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الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ثــوري، عــاوة علــى ذلــك ، ليــس كل 
وضــع ثــوري يــؤدي إلــى الثــورة.

                          فالدميري لينني

الثانيــة  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
لتأســيس منظمــة البديــل الشــيوعي فــي 
العــراق، نتقــدم بتهانينــا النضاليــة الــى 
الكادحــة  والجماهيــر  العاملــة  الطبقــة 
والحركــة  العــراق  فــي  والمحرومــة 
االشــتراكية  والبروليتاريــا  العماليــة 
ــي كل  ــن ف ــع الشــيوعيين والتحرري وجمي
ــى  ــي ال ــر التهان ــدم بأح ــا ونتق ــكان. كم م
ــذه  ــة به ــدي المنظم ــع أعضــاء ومؤي جمي

المناســبة. 
ــر ضــد  ــات الجماهي ــت احتجاج ــد تُّوج لق
والنظــام  والفســاد  االقتصــادي  البــؤس 
اإلســامي  البرجــوازي  السياســي 
خــال  العــراق  فــي  الحاكــم  والقومــي 
الســنوات العديــدة الماضيــة، بانتفاضــة 
أكتوبــر 2019، المســتمرة لحــد اآلن، فــي 
وســط وجنــوب العــراق، واتســع وتجــذر 
هــذا النمــط مــن احتجاجــات الجماهيــر 
فــي  مســبوق  غيــر  بشــكل  المحرومــة 
لقــد  كوردســتان.  فــي  الحالــي  الوقــت 
وجــه هــذا النهــوض الجماهيــري للعمــال 
عمــوم  فــي  والمضطهديــن  والكادحيــن 
بنيــان  لــكل  قاصمــة  ضربــة  العــراق 
ــر  ــاب الجماهي ــى رق ــلط عل ــام المتس النظ
منــذ 2003، وأوجــد بالتالــي، وفــي الوقت 
الحاضــر، وضعــا يمكــن تعريفــه بانــه 
ــاع  ــن اتس ــه م ــم عن ــا ينج ــع م ــوري، م ث
الــى  والتطلــع  بالتغييــر  األمــل  رقعــة 
ــع  ــد المجتم ــى صعي ــرق عل ــتقبل مش مس

بإنهــاء مآســي الوضــع الحالــي. 
ــل الشــيوعي  ــة البدي ــخ منظم ــح تاري أصب
أكتوبــر  انتفاضــة  ومنــذ  العــراق  فــي 

2019 جــزًء مــن تاريخ الصــراع الطبقي 
والسياســي فــي العــراق وجــزًء مــن تاريخ 
هــذه  تحولــت  حيــث  االنتفاضــة،  هــذه 
ــيوعية  ــية ش ــة سياس ــى منظم ــة ال المنظم
مناضلــة متواجــدة فــي قلــب هــذا الحــدث 
التاريخــي ومنخرطــة فيــه، وبهــذا قطعــت 
شــوطا نوعيــا فــي حياتهــا الفتيــة التــي 
ــد  ــا عن ــا األول إال قلي ــاوز عامه ــم تتج ل

انــدالع االنتفاضــة. 
مــا مكــن هــذه المنظمــة، وقبــل كل شــيء، 
كــي تتحــول الــى منظمة سياســية شــيوعية 
ــة  ــع الطبق ــا مــن موق ــذه، هــو انطاقه كه
العاملــة والجماهيــر الكادحــة وتمســكها 
الحــي  وتطبيقهــا  الماركســية  بالنظريــة 
لهــا، وبالتالــي، تبنيهــا للسياســة والتكتيــك 
البروليتــاري الثــوري المشــخص تجــاه 
شــكل  فــي  ويتبلــور  يجــري  كان  مــا 
االنتفاضــة. لقــد طبقــت هــذه المنظمــة 
هــذا المنهــج الماركســي واتخــذت الموقف 
مــن االنتفاضــة، ومنــذ البــدء، بنــاًء علــى 

جوهرهــا، ال علــى ظواهرهــا الســطحية، 
ــى مســتوى وعــي سياســي محــدد  وال عل
لانتفاضــة نفســها، إنمــا، انطاقــا مــن 
كــون االنتفاضــة انعــكاس لعمليــة تاريخية 
جاريــة فــي قلــب المجتمــع وظاهــرة لتفاقم 
ــي واالجتماعــي الجــاري  الصــراع الطبق

ــد.  فــي هــذا البل
 رفعــت هــذه المنظمة شــعار “كل الســلطة 
للجماهيــر المنتفضــة “عندمــا كان يتواجــد 
مئــات اآلالف مــن المنتفضين في ســاحات 
محافظــات  وغالبيــة  بغــداد  وشــوارع 
ــم تكــن هــذه  ــا ل ــوب، حينه الوســط والجن
الجماهيــر منتظمــة فــي المجالــس أو فــي 
أي شــكل مــن أشــكال وســائل حكمهــا 
ــن  ــع المنتفضي ــت م ــا ورفع ــر. كم المباش
بمجمــل  اإلطاحــة  شــعار  الثورييــن 
ــى  ــا ال ــن جانبه ــم، ودعــت م النظــام القائ
تحويــل كل ســلطة الدولــة الــى الجماهيــر 
فــي مجالســها علــى صعيــد  المنتظمــة 
البــاد، فــي األحيــاء والمحــات والمعامل 
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والمؤسســات وأماكــن العمــل وغيرهــا.  
ــزى انتصــار االنتفاضــة  ــددت مغ ــد ح لق
بأهدافهــا  الئحــة  وطرحــت  السياســي 
وتفاصيــل  اآلنيــة  ومطالبهــا  السياســية 
ــاء نظــام حكــم مجالســي يتكــون  عمــل بن
ــن  ــال والكادحي ــن العم ــري م ــوده الفق عم

والجماهيــر المنتفضــة الثوريــة.  
مــع اســتمرار وتفاقــم الوضــع االقتصــادي 
المــزرى لغالبيــة الجماهيــر واتســاع رقعة 
البطالــة والجــوع بيــن الصفــوف المتزايدة 
مــن العمــال والكادحيــن والشــبيبة والنســاء 
ــر  ــكل خطي ــا بش ــت بمجمله ــي تفاقم والت
ــد  ــا، تتصاع ــة كورون ــار جائح ــع انتش م
العماليــة  االحتجاجــات  اليــوم  وتتوســع 
والجماهيريــة فــي وســط وجنــوب العــراق 
وفــي كوردســتان. وبالتالــي، فــإن بــركان 
انتفاضــة أكتوبــر ليــس فقــط لم يُخمــد بعد، 
بــل وإنمــا تتدفــق عليــه، ومــن األعمــاق، 
موجــات الحــركات االحتجاجيــة الواســعة 

هــذه علــى صعيــد عمــوم العــراق. 
ــيوعي  ــل الش ــة البدي ــع منظم ــوم، ترف الي
فــي العــراق، وتجــاه تلــك األوضــاع، راية 
توحيــد النضــال الطبقــي العمالــي وتوطيــد 
أواصــر التضامــن األممــي بيــن نضــاالت 
العمــال والجماهيــر الثوريــة مــن الكادحين 
والشــابات والشــباب علــى صعيــد العــراق 
ــدأ  ــط كمب ــس فق ــره، لي ــتان باس وكوردس

أممــي واٍشــتراكي بروليتــاري، بــل وإنمــا 
كسياســة وتكتيــك ثــوري مشــخص ومحدد 
أيضــا، وذلــك لإلطاحــة بالنظــام السياســي 
وإرســاء  المجتمعيــن  كا  فــي  الحاكــم 
نظــام حكــم مجالســي للعمــال والكادحيــن 

ــة.  ــر التحرري والجماهي
الشــيوعي  البديــل  منظمــة  ارتبــاط  إن 
الشــيوعي  والتيــار  العاملــة  بالطبقــة 
االقتصاديــة  ونضاالتهــا  الطبقــة  لهــذه 
العاميــن  خــال  والفكريــة  والسياســية 
لــم  المنظمــة،  المنصرميــن مــن عمــر 
الــى ارتبــاط عضــوي بحيــث  يتطــور 
تصبــح االســتجابة لمعضــات الحركــة 
الدائمــة  المهمــة  وتطويرهــا  العماليــة 
ــك،  ــة. بالرغــم مــن ذل والرئيســية للمنظم
ــي متواصــل  ــان نضــال المنظمــة العمال ف
داخــل االحتجاجــات العماليــة المختلفــة 
لتحقيــق المطالــب اآلنيــة للعمــال فــي مــدن 
العــراق وعلــى ارتبــاط حــي ومباشــر مــع 
ــة وباألخــص مــع اتحــاد  ــات العمالي النقاب
ــرا  ــي الع ــة ف ــات العمالي ــس والنقاب المجال
ق. هــذا، وان نضالهــا فــي ميــدان الحركــة 
النســوية التحرريــة ونضــاالت الشــبيبة 
والطلبــة الثوريــة شــهد تقدمــا ملموســا 

خــال الســنة الماضيــة. 
نحــن، فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي 
ــذي نناضــل مــن  ــت ال ــي الوق العــراق، ف

اجــل بنــاء حــزب شــيوعي مقتــدر وقــوي 
وذو قاعــدة اجتماعيــة واســعة، نــرى بــان 
أيــة خطــوة فــي تقــدم الحركــة الشــيوعية 
وبنــاء هــذا النــوع مــن الحــزب، مرهــون 
بالوحــدة واالنســجام حــول تحقيــق التقــدم 
الفعلــي فــي النضــال الطبقــي العمالــي 
االشــتراكي وتطــوره وتســليحه بالنظريــة 
الماركســية فــي مســار تقــدم هــذا النضــال.  
هــذا، وبوصفنــا فصيلــة مــن الفصائــل 
األمميــة للحركــة الشــيوعية البروليتاريــة، 
خطونــا خطــوات أوليــة في هــذا المضمار 
وأصدرنــا بيانــا مشــتركا حــول جائحــة 

ــا مــع الشــيوعيين الفرنســيين.  كورن
ــا،  ــيس منظمتن ــة لتأس ــرى الثاني ــي الذك ف
ــا  ــاز م ــو إنج ــا نح ــرس نضالن ــدم ونك نُق
تواجهنــا مــن المهــام الشــيوعية للســير 
نحــو إرســاء مجتمــع اشــتراكي خــال مــن 
الطبقــات علــى أنقــاض النظام الرأســمالي. 
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