقیادة الحراک الجامهیري والعاميل يف حیث فقد هذا التیار لحمته وکوادرە وانحل ما انجزه من والحراک الجامهیري يف کوردستان ،مثرة تناقضات مجتمع
کردستان.
مهامات نظریة ،تنظیمیة وعملیة خالل عقد من الزمن رأساميل وظروف معینة مفروضة علی املجتمع من قبل
اآلفاق الثالثة يف الحرکات االحتجاجیة الجامهیریة ( .)١٩٩٣-١٩٨٤لسنا هنا بصد بحث االرضیة املوضوعیة احزاب الحرکة القومية الکردیة بآفاقها وسلطة احزابها
لتزامن وترافق هذین االفقین وبحث االسباب الذاتیة وانتهاجها لنظام السوق الحرة وسیاسات الخصصة ،لکنها
والعاملیة
لعدم اکامل االنفصال واستقالل الحرکة الشیوعیة عن يف معظم الحاالت وکام نشاهده الیوم يف معظم دول
هناک ثالثة آفاق سیاسیة تتصارع داخل االعرتاضات الیسار الرادیکايل ،واسباب فقدان املبادرة من قبل العامل ،ال تخرج هذە الحرکات إلی العلن کحرکة عاملیة
االجتامعیة والحرکات الجامهیریة يف کوردستان العراق( :التیار الشیوعي) داخل الحزب وعدم متکنه من تحویل وإشرتاکیة ،بل يف شکل ظهورها ومرحلتها االولی تنبثق
هذا الحزب الی وسیلة نضالیة شیوعیة ،لکن یستوجب کحرکة جامهیریة عمومیة .إن شکل ظهور الحرکات
اوال آفاق القومیین اللیربالیین
هنا التأکید بان انجاز هذا االنفصال وتجسیده يف حزب الجامهیریة يف مستوی تطورها االويل وما تطرحها من
وصل عملیا هذا االفق إلی طریق مسدود علی ید قواه شیوعي ثوري واجتامعي تبدو اآلن بعد تجربة تاریخیة قادة وخطباء ومطالب وشعارات وأناشید «وطنیة» ...
التقلیدیة من التحالف غیر املعلن للیربالیي کوردستان ُم ّرة رشط بقاء وتطور الحرکة الشیوعیة وتحزبها يف ال ميكن اعتبارها كأساس للتقييم ،بل يجب تفسريها
مع حزب (التغییر) والتحالف املعلن لـ(التغییر) مع کوردستان والعراق وکذلک رشط متکنها من تجسید عىل أنه تناقض بني البنیان الفوقاين الفكري والسيايس
االحزاب االسالمیة ،وکام ارشنا سابقا فإن قوی قومیة االفق االشرتاکي داخل الحرکات االعرتاضیة االجتامعیة لهذه الحرکات مع وجودها االجتامعي وبنيتها التحتية.
إن املسألة الجوهریة والفوریة امام الحرکة الشیوعیة
لیربالیة جدیدة تشکلت حدیثا ( )٢٠١٨کحزب (الجیل لجامهیر العامل والکادحین والشبيبة التحررية.
يف کوردستان هي متهید الطریق لحل هذه التناقضات
الجدید) ،حیث یحاول جاهدا بسط افقه علی الحرکات
ادیکايل
ر
ال
الیسار
افق
نقد
داخل هذە الحرکات بحیث یمکن ان یتطابق بنائها
االحتجاجیة والسیطرة عليها وتوجیهها ،خاصة لدیه
الفوقي (من االفکار واآلفاق واالهداف والسیاسات) مع
موارد مالیة ضخمة وقنوات فضائیة ووسائل اعالمیة
بنائها التحتي من حرکة الکادحین من عامل وجامهیر
عديدة.
ان الیسار نشط يف الحرکات االعرتاضیة الجامهیریة الشغیلة والشبیبة العاطلة .إن هذا ملستحیل دون العمل
املعارضة القومیة-اللیربالیة (مبفهومها الواسع اي جمیع الراهنة کام کان الحال يف املايض ،انه ینفخ يف املظاهرات الشیوعي الواعي املستهدف واملثابر.
املراکز الفکریة واالعالمیة ،الکتاب والشخصیات االدبیة واالعتصامات ویدعو الی العصیان بوجه احزاب السلطة،
والسیاسیة مبا فیها حزب «الجیل الجدید») ترغب کذلک یدعو الی تنظیم الجامهیر عموما ،وخاصة
وتحاول جاهدة لیس فقط لوضع حد لفساد وعنجهیة
حزيب هذە الحرکة املحتکران لإلقتصاد والسلطة يف العامل والکادحین يف املجالس .وهذه امور ایجابیة ،إن هذه الحرکات ،برکان من إعرتاض إجتامعي لجامهیر
االقلیم ،وذلک بغرض سد الطریق امام االنفجارات لکن مشكلة هذا اليسار هي انه ال یری بان املسألة ال الشغیلة والعامل والشبیبة العاطلة تنفجر بوجه رشوط
الشعبیة الثوریة ضد سلطتهام کي ال تٶدي االمور الی تکمن فقط يف العصیان بوجه السلطة ،ال تکمن فقط حیاة ونظام حکم وسلطة تحمي الرأساملیة والسوق
مسائلة کلیة للنظام االقتصادي والسیايس الطبقي القائم يف تنظیم وقیادة االنتفاضة واسقاط حکم الحزبین الحرة بافقها القومي واسالیبها املیلیشیاتیة البلطجية
من قبل الحرکات الثوریة لجامهیر العامل والکادحین .باعامل ثوریة عن طریق الجامهیر الکادحة واملستاءة ،والبولیسیة القمعیة ودستورها وقوانینها املستندة إلی
بل تکمن يف تعبئة هذه الحرکات بروح العداء ضد الرشیعة االسالمیة .هذه الحرکات يف طیاتها حاملة
إن الحرکة اللیربالییة لیست لدیها نقد فیام یتعلق بافق اآلفاق الربجوزایة املختلفة ،ضد االفق القومي ،الیربايل القدرة والطاقة السیاسیة االجتامعیة للميض قدما نحو
السلطة االقتصادی وتبنیها لسرتاتیجیة السوق الحرة واالسالمي وبدائلهم السیاسیة او علی االقل ابطال نزع هذا االفق القومي علی مجتمع کوردستان وتحطیم
وسیاساتها يف الخصخصة ،اي ان افاقها مشرتکة من هذه تاثیرهم علی تلک الحرکات وبالتايل رسوخ االفق هذە السلطة ،وإرساء سلطة مکانها تستند علی االدارة
الناحیة مع أحزاب السلطة ،کل ما هنالک لدیها انتقادات االشرتاکي واالممي وتعبئة هذه الحرکات به ،إذ بدونە املجالسیة للعامل والكادحني ،مع جعل کوردستان
يف سوء االدارة ووجود الفساد ونهب االموال العامة بدل لیس مبقدور الیسار من مامنعة قوى الثورة املضادة خندقا لتعزیز وتوسیع الحرکة العاملیة والشیوعیة يف
مساعدة القطاع الخاص ودعم الرأساملیین يف تطویر والبدائل السیاسیة املختلفة للربجوازیة من السیطرة عموم العراق من اجل إنجاز الثورة االشرتاکیة وإسقاط
مشاریع اقتصادیة للنهوض بـ»االقتصاد الوطني» وتوفیر علی الحرکات االعرتاضیة والثورات واالنتفاضات وبالتايل سلطة الربجوازیة يف املرکز وهدم اسس النظام الرأساميل
فرص العمل للعاطلین .ان الدور التاريخي لهذا التيار حرص االنتصارات يف تغیرات شکلیة وفوقیة سیاسة وتحقیق األشرتاکیة .هذا هو املعنی الواقعي للنرص التام
القومي-الليربايل بالنسبة للربجوازية الكوردية ،تکمن وبصورة مٶقتة وغیر مضمونة ،كام شاهدناها يف ثورة والشامل لحرکة اإلعرتاضات االجتامعیة لجامهیر العامل
يف قولبة االفاق الثوریة للحرکات االحتجاجیة واکتفائها ایران ( ،)١٩٧٩کذلک يف ثورات تونس ومرص ( )٢٠١١والکادحین والشبیبة الثوریة يف کوردستان ،لکن العامل
بالتغییرات الفوقیة يف النظام السیايس فقط وعدم مس ومانشاهده الیوم ( )٢٠١٩يف الجزائر والسودان .إن الحاسم الذي یخرج هذه الطاقة الکامنة من رحم هذه
االسس االقتصادیة والطبقیة للسلطة والدولة املحلیة يف االنتصار يف زمننا ويف عرص الراساملیة املتعفنة لە معنی اإلعرتاضات ،ویجعله امرا واقعا ،هو عمل سیايس معین،
معین ومحدد وهو اسقاط سلطة الطبقة الربجوازیة وبالتحدید العمل واملامرسة الشیوعية .بدون هذا
االقلیم.
بالدولة
عنها
واالستعاضة
الدولة
آلة
تدمیر
برمتها،
العمل الشیوعي لن تزدهر هذە الحرکات ولن تصل إلی
یحاول اللیربالیون يف کوردستان ،حرص االعرتاضات املجالسیة وتحقیق االشرتاکیة ولیس فقط اسقاط حکم نتائجها املرجوة.
االجتامعیة واملظاهرات والحراک الشعبي يف إطار بعض االحزاب والوجوه الفاسدة واملستبدة واملعادیة
تحقيق تحوالت سياسية دميقراطية شكلية کتشکیل ملصالح الجامهیر الکادحة ولو هذا جزء رضوري من نیسان ١٩١٩
حكومة تکنوقراطیة مرتافقة لالنتخابات الربملانیة املسیرة الکلیة ،لذا فاملسألة تتطلب ارساء حرکة اشرتاکیة
کنقيض للسلطة املیلیشیة للحزبین ،وذلک خوفا من وحزبیة قویة ،ال ترضی بالتغییرات الشکلیة والفوقیة
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رحلت الناشطة النقابية االشرتاكية مريتل ماكفرسون
متثل مرسحية ( ليس بالخبز وحده ) ل ُتلقي الضوء عىل
اوضاع الطبقة العاملة يف انكلرتا  ،خصوصاً عامل املناجم .
تركت مريتل بصمتها عىل الحركة و االعرتاضات التي تلتها و
هي تتقدم الصفوف األمامية لخط املقاومة مرتدية مالبس
عامل منجم يف املظاهرات بشكل يومي  .سافرت اىل كوبا
ل ُتسلم املعونات من الثياب ملساندة عامل املناجم هناك .

ثريا طاهر
ولدت مريتل يف قرية أيسنگتون املنجمية التابعة ملدينة
دورهام  .كانت نقابية أممية شجاعة تكونت حياتها من
نضال متواصل  ،منذ شبابها و اىل أيامها االخرية ظلت متسك
بيد واحدة راية االشرتاكية و بأخرى تخطط ملساندة ارضاب
عاميل يف أي مكان ما يف العامل .
من املحطات البارزة يف مسريتها النضالية الطويلة التي مل
تعرف السكون ،هي قيامها بدور قائدة ُملهمة و مؤثرة
جداً للحمالت يف االرضاب الكبري لعامل مناجم الفحم عام
 ١٩٨٥-١٩٨٤الذي دام عاماً كامالً  .معروف عنها بانها كانت
تطبخ يومياً لثاممنائة شخص من العامل املرضبني الجوعى
اثناء االرضاب  ،كام جالت املدن يف انكلرتا و أملانيا و هي

جدير بالذكر بان مناجم الفحم يف بريطانيا أعلنت إيقاف
العمل من آذار عام  ١٩٨٤اىل آذار  ١٩٨٥اعرتاضاً عىل قرار
ً
معركة
إغالق ما تبقى من املناجم بشكل نهايئ  .كان االرضاب
تعكس غضب الطبقة العاملة تجاه سياسات اليمني املحافظ
التى مل تكن تأخذ يف الحسبان سوى مصالح السوق الرأساميل
 ،لعبت جميع اطياف النقابات دوراً فاعالً يف تقويته تار ًة
و يف تركه ينزف وحيداً تارة أخرى  .اما الرصاع األصيل فكان
دائراً بني « االتحاد العام لعامل املناجم» بقيادة النقايب
االشرتايك خصم حكومة ثاتچر « آرثر سكارگل «الذي كان
ممثالً عن العامل عىل جبهة و عىل الجبهة االخرى «املجلس
العام للفحم « التابع للحكومة  .جلب االرضاب الكثري من
التضامن من النقابات االخرى كنقابة عامل السكك الحديدية
و عامل امليناء و كذلك عىل الساحة الشعبية نُظِّمت حمالت
واسعة و تشكّلت « حركة النساء ضد إغالق املناجم «
ملساندة املرضبني و تزويد عوائلهم بالغذاء و الكسوة ...
لقد انتهت املعركة بتحكيم قبضة اليمني املتمثل يف حكومة
املحافظني برئاسة مارگريت ثاتچر ،التي كانت عاقدة العزم
عىل ان تقص اجنحة النقابات و تُحجم سلطتها مرة و اىل «
األبد «  .بأي اتجاه كانت املعركة س ُتحسم  ،ذلك االتجاه هو
الذي كان سيحدد املالمح السياسية و االقتصادية لربيطانيا

ً
طويلة
لعقود عديدة قادمة  ،لذلك كانت حرباً قاسية و
ً
ً
مقاومة و ارصاراً .
وحشية كلام زاد العامل
مع عد ٍو يزداد
بالنتيجة متكنت العقب الحديدية لـ « املرأة الحديدية  -كام
كانت و ال زالت تُسمى ثاتچر يف االدب السيايس الراساميل «
اب كان من اكرث االعرتاضات العاملية مرار ًة و
من سحق ارض ٍ
عنفاً يف تأريخ نضال هذه الطبقة يف بريطانيا  ،و أُغلِقت عىل
أثره أبواب اكرثية املناجم نهائياً  .نجحت الحكومة املحافظة
يف إنقاذ النظام مرة اخرى باستخدام شتى وسائل القمع و
يف الوقت نفسه عن طريق تشتيت صفوف العامل و العمل
عىل فتح أبواب بعض املناجم للعمل أثناء االرضاب تحت
حامية البوليس .
النظام الذي كان يف املايض القريب يستنجد بعامل املناجم
ّ
يحث
إلنقاذ نفسه من أزمات الحرب العاملية الثانية  ،و
العامل عىل البقاء لساعات أطول يف باطن االرض و القبول
بأجور ضئيلة النتاج املزيد من الفحم تحت شعار « الفحم
من اجل القضاء عىل الفاشية «  ،مل ي ُعد بحاجة اىل ما كان
يُسمى بالذهب االسود من اجل االستمرار بتدوير عجلته،
بل و متكن بهذه املواجهة من رضب عصفورين بحجر واحد
 ،إغالق املناجم التي انتهت صالحيتها واصبحت عبأً ومن
ثم تكبيل أيادي النقابات  .عدم استطاعة النقابات قيادة
االرضاب نحو النرص تسبب يف تراجعها و اضعاف دورها  ،كام
ُرفعت الحواجز عن طريق حكومة ثاتچر لتمرير سياساتها
املعادية للعامل و اصبح الهجوم املتواصل عىل املكتسبات
التأريخية للطبقة العاملة يف بريطانيا،أمرا ممكناً.
2019/6/8

قلبي معك يا رفيقتي العزيزة علياء

لن ننسى الرفيق حسام سيف الدين و رفاقه املضحني حبياتهم يف سبيل انتصار ثورتنا يف السودان
ُــف عــن البــكاء يــا رفيقتــي العزيــزة عليــاء  ،ك ِ
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أركان نظــام التوحــش اإلخــواين العســكري الرأســايل
املهــرئ يف الخرطــوم وأم درمــان ويف جميــع زوايــا
الســودان  ،ال نــزال نــراه بــن الفقــراء واملحرومــن
واملهمشــن مــن املضطهديــن  ،بــن عــال البنــاء و
عــال املــواينء واملصانــع  ،وبــن املزارعــن الفق ـراء يف
الحقــول والبســاتني  ،بــن أطفــال األحيــاء الفقــرة ،
وتالميــذ املــدارس والشــباب املتطلــع لحيــاة متحــررة
 ،وبــن النســاء املناضــات مــن أجــل تحررهــن مــن
الســلطة الذكوريــة  ،ال نـزال نســمع هتافاتــه (( يســقط
ســلطة العســكر  ،يســقط حكــم اإلخــوان  ،يســقط
نظــام االســتثامر واالضطهــاد الطبقــي  ،ولتحيــا الثــورة
والثــوار)) .

أكبادهــن  ،واألبــاء الذيــن كــورت شــقاء العمــل
ظهورهــم  ،إن رحيــل هــؤالء الثــوار يجــب ان ال يقلــل
مــن عزميتنــا و يضعــف مــن إرصارنــا يف النضــال مــن
اجــل تكملــة مســرتهم  ،بــل يجــب ان يضاعــف مــن
إرصارنــا وتصميمنــا عــى مواصلــة مســرتهم وتحقيــق
آمالهــم الذيــن طاملــا ُحلِمــوا بتحقيقهــا .
تعــايل يــا رفيقتــي العزيــزة لنســتذكر إرصارهــم
ونُ َحـ ِد َث َمــنْ حولنــا عــى جرائــم النظــام الوحــي التي
اضطرتهــم للتمــرد والــراع و أن يختــاروا التحــدي
والنضــال عــى الخنــوع والعيــش باملذلــة والحرمــان
مــن الحقــوق والحريــة .لنتحــدث ملــن يشــاركنا
مجالســنا عــن روح التحــدي والثوريــة الــذي تَ َ َّي ـ َز بــه
هــؤالء األبطــال املضحــن  ،نتحــدث ملــن يصطفــون
معنــا يف ســوح النضــال  ،نحدثهــم عــن قناعــة هــؤالء
األبطــال بــإرادة االنســان التــي تســتطيع تغــر هــذا
العــامل املقلــوب إذا أراد و توحــد ونظــم صفــوف نضالــه
 ،نحدثهــم عــن الذيــن مل يبخلــوا بحياتهــم مــن أجــل
ظفــر املضطهديــن بحقوقهــم وحريتهــم .

عزيــزيت عليــاء إن أبطــال الثــورة وقضيــة االنســانية و
املناضلــن مــن أجــل التغــر ثــوري يُرتكــون بصمتهــم
يف كل مــكان  ،لــذا فهــم موجــودون يف كل الشــوارع
واألزقــة والحدائــق ،ويف بيــوت جميــع الفقــراء
واملعوزيــن واملحرومــن  .إن جميــع الســجناء الذيــن
يتحــررون يبجلونهــم ويعتربونهــم قــادة ُمحرريــنَ لهــم املضحــون بحياتهــم مــن أجــل بنــاء حيــاة حــرة
 ،انهــم زهــو حدائــق البلــد  ،واالبتســامة عّــى شــفاه للجميــع ،ال يختفــي صورهــم أمــام أبصارنــا  ،وال
األطفــال واألمهــات التــي اختطفــت منهــن فلــذات هتافاتهــم مــن أســاعنا ،و إن تأريخهــم النضــايل
وتصميمهــم عــى التغــر ســيظل ينــر دروب نضالنــا

الرأســالية املتوحشــن حــراس االســتثامر واالضطهــاد
مــن البشــريني وبعدهــم بوجــه الربهانيــن أعــداء
الثــورة  ،ناضــل وتحــدى الظلــم يف العـراق واســتمر يف
مشــواره النضــايل يف الســودان.

 ،طاملــا ظــل شــخص واحــد عــى كوكبنــا يَّــدُ كْ أركان
نظــام الظلــم والقهــر واالســتبداد واالســتثامر ،سيســتمر
هــؤالء الرفــاق األعـزاء يقــودون قافلــة نضالنــا وثورتنــا
 ،دعينــا يــا عزيــزيت نتعلــم منهــم البطولــة والثوريــة
والتضحيــة بــدالً مــن ذرف الدمــوع عليهــم والركــون يف
إن أفضــل اســتذكار لحســام ورفاقــه املضحــن هــو
الزوايــا املظلمــة لغرفتنــا .
اإلرصار عــى صمودنــا وتحدينــا ومواصلــة نضالنــا ضــد
انهــم ضحــوا بحياتهــم لــي مينحــوا الحيــاة ملــن نظــام التوحــش والجــروت الرأســايل.
يعيشــون أمواتـاً  ،ومل ميوتــوا كمــن اختــاروا املــوت ... ،
كــوين قويــة ومتحديــة وصامــدة يــا رفيقتــي العزيــزة  ،املجــد للعزيــز حســام ورفاقــه املضحــن بحياتهــم يف
إن العزيــز حســام الطيــب الذكــر أبــداً كان قويـاً ثوريـاً ســبيل انتصــار الثــورة
صامــداً متحديـاً ،مل يتعــرف عــى االستســام والخنــوع النرص الثورة يف السودان
لجــروت الدكتاتوريــات و األنظمــة الرأســالية
املــوت للمجلــس العســكري خــدم النظــام الرأســايل
الفاســدة.
العاملــي
أينــا وجــد اإلضطهــاد و الظلــم ،كان واقف ـاً باملرصــاد
لهــا يف ســوح النضــال مــع رفاقــه الثــوار .عندمــا كان لك خالص متنيايت الرفاقية
يف الع ـراق اســتمر يف النضــال مــع ضحايــا االضطهــاد
وفســاد الســلطة الرأســالية الطائفيــة  ،ويصعــد عــى
االكتــاف يف تظاهـرات ســاحة التحريــر يف  ٢٠١٥-٢٠١١رفيقك املخلص أبداً
ويــر عــى التحــدي ويهتــف بــكل صوتــه :يســقط
النظــام الطائفــي  ،يســقط ســلطة الفاســدين واللصوص نزار عقراوي
وامليليشــيات الطائفيــة  ،وعندمــا عــاد اىل الســودان 2019 June 16
مل يغ ِمــد ســيفه بــل رفعــه شــاهراً بوجــه خــدام

بيان االحتادات العمالية يف العراق حول برنامج االمم املتحدة
نرفض نتائج اجتامع االمم املتحدة حول تحديد االولويات السرتاتيجية يف العراق

ووســائل اجرائيــة أخــرى ...الــخ وهــذه مســألة يقررهــا املخططــون بعــد الربهنــة عــى امكانية مــع فوائــد املبالــغ الســنوية يتجــاوز مــا سيســتلمه طــوال تقاعــده ،او انــه سيســتلم جــزءا مــن
فوائــد مــا جــرى ايداعــه.
القطــاع الخــاص يف توفــر فــرص عمــل كــا تدعــي املؤسســات العامليــة.

نظــم مكتــب االمــم املتحــدة يف الع ـراق اجتامعــا يف فنــدق الرشــيد ببغــداد يومــي  15و 16
مــن نيســان – ابريــل الجــاري ،تحــت عنــوان تحديــد االولويــات الســراتيجية للع ـراق .وقــد وذكــر ممثلــو النقابــات ان هنــاك تجربــة بيــع رشكات القطــاع العــام اىل القطــاع الخــاص عــام
متــت دعــوة االتحــادات العامليــة يف الع ـراق كــا دعيــت العديــد مــن منظــات املجتمــع  1987ومــا آلــت اليــه مــن نتيجــة يف اختفــاء رشكات كــرى مثــل صناعــة التعليــب يف كربــاء،
صناعــة الدراجــات يف املحموديــة ،صناعــة االنابيــب والصناعــات امليكانيكيــة ،صناعــة االلبســة
املــدين.
الجاهــزة ،ومعهــا فقــدت االف الوظائــف .وهــذا دليــل عــى كــون السياســة املزعومــة ســتقود
تفاجــأ ممثلــو االتحــادات العامليــة مــن تأكيــد مخاطبــة مديــرة الجلســة جميــع املنظــات اىل نتائــج كارثيــة جديــدة .كــا تطرقــوا اىل اآلثــار االجتامعيــة الكارثيــة التــي نجمــت عــن
عــى انهــا منظــات مجتمــع مــدين ،وســجلوا اعرتاضهــم ،باعتبــار اتحــادات العــال رشيــك يف فــرض سياســات صنــدوق النقــد والبنــك الــدويل عــى العديــد مــن بلــدان امريــكا الالتينيــة
التمثيــل الثــايث فيــا يخــص عالقــات العمــل ،اي انهــا طــرف يف التفاوض ويف رســم السياســات وافريقيــا ورشق اوربــا.
وليســت جهــة استشــارية.
تطــرق ممثلــو العــال اىل خطــورة خصخصــة الخدمــات العامــة والتعليــم والصحــة ،حيــث
اتفــق ممثلــو النقابــات العامليــة عــى املشــاركة يف محــور السياســات االقتصاديــة الــذي ان توســع قطــاع التعليــم الخــاص وتراجــع التعليــم العــام تســبب يف حرمــان ابنــاء الطبقــة
كان احــد محــاور االجتــاع .وكان موقفهــم منســجام وواضحــا رغــم االختالفــات التنظيميــة العاملــة مــن فــرص العمــل ،بالنظــر للتكاليــف العاليــة للدراســة .وكذلــك تــدين الخدمــات
والعناويــن النقابيــة املتعــددة.
الصحيــة يف القطــاع العــام ،واتســاع هيمنــة القطــاع الخــاص عــى الصحــة ،واالرتفــاع الهائــل
بــدأ ممثلــو الـــ  UNبالتأكيــد عــى سياســات مــا يعــرف باالصــاح االقتصــادي ،والرتويــج لتكاليــف الخدمــات الصحيــة والعــاج.
لهيكلــة القطــاع العــام كــرط لتطــور القطــاع الخــاص ،وبرتكيــز ال يقــل حــدة عــا يطرحــه اتســم االجتــاع بعــدم الجديــة مــن طــرف ممثــي االمــم املتحــدة ،والتــرع والتعامــل
البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد .وبلغــة الهيئــآت الدوليــة املواربــة وامللغــزة وغــر املحــددة باســتخفاف مــع مواضيــع مصرييــة ،والتــرف كممثلــن لصنــدوق النقــد .بــادر ممثــل منظمــة
واملحــرة
العمــل الدوليــة  ILOاىل طلــب اجتــاع خــاص ملمثــي العــال واالخــذ بوجهــات نظرهــم،
طالــب ممثلــو النقابــات بفصــل موضوعــة تطويــر القطــاع الخــاص ،عــا يعــرف باالصــاح يف وكان ايجابيــا ومتفهــا للموقــف العــايل املعــارض بشــدة لسياســة ممثــي االمــم املتحــدة.
القطــاع العــام ،وان تصفيــة القطــاع العــام هــي مــن ضمــن رشوط البنــك الــدويل وصنــدوق طرحــت احــدى الخبــرات القامئــات عــى تنظيــم االجتــاع ،هيكلــة القطــاع العــام كأمــر واقــع
النقــد ،وهــي سياســة مقــررة ومرســومة ولهــا اهــداف اخــرى تتعلــق بســيطرة االحتــكارات باالســتناد اىل تقاريــر صنــدوق النقــد ،واوردت افــكارا غريبــة مــن مثــل « ان القطــاع العــام
والــركات العامليــة ،وتوســيع البطالــة يف العــراق ،مــع عــدم توفــر الحاميــة والضامنــات يــوزع رواتــب للمــوىت» وعليــه يجــب تصفيــة القطــاع العــام .وكان امـراً يف غايــة الغرابــة ان
االجتامعيــة ،وبالتــايل تأمــن عاملــة رخيصــة وســوق مفتوحــة امــام الــركات .وان التلميــح تبعــث االمــم املتحــدة «خبــرة» لتقــرر السياســة االقتصاديــة يف البــاد ،ومصــر املاليــن وهــي
بكــون هيكلــة القطــاع العــام هــي رشط لتطويــر القطــاع الخــاص وخلــق الوظائــف ،هــو تجهــل ان الراتــب التقاعــدي للمتــويف قــد جــرى اســتقطاعه خــال عـرات الســنني كتوقيفــات
تالعــب وتعميــة عــى الحقائــق .حيــث انــه ميكــن دعــم القطــاع الخــاص عــن طريــق تيســر تقاعديــة مــن راتبــه ،وان مجمــوع مــا يرتاكــم مــن اســتقطاعات خــال  30عامــا مــن خدمتــه
القــروض او توفــر قطــع ارايض للمشــاريع الصناعيــة بصــورة ميــرة ،أو تســهيالت ترشيعيــة

صفحة منظمة البديل الشيوعي عىل :
أرقام الهاتف :
داخل العراق :
خارج العراق:

اإلنرتنت www.albadeel_alsheoi.org :
اإلمييلalbadeel.alsheoi@gmail.com :

009647709658673
مازن
نزار عقراوي 00447507070024

وانتهــى االجتــاع بجمــع االراء ،كــا يحصــل يف اي ورشــة عمــل عابــرة ،رغــم خطــورة موضــوع
االجتــاع واهميته.
اننــا كممثــي عــال نعــر عــن الخيبــة مــن تعامــل ممثــي االمــم املتحــدة وترصفهــم كأنهــم
لســان حــال البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد ،ونعتــر االجتــاع هــو تعبــر عــن سياســة البنــك
الــدويل وصنــدوق النقــد ،حيــث ظهــر خــراء االمــم املتحــدة وكأنهــم ممثلــو تلــك السياســات،
بالرغــم مــن النتائــج التدمرييــة التــي تســببت بهــا تلــك السياســات االقتصاديــة يف العديــد
مــن بلــدان العــامل،
اننــا نرفــض دعــوة ممثــي النقابــات العامليــة كـــ «ديكــور» او متمــم لنصــاب االجتــاع .ان
ممثــي العــال هــم ممثلــو سياســة عامليــة تتعــارض مــع سياســة رأس املــال واملؤسســات
التــي متثلــه.
•االتحاد العام لنقابات عامل العراق GFITU
•اتحاد املجالس والنقابات العاملية يف العراق FWCUI
•إتحاد نقابات النفط يف العراق IFOU
•إتحاد النقابات العاملية واملهنية املستقلة يف العراق FITPUI
•االتحاد العام لنقابات عامل وموظفي العراق GFIWE
•نقابة ذوي املهن الهندسية الفنية UPEU
بغداد – 2019-04-27
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مؤيد امحد  ....يف الرد على تساؤالت حول انتفاضه السودان ،ووقائع املؤمتر الصحفي يف لندن
طريــق مجازرهــا مــن أمثــال مجــزرة الخرطــوم .غــر
إن ذلــك نصــف القصــة كونــه ليــس جوابــا كافيــا
عــى املعضــات التــي تواجههــا االنتفاضــة الحاليــة
ومســتقبلها.

تلقيــت تســاؤالت مــن عــدد مــن الرفــاق حــول انتفاضة
الســودان ووقائــع املؤمتــر الصحفــي ،ملمثــي «تحالــف
القــوى السياســية الســودانية وتنســيقية الروابــط
والنقابــات املهنيــة والجاليــات -باململكــة املتحــدة
وأيرلنــدا» ،والــذي حرضتــه شــخصيا يف لنــدن -بريطانيــا
مــن املعلــوم ،ان اإلرضاب الســيايس العــام الحــايل
يــوم الثالثــاء  4مــن الشــهر الجــاري.
للعــال يف أكرثيــة املرافــق االقتصاديــة والخدميــة يف
أدنــاه ردي عــى هــذه التســاؤالت بــد ًء مــن تقييمــي الســودان هــو بحــد ذاتــه خطــوة ومبــادرة سياســية
مهمــة جــدا مــن قبــل العــال واملنتســبني واملهنيــن.
للمؤمتــر الصحفــي ومــن ثــم االنتفاضــة.
وإن إرصار (البانيــل) عليــه ودفاعــه عنــه كان أمــرا
كان ملمثــل جمعيــة املهنيــن يف الهيئــة التــي قدمــت جيــدا أيضــا.
املؤمتــر الصحفــي (البانيــل) رؤيــة واضحــة بخصــوص
القــوى االجتامعيــة املحركــة لالنتفاضــة يف الســودان ،غــر ان رد أحــد املؤمتريــن عــى ســؤايل( -الســؤال كان
وكان يؤكــد عــى قــوة العــال واملهنيــن والجامهــر حــول مــدى إمكانيــة تطــور دور جمعيــة املهنيــن
املنتفضــة وأهميــة وســيلتي اإلرضاب الســيايس العــام والجامهــر يف االنتفاضــة الحاليــة يف الســودان؟) -
والعصيــان املــدين النتصــار الثــورة .كــا وكان الجميــع وتأكيــده عــى عــدم وجــود الخــاف بــن «جمعيــة
يف (البانيــل) املؤلــف مــن  4أشــخاص يؤكــدون عــى املهنيــن» يف الســودان وبــن القــوى واألحــزاب
عــزم «قــوى الحريــة والتغيــر» يف االســتمرار بالنضــال السياســية يف «قــوى الحريــة والتغيــر» ،مل يقنعنــي،
إلســقاط املجلــس العســكري وتحويــل الســلطة إىل وذلــك ألســباب واضحــة.
«املدنيــن»! .فهــذه جميعهــا ،بــرأي ،مســائل مهمــة
يف هــذه املرحلــة وذلــك لعــدم إفســاح املجــال للثــورة باعتقــادي ،إن القــوى واألح ـزاب السياســية املتحالفــة
ُثبــت ســلطة املجلــس العســكري عــن يف «قــوى الحريــة والتغــر» تشــكيلة متنوعــة مــن
املضــادة أن ت َ

األحــزاب ال تتجــاوز آفاقهــا السياســية إطــار آفــاق كذلــك ،يربــط حكــم العســكر بحكــم التيــار الربجــوازي
الدميقراطيــة الربجوازيــة واإلصالحيــة والجنــاح اليســاري اإلســامي–القومي ،وال يربــط إســقاط حكــم العســكر
للربجوازيــة وليســت فيهــا ،حســب علمــي ،قــوة ثوريــة بإســقاط حكــم هــذا التيــار.
ترفــع رايــة االشــراكية والحكــم الربوليتــاري مبثابــة
البديــل للوضــع القائــم .ان جمعيــة املهنيــن لهــا إن الكثرييــن ال يربطــون عمليــة الخــاص مــن حكــم
طابعهــا الخــاص كمنظمــة عامليــة ومهنيــة جامهرييــة العســكر بالخــاص مــن نفــوذ التيــار الربجــوازي
اإلســامي والقومــي داخــل املجتمــع وداخــل التيــارات
وديناميــة نضالهــا وعملهــا مختلفــة.
واألحـزاب املدنيــة باألســاس .إن ثنائيــة حكــم العســكر
املتتبــع لألحــداث يف الســودان ،يــرى بســهولة إن عــى العمــوم مقابــل الحكــم املــدين عــى العمــوم
املقــوالت العامــة والشــعبوية والحــاس للثــورة بــدون إيــاء االهتــام بحكــم طبقــة معينــة مقابــل
والتطلــع لتحقيــق مطالــب الجامهــر السياســية طبقــة معينــة أخــرى ،أو حكــم تيــارات اجتامعيــة
واالقتصاديــة واالجتامعيــة هــي الســائدة .الحديــث وسياســية محــددة مقابــل حكــم تيــارات اجتامعيــة
سياســيا عــن الخــاص مــن حكــم العســكر والبشــريني ،وسياســية محــددة أخــرى ،هــي املشــكلة وهــي الخلــط
تحقيــق الحريــة والدميقراطيــة وإســقاط االســتبداد ،الشــعويب الــذي تحتــاج الثــورة يف الســودان أن تتلخــص
إنهــاء الفســاد ونهــب البــاد وتوفــر العمــل وتامــن منــه بــأرسع مــا ميكــن.
معيشــة النــاس ،إرســاء «حكومــة مدنيــة» و»حكومــة
دميقراطيــة» هــو التوجــه العــام ،وهــذا مــا كان ان تحــول وســيلة النضــال مــن التظاهـرات إىل اإلرضاب
باإلمــكان ملســه يف كالم املؤمتريــن يف لنــدن كذلــك .العــام يف الســودان ،مــن وجهــة نظــري ،يشــكل إقدامــا
سياســيا نوعيــا مــن قبــل الطبقــة العاملــة وخطــوة
ان إبــدال حكــم العســكر بالحكــم املدين ليــس إال تعبريا مهمــة نحــو االنخ ـراط يف الســاحة السياســية مــع مــا
عامــا ،كونــه ال يوضــح شــيئا جوهريــا .ليــس هنــاك كالم يرتتــب عــن ذلــك مــن خلــق ديناميــة جديــدة يف نضــال
عــى الصعيــد الجامهــري أو العــام ويف هــذا املؤمتــر الطبقــة العاملــة والكادحــن يف هــذه االنتفاضــة .انــه

يف السودان ،قطبان متصارعان ال ثالث هلما !
الح ـراك الجامهــري الواســع والشــامل يف الســودان بــدأ يأخــذ منحــى آخــر  ،فبعــد املذبحــة
املروعــة التــي ارتكبتهــا الســلطة العســكرية نهــار يــوم االثنــن املصــادف  ٢٠١٩ / ٦ / ٣بحــق
املعتصمــن أمــام مبنــى القيــادة العســكرية يف الخرطــوم والتــي أدت اىل مقتــل أكــر مــن
 ١٠٠شــخص وجــرح املئــات ،توضحــت الصــورة أكــر فأكــر لــذا فــان الحاجــة انتفــت لخلــط
األوراق يك يتــم معرفــة كل طــرف مــن هــذه املعادلــة واملوقــع الــذي هــو فيــه .
يبــدوا ان احــدى نتائــج « قمــم مكــة الثــاث « التــي دعــت اىل عقدهــا الســعودية  ،باإلضافــة
اىل حــث املجــرم ترامــب الســتخدام القــوة ضــد اي ـران  ،هــي الطبطبــة عــى اكتــاف رئيــس
املجلــس العســكري يف الســودان عبدالفتــاح الربهــان والشــد مــن أزره وحثــه عــى الســيطرة
والهيمنــة عــى الســلطة بشــتى الوســائل ومنهــا اســتخدام ابشــع أنــواع وســائل العنــف بحــق
مــن يتجــرأ عــى املطالبــة بابســط الحقــوق اال وهــي ( دولــة مدنيــة )  .عــودة الربهــان اىل
الســودان بعــد االســتقواء بالقــوى الرجعيــة يف املنطقــة أدت بــه اىل اطــاق يــد املجــرم محمــد
حمــدان دقلــو امللقــب بـــ ( حميــديت ) قائــد ميليشــات الجنجويــد امللطخــة ايادهــم بدمــاء
األبريــاء يف دارفــور ليعيــث يف الخرطــوم فســادا وميــارس هوايتــه القــذرة يف قتــل واغتصــاب
وحــرق خيــم االعتصــام ورمــي الجثــث يف نهــر النيــل .باإلضافــة اىل ذلــك فقــد ج ّنــد املجلــس
العســكرى جيشــا مــن املرتزقــة اإلعالميــن ليتحدثــوا ويكتبــوا عــر املنابــر اإلعالميــة متهمــن
قــوى الحريــة والتغيــر بـــ « العاملــة « لألجنبــي ! وتوريــط البلــد يف حــرب أهليــة !
التدخــات يف الشــأن الســوداين بــدأت منــذ اليــوم األول النطــاق هــذا الحـراك ويتســع مداهــا
يومــا بعــد يــوم  ،فبعــد التدخــل الواضــح والرصيــح لألنظمــة العربيــة الرجعيــة يف هــذا الشــأن
والصمــت املطبــق ملــا يســمى بـــ « الجامعــة العربيــة « والتــي هــي باألســاس ليســت ســوى
وســيلة بيــد الرجعيــة العربيــة لتربيــر ومتريــر مخططاتهــا بالحــد مــن انتشــار « وبــاء « الثــورة

حازم الجعفري

عــى اثــر االنتصــار الكبــر الــذي حققتــه انتفاضــة
فالحــي الشــامية الشــامية عام  ١٩٥٤وذلــك برضوخ
االقطاعيــن لــرط الفالحــن واملتمثــل بقســمة
الحاصــات بــن الفالحــن واالقطاعيــن مناصفــة
بعــد ان كانــت القســمة بينهــم ب (الخمســن
والثــاث ) اي ان االقطاعــي يأخــذ ثالثــة اخــاس
صافيــة يف حــن يأخــذ الفــاح الخُمســن الباقيــن
ويتحمــل الفــاح البــذور واملــاء والحراثــة والحصــاد
والعصفوريــة اي مــا يأكلــه الطري والشــحنة والعلوية
والوكيــل بحيــث يخــرج الفــاح خــايل الوفــاض ويف
كثــر مــن االحيــان يبقــى مديونــا للموســم القــادم
 .وكان الفالحــون قــد ارضبــوا عــن الحصــاد ذلــك املوســم مطلقــن اهزوجتهــم الرائعــة (لــو
بالنــص لوزرعــه يفوته)وذلــك النهــم وقتــوا ارضابهــم يف نهايــة شــهر ترشيــن الثــاين وهــو

ضــد حكامهــا ،بــدأ التدخــل الــدويل يكشــف عــن نفســه  ،روســيا والصــن وقفتــا بوجــه قـرار
ملجلــس االمــن يطالــب بوقــف اعــال القتــل األخــرة ومحاســبة املتورطــن فيهــا  ،ثــم جــاء
موقــف االتحــاد االفريقــي الــذي يعتــر لصالــح الحـراك  ،اىل حدمــا  ،وذلــك بتجميــد عضويــة
الســودان فيــه اىل أن يتــم تســليم الســلطة لحكومــة مدنيــة  ،وأخــرا وليــس آخـرا جــاء املوقف
األمريــي بتعيــن مبعــوث خــاص اىل الســودان واملطالبــة بتســليم الســلطة اىل حكومــة مدنيــة
ومحاســبة قتلــة املعتصمــن .

امــر يف غايــة األهميــة بحــد ذاتــه يف عمليــة تطــور
نضــال العــال إىل نضــال طبقــي عــايل اشــرايك
مؤثــر يف الســودان .إن تيــارا ماركســيا قويــا وشــيوعية
بروليتاريــة مقتــدرة ،بتقاليدهــا الثوريــة ومنطهــا
املجالــي العــايل للســلطة ،بإمكانهــا أن تنمــو وســط
هــذا الــراع االجتامعــي والســيايس الهائــل الــذي
يجــري يف الســودان.

لدينــا تجريــه تونــس ومــر كيــف إن اإلرضاب العــام
للطبقــة العاملــة قصــم ظهــر نظامــي بــن عــي ومبارك.
املشــكلة األساســية هــي إن الطبقــة العاملــة مل تســتطع
يف هذيــن البلديــن أن تتحول إىل قوة سياســية حاســمة،
أي مل تتحــول إىل قــوة حاكمــة تأخــذ زمــام أمــور البــاد
بأيديهــا وتقــدم عــى تطبيــق االشــراكية .إن اســتخدام
وســيلتها النضاليــة الحاســمة أي اإلرضاب العام ال يكفي
لتأمــن حضــور الطبقــة العاملــة يف الســاحة السياســية
كقــوة مســتقلة طبقيــة تقــود الثــورة إىل االنتصــار ،إنهــا
تحتــاج ،إضافــة إىل ذلــك ،إىل تنظيــم نفســها يف حزبهــا
الشــيوعي واملجالــس واللجــان العامليــة ورفــع بديلهــا
االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس االشــرايك.
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عبد اللـه صاحل
الســر وفــق النهــج الثــوري ،دولــة تكفــل الحريــة واملســاواة للجميــع عــى حــد ســواء بغــض
النظــر عــن أيــة انتــاءات أخــرى  ،إن االكتفــاء بشــعار ( الدولــة املدنيــة )  ،رغــم أهميتــه يف
هــذا الظــرف  ،دون تعريــف ماهيــة هــذه الدولــة  ،يَضفــي الضبابيــة عــى هــذا املشــهد ورمبــا
يوفــر األرضيــة مجــددا لعــودة القــوى الرجعيــة وقــوى الثــورة املضــادة من هــذه البــاب ،ولكن
بلبــاس آخــر هــذه املــرة .ان دميومــة تطويــر مفهــوم هــذه الدولــة وفــرض محتواهــا الطبقــي
اإلنســاين مرهــون بتــويل قيادتهــا مــن قبــل العــال والكادحــن الذيــن ال مصلحــة تربطهــم
بالقــوى الربجوازيــة مبختلــف تالوينهــا .البــد للثــوار أن يضعــوا نصــب أعينهــم حقيقــة كــون
نجــاح هــذا الح ـراك وهــذه الثــورة ال يتوقــف عنــد حــدود الســودان فقــط بــل ومتتــد آثــاره
لتشــمل املنطقــة ككل ،نظـرا لألهميــة الجيوسياســية التــي يتمتــع بهــا الســودان وهنــا تكمــن
مخــاوف القــوى الرجعيــة مــن نجــاح وانتصــار هــذه الثــورة.

هــذه التدخــات تشــر بوضــوح اىل مــدى قلــق القــوى الرجعيــة مجتمعــة عــى مــا يحــدث
هنــاك وخشــية تــويل القــوى الراديكاليــة ملقاليــد الســلطة ورسيــان « عــدوى « الثــورة يف
املنطقــة ! خصوصــا بعــد ظهــور العديــد مــن األوجــه املرشقــة لهــذه الثــورة ويف مقدمتهــا
املشــاركة الفعالــة للمــرأة يف القيــادة وصنــع القـرار وهــو مــا يعتــر دليـاً واضحـاً ال لبــس فيــه
عــن الرتاجــع املفــروض عــى قــوى اإلســام الســيايس عــن الســاحة وكــون هــذا الح ـراك هــو ان النجــاح املنقطــع النظــر الــذي حققــه العصيــان املــدين الشــامل والكامــل يف أيامــه الثالثــة
(  ) ٢٠١٩ / ٦ / ١١ ، ١٠ ،٩لهــو جــرس انــذار للمجلــس العســكري ومــن يقــف خلفــه مــن
رضبــة قويــة توجــه اىل هــذا التيــار منهجيــا وسياســيا.
القــوى الرجعيــة بــان قطــار الثــورة ســائر والوصــول اىل املحطــة النهائيــة كفيــل مبثابــرة الثــوار
لقــد أصبحــت الصــورة يف املشــهد الســوداين أكــر وضوحــا ،هنــاك قطبــان ال ثالــث لهــا وعزميــة وإرصار العــال والكادحــن  ،الشــابات والشــباب وتبنيهــم لهــذا األســلوب مــن النضال
 ،قطــب الثــورة وقطــب الثــورة املضــادة  ،حتــى االنتهازيــن ممــن يدعــون « الوســطية « ، ،يف الظــرف الراهــن عــى األقــل ،مــن أجــل إيجــاد مجتمــع حــر يكفــل الحيــاة الكرميــة للــكل
يقفــون بخجــل مــع الثــورة املضــادة مــن اجــل الحصــول عــى بعــض مــن وفُتــات موائــد عــى حــد ســواء بعيــد عــن ســطوة العســكر ومــن خلفهــم اإلســاميني مــن االخــوان والقوميــن
العســكر ومنهــم حــزب األمــة بقيــادة الصــادق املهــدي عــى ســبيل املثــال !
وغريهــم مــن القــوى الرجعيــة والقــوى االنتهازيــة .
مــا ميكــن أن يتــم االنتبــاه لــه والحــذر منــه هــو عــودة هــذا الحـراك الجامهــري الواســع اىل
داخــل األطــر الدينيــة والقوميــة وحتــى الوطنيــة وعــدم انطالقــه نحــو اطــاره الحقيقــي ،أي
االطــار الطبقــي الداعــي بحــق اىل تأســيس دولــة العدالــة واملســاواة  ،دولــة تضمــن اســتمرار ٢٠١٩ / ٦ / ١٢

من الذي احرق الشامية عام ١٩٥٥

موعــد حصــاد محصــول الشــلب كــا قامــوا باحتــال مدينــة الشــامية وتطويــق مركــز الرشطــة
وهــو ايضــا بنايــة القامئقاميــة ومنعــوا الدخــول والخــروج منــه .ويف االخــر وافــق االقطاعيــون
عــى قســمة النــص وبهــذا انهــى الفالحــون احتــال املدينــة وعــادوا اىل قراهــم وكان املرحــوم
هديــب حــاج حمــود اول مــن قــام بهــذه القســمة حتــى قبــل انطــاق االنتفاضــة .

تلــك الحرائــق تحــدث يف شــارع الحــام وشــارع (طــر ابــو  ....الحريــة حاليــا) والشــوصة
واملصلــخ  ،وقــد اخــرين الدكتــور محســن تقــي القزوينــي انــه يف ظهــر احــد االيــام القينــا
القبــض عــى الرشطــي الــري (  )....وهــو يجلــس بالقــرب مــن احــدى الرصائــف وهــو يحــاول
رش مســحوق عرفنــا فيــا بعــد انــه الفســفور يتفاعــل مــع اشــعة الشــمس فيحــدث رشارة
ومــن ثــم احــراق تلــك الرصائــف ،يقــول الدكتــور محســن عندمــا امســكنا بــه اشــبعناه رضبــا
وعنــد اكتشــاف االمــر مــن ان الرشطــة هــي التــي تقــوم بتلــك الحرائــق ،اختفــى ذلــك الســاحر
وتوقفــت الحرائــق ولكــن الســلطات قامــت باعتقــال الكثــر مــن الشــوعيني والوطنيــن
ومنهــم كريــم مجيــد وكاظــم خضــر وايــوب ســبتي ومبــدر حــويل وغالــب ســباح ومظهــر
يحــي وابراهيــم ســكرانه وعبــد الواحــد حبيــب غــام وحمــزة محمــد والعـرات مــن العــال
والنــاس البســطاء متهمــة اياهــم بافتعــال تلــك الحرائــق وحتــى جعفــر االعمــى نعــم اعمــى
قــد اعتقــل علــا ان رصيفتــه ايضــا قــد احرتقــت وعــذرا ملــن نســيت اســمه.

.هــذا االنتصــار مل يــرق للســلطات الحاكمــة ونــوري الســعيد وبهجــة العطيــة فقــرروا االنتقــام
مــن اهــايل الشــامية الذيــن ســاندوا الفالحــن وفتحــوا بيوتهــم لهــم فأمــروا رشطتهــم الرسيــة
بافتعــال حرائــق يف عمــوم االحيــاء الفقــرة املبنيــة مــن الســعف والبــواري وكان ذلــك يف شــهر
حزي ـران عــام  ١٩٥٥وكانــت تلــك الحرائــق تحــدث يف وقــت الظهــرة ومل يعــرف ســببها .ويف
احــد االيــام جــاء اىل املدينــة (رجــل) اتخــذ لــه مجلســا عنــد حائــط مدرســة اليقضــة حاليــا
يدعــي انــه ســاحر ويعــرف اماكــن حــدوث الحرائــق وفعــا اخــر النــاس عــن عــدة اماكــن
حــدث فيهــا حريــق فعــا وكان النــاس ،وجلهــم مــن البســطاء ،يتداولــون فيــا بينهــم (مــاذا
يقــول الســاحر اليــوم ايــن تحــدث الحرائــق) وعــى اثــر كل حريــق يتــم اعتقــال العديــد مــن 2019/6/18
الشــيوعيني والوطنيــن الذيــن تقــع بيوتهــم بالقــرب مــن اماكــن حــدوث الحرائــق وكانــت

لقاء بني ممثلي احتاد اجملالس والنقابات العمالية يف العراق فرع السليمانية مع احتاد نقابات عمال حمافظة كركوك
زار وفــد مــن ٳتحــاد املجالــس والنقابــات العامليــة يف العـراق فــرع الســليامنیة و اتحــاد العاملــن يف العـراق فــرع كركــوك  .مقــر اتحادنــا صبــاحيــوم الســبت املصــادف . ۲۰۱۹ / ٥ /۱۸متــت املداولــة يف قضايــا الوضــع الســيايس يف العـراق  ،وٲكــد الجانبــان علــی ان وحــدة الطبقــة العاملــة
هــي صــام اٱلمــان ٲلســتقرار البــاد .وباملقابــل التنســيق بــن اٱلتحــادات العامليــة فیــه رضورة قصــوی .كــا ومتــت اٲلشــارة الــی العالقــات بــن ٲتحاداتنــا والحركــة النقابيــة يف محافظــة الســليامنية ملــا فيهــا مصلحــة العــال يف املحافظتــن ويف العـراق .وتــم اســتعراض الســلبيات و املعوقــات
۲۰۱۹ / ٥ / ۱۸
امــام الحركــة النقابيــة وكانــت وجهــات النظــر متطابقــة  .اتحــاد نقابــات عــال محافظــة كركــوك

تقرير عن تظاهرة لندن حول أحداث السودان
إعداد :عبداللـه صاحل

جانــب مــن تظاهــرة حاشــدة يف لندن-بريطانيــا يــوم الســبت 8
حزيــران  2019دعــا للثــورة يف الســودان وضــد مجــزرة الخرطــوم
التــي ارتكبهــا املجلــس العســكري اإلجرامــي بحــق املعتصمــن.

الشــاب املعتصــم (حســام ســيف الديــن) الــذي كان مــن جملــة
ضحايــا مجــزرة الخرطــوم التــي تجــاوزت أكــر مــن مئــة شــخص
لحــد األن .أثنــاء التظاهــرة أجرينــا لقــاءات شــخصية مــع عــدد
مــن النشــطاء السياســيني ونشــطاء «تجمــع املهنيــن يف الســودان»
حيــث بيننــا لهــم موقــف منظمــة البديــل الشــيوعي يف العـراق حــول
أحــداث الســودان.

إعــام تجمــع املهنيــن ،تضامنــا
مــع الطبقــة العاملــة والجامهــر
التحرريــة املنتفضــة يف الســودان
وإرضابهــا العــام وعصيانهــا املــدين
وضــد املجلــس العســكري وجرامئــه
البشــعة بحــق املعتصمــن.

شــاركنا يف التظاهــرة تضامنــا مــع الطبقــة العاملــة والجامهــر
التحرريــة والنســاء املنتفضــات ضــد املجلــس العســكري وتيــارات
اإلســام الســيايس والقوميــن -اإلســاميني وقواهــم امليليشــية .قمنــا
بتوزيــع البيــان التضامنــي ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف العـراق مــع ويف مســاء نفــس اليــوم شــاركنا يف نــدوة سياســية عامة حــول الثورة يف
االنتفاضــة يف الســودان وعــدد مــن جريــدة «الغــد االشــرايك» وبيــان الســودان .اتيحــت لنــا الفرصــة بعــد االنتهــاء مــن النــدوة بــان نرســل
منظمتنــا ومنظمــة حريــة املــرأة يف الع ـراق حــول فقداننــا لصديقنــا باســم منظمــة البديــل الشــيوعي يف الع ـراق رســالة بالفيديــو ،عــر 2019-6-10

شعارات منظمة البديل الشيوعي يف العراق أثناء تظاهرات بغداد للتضامن مع إنتفاضة السودان
نتضامن مع انتفاضة الطبقة العاملة واجلماهري التحررية يف السودان للخالص من البؤس اإلقتصادي واالستبداد والرجعية
ندين ونستنكر جرائم اجمللس العسكري وقواه امليليشية حبق املعتصمني يف السودان
نعم حلملة عاملية إلدانة جرائم اجمللس العسكري يف قتل املتظاهرين

الصفحة األخرية						
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يا عمال العامل احتدوا !
تغطية خاصة حول النشاطات و الفعاليات التي قامت بتنفيذها جلان و تنظيمات
منظمة البديل الشيوعي يف العراق إلحياء األول من أيار  ٢٠١٩يف مدن العراق
إعداد  :نزار عقراوي
و إقليم كوردستان
يف العــراق وكذلــك العــدد األول مــن جريــدة ( ڕهوت -التیــار)
التــي تصدرهــا منظمــة البديــل الشــيوعي باللغــة الكرديــة ،هــذا و
تزامــن صــدور العــدد األول مــن هــذه الجريــدة مــع يــوم األول مــن
أيــار ،مــا م ّيــز أحتفاليــات األول مــن أيــار هــذا العــام هــو التفاعــل
الجامهــري الواســع مــع الحــدث حيــث تــم رفــع الرايــات الحمـراء يف
املســرة التــي طافــت الشــوراع الرئيســية يف املدينــة  ،و ألقــى العديــد
مــن العــال و فعــايل الحركــة العامليــة كلــات عــى املشــاركني بهــذه
املناســبة مندديــن بالسياســات املناهضــة لحقــوق العــال و املفقريــن
التــي تنتهجهــا ســلطات حكومــة أقليــم كوردســتان  ،هــذا و رفــع
املتظاهــرون العديــد مــن الشــعارات منهــا :

العاملــة العامليــة  ،كــا وزعــوا الع ـرات مــن نســخ البيانــات التــي ساعات
أصدرتهــا منظمــة البديــل الشــيوعي و إتحــاد املجالــس و النقابــات .
تــرك منظمــة البديــل الشــيوعي بصمــة قويــة و بــارزة يف إحيــاء العامليــة يف العــراق بهــذه املناســبة اىل جانــب توزيعهــم لعــرات
االحتفــال بــاألول مــن أيــار هــذا العــام  ٢٠١٩يف مختلــف مــدن النســخ مــن العــدد الرابــع مــن جريــدة الغــد األشــرايك.
العــراق ويف أقليــم كوردســتان.
❸ مدينــة الشــامية  :تزامنــا مــع الحمــات التــي نفذهــا
إســتعدادا ألســتقبال إحتفــاالت األول مــن إيــار لهــذا العــام  ٢٠١٩الرفــاق يف الديوانيــة ويف العاصمــة بغــداد  ،نفــذ الرفــاق مــن أعضــاء
أقــام الرفــاق األعضــاء يف اللجــان التنظيميــة يف مختلــف املــدن منظمــة البديــل حملــة واســعة إلســتقبال األول مــن أيــار يف مختــف
 ،خــال األيــام األخــرة مــن شــهر نيســان بحملــة واســعة لتوزيــع شــوارع املدينــة و األحيــاء الســكنية  ،و علقــوا عــددا كبــرا مــن
بيــان املنظمــة الصــادر مبناســبة األول مــن أيــار و تعليــق البوســرات الالفتــات و البوســرات التــي تحيــي قــدوم األول مــن أيــار كــا
و الالفتــات التــي تعكــس أهميــة إحيــاء هــذا اليــوم الطبقــي و وزعــوا خــال حملتهــم الع ـرات مــن نســخ البيــان الــذي أصدرتهــا
التأريخــي  ،يف مختلــف مناطــق عمــل و ســكن العــال و الكادحــن املنظمــة بهــذه املناســبة والعــدد الرابــع مــن جريــدة الغــد األشــرايك
و املهمشــن و يف الشــوارع الرئيســية و داخــل األســواق الشــعبية يف باإلضافــة اىل بيــان إتحــاد املجالــس و النقابــات العامليــة يف الع ـراق
جميــع املحافظــات و املــدن التــي تنشــط فيهــا املنظمــة .
بهــذه املناســبة.

الحمــات الدعائيــة و التحريضيــة إلســتقبال ❹ محافظــة البــرة:
األول مــن أيــار

قــام الرفــاق يف محافظــة البــرة
بتعليــق الالفتــات و توزيــع بيانــات منظمــة البديــل الشــيوعي و
إتحــاد املجالــس و النقابــات العامليــة يف العــراق ،مبناســبة حلــول
األول مــن أيــار يف بعــض الشــوارع الرئيســية يف املدينــة.

❺ مدينــة الســامراء :أقــام الرفــاق يف لجنــة تنظيــم ســامراء وممثليــة
إتحــاد املجالــس و النقابــات العامليــة يف العـراق بحملــة نــر وتعليق
العديــد مــن الالفتــات مبناســبة إحيــاء االول مــن أيــار  ،اليــوم العاملــي
للتالحــم األممــي للطبقــة العاملــة يف العــامل ،حيــث علقــوا العديــد
مــن الالفتــات يف املناطــق الرئيســية يف داخــل املدينــة  ،عــى ســياج
الرشكــة العامــه لصناعــة االدويــه و ســياج بــارك البلديــه وســط
املدينــه و يف الســياج الخارجــي مللويــة ســامراء .

❶ العاصمــة بغــداد  :أقامــت لجنــة تنظيــم بغــداد ملنظمة
البديــل الشــيوعي يف العـراق و باملشــاركة مــع أعضــاء و فعــايل إتحــاد
املجالــس و النقابــات العامليــة  ،و منظمــة حريــة املــرأة  ،حملــة
دعائيــة و تحريضيــة عــر توزيــع البيانــات التــي أصدرتهــا الجهــات
املذكــورة بهــذه املناســبة تحــت عنــوان (مبناســبة األول مــن أيــار
لرنفــع رايــة االشــراكية واألمميــة والحضــور الســيايس املســتقل للطبقة
العاملــة) و البيــان التــي أصــدره إتحــاد املجالــس و النقابــات العاملية
يف الع ـراق تحــت عنــوان (االول مــن أيــار يــوم لتأكيــد الخصوصيــة
الطبقيــة للعــال واســتقالليتها عــن التيــارات الربجوازيــة) يف مختلــف
املناطــق و الشــوارع وداخــل األســواق الرئيســية و بــن املعامــل و
يف األحيــاء العامليــة و الشــعبية يف داخــل بغــداد وعــى أطرافهــا يف
املناطــق املهمشــة  ،وزينوهــا بالالفتــات التــي تحيــي االول مــن أيــار
 .كــا وزعــوا خــال حملتهــم تلــك العـرات مــن نســخ العــدد الرابــع
مــن جريــدة الغــد األشــرايك  ،حيــث شــملت الحملــة هــذه املناطــق
يف جانــب الكــرخ يف منطقــة عــاوي الحلــة ،الحريــة ،شــارع مطــار
املثنــى والــزوراء ،و يف جانــب الرصافــة يف أحيــاء الشــعب ،الثــورة
،ســاحة الطــران  ،ســاحة التحريــر ،ســاحة االندلــس و مجمــع مشــن ،
وكذلــك يف شــارع املعامــل والــركات يف الوزيريــة بغــداد الجديــدة و
البلديــات مناطــق الصناعــة يف جميلــة و أيضــا يف مكاتــب الســعدون
،بــاب املعظــم ،ابــو دشــر  ،يف منطقــة بغــداد الجديــدة وشــارع
املتنبــي.

❷ محافظــة الديوانيــة :خــال األيــام األخــرة مــن شــهر
نيســان  ،قــام أعضــاء و مؤيــدو منظمــة البديــل الشــيوعي يف مدينــة
الديوانيــة بتزيــن شــوارع وســاحات املدينــة بشــعارات و بوســرات
األول مــن أيــار اليــوم العاملــي لالتحــاد و التضامــن األممــي للطبقــة

❻ محافظة السليامنية  :علق الرفاق عددا من الفتات
و شعارات منظمة البديل الشيوعي ،يف مركز املحافظة بهذه املناسبة
 ،و من جهة أخرى شارك ممثل املنظمة يف اللجنة املشرتكة إلقامة
احتفاليات األول من أيار التي تضم العديد من األحزاب و املنظامت
اليسارية و العاملية  ،كام شارك الرفيق نوزاد بابان يف املؤمتر الصحفي
الذي عقدته اللجنة املشرتكة لتنظيم وإقامة احتفاليات األول من أيار
يف مدينة السليامنية حول ضحايا مواقع العمل  ،و يف ٢٠١٩\٤\٢٨
أجرى راديو الحرية و املساواة الناطق باسم عصبة كادحي كوردستان
( كومه له ) منظمة كوردستان للحزب الشيوعي اإليراين ،لقاءا مع
الرفيق نوزاد بابان حول أوضاع الطبقة العاملة يف العراق و كوردستان
و كذلك حول تحضريات اللجنة املشرتكة إلقامة احتفاليات األول من
أيار لهذا العام.

✬ محافظة الديوانية:

نظــم الرفــاق أعضــاء و مؤيــدي منظمــة البديــل الشــيوعي يف
الديوانيــة و الشــامية مســرة مشــركة يف مركــز محافظــة الديوانيــة و
أقامــوا وقفــة جامهرييــة يف ســاحة الرايــة  ،هــذا و قــرأ الرفيــق حــازم
الجعفــري بيــان منظمــة البديــل عــى املشــاركني يف الوقفــة  ،كــا
ألقــى الرفيــق مهنــد املختــار عــدة شــعارات عــى التجمــع منهــا:
عــاش األول مــن أيــار عيــد العــال األح ـرار ،عــاش األول مــن أيــار
عيــد العــال الثــوار ،و اســتغرقت الوقفــة زهــاء ســاعتني  ،هــذا و
تجــدر اإلشــارة اىل أن منظمــة البديــل الشــيوعي تفــردت بتنظيــم ◌ يا عامل العامل اتحدوا!
االحتفــال بــاألول مــن إيــار هــذآ العــام يف محافظــة الديوانيــة.
◌ األول مــن أيــار يــوم يــوم للتضامــن و النضــال األممــي للطبقــة
العاملــة العامليــة.
◌ قوة الطبقة العاملة يف إتحادها و تنظيمها.
◌ تأمــن فــرص العمــل أو ضــان البطالــة لجميــع العاطلــن عــن
العمــل .
◌ أن ال يقل الحد األدىن لألجر و الراتب عن مليون دينار عراقي
◌ ال للتفرقــة و التمييــز يف األجــرة و الحقــوق بــن العــال املحليــن
و األجانــب

إقامــة املســرات و االحتفــاالت الجامهرييــة يف
األول مــن أيــار
✬ العاصمــة بغــداد :شــارك الرفــاق يف لجنــة تنظيــم بغــداد
ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف العـراق وباملشــاركة مــع إتحــاد املجالس

والنقابات العاملية و منظمة حرية املرأة يف وقفة جامهريية صبيحة
األول من أيار ،إلحياء هذه املناسبة  ،شارك يف املسرية جمع غفري من
النساء والرجال حيث كانوا قد بدأوا بالتجمع يف ساحة املرسح
الوطني  .تخللت الوقفة إلقاء الشعارات والخطب إلحياء هذا اليوم
األممي الطبقي من قبل املشاركني  ،هذا و القى كل من الرفاق مؤيد
احمد املنسق العام ملنظمة البديل الشيوعي كلمة بهذه املناسبة ،
كام ألقت الرفيقة ينار محمد رئيسة منظمة حرية املرأة يف العراق و
عضوة اللجنة املركزية يف منظمة البديل الشيوعي كلمة  ،وقدم
الرفيق رشيد إسامعيل عضو اللجنة املركزية ملنظمة البديل الشيوعي
يف العراق كلمته بهذه املناسبة  ،وكذلك القى الرفيق سمري عيل
الكندي الباحث واملناضل املاركيس املعروف يف العراق كلمة .هذا و
استغرقت الوقفة عدة ساعات وزع خاللها الرفاق املئات من نسخ
بيان املنظمة و جريدة الغد االشرتايك هذا و استغرقت الوقفة عدة

◌ تطبيــق القـرار املرقــم  ٨٧ملنظمــة العمــل الدوليــة يف كوردســتان ،
العامليــة.
حــول حــق حريــة نشــاط املنظــات
◌ ال لسياســة التجويــع  ،نعــم لــرف الرواتــب و املســتحقات غــر
املدفوعــة للعــال و املوظفــن.

✬ مدينة السامراء:

◌ اإلق ـرار الرســمي للســلطة بحقــوق العــال يف التنظيــم و اإلرضاب
و االجتــاع العــام

أقــام الرفــاق أعضــاء منظمــة البديــل الشــيوعي و باملشــاركة مــع
فعــايل و نشــطاء إتحــاد املجالــس و النقابــات العامليــة يف العــراق الســلطة و أصحــاب العمــل مســؤولون عــن تأمــن الســامة الصحيــة
 ،وقفــة بهــذه املناســبة يف مركــز املدينــة  ،وزعــوا العــرات مــن و املهنيــة للعــال يف مواقــع العمــل.
البيانــات التــي أصدرتهــا إتحــاد املجالــس ومنظمــة البديــل.
عــاش األول مــن أيــار يــوم التالحــم و النضــال األممــي للطبقــة
العاملــة
✬ محافظة السليامنية :

كان ملنظمــة البديــل مشــاركة فعالــة يف مســرة األول مــن أيــار التــي عاشت الثورة األشرتاكية
نظمتهــا اللجنــة املشــركة إلقامــة احتفاليــات األول مــن أيــار التــي عاشت منظمة البديل الشيوعي يف العراق
ضمــت العديــد مــن األحــزاب و املنظــات اليســارية و العامليــة ،
ووزع عــى الحشــود الجامهرييــة املشــاركة يف املســرة املئــات مــن 2019 June 12
نســخ بيــان منظمــة البديــل و إتحــاد املجالــس و النقابــات العامليــة

منظمة البديل الشيوعي يف العراق ومنظمة حرية املرأة يف العراق
تتضامنان مع االنتفاضة يف السودان

نظــم الرفــاق يف لجنــة تنظيــم بغــداد ملنظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق باالشــراك مــع منظمــة حريــة املــرأة
يف العــراق وقفــة تضامنيــة مــع االنتفاضــة يف الســودان  ،يــوم  ١٤يونيــو  ٢٠١٩يف شــارع املتنبــي يف العاصمــة بغــداد ،
حيث تفاعل أعداد من املتواجدين يف املنطقة مع الوقفة التي استغرقت ما يقارب الساعتني.

،

قــدم قســم مــن الرفــاق املشــاركني يف الوقفــة كلــات تحيــي انتفاضــة العــال والجامهــر املضطهــدة يف الســودان :ابتســام مانــع
وعليــاء العــي مــن منظمــة حريــة املــرأة وســمري عــي الكنــدي مــن حركــة الحفــاةً ،كــا وقــدم الرفيــق رشــيد إســاعيل مســؤول
لجنــة تنظيــم بغــداد للمنظمــة كلمــة بالنيابــة عــن منظمــة البديــل الشــيوعي حيــث أدان جرائــم القــوى امليليشــية واملجلــس
العســكري بحــق املعتصمــن وعــر عــن التضامــن األممــي مــع الطبقــة العاملــة والجامهــر املحرومــة املنتفضــة يف الســودان
لتحقيــق أهدافهــم ومطالبهــم العادلــة  .هــذا وأكــد عــى أهميــة مــا يحــدث يف الســودان مــن حيــث كونــه رضبــة مميتــة لتيــار
اإلســام الســيايس والقومــي -اإلســامي الحاكــم يف الســودان حيــث انــه تراجــع تحــت ضغــط ال َهبــة الجامهرييــة املناهضــة لــه
وأفلــس مــع مــا يــرك ذلــك مــن تأثــر إيجــايب عــى املنطقــة برمتهــا .كــا وأكــد عــى الــدور املهــم الــذي اضطلعــت بــه املــرأة
يف انتفاضة السودان
عاشت انتفاضة السودان املوت لحامة النظام الرأساميل وجالوزة اإلخوان ومجلسها العسكري
الخزي لحكومات دول التحالف العريب السعودية واإلمارات ومرص
لجنة تنظيم بغدا ملنظمة البديل الشيوعي يف العراقي

منظمة حرية املرأة يف العراق
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