
  الغـــد االشرتاكي
صحيفة  سياسية   صادرة  عن منظمة  البديل  الشيوعي يف العراق

الشباب  الثوار  من  المئات  ضحى 
ينتفضون  وهم  بحياتهم  والشابات 
النظام  ضد  والشوارع  الساحات  في 
الجاثم  اإلجرامي  والقومي  اإلسالمي 
 61 منذ  الجماهير  صدور  على 
من  اآلالف  عشرات  وجرح  عاما 
المنتفضين،  وصفوف  صفوفهم  بين 
لما  االنتفاضة  إدامة  مشقات  وتحملوا 

يقارب من شهرين ونصف.

في  الجماهيرية  االنتفاضة  وجهت 
العراق لحد اآلن ضربة قاضية للسلطة 
في  ماضية  وهي  وأحزابها  الميليشية 
النظام«.  »اسقاط  شعارها  تحقيق 
بزمام  التحكم  على  قدرتهم  شلت  انها 
تخبط شديد  في حالة  األمور وجعلتهم 
االنتفاضة  هزت  لقد  خانقة.  وأزمة 
النظام  أركان  مجمل  واستمرارها 
الفكرية  ومؤسساته  الحاكم  اإلسالمي 

وجعلتها مشلولة ومتأزمة غاية التأزم.
الحاكمة  الطغمة  ان  المعلوم،  من 
ولن  لم  المجرمة  الميليشاتية  وأحزابها 
تتوقف عن ارتكاب المزيد من المجازر 
بعمليات  والقيام  الجماعية  واإلبادة 
كما  واالختطاف  واالعتقال  االغتيال 
ضد  البالد  عموم  في  اآلن  تفعلها 
بأيديهم  السلطة  بقت  طالما  المنتفضين 

وبأيدي ميلشياتهم.

تقوية  المنتفضة  الجماهير  على 
وتوسيع  االنتفاضة  أركان  وترسيخ 
الصفوف  تنخرط  بحيث  رقعتها 
المليونية للجماهير الغاضبة على حكم 
العمل.  ان  ميدان  في  الطغمة  هذه 
أن  الى  يحتاج  االنتفاضة  انتصار 
الداعمة  والجماهير  المنتفضون  يبادر 
أيدي  من  السلطة  نزع  الى  لالنتفاضة 
البديل  الطغاة وإسقاط حكمهم وإرساء 

السياسي الحكومي المبني على اإلرادة 
إن  مكانه.  الثورية  للجماهير  المستقلة 
بدأت  القمعي  النظام  لهذا  النهاية  بداية 
العملية  إكمال  ولكن  االنتفاضة  مع 
وتوجيه الضربة النهائية له لم يتم بعد. 

                ص 3

بمناسبة يوم المرأة العالمي 
لنتقدم بخطى ثابته من اجل تحقيق 

حرية ومساواة المرأة
ــراق  ــي الع ــرأة ف ــي، والم ــرأة العالم ــوم الم ــن آذار، ي ــن م ــام الثام نســتقبل هذا الع
ــة، وهــي تمضــي بحــزم  ــي مســيرتها النضالي ــة وحاســمة ف تخطــو خطــوات مهم
وإصــرار، بوصفهــا قــوة مســتقلة تحرريــة، كإحــدى اهــم أركان انتفاضــة أكتوبــر.
نســتقبل هــذا اليــوم والجماهيــر المنتفضــة فــي العــراق، مــن الشــبيبة والنســاء 
ــف شــرائح  ــل والكادحــون ومختل ــون عــن العم ــال العاطل ــر العم ــة وجماهي والطلب
ــرة  ــة مؤث ــة ونضــاالت جماهيري ــم ثوري ــزال مالح ــة، تســطر وال ت ــة العامل الطبق
ضــد مجمــل النظــام البرجــوازي اإلســالمي والقومــي الميليشــياتي الفاســد المتســلط 

ــر مــن 17 عامــا. ــذ أكث ــر من ــاب الجماهي ــى رق عل
ــن  ــن م ــن المناضلي ــات المضحيي ــزف دم مئ ــي تن ــات، وه ــة بثب ــت االنتفاض تقدم
الشــباب والشــابات وعشــرات اآلالف مــن الجرحــى والمعاقيــن، ووجهــت للنظــام 
القائــم، ولحــد اآلن، ضربــات قاصمــة، وزعزعــت، علــى وجــه الخصــوص، 
ــى  ــدة حت ــة وفاس ــية قامع ــزاب ميليش ــط كأح ــس فق ــي، لي ــالم السياس ــز اإلس ركائ
العظــام، بــل كتيــار سياســي واجتماعــي وفكــري بمؤسســاته السياســية واالجتماعيــة 

واأليديولوجيــة.
إن نضــال المــرأة المســتقل والمؤثــر فــي هــذه االنتفاضــة يشــكل احــدى اهــم 
الدعامــات األساســية التــي ترتكــز عليهــا االنتفاضــة وإحــدى ســماتها التقدميــة 
ــون  ــي مره ــا الحال ــي وضعه ــن ماس ــا م ــرأة وانعتاقه ــرر الم ــة. إن تح والتحرري
ــور  ــإن ظه ــذا، ف ــه. ل ــم بأكمل ــوري الحاك ــي الذك ــة النظــام اإلســالمي والقوم بإزال
المــرأة وهــي تخــوض النضــال السياســي فــي االنتفاضــة بــات مبعــث تهديــد كبيــر 
لإلســالم السياســي وأحــدث تصدعــا فــي صفوفــه وصفــوف القومييــن الذكورييــن 

ــا. ــران وغيره ــن إي ــن م ــم الدوليي وداعميه
ال يخفــى علــى أحــد جرائــم أمريــكا بحــق المــرأة والحركــة النســوية فــي العــراق. 
فهــي التــي أرســت النظــام الحالــي الــذي ســلب مــن المــرأة حتــى الحقــوق والحريــات 
القليلــة التــي كانــت قــد اكتســبتها خــالل العقــود الماضيــة بنضالها ونضــال التحررين 
ــان  ــوا عن ــن أطلق ــم الذي ــن ه ــا اإلقليميي ــع حلفائه ــكا وم ــتراكيين، وان أمري واالش
اإلرهابييــن اإلســالميين مــن القاعــدة وداعــش كــي يفتكــوا بالجماهيــر ويســتعبدوا 

المــرأة.
ان المــرأة وهــي تخــوض نضالهــا التحــرري هــذه األيــام هــي المتضــررة األولــى 
ــا كل  ــرق براثنه ــي تخت ــراق الت ــي الع ــة ف ــو ليبرالي ــمالية الني ــيطرة الرأس ــن س م
ــن  ــة م ــو ليبرالي ــة الني ــة االقتصادي ــات الدول ــراد. ان سياس ــع باضط ــد المجتم جس
خصخصــة القطــاع الصناعــي، المشــاريع االقتصاديــة، التعليــم، الصحــة، الخدمــات 
العامــة وتخليهــا عــن كل مســؤولية اتجــاه المواطنيــن كتأميــن الضمــان االقتصــادي 
واالجتماعــي للكادحيــن والعاطليــن عــن العمــل وغيــره أوجــد، ضمــن مــا أوجــد، 

أوضاعــا مأســاوية للمــرأة فــي العــراق.
اليــوم، باتــت المــرأة العاملــة والمفقــرة تقــع، ليــس فقــط ضحيــة النظــام اإلســالمي 
وســياط العشــائرية والقيــم الذكوريــة فــي المجتمــع، بــل تصبــح الضحيــة األولــى مــن 
حيــث نســبة البطالــة فــي صفوفهــا والتأثيــر المدمــر للحرمــان مــن خدمــات التعليــم 
والصحــة المجانيــة لهــا. إنهــا المتضــررة األولــى مــن ضمــن ســكان وحشــية هــذه 

الغابــة.
يمــر نضــال ومقاومــة المــرأة والحركــة النســوية التحرريــة فــي العــراق هــذه 
ــات تاريخــه. ان نضــال المــرأة والناشــطات النســويات  ــام بإحــدى اهــم منعطف األي
االشــتراكيات والتحرريــات انتقــل، مــع االنتفاضــة، الــى مســتوى آخــر اعلــى والــى 

ــل. ــدان أوســع وأرحــب مــن ذي قب مي
ــوية  ــة النس ــد آن األوان للحرك ــرى، وق ــرات الكب ــاد التغيي ــوم طــور إيج ــا الي دخلن
ــة  ــع مدافعــي حري ــة وجمي ــة فــي العــراق والحركــة الشــيوعية البروليتاري التحرري
ــي  ــرات الت ــذه التغيي ــوة ه ــة وق ــكل جدي ــة أن تحتضــن ب ــاواتها الكامل ــرأة ومس الم
أحدثتهــا المقاومــة الجماهيريــة للمــرأة والنابعــة مــن أعمــاق المجتمــع ومشــاركتها 
الفعالــة فــي االنتفاضــة. ان تقويــة هــذا النشــاط الجماهيــري النســوي وتنظيمــه حــول 
ــي  ــرأة ف ــة تحــرر الم ــان تخطــو حرك ــل ب ــتراكي كفي ــق سياســي تحــرري واش أف

ــه نحــو تحقيــق حريــة ومســاواة المــرأة. العــراق والمنطقــة بخطــى ثابت
أيتها الجماهير النسوية، أيها التحرريون

لنجعــل مــن الثامــن مــن آذار لهــذا العــام يــوم إظهــار قوانــا المليونيــة، نســاًء ورجال، 
طالبــات وطــالب، شــابات وشــباب.  لنملئ الســاحات والشــوارع بمســيرات كبــرى 

فــي هــذا اليــوم ولنرفــع صوتنــا الثــوري ونقــول:
ــع، دون  ــي المجتم ــة ف ــي”، “ال حري ــرأة العالم ــوم الم ــن آذار ي ــن م ــاش الثام “ع
ــة والنظــام التعليمــي”، “لننظــم  ــن عــن الدول ــة ومســاوة المــرأة”، “فصــل الدي حري
نضالنــا فــي مجالــس جماهيريــة ثوريــة”، “ تحقيــق حريــة ومســاواة المــرأة هــدف 

أساســي لالنتفاضــة”.
ــي  ــة للمــرأة ف ــن المعادي ــع القواني ــاء جمي ــر المنتفضــة »إلغ ــن وباســم الجماهي لنعل

ــا ». ــب عليه ــة يعاق ــرأة جريم ــف بحــق الم ــالد«، » اإلســاءة والعن دســتور الب
لنشــجب ونتصــدى للدعــوى القضائيــة لحكومــة عــادل عبــد المهــدي ضــد منظمــة 

حريــة المــرأة فــي العــراق. 
منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق تهنــئ المــرأة فــي العــراق والعالــم بمناســبة 
يــوم نضــال المــرأة العالمــي. وهــي تناضــل بــكل حــزم وثبــات مــن اجــل تحقيــق 

ــة للمــرأة. الحريــة والمســاواة الكامل
كمــا، وتناضــل جنبــا الــى جنــب الطبقــة العاملــة والجماهيــر المنتفضــة لتقــدم 
االنتفاضــة بخطــوات جبــارة وتحقيــق أهدافهــا الثوريــة والتحرريــة وإرســاء ســلطة 

ــم. ــن النظــام القائ ــدال م ــة ب ــة الثوري ــس الجماهيري المجال
عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

عاشت حرية ومساواة المرأة 
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دعوى  الوزراء  مجلس  امانة  رفعت 
حرية  منظمة  رئيسة  ضد  قضائية 
إياها  متهمةً  العراق  في  المرأة 
وزميالتها بإيواء النساء الهاربات من 
الشرف  ألغراض  عشائرهن  تعنيف 
عن  بالدفاع  وتتهمنا  كما  الذكوري؛ 
بعيداً  تعيش  بان  للمرأة  الحرة  االرادة 

او  زواج  على  ترغمها  عائلة  عن 
هذه  ونفسي.  جسدي  لعنف  تعرضها 
في  هي  ضدنا  سّطروها  التي  التهم 
نسعى  اذ  منظمتنا،  اهداف  الحقيقة 
تتمتع  للمرأة،  آمن  عراق  لبناء 
الرجل  اخيها  مع  بمساواتها  فيه 
المجتمع قضايا  كل  في  معه   وتتآزر 

محاوالت  عن  الجهة  هذه  تتورع  وال 
النسوية  منظمتنا  بسمعة  المّس 
الذي  الذكوري  الحكم  ترفض  التي 
ورجال  العشيرة  سلطة  بتثبيت  قام 
النساء  لتحويل  يسعون  الذين  الدين 
وخدم  وبضائع  ومقتنيات  عبيد  الى 
اقتضت  ان  والعنف  والوعيد  بالتهديد 

ممارسات  اصبحت  بحيث  الضرورة؛ 
الزوجة  وشراء  الزوجات،  تعدد  مثل 
الشابة، والتخلص من الزوجة المسنّة، 
الخ؛   ... والفصلية  بگصه،  والگصه 
كلها اصبحت ممارسات مقبولة في ظل 
تعترف  ال  ميليشياتية  ذكورية  حكومة 
بحق المواطنة للمرأة، وانما تنظر لها 

كبضائع ومقتنيات وامالك لتلك العشيرة 
او ذلك الرجل. وبما ان هذه الحكومة 
ومن  لمواطنيها  حق  باي  تعترف  ال 
ضمنها حق المتظاهرين بالحياة، فإنها 
تريد ان تحرم المرأة حتى من الحقوق 
 الضئيلة التي منحتها للمواطنين الذكور     

                      ص2

ص 5اعالن مشترك للقوى الشيوعية

في هذا العدد:
1- كل السطة للجماهير المنتفضة، مهمة المنتفضين العاجلة هي تنظيم انفسهم على شكل مجالس  ص 8

2- هجوم الدولة الشوفينية التركية يجب أن يوقف!  ص 5
3- رسالة للتضامن وتنسيق العمل المشترك     نوزاد بابان    ص 5

4- لننقل نموذج ساحة التحرير الى المصانع والشركات المعطلة    اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق ص8
5- حول سياسة األمم المتحدة UN في العراق وتدخالت بالسخارت   اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق ص5
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رفعــت امانــة مجلــس الــوزراء دعــوى قضائيــة ضــدي أنــا كرئيســة منظمــة 
حريــة املــرأة يف العــراق متهمــًة إيــاي وزميــايت بإيــواء النســاء الهاربــات من 
تعنيــف عشــائرهن ألغــراض الــرف الذكــوري؛ كــا وتتهمنــا بالدفــاع عــن 
االرادة الحــرة للمــرأة بــان تعيــش بعيــداً عــن عائلــة ترغمهــا عــى الــزواج او 
تعرضهــا لعنــف جســدي ونفــي. هــذه التهــم التــي ســطّروها ضدنــا هــي 
يف الحقيقــة اهــداف منظمتنــا، اذ نســعى لبنــاء عــراق آمــن للمــرأة، تتمتــع 
ــع.  ــا املجتم ــه يف كل قضاي ــآزر مع ــل وتت ــا الرج ــع اخيه ــاواتها م ــه مبس  في
ــا النســوية  ــّس بســمعة منظمتن ــة عــن محــاوالت امل ــورع هــذه الجه ال تت
التــي ترفــض الحكــم الذكــوري الــذي قــام بتثبيــت ســلطة العشــرة ورجــال 
الديــن الذيــن يســعون لتحويــل النســاء اىل عبيــد ومقتنيــات وبضائــع 
وخــدم بالتهديــد والوعيــد والعنــف ان اقتضــت الــرورة؛ بحيــث اصبحــت 
ــن  ــص م ــدد الزوجــات، ورشاء الزوجــة الشــابة، والتخل ــل تع مارســات مث
الزوجــة املســّنة، والگصــه بگصــه، والفصليــة ... الــخ؛ كلهــا اصبحــت 

ــة ميليشــياتية ال تعــرف بحــق  ــة يف ظــل حكومــة ذكوري مارســات مقبول
ــك  ــاك لتل ــات وام ــع ومقتني ــا كبضائ ــر اليه ــا تنظ ــرأة، وامن ــة للم املواطن
ــق  ــاي ح ــرف ب ــة ال تع ــذه الحكوم ــا ان ه ــل. ومب ــك الرج ــرة او ذل العش
ــد ان تحــرم  ــا تري ــاة، فإنه ــن بالحي ــه حــق املتظاهري ــا ومــن ضمن ملواطنيه
ــور. ــن الذك ــا للمواطن ــي منحته ــة الت ــوق الضئيل ــن الحق ــى م ــرأة حت  امل

تزامنــت محاولــة اغــاق وحــّل منظمــة حريــة املــرأة مــع نشــاطنا يف 
بــان  املنتفضــة، وحقنــا  الجاهــر  ارادة  دعــم  وكامنــا يف  االنتفاضــة، 
ــا  ــل نرتن ــرة. ولع ــاواة واالرادة الح ــات واملس ــن الحري ــا وط ــون لدين يك
ــا  ــم بينن ــراع القدي ــى هــذا ال ــل ع ــوان )نســاء االنتفاضــة( خــر دلي بعن
وبــن ســلطة امليليشــيات والــذي يرجــع تأريخــه اىل ســنوات عديــدة. 
يبــدو ان حكومــة رئيــس الــوزراء املســتقيل عــادل مهــدي تســعى ان 
تــرب رضبتهــا األخــرة للحركــة النســوية قبــل تركهــا ملواقعهــا يف الحكــم، 
 اذ ان مجلــس الــوزراء الحــايل يف حكــم املســتقيل ومنتهــي الصاحيــة.

وضــع  اىل  الدولــة  وفســاد  لســيطرة  الرافضــن  املنتفضــن  ندعــو 
ــة  ــن حكوم ــزًء م ــا ج ــطوة كونه ــذه الس ــى ه ــب ع ــا للتغل ــم بيدن يده
الفســاد؛ وندعــو املنظــات النســوية ان تعلــن تضامنهــا معنــا يف هــذا 
بــان  الحقوقيــن  النشــطاء  وندعــو  كــا  الحــرج.  التاريخــي  املفصــل 
 يدافعــوا عنــا ويدفعــوا بقضيــة املــرأة خطــوات اىل االمــام يف العــراق.

ان حايــة املواطنــة -املــرأة- ومتكينهــا بالضــد مــن ســطوة العشــرة والعنــف 
الذكــوري لآلبــاء واألزواج يجــب ان يكون من واجب الدولــة. اال ان حكومات 
الفســاد املتعاقبــة تكافــئ ميليشــياتها املجرمــة بتســليط اياديهــم وســطوتهم 
ضــد النســاء كــا تضمــن لهــم الــروات مــن الفســاد لــي تحّصــن نفســها 
بالضــد مــن ثــوار االنتفاضــة بجيش مــن املرتزقــة الذكورين. وال يكفــي بانهم 
ــة  ــل انهــم ايضــا مينعــون حاي يّرعــون ملارســات العنــف ضــد املــرأة، ب
املــرأة ومتكينهــا مــن قبــل املنظــات النســوية التحرريــة، وذلــك يــدل عــى 
تخوفهــم مــن الطاقــات النســوية التــي انضمــت اىل ســيل الثــوار املنتفضــن 

 الذيــن لــن يراجعــوا عــن نيــل الحقــوق حتــى يقلعــوا الفســاد مــن جــذوره.

الحــرة. النســوية  ارادتنــا  عــى  يتغلبــوا   لــن 
نضــع ايدينــا بأيــادي املنتفضــن لقلــع جــذور الفســاد وبنــاء دولــة املواطنــة 

والحريــة واملســاواة.

         ينار محمد

     منظمة حرية المرأة في العراق

       4 شباط 2020

الحكومة تهدد بحّل منظمة حرية المرأة في العراق

حكومة عادل عبد المهدي وأجهزة مخابرتها تنوي 
حل منظمة حرية المرأة في العراق، لنتصدى لهم 

ــدي  ــد المه ــادل عب ــة ع ــة وزراء حكوم ــب رئاس ــع مكت رف
وأجهــزة المخابــرات خــالل األيــام القليــة الماضيــة دعــوى 
ــك  ــراق وذل ــي الع ــرأة ف ــة الم ــة حري ــل منظم ــة لح قضائي
بذريعــة مشــاركتها فــي انتفاضــة أكتوبــر وإيوائهــا للنســاء 

ــات. المعنف
ــي  ــية ف ــلطة الميليش ــي الس ــرار ف ــز ق ــى مرك ــام اعل إن قي
ــع  ــة، برف ــداث االنتفاضــة الحالي ــي خضــم أح ــراق، وف الع
ــة المــرأة، يفصــح عــن الكثيــر،  دعــوى لحــل منظمــة حري
ليســت ســوى عمــل سياســي  الدعــوى  يبيــن إن  حيــث 
مفضــوح ومشــين ضــد المــرأة والحركــة النســوية التحرريــة 
ــة ينــار محمــد.  ــة المــرأة ورئيســتها المناضل ومنظمــة حري
ــوية  ــة النس ــذه المنظم ــل ه ــة عم ــو إعاق ــدف الدعــوى ه ه
التحرريــة ذات التاريــخ النضالــي المشــرق فــي الدفــاع عــن 
المــرأة وحقوقهــا وحريتهــا وتحقيــق مســاواتها مــع الرجــل، 
وهــو إعاقــة عمــل احــدى اهــم منظمــات الحركــة النســوية 
التحرريــة فــي العــراق وأشــدها قــوة وإصــرارا علــى الدفاع 
ــارب  ــا يق ــف الذكــوري خــالل م ــا العن عــن النســاء ضحاي

مــن ســبعة عشــر عامــا.
ــزاب  ــه، أح ــذي فرضت ــش ال ــي والتهمي ــار والمآس إن الدم
اإلســالم السياســي والقومييــن ونظامهــم السياســي الطائفــي 
ــد  ــذ 2003، ال يع ــراق من ــي الع ــرأة ف ــى الم ــي عل والقوم
وال يحصــى. هــم جــاءوا الــى الســلطة مــن خــالل احتــالل 
اإلمبرياليــة  واســتراتيجيتها  للعــراق وسياســاتها  أمريــكا 
ــرأة. ــاع للم ــى النخ ــرام والمناهضــة حت ــي اإلج ــة ف الغارق

لــم تتــوان الســلطة الميليشــية وأحزابهــا لحظــة واحــدة عــن 
قمــع كل خطــوة تخطوهــا الحركــة النســوية التحرريــة ضــد 
هــذا الواقــع القائــم، وكل نضــال تخوضــه المــرأة لالنعتــاق 
ــذه الســلطة والنظــام االجتماعــي العشــائري  ــن ه ــن براث م
ــذا  ــن ه ــزء م ــة ج ــوى الحالي ــلط. ان الدع ــوري المس الذك

ــي العــراق.   ــخ اإلجرامــي بحــق المــرأة ف التاري
ــه  ــر مخابرات ــه ودوائ ــدي ومكتب ــد المه ــادل عب ــدو ان ع يب
هــذه  وفــي  يريــدون،  حيــث  أمرهــم  مــن  علــى عجــل 
األوضــاع االنتقاليــة والمتأزمــة، وقبــل ان يغــادروا مكاتبهــم 

ــوا شــيئا مشــمئزا آخــر  ــات االنتفاضــة، أن يضيف تحــت ضرب
ــرأة  ــة ضــد الم ــة الدموي ــم القمعي ــى تركته ــة أخــرى ال وجريم

ــر.  ــد الجماهي ــرري وض ــا التح ونضاله
هــؤالء الرجعيــون المعــادون للمــرأة بشراســة، يخططــون 
الرتــكاب جريمــة بشــعة بحــق النســاء المعنفــات اللواتــي هــن 
بأمــس الحاجــة الــى المســاعدة للنجــاة مــن المــوت المؤكــد علــى 
أيــدي قتلتهــن مــن الذكورييــن. هــم يســعون الــى هــدم احــدى 
اهــم أعمــدة الحركــة النســوية التحرريــة فــي العــراق واســمها 
ــكل حــزم وإصــرار  ــت ب ــي ناضل ــة المــرأة، والت منظمــة حري
المــرأة طــوال  الوحشــية بحــق  قوانينهــم وهجماتهــم  ضــد 
ــات  ــي دافعــت عــن النســاء المعنف ــا، والت ــارب 17 عام ــا يق م
والهاربــات مــن قبضــة شــبكات االتجــار بالمــرأة والظلــم 
ــار«.  ــل المســمى بـــ »غســل الع العشــائري والذكــوري والقت
ــذه  ــدة ه ــن بش ــراق تدي ــي الع ــيوعي ف ــل الش ــة البدي إن منظم
الدعــوى المزيفــة وهــذا العمــل التعســفي العدائــي الســافر 
ــي العــراق. كمــا  ــة المــرأة ف ضــد المــرأة وضــد منظمــة حري
وتعتبرهــا خرقــا فاضحــا ألبســط الحقــوق والحريــات المدينــة 
ــراض.  ــم واالعت ــة التنظي ــة السياســية وحري ــة وللحري والفردي
نطالــب الجهــات القضائيــة المختصــة بــرد هــذه الدعــوى فــورا 

ــات.  ــك الحري ــا لتل ــا خرق لكونه
ــيوعية  ــتراكية والش ــات االش ــع األحــزاب والمنظم ــد جمي نناش
والتحرريــة وجميــع النقابــات واالتحــادات العماليــة وجميــع 
ــع  ــة، وجمي ــة والعالمي ــة، المحلي ــوية التحرري ــات النس المنظم
برفــع  المــرأة  ومســاواة  حريــة  ومدافعــي  الحريــة  محبــي 
المهــدي  عبــد  عــادل  االحتجاجــي ضــد حكومــة  صوتهــم 
ــي  ــل العدوان ــذا العم ــة ه ــداد وإدان ــي بغ ــية ف ــلطة الميلش والس
ضــد منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق. كمــا وندعوهــم الــى 

ــوى.  ــذه الدع ــقاط ه ــا إلس ــاندة حملتن مس
عاشت منظمة حرية المرأة 
عاشت حرية ومساواة المرأة 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
14 شباط 2020

ان الدعــوى القضائيــة ألمانــة رئاســة الــوزراء ضــد الرفيقــة العزيــزة ينــار محمــد رئيســة منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق 
ــي  ــة ف ــٌي وأســلوٌب فاشــي فاضــح ضــد المــرأة والمنظمــة ورئيســتها واالنتفاضــة الحالي ليســت ســوى عمــل ٌسياســٌي عدائ

العــراق.  
ــا  ــم، وه ــاء العال ــي كل انح ــة والفاشــية ف ــه الســلطات الدكتاتوري ــة أســلوب فاشــي مفضــوح تتبع صناعــة الدعــاوي المزيف
هــي حكومــة تصريــف االعمــال لعــادل عبدالمهــدي والســلطة الميلشــية فــي العــراق وأجهــزة مخابراتهــا العميلــة للجمهوريــة 

اإلســالمية فــي إيــران تمارســها بــكل فظاظــة ضــد منظمــة حريــة المــرأة ورئيســتها. 
ــارب 17 عامــا، ليــس فقــط  ــكل حــزم وجســارة وطــوال مــا يق ــد هــو انهــا تصــدت ب ــة المــرأة الوحي “ ذنــب” منظمــة حري
لعصابــات اإلســالم السياســي وأحزابهــا وميلشــياتها المجرمــة وأجهزتهــا القمعيــة دفاعــا عــن المــرأة وحرياتهــا ومســاواتها 
مــع الرجــل، بــل و تصــدت أيضــا لقــوى االحتــالل األمريكــي وسياســاته واســتراتيجيته الرجعيــة والمناهضــة للمــرأة والجماهير 

المحرومــة فــي العــراق والتــي فرضــت المآســي والبــؤس علــى المالييــن مــن نســاء العــراق وجماهيــر العــراق والمنطقــة.
ان نضــال المــرأة ضــد الطغمــة الطائفيــة والقوميــة الذكوريــة الحاكمــة فــي بغــداد لتحقيــق حريــة ومســاواة المــرأة ال ينفصــم 

عــن االنتفاضــة الحاليــة إلنقــاذ كل المجتمــع مــن قبضــة هــؤالء المجرميــن. 
إفشــال الحكومــة الميلشــياتية فــي ميــدان » ســلطتهم القضائيــة الصوريــة “ وخــوض حملــة عالميــة ومحليــة واســعة ضدهــم، 

مهمــة آنيــة وملحــة، لنخــوض هــذه الحملــة بــكل قوانــا. 
كل الدعم والتضامن مع منظمة حرية المرأة ورئيستها.                                                                                                                           

مؤيد  احمد
6 شباط 2020

الدعوى القضائية ضد منظمة حرية المرأة ورئيستها
 عمل سياسي عدائي مدروس لنتصدى له بنضالنا الموحد

ــر  ــة غي ــر بأوضــاع ثوري ــن آذار ونحــن نم ــن م ــا الثام ــل علين يقب
ــم تشــهد  ــات النســوية؛ اذ ل ــذات فيمــا يختــص بالتحدي مســبوقة وبال
ــت  ــا حدث ــة كم ــة وكمي ــزات نوعي ــراق قف ــي الع ــرأة ف أوضــاع الم
ــراق تشــكل  ــخ الع ــي تأري ــرة ف ــر. وألول م خــالل انتفاضــة أكتوب
النســاء ركنــا أساســيا فــي الحركــة الثوريــة للمجتمــع المطالــب 

ــر. بالتغيي
ــتها  ــة مارس ــة الممنهج ــتغالل والتبعي ــع واالس ــن القم ــودا م إن عق
األنظمــة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة فــي العــراق تجــاه النســاء 
ــة المجتمــع؛ ممــا جعــل مــن تحــّرر  ــرة اياهــا جــزءا مــن ثقاف معتب
ــق  ــن طري ــة أو ع ــطة فردي ــا أنش ــوة له ــاواتها والدع ــرأة ومس الم
منظمــات معنيــة بهــذا الشــأن كمــا فعلــت منظمــة حريــة المــرأة فــي 
العــراق. ودفعهــا ذلــك لمواجهــة مــع الســلطات التــي تعاملــت مــع 
هــذه النشــاطات بالتضييــق والقمــع وتشــويه كل مــا مــن شــأنه الدفــع 

بقضايــا المــرأة الــى األمــام.
ــر  ــى مــدار أكث عمــدت ســلطات اإلســالم السياســي وشــركاؤها عل
مــن ســتة عشــر عامــا على دعــم وتشــجيع كل المؤسســات السياســية 
واالجتماعيــة التــي تمتهــن النســاء. فقــد ســمحت للحكــم العشــائري 
بحــق  والجرائــم  االنتهــاكات  كل  وممارســة  بالتغــّول  والقبلــي 
النســاء، مــن جرائــم مــا يســّمى بالشــرف وغســل العــار وغيرهــا، 
ــة والمحاكــم فــي التســاهل  كمــا وتواطئــت معهــا األجهــزة القضائي
ــي العــراق هــي العــدو  ــة ف ــم. إن الســلطات الحالي مــع هــذه الجرائ
األساســي للمــرأة، فهــي تســاهم بشــكل أساســي فــي عــدم الســماح 
بتشــريع أو تطبيــق قوانيــن مــن شــأنها االنتصــار لنضــاالت المــرأة، 
ــن  ــريع قواني ــى تش ــا ال ــرة حكمه ــدار فت ــى م ــا ســعت عل ــل وأنه ب
ــة  ــى العصــور البدائي ــرأة ال ــد أوضــاع الم او تشــجيع أعــراف تعي
والمتخلفــة وتجعلهــا مجــرد أداة أو ديكــور تابــع للســلطة الذكوريــة 

ــة. ــى عائلي ــة أو حت ــت سياســية أو اجتماعي ســواء أكان

ســاهمت الســلطة الحاكمــة منــذ 2003 بتعزيــز فكــرة تبعيــة المــرأة 
االجتماعيــة للرجــل وشــجعت علــى اســتغالل عملهــا وتبعيتهــا 
االقتصاديــة للرجــل كذلــك. وقــد عانــت النســاء العامــالت فــي 
العــراق مــن عــدم المســاواة فــي األجــور مــع اقرانهــن مــن الرجــال 
فــي معظــم فــرص العمــل كمــا عانــت مــن فــارق التعامــل باالجــازات 

ــة. ــرص الترقي ــموحة وف المس
ازدهــرت فــي ظــل حكــم اإلســالميين ظواهــر فــي أوســاط المجتمــع 
ــم  ــع الجســد وجرائ ــال، وبي ــا االتجــار بالنســاء واألطف ــي منه العراق
قتــل النســاء واالنتحــار بشــكل واســع وخصوصــا فــي المناطــق 
ــا  ــي ســيطرت عليه ــي المناطــق الت ــت النســاء ف ــا وعان ــرة. كم الفقي
ــة  ــيات التابع ــش والمليش ــدة وداع ــل القاع ــة مث ــات اإلرهابي التنظيم
ــى العمــل مــع هــذه  ــار عل للســلطة، مــن ظــروف قاهــرة مــن اإلجب
ــات او اخــذ قســم منهــن كســبايا او مــن خــالل الممارســات  التنظيم
المشــينة المنتظمــة التــي مارســها أفــراد هــذه العصابــات علــى النســاء 
واالطفــال االنــاث. كمــا وان الميليشــيات المســلحة التــي تّدعــي كونها 
مقدســة لتحريرهــا مــدن المنطقــة الغربيــة مــن داعــش لــم تكــن بريئــة 
ايضــا مــن اســتغالل النســاء واألطفــال واغتصابهــن وحرمانهــن مــن 
ابســط وســائل العيــش أثنــاء وجودهــن فــي مخيمــات النــزوح خــالل 

عمليــات التحريــر.
عندمــا انطلقــت انتفاضــة أكتوبــر منــذ خمســة أشــهر انضّمــت 
لهــا النســاء ومــن مختلــف شــرائح المجتمــع. فالنســاء العامــالت 
والمعّطــالت عــن العمــل والشــابات من طالبــات الثانويــة والجامعات، 
كان لهــن دور بــارز فــي إدامــة زخــم االنتفاضــة والمحافظــة علــى 

ــر. ــا مــن اجــل إحــداث التغيي فاعليته
بقيــة  لــم تختلــف عــن مطالبــات  النســاء  صحيــح أن مطالبــات 
المنتفضيــن، وهــي فــي جوهرهــا تنصــّب علــى مطلــب أساســي أال 
وهــو إســقاط النظــام المحاصصاتــي الطائفــي القومــي الفاســد، وإبداله 

بحكــم الجماهيــر؛ لكــن خصوصيــة مشــاركة النســاء كانــت بانطــالق 
مســيرات نســوية حاشــدة تحــدث ألول مــرة بهــذا الحجــم وبهــذه الجــرأة 
مــن الشــعارات فــي تاريــخ العــراق الحديــث والمعاصــر. وهــذه 
المســيرات كانــت ردا علــى تصريحــات مــن سياســيّين ورجــال ديــن 
ينتقصــون مــن قيمــة المــرأة وإنســانيتها ويحاولــون تهميــش دورهــا فــي 

ــوم. الحــراك الثــوري الحاصــل فــي العــراق الي
إن الوعــي االجتماعــي الــذي أحدثتــه انتفاضــة أكتوبــر لم يمــس األفكار 
الرجعيــة التــي تــروج لهــا المؤسســات الدينيــة واالجتماعيــة والسياســية 
ــى  ــا هــذا الوعــي تحــّول إل ــط، وإنم ــول النســاء فق ــي عق المســيطرة ف
أوســاط شــرائح المجتمــع المختلفــة، حيــث يطالــب الرجــال والشــباب 
بمــا تطالــب بــه النســاء مــن حريــة ومســاواة واحتــرام وعيــش الئــق.

ــاز  ــاواتها دون انج ــا ومس ــل حريته ــراق ني ــي الع ــرأة ف ــن للم ال يمك
مهمتهــا بالتشــارك مــع الرجــل فــي إســقاط هــذا النظــام الرجعــي الفاســد 
والذكــوري والــذي يعتــاش علــى إبقــاء شــرائح المجتمــع ومــن ضمنهــا 
النســاء فــي الفقــر والتخلــف وســيطرة القــوى الدينيــة والقوميــة علــى 

مقــدرات الجماهيــر. 

عاش النضال النسوي في العراق والعالم 

عــاش الثامــن مــن آذار، اليــوم العالمــي للمــرأة ورمــز 
ومســاواتها حريتهــا 

منظمة حرية المرأة في العراق
3 آذار 2020

بيان اليوم العالمي للمرأة.. 
مسيرات نسوية حاشدة

ترفض حكومة المحاصصة والفساد والذكورية في العراق

المرأة العاملة والكادحة والمعطلة عن 
العمل هي أولى ضحايا النظام القائم    

وسياساته االقتصادية

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق



ــي  ــن والت ــك الدوليي ــد والبن ــدوق النق ــروط صن ــض ش ــة ورف ليبرالي
تســببت فــي إفقــار الجماهيــر وفــرض البطالــة والبــؤس االقتصــادي 
ــة  ــش االجتماعــي ألكثري ــن والشــبيبة والتهمي ــى العمــال والكادحي عل

ــن.    المواطني
5.    فصل الدين عن الدولة والنظام التعليمي

6.    ضمان حرية المرأة ومساواتها التامة مع الرجل
7.    إلغــاء جميــع القوانيــن المناهضــة للمــرأة وضمــان حمايــة النظــام 

السياســي المجالســي لهــا مــن تطــاول المؤسســة الدينية والعشــائرية.
8.    الحريــة السياســية بــدون قيــد أو شــرط، حريــة اإلضــراب، 
واالتحــادات  النقابــات  وتشــكيل  التجمــع  التنظيــم،  التظاهــر، 

والجمعيــات.
ــة واســتخدام  ــة الصحاف ــد وحري ــدة والنق ــر والعقي ــة التعبي 9.    حري

ــي. ــبكات التواصــل االجتماع ــت وش األنترني
10.         إلغاء عقوبة اإلعدام. 

11.         تشــرف المجالــس العماليــة علــى اصــدار وتنفيــذ تشــريعات 
ــف  ــي مختل ــمالي ف ــتغالل الرأس ــه االس ــال بوج ــح العم ــن مصال تؤم
القطاعــات وتلغــي جميــع التشــريعات التــي تنظــم اســتغالل راس 
المــال للعمــال. تضمــن هــذه التشــريعات أوســع الحقــوق والضمانــات 
ــة وأفضــل الظــروف  ــات الرفاهي ــم اقصــى درج ــن له ــال وتؤم للعم
مالئمــة للعمــل وتحقــق آخــر مــا اكتســبته الحركــة العماليــة العالميــة 

فــي هــذه المجــاالت.
12.           منــع أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد العمــال العامليــن 
ــن،  ــة، الدي ــراق بغــض النظــر عــن الجنســية، القومي ــوم الع ــي عم ف

المذهــب، الجنــس واللــون.
13.         منع عمالة األطفال

14.         تاميــن البيئــة المناســبة لنمــو ونشــأة الطفــل وضمــان حقوقه 
ووفقــا آلخــر المكتســبات الطليعيــة العالمية في هــذا المضمار.

15.         توفيــر العمــل أو ضمــان البطالــة لــكل معطلــة ومعطــل 
عــن العمــل.

16.         توفيــر الســكن المناســب والتعليــم العــام المجانــي المعاصــر 
والخدمــات الصحيــة المجانية المتطــورة للجميع.

17.         تاميــن الضمــان االجتماعــي والصحــي والتعليمــي وغيرها 
ــم  ــات الخاصــة وتدريبه ــذوي االحتياج ــة ل ــات الضروري ــن الخدم م

وتأهيلهــم للعمــل وتطويــر كفاءاتهــم.
18.         تبنــي سياســة اقتصاديــة مبنيــة علــى أســاس تنميــة اإلنســان 

ومســاواته وتطويــر خالقيته وتاميــن رفاهيته.
19.         توفيــر الخدمــات األساســية مــن مــاء وكهربــاء وغيرهــا 

مــن الخدمــات الضروريــة مــن ميزانيــة الدولــة.
20.         ضمــان حــق الســفر والتنقــل واإلقامــة للجميــع علــى 

الســواء دون قيــد او شــرط.
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ويتولــى هــذا المجلــس إدارة أمــور العــراق.
4.    يســتند النظام السياســي المجالســي الجماهيري على االنتخابات 
ــال والشــابات والشــباب  ــل التجمعــات العامــة للعم المباشــرة مــن قب

والطلبــة والنســاء ومختلــف الشــرائح االجتماعيــة.
ــذه  ــة له ــس الجماهيري ــة المجال ــات العام ــذه التجمع ــب ه 5.    تَنتخ
ــريعية  ــلطة التش ــارس الس ــي تم ــة والت ــرائح االجتماعي ــات والش الفئ

ــالد. ــد الب ــى صعي ــي آن واحــد وعل ــة ف والتنفيذي
6.    للتجمعــات العامــة الصالحيــة فــي عــزل أي منــدوب منتخــب 
للمجالــس وســحب الثقــة منــه او منهــا مباشــرة وفــورا فــي حالــة عــدم 

االلتــزام بقــرارات وتوجهــات التجمــع العــام.
 

يقرر المجلس المركزي اإلجراءات التالية:
•       إســقاط النظــام الحالــي وتحويــل ســلطة الدولــة الــى المجالــس 
الجماهيريــة وممارســة هــذه المجالــس للســلطة التشــريعية والتنفيذيــة 

فــي آن واحــد فــي عمــوم البــالد.
•       دعــوة أفــراد الجيــش والشــرطة لتشــكيل مجالــس الجنــود 
والشــرطة فــي وحداتهــم والطلــب منهــم االلتحــاق بصفــوف الجماهير 
ــوم تحــت  ــي تق ــة ك ــس الجماهيري ــي المجال ــة ف المنتفضــة والمنتظم
ــر  ــة الجماهي ــن حماي ــا لتامي ــة عمله ــس بممارس ــذه المجال ــلطة ه س

ــع. والمجتم
•       حل البرلمان وجميع مجالس المحافظات الحالية.  

•       حــل جميــع األجهــزة القمعيــة مــن اســتخبارات و«قــوات 
مكافحــة الشــغب« وغيرهــا.

•       حــل جميــع الميلشــيات والمؤسســات المرتبطــة بهــا ومصــادرة 
ــع تشــكيل أي ميليشــيات  ــوة ميلشــية ومن ــة ق ــل الخارجــي الي التموي

وأجهــزة مســلحة خــارج ســلطة المجالــس الجماهيريــة.
•       تحديــد المتورطيــن فــي ســفك دمــاء المنتفضيــن وإحالتهــم الــى 

محاكــم تؤسســها المجالــس الجماهيرية.
•       اســتعادة جميــع الممتلــكات واألمــوال الموجــودة داخــل العــراق 
ــع  ــن وجمي ــل رمــوز النظــام والمتنفذي وخارجــه والمســروقة مــن قب
الفاســدين الــى خزينــة الدولــة لصرفهــا علــى رفاهيــة الجماهيــر 
وإيجــاد فــرص العمــل والضمــان الصحــي والتعليــم العــام المجانــي 

وتطويــر اقتصــاد البــالد.
•       تهيئــة األجــواء مــن قبــل الجماهيــر المتشــكلة فــي المجالــس 
لعمليــة انتخابــات مباشــرة الختيــار مندوبيهــا للنظــام المجالســي لحكــم 

البــالد.
  

األهداف األساسية للمجالس والتي تشكل محاور دستور البالد
1.    إلغــاء النظــام الحالــي المحاصصاتــي المبنــي علــى أســاس 

ــة. ــة وطائفي ــة وديني ــات قومي ــى مكون ــع ال ــيم المجتم تقس
2.    تأســيس النظــام السياســي وفــق مبــدأ المواطنــة الكاملــة للجميــع 
بــدون أي تمييــز علــى أســاس الديــن، المذهــب، الطائفــة، القوميــة، 

العــرق، العشــيرة، الجنــس، اللــون.
3.    إلغــاء النظــام البرلمانــي الحالــي واســتبداله بالنظــام المجالســي 

الجماهيــري.
ــو  ــمالية الني ــة الرأس ــة االقتصادي ــات الدول ــع سياس ــاء جمي 4.    إلغ

اســتمرارها وانتصارهــا االرتقــاء بتنظيــم المنتفضيــن الحالــي الــى 
مســتوى أرقــى وأكفــأ ليــس فــي الســاحات فقــط بــل وعلــى صعيــد 
األحيــاء والمناطــق والمعامــل والجامعــات وليــس علــى صعيــد 

بغــداد فحســب، بــل وعلــى صعيــد جميــع المحافظــات.
ــادرة لتشــكيل  ــى المب ــر المنتفضــة ال ــاج الجماهي ــك تحت ــق ذل لتحقي
ســلطتها االنتقاليــة الثوريــة المؤلفــة مــن المجالــس واللجــان الثوريــة 
الجماهيريــة داخــل الســاحات واألحيــاء والمعامــل والمؤسســات 
المناطــق وعلــى صعيــد جميــع  وفــي  والمــدراس  والجامعــات 
ــر بشــكل مباشــر.    ــل الجماهي ــي تمث ــالد ك ــوم الب المحافظــات وعم
هــذه المجالــس الجماهيريــة الثوريــة ســتعمل كأداة سياســية نضاليــة 
لقيــادة االنتفاضــة نحــو االنتصــار وفــي الوقــت نفســه كســلطة فعليــة 

انتقاليــة علــى األرض بمــوازاة الســلطات الحاليــة.
لتحقيــق هــذه األهــداف يحتــاج المنتفضــون والجماهيــر المحرومــة 
الــى االتفــاق علــى الئحــة سياســية محــددة تتضمــن محاور سياســات 
وأهــداف أساســية لالنتفاضــة الحاليــة بحيــث تعكــس مصالــح القــوى 
المحركــة الرئيســية لهــذه االنتفاضــة وعمــوم الجماهيــر التحرريــة 

كــي ينظمــوا أنفســهم حولهــا.
الخطــوط العامــة المقترحــة أدنــاه تحتــوي علــى أهــداف وسياســات 
ــاش والحــوار داخــل  ــا للنق ــن الضــروري وضعه ــي م ــام والت ومه
أوســاط الجماهيــر المنتفضــة وعلــى صعيــد المجتمــع. نحــن نعتبرها 
ردا علــى المهــام الملحــة اآلنيــة التــي تواجههــا االنتفاضــة والحــراك 
السياســي الجماهيــري العــام إلســقاط النظــام الحالــي والخــروج مــن 
المــأزق الــذي يمــر بــه المجتمــع بشــكل ثــوري ولصالــح الجماهيــر 

المحرومــة.
نقطــة االنطــالق لتحقيــق التحــول الثــوري وحســم األمــور لصالــح 
المجتمــع والمحروميــن هــي تحــول الجماهيــر المنتفضــة الــى قــوة 
ــا ان  ــوة المنظمــة وحدهــا بإمكانه ــدرة. إذ إن هــذه الق منظمــة ومقت
ــد  ــش الرغي ــة والمســاواة والعي ــق الحري ــع نحــو تحقي ــود المجتم تق

للجميــع.
ندعــو جميــع المنتفضيــن الــى إجــراء نقــاش جــدي حــول الخطــوط 

العامــة التاليــة. 
 

إسقاط النظام الحالي واستبداله بالنظام المجالسي:
الجماهيــر  بحكــم  واســتبداله  الحالــي  النظــام  إســقاط      .1
ــالد،  ــوم الب ــي عم ــة ف ــة الثوري ــي مجالســها الجماهيري ــة ف المنتظم
أي اســتبدال النظــام الحالــي بنظــام حكــم المجالــس الجماهيريــة 
للعمــال والكادحيــن والشــابات والشــباب والنســاء والطلبــة وجميــع 

لالنتفاضــة. الداعميــن  التحرريــن والمنتفضيــن والســكان 
2.    إنشــاء المجالــس الجماهيريــة الثوريــة فــي الســاحات واألحيــاء 
والمناطــق والمعامــل والجامعــات والمــدارس والمؤسســات الخدميــة 

وغيرهــا وعلــى صعيــد جميــع محافظــات العــراق.
3.    بنــاء النظــام السياســي المجالســي للحكــم وفــق مبــدأ الصعــود 
مــن المجلــس المحلــي الــى المجلــس المركــزي صعودا هرميــا وذلك 
ــة لتشــكيل المجلــس المركــزي.  ــي المجالــس المحلي بمشــاركة ممثل
تشــكيل المجلــس المركــزي لعمــوم البــالد فــي بغــداد والــذي ســيضم 
ــالد  ــد الب ــى صعي ــودة عل ــة الموج ــس الثوري ــع المجال ــي جمي ممثل
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خطوط عامة لتأسيس المجالس الجماهيرية الثورية
ضحــى المئــات مــن الثــوار الشــباب والشــابات بحياتهــم وهم 
ينتفضــون فــي الســاحات والشــوارع ضــد النظــام اإلســالمي 
ــذ  ــر من ــى صــدور الجماهي ــم عل والقومــي اإلجرامــي الجاث
16 عامــا وجــرح عشــرات اآلالف مــن بيــن صفوفهــم 
وصفــوف المنتفضيــن، وتحملــوا مشــقات إدامــة االنتفاضــة 

لمــا يقــارب مــن شــهرين ونصــف.
وجهــت االنتفاضــة الجماهيريــة فــي العــراق لحــد اآلن 
ضربــة قاضيــة للســلطة الميليشــية وأحزابهــا وهــي ماضيــة 
فــي تحقيــق شــعارها »اســقاط النظــام«. انهــا شــلت قدرتهــم 
ــط  ــة تخب ــي حال ــم ف ــور وجعلته ــام األم ــم بزم ــى التحك عل
ــد هــزت االنتفاضــة واســتمرارها  ــة. لق شــديد وأزمــة خانق
مجمــل أركان النظــام اإلســالمي الحاكــم ومؤسســاته الفكرية 

وجعلتهــا مشــلولة ومتأزمــة غايــة التــأزم.
ــاتية  ــا الميليش ــة وأحزابه ــة الحاكم ــوم، ان الطغم ــن المعل م
المجرمــة لــم ولــن تتوقــف عــن ارتــكاب المزيــد مــن 
المجــازر واإلبــادة الجماعيــة والقيــام بعمليــات االغتيــال 
واالعتقــال واالختطــاف كمــا تفعلهــا اآلن فــي عمــوم البــالد 
ضــد المنتفضيــن طالمــا بقــت الســلطة بأيديهــم وبأيــدي 

ميلشــياتهم.
أركان  وترســيخ  تقويــة  المنتفضــة  الجماهيــر  علــى 
االنتفاضــة وتوســيع رقعتهــا بحيــث تنخــرط الصفــوف 
المليونيــة للجماهيــر الغاضبــة علــى حكــم هــذه الطغمــة 
ــى  ــاج ال ــة يحت ــار االنتفاض ــل.  ان انتص ــدان العم ــي مي ف
أن يبــادر المنتفضــون والجماهيــر الداعمــة لالنتفاضــة الــى 
نــزع الســلطة مــن أيــدي الطغــاة وإســقاط حكمهــم وإرســاء 
البديــل السياســي الحكومــي المبنــي علــى اإلرادة المســتقلة 
ــام  ــذا النظ ــة له ــة النهاي ــه. إن بداي ــة مكان ــر الثوري للجماهي
القمعــي بــدأت مــع االنتفاضــة ولكــن إكمــال العمليــة وتوجيه 

ــد.  ــم بع ــم يت ــه ل ــة ل ــة النهائي الضرب
ــا  ــذه االنتفاضــة وطليعته ــة الرئيســية له ــوى المحرك ان الق
ومجمــل  والكادحــون  والعمــال  الشــبيبة  هــي  المقدامــة 
ــص  ــن ان ينتق ــن يســمحوا الحــد م ــم ول ــن ل ــن الذي الثوريي
مــن شــعار أســقاط النظــام بأكملــه، كمــا ولــم يســمحوا الحــد 
ان يجهــز علــى االنتفاضــة مــن داخــل االنتفاضــة وباســمها. 
وهــم الذيــن أفشــلوا مســاعي مختلــف التيــارات البرجوازيــة 
المســاومين  و«المثقفيــن«  والقومييــن  اإلســالميين  مــن 
وأحــزاب النظــام وشــركاء الســلطة المخادعيــن المتواجديــن 
فــي الســاحات مــن احتــواء االنتفاضــة ووضعهــا فــي طريق 

ــة. ــات الصوري ــاومات واإلصالح المس
هــذه كلهــا مكتســبات ثوريــة عظيمــة وفــرت األرضيــة 
ــر وتطــرح  المناســبة كــي تخطــو االنتفاضــة خطــوات أكب
بديلهــا السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي وبوضــوح 
للمجتمــع بأكملــه وتحــدد المالمــح الرئيســية للنظام السياســي 

ــي. ــاض النظــام الحال ــى أنق ــد إنشــائه عل ــي تري الت
ان االنتفاضــة فــي مســيرتها النضاليــة وهــي ماضيــة صوب 
إســقاط النظــام وصلــت الــى مفتــرق الطــرق اآلن. يتطلــب 

لقاء مع اسرة تحرير صحيفة 
) صوت االنتفاضة (

       اجرى اللقاء :  عبدهللا صالح 
عملــت   ، يوميــا  تصــدر  التــي  االنتفاضــة  صــوت  صحيفــة   
ومنــذ اليــوم االول لصدورهــا علــى تبــوء مكانــة متقدمــة مــن 
ــالق  ــذ انط ــاحة من ــى الس ــودة عل ــارية الموج ــة اليس ــن الصحاف بي
االنتفاضــة الجماهيريــة الباســلة فــي االول مــن اكتوبــر هــذا العــام 
وذلــك بتوضيحهــا للرؤيــة اليســارية التقدميــة لالنتفاضــة وتســليط 
االيجابيــة  بجوانبهــا  االرتقــاء  بغيــة  مجرياتهــا  علــى  الضــوء 
ومحاولــة تجــاوز ســلبياتها وفضــح أالعيــب ســلطة االحــزاب 
ــة  ــر المنتفض ــل الجماهي ــى تضلي ــة ال ــة الهادف ــالمية والقومي االس
ــت  ــض واصبح ــور المنتف ــر الجمه ــرام وتقدي ــت باحت ــذا حض ، ل

احــدى الوســائل النضاليــة بيــد ذلــك الجمهــور .
التقينــا مــع اســرة تحريــر صــوت االنتفاضــة واجرينــا معهــم هــذا 

اللقــاء:  

ــا  ــة وم ــذه الصحيف ــرة اصــدار ه ــم فك ــت لديك ــف تكون ســؤال: كي
ــك؟  ــي ضــرورات ذل ه

  
فــي البــدء كل الشــكر علــى اســتضافتكم لنــا فــي جريــدة الغــد 

االشــتراكي. 
بالحقيقــة لــم يكــن صدفــة اخــراج منشــور "صــوت االنتفاضــة" فقــد 
ــن،  ــالء االخري ــع الزم ــة م ــات ومناقشــات مطول ــد محادث جــاء بع
كوننــا جــزء مــن انتفاضــة أكتوبــر ومتواجــدون منــذ اليــوم األول 
ــدار  ــة إلص ــادة وحقيقي ــرورة ج ــا ض ــر وجدن ــاحة التحري ــي س ف
صحيفــة تعبــر عــن تطلعــات ومطالــب الجماهيــر المنتفضــة. 
ــر  ــاحة التحري ــي س ــة ف ــي نصــب خيم ــى ه ــوة األول ــت الخط كان
والتــي رفعــت الشــعار االبــرز “كل الســلطة للجماهيــر المنتفضــة" 
فصــار لزامــا علينــا اصــدار صحيفــة تشــرح وتفســر هــذا الشــعار، 
ــري  ــدت "صــوت االنتفاضــة" مــن رحــم الحــراك الجماهي ــذا ول ل
ــة داخــل الســاحة وفــي كل مــكان  الواســع، وبهــذا حظيــت بمقبولي
ــو  ــة ه ــوت االنتفاض ــدار ص ــرورات اص ــن ض ــه، وم ــوزع في ت
التعبيــر عــن تطلعــات الجماهيــر المنتفضــة بالحيــاة الحــرة الكريمــة 
والحصــول علــى العمــل ومجانيــة التعليــم والصحــة وتوفيــر الســكن 
وكل مــا تطلبــه حيــاة مرفهــة للجميــع، وكذلــك وجــود ناطــق باســم 
الجماهيــر إزاء الماكنــة اإلعالميــة  المضللــة للنظــام السياســي 

الفاســد والقمعــي.  
  

ــام  ــي االي ــا ف ــت اصداره ــي رافق ــات الت ــا هــي الصعوب ســؤال: م
ــى؟  االول

  
نعــم ،لقــد رافــق اصــدار المنشــور الكثيــر مــن الصعوبــات،  
ــبح ضــد  ــة تس ــيلة إعالمي ــة وس ــي والدة اي ــي ف ــر طبيع ــذا ام وه
التيارالســلطوي الســائد، ومــن جملــة هــذه الصعوبــات،  كثــرة 
ــائل  ــورات ووس ــف ومنش ــات وصح ــن فضائي ــالم م ــائل االع وس

تواصــل اجتماعــي تحــاول االلتفــاف علــى مطالــب الجماهيــر بخــط 
إصالحــي او يتماهــى مــع خطــاب النظــام السياســي القمعــي، لذلــك 
ــدة  ــة الوحي ــكاد تكــون الصحيف ــة صــوت االنتفاضــة ت ــأن صحيف ف
واالتصــال  االعــالم  وســائل  تعريــة طروحــات  تحــاول  التــي 
المرتبطــة باألحــزاب الحاكمــة والمعاديــة النتفاضــة الجماهيــر، مــا 
ــد جماعــات ومليشــيات تابعــة  ــة وســط تهدي ــر امني يفــرض محاذي
ــك تعــرض موزعــي صــوت االنتفاضــة  ــة ذل للســلطة، ومــن امثل
لمضايقــات واســتجوابات مــن قبــل جهــات تحــاول فرض ســيطرتها 
علــى الســاحة وعــدم قــدرة المحررين والكتــاب على ذكر أســمائهم، 
ــى  ــدرة عل ــول دون الق ــي تح ــة الت ــات المالي ــن الصعوب ــك ع ناهي
توســيع الصحيفــة وتوزيعهــا داخــل أوســاط المجتمــع بشــكل اوســع، 
كذلــك فــان الصحيفــة واجهــت تحــدي إيصــال األفــكار والطروحات 

ــع القــراء.  بلغــة مفهومــة وأســلوب واضــح وســهل لجمي
  

ــائية  ــاركة نس ــاك مش ــل هن ــا وه ــرأة فيه ــو دور الم ــا ه ــؤال: م س
ــدور المــرأة  ــة ل فــي اصدارهــا؟ ومــا مــدى معالجــة هــذه الصحيف

ــي االنتفاضــة؟  ــة ف ــاركتها الفاعل ــة ومش المناضل
  

احــدى أهــم ســمات هــذه االنتفاضــة هــي  المشــاركة الفاعلــة للمــرأة 
ودورهــا الطليعــي فيهــا ، دور لــم يســبق أن رأيناه فــي االحتجاجات 
ــة ، إن  ــة القومي ــت ضــد هــذه الســلطة الطائفي ــي انطلق الســابقة الت
انطــالق انتفاضــة اكتوبــر حمــل معــه حضــورا الفتــا للنســاء، 
وصحيفــة "صــوت االنتفاضــة" ومنــذ االعــداد االولــى لهــا اخــذت 
علــى عاتقهــا الدفــاع عــن قضيــة المــرأة ودورهــا فــي االنتفاضــة، 
ــة أو مــن  ــة مــن خــالل الكتاب ــد شــاركت المــرأة مشــاركة فاعل وق
خــالل التوزيــع وباتــت هــذه المشــاركة اليــوم تأخــذ مديــات أوســع.
لقــد كانــت المــرأة حاضــرة فــي المشــاركة فــي تحريــر هــذه 
الصحيفــة كحضورهــا فــي ميــدان االنتفاضــة  ، وقــد حــرص جميع 
العامليــن فــي الصحيفــة علــى ادامــة الحضــور النســوي، لمــا لــه من 
اهميــة قصــوى فــي نشــر االفــكار المســاواتية، كمــا عالجــت بعــض 
ــرض  ــا تتع ــرأة، وباألخــص م ــا الم ــة قضاي ــات الصحيف ــن كاتب م
لــه النســاء فــي ســاحة التحريــر وبقيــة المــدن مــن عمليــات خطــف 
ــاركة  ــى بمش ــي تعن ــاالت الت ــزت المق ــك رك ــب، لذل ــل وترهي وقت
المــرأة وتطلعاتهــا علــى الــدور الحقيقــي والفعــال للمــرأة فــي جميــع 
ســاحات االنتفاضــة،  وعلــى هــذا األســاس كان لصــوت االنتفاضــة 
جمهــور كبيــر مــن النســاء اللواتــي اعتبرنهــا المعبــر الحقيقــي عــن 
تطلعاتهــن فــي الحريــة والمســاواة . جديــر بالذكــر هنــاك صحيفــة 
ــدأت بالصــدور مؤخــرا  ــاء االنتفاضــة ( ب ــة باســم )نس ــبه يومي ش
حيــث صــدر العــدد االول منهــا يــوم الســبت المصــادف 14 - 12-
ــذه  ــي ه ــة ف ــاركتها الفاعل ــرأة ومش ــة دور الم ــوم بتغطي 2019 تق

االنتفاضــة وتعبــر عــن تطلعاتهــا فــي الحريــة والمســاواة .           
 .

ــا هــي  ــدة، م ــة جدي ــة بحل ــم بإصــدار الصحيف ســؤال: مؤخــرا قمت
دالالت هــذا التغييــر؟ وهــل فــي النيــة زيــادة صفحاتهــا وتطويرهــا 

مســتقبال؟ 
  فــي الحقيقــة نفخــر كــون "صــوت االنتفاضــة"  مــن اهــم الصحــف 
الموجــودة علــى الســاحة ، مــا ان تطبع يتــم توزيعهــا ويتلقاها القراء 

بشــغف وهــو دليــل علــى كونهــا تحظــى بصــدى إيجابــي واســع فــي 
ــى  ــر يحرصــون عل ــن كث ــح لهــا متابعي ــن واصب أوســاط المنتفضي

قراءتهــا بشــكل يومــي .
هنــاك صحــف ومنشــورات أخــرى تعنــى بشــؤون االنتفاضــة كل 
ــادي  ــم م ــى بدع ــي  تحظ ــة  وه ــية معين ــر سياس ــة نظ ــن وجه م
ــث  ــن حي ــرف م ــي محت ــا  بشــكل فن ــى ظهوره ــد، انعكــس عل جي
ــة  ــي منافس ــا ف ــث ادخله ــوان، بحي ــورق  واألل ــوع ال ــة ون الطباع
مــع صــوت االنتفاضــة مــن حيــث الشــكل . هــذا التنافــس دفــع بنــا 
الــى الســعي نحــو تطويــر شــكل صحيفتنــا وقــد تــم ذلــك بمســاعدة 
أنــاس حريصــون علــى ان يبقــى هــذا الصــوت اليســاري التقدمــي 
مرتفعــا عاليــا يعالــج مجمــل قضايــا االنتفاضــة مــن منطلــق انســاني 
متمــدن  وهــو مــا حــدا بكادرهــا الــى تطويرهــا الــى الشــكل الحالي. 
نحــن نعمــل وفــق االمكانــات المتاحــة لتطويرهــا، وإذا كانــت هنــاك 
ــن نبخــل بشــيء  ــا ســوف ل ــد بأنن ــا، فتأك ــادة صفحاته ــة بزي امكاني
مــن ذلــك، فهــي تبقــى صحيفــة الجماهيــر والمعبــرة عــن تطلعاتهــم. 

 
ســؤال: مــا مــدى تفاعــل الجمهــور المنتفــض مــع صحيفتكــم وكيــف 

ــون ذلك؟  تقيم
  

هنــاك رغبــة قويــة لــدى الجمهــور الســتمرار هــذه الصحيفــة، لمــا 
لهــا مــن مكانــة لــدى هــذا الجمهــور بســب موضوعيتهــا وقدرتهــا 
ــم  ــاك قس ــد ان هن ــا يؤك ــد توزيعه ــه عن ــا نلمس ــل، فم ــى التحلي عل
واســع مــن جمهــور ســاحة التحريــر يطلــب بشــكل ملــح هــذه 
الصحيفــة، ألنهــا تنقــل الواقــع وتنتقــد كل القــوى السياســية الرجعيــة 
واالصالحيــة دون تمييزكــون طروحاتهــا تتفاعــل مــع الجماهيــر، 
الكتابــة  لهــذه  الكتــاب رغبتهــم فــي  الكثيــر مــن  ابــدى  وقــد 
الصحيفــة، ومــن امثلــة هــذا التفاعــل هــو النقاشــات المســتمرة مــن 
قبــل القــراء حــول مــا ينشــر فــي الصحيفــة والموضوعــات التــي 
تتناولهــا، كذلــك فــأن تطــوع العديــد مــن المنتفضيــن والمنتفضــات 
لتوزيعهــا داخــل الســاحة وفــي مناطــق ســكنهم وعملهــم، باإلضافــة 
الــى االتصــال الدائــم مــن قبــل المنتفضيــن حــول الــرد علــى مســائل 
وبيانــات تصــدر مــن جهــات معينــة ناهيــك عــن رغبــة المنتفضيــن 
فــي ان تغطــي صحيفــة صــوت االنتفاضــة نشــاطاتهم، وهــذا يــدل 
ــن  ــي أوســاط المنتفضي ــة ف ــع بثقــة عالي ــى ان الصحيفــة تتمت عل

وتعبــر بشــكل حقيقــي عنهــم. 
  

ســؤال: المالحــظ بــان خطابكــم سياســي توعــوي يخاطــب الجمهور 
بلغــة مفهومــة بعيــدة عــن اللغــة المتداولــة فــي الصحافــة اليســارية،  
مــا هــي دالالت هــذا النهــج ؟ وهــل هنــاك تغييــرات ســتطرأ وفقــا 

لمــا تــؤول اليــه االنتفاضــة؟ 
ان مــدى مقبوليــة صحيفــة داخــل ســاحات االنتفاضــة تتعلــق بمــدى 
ــا  توافــق خطابهــا مــع مطالــب الجماهيــر المحتجــة، لهــذا فقــد آلين
علــى أنفســنا ان يكــون الطــرح الــذي نتبنــاه نابــع مــن صميــم 
ــن.  ــب المحتجي ــدر لمطال ــي بأقصــى ق ــة وملب ــة االحتجاجي الحرك
ــأن االعــالم يشــكل جــزءا مهمــا فــي ادامــة  ــم ب ــى عل ــا عل ــد كن لق
االنتفاضــة، ويســاعد الكثيــر مــن المحتجيــن علــى فهــم الواقــع 
السياســي وتطوراتــه، وبمــا ان صحيفــة صــوت االنتفاضــة تكفلــت 

بمهمــة التعبيــر عــن مطالــب المنتفضيــن  لهــذا فقــد انتهجنــا خطابــا 
ــره  ــى تغيي ــعى ال ــة ويس ــة اللغ ــة سالس ــن ناحي ــع م ــي الواق يحاك
ــة مــا تطرحــه الصحيفــة هــو اإلجابــة علــى  ــا،  ومــن امثل جوهري
ــل  ــع مث ــي المجتم ــاحات االنتفاضــة وف ــل س ــكالية داخ ــا إش قضاي
شــكل النظــام المقبــل باإلضافــة الــى الــرد علــى بعــض الطروحــات 
اإلصالحيــة الترقيعيــة التــي تحــاول إعــادة انتــاج ذات النظــام، وال 
ــس  ــكيل المجال ــن تش ــري المتضم ــل الجماهي ــف بالبدي ــيما التثقي س
الجماهيريــة الثوريــة وطــرح الحلــول الواقعيــة المتمثلــة بضــرورة 
تنظيــم الجماهيــر لنفســها مــن خــالل هــذه المجالــس. بالتأكيــد فأننــا 
مســتمرون فــي نهجنــا السياســي التوعــوي بلغــة مفهومــة وواضحــة 
ــوم  ــب وهم ــش مطال ــج وتناق ــم االنتفاضــة وتعال ــن صمي ــة م نابع
الجماهيــر السياســية واليوميــة علــى العكــس مــن خطابــات بعــض 
ــن  ــر أخذي ــات الجماهي ــداف وتطلع ــن اه ــدة ع ــار البعي ــوى اليس ق
بنظــر االعتبــار التحــوالت والتغيــرات التــي مــن الممكــن ان تطــرأ 

ــى االنتفاضــة ومســتقبلها.  عل
  

ســؤال: هــل هنــاك مــن كلمة أخيــرة تــودون توجيهها الــى الجماهير 
فــي العــراق عمومــا والجماهير المنتفضة بشــكل خاص؟ 

نــود القــول مــن خاللكــم بــأن انتفاضــة أكتوبــر هــي فرصــة 
تاريخيــة وانعطافــه مهمــة لتغييــر شــكل النظــام السياســي الحالــي 
فــي العــراق. واالنتفاضــة الحاليــة خرجــت بســبب تــردي األوضاع 
االقتصاديــة لعشــرات المالييــن مــن العمــال والكادحيــن والشــابات 
الــذي  وشــركائه  السياســي  اإلســالم  ســلطة  وتغــول  والشــباب 
ســاهم بشــكل كبيــر فــي أنتــاج جيــوش مــن المعطليــن عــن العمــل 
بســبب فســاد هــذه الســلطة المحاصصاتيــة القائمــة علــى الطائفيــة 
ــة ومؤسســاتها  ــاع دور شــكل الدول ــى ضي ــة ال ــة، باإلضاف والقومي
فــي تأميــن الصحــة والتعليــم العــام والســكن والخدمــات للمواطنيــن 
وســيطرة العصابــات والمليشــيات علــى القــرار األمنــي والسياســي 
فــي البــالد، مــا يحتــم علــى الجماهيــر ان تقــوم بتنظيــم نفســها وفــق 
رؤيــة سياســية واضحــة مــن اجــل بنــاء نظــام جديــد بعيــدا عــن أي 
تأثيــرات دوليــة او إقليميــة، نابعــة مــن الجماهيــر المحرومــة وملبية 
لتطلعاتهــا ومحققــة ألهدافهــا فــي الحريــة والعدالــة والمســاواة. وان 
تكــون ثــروات وخيــرات البــالد بيــد الجماهيــر وليســت بيــد طبقــة 
معينــة. وهــذا ال يتــم اال ببديــل اشــتراكي حقيقــي يأخــذ علــى عاتقــه 

بنــاء الدولــة علــى أســس جديــدة.
اخيــرا نوجــه نداءنــا الــى المخلصيــن والمناضليــن الحريصيــن 
علــى بقــاء هــذا الصــوت الهــادر عاليــا ان يدعمــوا صحيفتنــا ماديــا 

ــي اســتمرار صدورهــا وتطويرهــا .    ــا ويســاهموا ف ومعنوي
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ال تــزال موجــة التظاهــرات الجماهيريــة 
فــي العــراق، التــي انطلقــت يــوم األول مــن 
أكتوبــر 2019، مفعمــة بالحيويــة وال يــزال 
شــبحها يهــدد ســلطات التيــارات البرجوازيــة 
والنيــو  والقومييــن  السياســي  لإلســالم 
القمــع  مــن  بالرغــم  الحاكمــة  ليبرالييــن 

ــلطات. ــل الس ــن قب ــا م ــي له الوحش
وقــع المئــات مــن الضحايــا مــن بيــن صفوف 
األالف  وجــرح  والمدنييــن  المتظاهريــن 
منهــم فــي بغــداد والناصريــة والديوانيــة 
وغيرهــا،  والعمــارة  والكــوت  والبصــرة 
فــي  االعتقــال  رهــن  اآلالف  يــزال  وال 
الســجون والمعتقــالت المخفيــة او يواجهــون 
الجماهيــر  ولكــن  المســتمرة،  المالحقــات 
المحرومــة والمهمشــة المنتفضــة مصــرة 
علــى ان تدخــل ســاحات االحتجــاج بقــوة 
ــوم 25  ــد ي ــم تحدي ــث ت ــر حي وإصــرار أكب
مــن هــذا الشــهر موعــدا لتجــدد التظاهــرات.

الطابع الطبقي للجماهير المنتفضة،
وقاعدتها االجتماعية الواسعة

تشــكل الجماهيــر المشــاركة فــي الحركــة 
قــوى  مــن  أساســيا  جــزًء  االحتجاجيــة 
ــه الن  ــع بأكمل ــي المجتم ــوري ف ــر الث التغي
ــر المنتفضــة  ــذه الجماهي ــي له ــع الطبق الطاب
ــة  ــاة عصري ــى حي ــة ال ــم الشــبيبة المتطلع ه
ومرفهــة، باألخــص المعطــالت والمعطليــن 
العمــال  المــدن،  فقــراء  العمــل،  عــن 
والكادحيــن العامليــن فــي العمالــة الهشــة، 
وكذلــك المحروميــن الذيــن ينتمــون الــى 

االجتماعيــة. األوســاط  مختلــف 
وحيديــن  ليســوا  المتظاهريــن  وان  هــذا، 
فهــم يتمتعــون بدعــم قطاعــات الجماهيــر 
فــان  وبالتالــي  العــراق،  فــي  الواســعة 
القــوى االجتماعيــة والطبقيــة لهــذه الحركــة 
نطــاق  مــن  بكثيــر  أوســع  االحتجاجيــة 
ــات  ــائل وآلي ــن وان وس ــور المتظاهري جمه

نضالهــا أكثــر تنوعــا واشــمل.
فــي  الموظفيــن  وغالبيــة  العمــال  إن 
القطــاع الحكومــي والخــاص وفــي جميــع 
الصناعــات والخدمــات والتجــارة، جماهيــر 
ــتويات  ــع مس ــن أوس ــي م ــي تعان ــاء الت النس
البطالــة ومــن اشــد انــوع التمييــز والتهميــش 
ــاء  ــي، أبن ــي والثقاف ــادي واالجتماع االقتص
قــوات  فــي  والكادحيــن  العمــال  وبنــات 
الجيــش والشــرطة، وجميــع محبــي الحريــة 
ــم  ــاِوي، ه ــش المتس ــاة العي ــانية ودع واإلنس
ليســوا فقــط يشــكلون القاعــدة االجتماعيــة 
ــا،  ــة أنم ــة االحتجاجي ــذه الحرك ــعة له الواس
ومــع جمهــور المتظاهريــن، يشــكلون القــوى 
المحركــة الرئيســية لتحقيــق التغييــر الثــوري 

ــع. ــي المجتم ف
والجماهيــر  العاملــة  الطبقــة  دخــول  ان 
النضــال  معتــرك  الواســعة  البروليتاريــة 
السياســي المســتقل عــن طريــق التظاهــرات 
ــي  ــات ســيكون خطــوة حاســمة ف واإلضراب
مســار النضــال السياســي التحــرري فــي 
االحتجاجيــة  الحركــة  ولتقــدم  المجتمــع 
وتحقيــق أهدافهــا السياســية واالجتماعيــة.
النظــام  النيوليبراليــة،  الفســاد، 
الجماهيريــة  المحاصصاتــي، والحركــة 

: ليــة لحا ا
المعطليــن  العمــال  جماهيــر  نهــوض  ان 
عــن العمــل والكادحيــن والشــبيبة التحرريــة 
ــة  ــاس ضــد األوضــاع االقتصادي ــم باألس ه
واالجتماعيــة المأســاوية التــي تعيشــها وضــد 
حرمانهــا مــن الحقــوق والحريــات فــي ظــل 
ــم فــي العــراق وضــد  النظــام السياســي القائ
ــوت  ــب ق ــي تنه ــاد الت ــان الفس ــاد وحيت الفس
الجماهيــر وثــروات المجتمــع بوتائــر وأبعــاد 

قــل مثيلهــا فــي العالــم.
ضــد  انتفاضــة  االحتجاجيــة  الحركــة  ان 
البــؤس  مــن  الجماهيــر  منــه  تعانــي  مــا 
ــم  ــي الناج ــش االجتماع االقتصــادي والتهمي
ليبراليــة  النيــو  السياســات  عــن  مباشــرة 
االقتصاديــة التــي تنفذهــا بأشــرس األشــكال 
اإلســالم  لتيــارات  المتتاليــة  الحكومــات 

والقومييــن. السياســي 
فرضــت هــذه السياســات الفقــر والبطالــة 
الســكان  مــن  المالييــن  عشــرات  علــى 
وســلبت منهــم حــق تلقــي الخدمــات الصحيــة 
ــة واإلســكان االجتماعــي  ــة المجاني والتعليمي
حيــث انهــا أخضعــت توفيــر تلــك الخدمــات 

ــوق. ــات الس آللي
الخطــوة األولــى باتجــاه تحقيــق الرفاهيــة 
االقتصاديــة للمواطنيــن هــو إســقاط سياســات 

ــة. ــو ليبرالي ــة الني ــة االقتصادي الحكوم
التيــارات واألحــزاب البرجوازيــة كقــوى 

»الثــورة المضــادة“،
والحركة االحتجاجية

البرجوازيــة وأحزابهــا  ان  المعلــوم،  مــن 
فــي  واالجتماعيــة  السياســية  وتياراتهــا 
تقــف  لــم  المعارضــة  وفــي  الســلطة 
التظاهــرات  هــذه  تجــاه  األيــدي  مكتوفــة 
اإلســالمية  فالتيــارات  واالحتجاجــات. 
بشــكل  العــراق مرتبطيــن  فــي  والقوميــة 
وثيــق بأجنــدة الــدول اإلمبرياليــة واإلقليميــة 
تســلطهم  إلدامــة  ويســتغلونها  وينفذونهــا 

الجماهيــر. رقــاب  علــى 
تحــاول كل مــن أمريــكا وإيــران، فــي الوقــت 
الحاضــر، اســتغالل الحركــة االحتجاجيــة 
علــى  وصراعاتهــم  أجندتهــم  لمصلحــة 
هــذا  وفــي  والمنطقــة،  العــراق  صعيــد 
ــة  ــارات البرجوازي ــذه التي ــق ه ــار تنس المس

مــع هاتيــن الدولتيــن بأشــكال مختلفــة.
السياســي  تحــاول أمريــكا فــرض بديلهــا 
الحاليــة.  األوضــاع  مســتغلة  والعســكري 
كمــا، وان النظــام اإليرانــي يســتغل الوضــع 
مســار  علــى  قبضتــه  لتشــديد  الحالــي 

العــراق. فــي  األوضــاع 
التظاهــرات  داخــل  جماعــات  هنــاك 
األمريكــي  السياســي  للبديــل  يروجــون 
ــراك  ــة للح ــوى معادي ــوى ق ــوا س ــم ليس فه
ــات  ــتغلون االحتجاج ــم يس ــري. انه الجماهي
لصالــح أمريــكا واســتراتيجيتها الرجعيــة فــي 

والمنطقــة. العــراق 
والتيــارات  األحــزاب  قائمــة  تطــول 
البرجوازيــة المضــادة للثــورة التــي تريــد 
االحتجاجيــة  الحركــة  علــى  الســيطرة 
بــدًء مــن القومييــن العروبييــن والقومييــن 
-اإلســالميين مــرورا ببقايــا البعثييــن وقــوى 
البرجوازيــة النيــو ليبراليــة، والذيــن هــم 
ــدة  ــر بأجن ــكل أو باخ ــون بش ــا مرتبط جميع
ــدول  ــن ال ــا م ــعودية وغيرهم ــكا والس أمري
فــي  ومصالحهــا  واإلقليميــة  اإلمبرياليــة 
العــراق، وصــوال الــى بعــض األحــزاب 
فــي  المشــاركة  البرجوازيــة  والتيــارات 

نفســها. الســلطة 
فبعــد ان اتخــذ التيــار الصــدري وتحالــف 
النظــام،  أحــزاب  بوصفهــم  ســائرون، 
موقفــا معاديــا للتظاهــرات بدايــة الشــهر 
ــي  ــرة بتبن ــة األخي ــي اآلون ــدأوا ف ــي، ب الحال
تكتيــك جديــد!، تكتيــك إجهــاض الحركــة 
االحتجاجيــة عــن طريــق المشــاركة فــي 
ــط  ــك خل ــها، تكتي ــة نفس ــة االحتجاجي الحرك
األوراق والقضــاء »بشــكل ناعــم« علــى 
الحركــة. ففــي هــذا الســياق أعلــن التيــار 
الصــدري المشــاركة فــي التظاهــرات التــي 
مــن المقــرر القيــام بهــا يــوم 25 مــن الشــهر 

الحالــي.
المحيطــة  األساســية  المخاطــر  احــدى  ان 
تســد  والتــي  االحتجاجيــة  الحركــة  بهــذه 
حركــة  الــى  تحولهــا  أمــام  الطريــق 
جماهيريــة واســعة وأزمــة ثوريــة عامــة 
ــي  ــذري ه ــوري والج ــر الث ــداث التغيي إلح
احتــواء هــذه الحركــة االحتجاجيــة مــن قبــل 
وبدائلهــا  آفاقهــا  نفــوذ  عبــر  البرجوازيــة 
باألســاس مضــادة  هــي  التــي  السياســية، 
ــر  ــية لجماهي ــدة السياس ــى األجن ــورة، عل للث
ــن  ــور المتظاهري ــن وجمه ــال والكادحي العم

االحتجاجيــة. والحركــة 
ففــي هــذا المضمــار ال يختلــف ان تكــون 
االحتجاجيــة  الحركــة  إجهــاض  مســاعي 

تأتــي مــن قبــل تيــار برجــوازي إســالمي او 
قومي-«علمانــي- وطنــي«، او تيــار ليبرالي 
برجــوازي  إصالحي-«مدنــي«  تيــار  او 

ــار. ــم اليس باس
شعار »إسقاط النظام“،

ــرة  ــة لألســابيع األخي ان الحركــة االحتجاجي
تجــاوزت ومنــذ انطالقتهــا األولــى إطــار 
حيــث  الجزئيــة  باإلصالحــات  المطالبــة 
لخصــت هدفهــا السياســي بشــعار: »إســقاط 

ــام.“ النظ
ــت  ــذي أقدم ــي ال ــوي الوحش ــع الدم ان القم
ــام  ــات وقي ــد االحتجاج ــلطات ض ــه الس علي
قــوى هــذه الســلطات بحملــة االعتقــاالت 
ــق  ــد عم ــن ق ــد المتظاهري ــات ض والمالحق
مــن المغــزى الفعلــي لهــذا الشــعار علــى 
هــذا  فأوضــح  واســع،  اجتماعــي  صعيــد 
النظــام  هــذا  إن  كيــف  للمالييــن  القمــع 
ــر  ــدق العدائــي ضــد الجماهي يقــف فــي الخن
وكشــف بشــكل صــارخ زيــف ادعــاءات 
التيــارات واألحــزاب الحاكمــة بأنهــم ممثلــو 

الجماهيــر.
فـــ »أحــداث »أكتوبــر« الدمويــة هــي بدايــة 
النهايــة لهــذا النظــام وقطــع آخــر خيــوط 
ــح  ــذا، أصب ــر. ل ــع والجماهي ــه بالمجتم صلت
واضحــا لتلــك المالييــن بــان النظــام هــو 
ــق  ــه تحقي ــة بوج ــوة القامع ــو الق ــق، ه العائ
مطالبهــم وتطلعاتهــم فــي كســب الحريــة 
المتســاو  والعيــش  والرفاهيــة  والعمــل 

للجميــع.
الــى  االحتجاجيــة  الحركــة  تقدمــت  كلمــا 
األمــام وتســلحت بسياســاتها المســتقلة، التــي 
تضمــن مصالــح وأهــداف الشــبيبة التحرريــة 
والعمــال والكادحيــن وجماهيــر العاطليــن 
كلمــا  المحرومــة،  والفئــات  العمــل  عــن 
رســمت خطوطــا فاصلــة بينهــا وبيــن اآلفــاق 
والبدائــل السياســية للتيــارات البرجوازيــة 
المختلفــة، كلمــا تعمقــت األزمــة الثوريــة 

ــالد. ــي الب ف
التــي  التحرريــة  االجتماعيــة  القضيــة  ان 
انخرطــت مــن اجلهــا الجماهير الواســعة هي 
التــي يجــب ان تشــكل المحتــوى االقتصــادي 

واالجتماعــي الي بديــل سياســي.
إن رفــع شــعار إســقاط الســلطة مــن قبــل 
يوازيــه  ان  بــدون  المنتفضــة  الجماهيــر 
العمــل الجــاد لالرتقــاء باالســتعداد السياســي 
والتنظيمــي لجماهيــر العمــال والكادحيــن 
والتحرريــن بأســرع وقــت وعلــى صعيــد 
الحــدود  رســم  وبــدون  واســع  اجتماعــي 
الفاصلــة بيــن هــذه الجماهيــر وأجنــدة القــوى 
والدوليــة  المحليــة  األخــرى  البرجوازيــة 
ــل  ــة قب ــيكون إجهاضــا للحرك ــة س واإلقليمي

ان يكــون عامــال لالرتقــاء بهــا.
ــة  ــة والمحلي ــة واإلقليمي ــوى اإلمبريالي ان الق
ــقاط  ــعار »إس ــع ش ــا ترف ــة عندم البرجوازي
النظــام« تبحــث مــن ورائــه إرســاء بدائلهــا 
وتحويــل  للثــورة  المضــادة  السياســية 
الجماهيــر المنتفضــة الــى وقــود صراعــات 
فــي المعســكر البرجوازيــة وقواهــا المحليــة 

والعالميــة.
النظــام«  غيــر ان رفــع شــعار »إســقاط 
مــن قبــل الجماهيــر يعنــي فــي الوقــت ذاتــه 
ــا  ــق أجندته ــي وتحقي ــا السياس ــاء بديله إرس
وهــذا  العادلــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
ــل  ــن اج ــات النضــال م ــر درج ــب أكب يتطل
فــي  والكادحيــن  العمــال  تنظيــم جماهيــر 

حركــة سياســية تحرريــة مقتــدرة.
الوضع الثوري والبديل الحكومي

ان نشــوء وضــع ثــوري وتقــدم الحــراك 
السياســي  النظــام  إلســقاط  الجماهيــري 
ــك،  ــة، ال ش ــق االنتفاضــة الثوري ــن طري ع
النضاليــة  الطاقــة  تجســم  نتيجــة  يأتــي 
لجماهيــر الطبقــة العاملــة والكادحــة وجميــع 
المضطهديــن والمفقريــن، وجماهيــر النســاء 
ــاد بشــكل مضاعــف،  ــي االضطه ــي تعان الت
جماهيريــة.  ثوريــة  سياســية  حركــة  فــي 
يمكنهــا  كهــذه  ثوريــة  سياســية  فحركــة 

ان تتنصــر عندمــا تكــون متســلحة بافــق 
اجتماعــي وسياســي اشــتراكي وتحــرري 
وتناضــل ضــد النظــام السياســي واالجتماعي 

القائــم برمتــه.
ــك  ــي المعارضــة وتل ــة ف تحــاول البرجوازي
ــط  ــن نم ــن م ــلطة واإلرهابيي ــي الس ــي ف الت
القومييــن  والفاشــيين  والقاعــدة  داعــش 
والطائفييــن مــن كل شــاكلة ولــون إمــرار 
سياســاتهم وأجنداتهــم فــي هــذه األوضــاع 
للســيطرة علــى الوضــع وقمــع الطاقــات 
الثوريــة للجماهيــر المنتفضــة. ان فــرض 
التراجــع علــى كل هــذه المســاعي اإلجراميــة 
السياســي  االســتعداد  بدرجــة  مرهــون 
العاملــة  للطبقــة  والفكــري  والتنظيمــي 
والجماهيــر الكادحــة والشــبيبة التحرريــة.
ان تجســيد البديــل الثــوري للحكومــة والنظام 
الجماهيــر  قبــل  مــن  الحالــي  السياســي 
المنتفضــة يبــدأ مــع الثــورة، يبــدأ مــع تطــور 
ــية  ــة سياس ــى حرك ــة ال ــة االحتجاجي الحرك
ــية  ــق اإلرادة السياس ــة تحق ــة جماهيري ثوري
وجماهيــر  العاملــة  للطبقــة  المســتقلة 
الشــباب  وجماهيــر  والمفقريــن  الكادحيــن 
ــي شــكل مجالســهم  ــن ف والشــابات المنتفضي

أو لجانهــم الثوريــة.
ان تجســيد هــذا النــوع مــن البديــل السياســي 
يعنــي تنظيــم الحيــاة السياســية مــن األحيــاء 
والمحــالت والمعامــل والمؤسســات علــى 
ــر السياســية المباشــرة  أســاس إرادة الجماهي

ــى مســتوى البــالد. وصعــودا ال
االشتراكية، والحركة االحتجاجية الحالية

ــؤس واالســتغالل االقتصــادي  ان مصــدر ب
ــن  ــال والكادحي ــي للعم ــش االجتماع والتهمي
والفقــراء والمحروميــن وجماهيــر المعطليــن 
عــن العمــل فــي العــراق هــو ســيادة عالقــات 
ــاج الرأســمالية المعاصــرة فــي البــالد،  اإلنت
بحيــاة  المــال  وتحكــم راس  ســيادة  وهــو 

ــوم الســكان. ــدرات عم ومق
وحرمــان  حرمانهــم  مصــدر  وان  كمــا، 
الجماهيــر الواســعة مــن الحقــوق والحريــات 
ــرض  ــم وتع ــة، وتعرضه ــية والفردي السياس
الجماهيــر والشــرائح االجتماعيــة المختلفــة، 
ولمآســي  واالضطهــاد  والتمييــز  للقمــع 
ــة  ــن إدام ــزء م ــو ج ــف، ه ــروب والعن الح
السياســي  البنــاء  هــو  العالقــات،  هــذه 
وان  كمــا،  لهــا.  المــالزم  واأليدلوجــي 
ــة هــي  ــو ليبرالي ــة الني السياســات االقتصادي
ــة الخاصــة بهــذا النظــام. سياســات اقتصادي
فــال يمكــن الحديــث عــن الثــورة االجتماعيــة 
الجماهيــري  النضــال  تصعيــد  بــدون 
النظــام االقتصــادي  لــدك أركان كل هــذا 
واالجتماعــي والسياســي والفكــري واإلقــدام 
علــى قطــع هــذه الحقلــة مــن سلســلة حلقــات 

راس المــال العالمــي فــي العــراق.
االشــتراكي  والنضــال  االشــتراكية  ان 
والحركــة االشــتراكية مرتبطــة بهــذا النضال 
الثــوري وبالطبقــة والفئــات االجتماعيــة التي 
لهــا مصلحــة فــي دك بنيــان هــذا النظــام 
برمتــه وإنقــاذ المجتمــع باســره مــن ســيادته.
فتحقيــق االشــتراكية مرهــون بتغييــر تــوازن 
ــة والسياســية داخــل المجتمــع  ــوى الطبقي الق
والكادحيــن،  العمــال  جماهيــر  لصالــح 
والبروليتاريــا  البروليتاريــا  جماهيــر 

البرجوازيــة. بوجــه  االشــتراكية 
رايــة  االشــتراكي  الهــدف  يصبــح  كلمــا 
بشــكل  العــراق  فــي  الثوريــة  الحركــة 
فعلــي كلمــا يكــون بإمــكان هــذه الحركــة 
ــة  ــات االقتصادي ــك اإلصالح ــق كذل ان تحق
ــة  ــب اآلني ــية والمطال ــة والسياس واالجتماعي
ــعة  ــة ووس ــكال جذري ــد األش ــر باش للجماهي

وعمقــا.
للجماهيــر  المســتقلة  السياســية  اإلرادة 

، لمنتفضــة ا
بدائل البرجوازية الحكومية

الجــذري عــن  التغييــر  ال يمكــن إحــداث 
طريــق المشــاريع السياســية التــي تطرحهــا 

ــة  ــة اإلســالمية والقومي ــارات البرجوازي التي
ــاذ  ــة اإلنق ــل »حكوم ــن قبي ــة م واإلصالحي
الوطنــي« و«إعــادة االنتخابــات« وغيرهــا. 
ان مــا هــو مطلــوب حاليــا ومــن حيــث 
السياســية  اإلرادة  تحقيــق  هــو  الجوهــر 
الســلطات  وتحويــل  المنتفضــة  للجماهيــر 

ــا. اليه
حركــة  هــي  االحتجاجيــة  الحركــة  ان 
ان  يجــب  لــذا  المجتمــع،  عمــق  فــي 
تكــون الجماهيــر فــي األحيــاء والمعامــل 
والمؤسســات هــي صاحبــة القــرار السياســي 
فــي خضــم التحــوالت التــي ســيمر بهــا 

. المجتمــع
مــن الممكــن ان تكــون أشــكال تمثيــل إرادة 
األوضــاع  حســب  متنوعــة،  الجماهيــر 
الفعليــة، ولكــن يجــب ان تكــون ومــن حيــث 
السياســية  اإلرادة  علــى  مبنيــة  األســاس 
فــي  والمنتظمــة  للجماهيــر  المســتقلة 
المجالــس واللجــان فــي األحيــاء والمحــالت 
مســتوى  وعلــى  والمعامــل  والمؤسســات 

البــالد.
طابع الحركة االحتجاجية اإلقليمية،

وتخطيها للحدود القومية والدينية
ان موجــة االحتجاجــات الحاليــة فــي العــراق 
وبالرغــم مــن خصوصيتهــا جزء واســتمرار 
لمــا يجــري فــي منطقــة الشــرق األوســط من 
االحتجاجــات، فــي لبنــان ومصــر والســودان 
المصلحــة  وتربطهــا  والجزائــر،  وإيــران 
ــدود  ــى الح ــي تتخط ــة الت ــتركة األممي المش

ــة. ــة والطائفي ــة والديني واألطــر القومي
ــة  ــي المصلح ــركات ه ــذه الح ــط ه ــا تُرب م
العمــال  لجماهيــر  المشــتركة  الطبقيــة 
والشــبيبة التحرريــة بوجــه النظام الرأســمالي 
وسياســات النيــو ليبراليــة التــي فرضــت 
المالييــن  مئــات  علــى  والماســي  البــؤس 
ــذه  ــي ه ــبيبة ف ــكان وباألخــص الش ــن الس م

المنطقــة.
ان البرجوازيــة وتياراتهــا وأحزابها المختلفة 
متوحديــن ومتحالفيــن بوجــه الطبقــة العاملــة 
والمحروميــن فــي الشــرق األوســط، فقوتنــا 
تتغلــب  ان  بإمكانهــا  والتــي  وحدتنــا  فــي 
علــى االنقســامات المزيفــة القوميــة والدينيــة 
ــا  ــا علين ــا وتفرضه ــي تصنعه ــة الت والطائفي

ــة. البرجوازي
ان الحركــة االحتجاجيــة فــي العــراق جــزء 
ــن  ــر العمــال والكادحي مــن نضــاالت جماهي
والعاطليــن عــن العمــل والشــبيبة التحرريــة 
التواقــة الــى حيــاة عصريــة والعيــش الرغيــد 
فــي المنطقــة وقضيتنــا هــي قضيــة مشــتركة 
الرأســمالية  بــأس  مــن  الخــالص  قضيــة 

ــة. ــا السياســية الرجعي وأنظمته
المناطــق الغربيــة وكوردســتان والحركــة 

االحتجاجيــة
كلمــا تتقــدم الحركــة االحتجاجيــة الحاليــة في 
وســط وجنــوب العــراق والتــي تنتفــض ضــد 
والقومــي  اإلســالمي  البرجــوازي  النظــام 
الحاكــم وقواهــا وميليشــياتها كلمــا تخلــق 
ــة  ــة الغربي ــي المنطق ــر ف ــة للجماهي األرضي
الســلطات  بوجــه  للنهــوض  وكوردســتان 
السياســية  والتيــارات  المحليــة  الحاكمــة 
البرجوزايــة التــي فرضــت التراجــع المــادي 
هــذه  فــي  الجماهيــر  علــى  والمعنــوي 

المناطــق.
فــي  والشــبيبة  والكادحيــن  العمــال  ان 
قــوة  وكوردســتان  الغربيــة  المنطقــة 
اجتماعيــة وسياســية كبيــرة الحــداث التغييــر 
الــى توحيــد نضالهــا مــع  وهــي بحاجــة 
فــي عمــوم  المنتفضــة  الجماهيــر  نضــال 
العــراق والوقــوف بوجــه التيــارات القوميــة 
والطائفيــة فــي مناطقهــم وذلــك الحــداث 

تغييــر ثــوري فــي عمــوم العــراق.
مهام عاجلة

  1- المشــاركة فــي االحتجاجــات بشــكل 
ــا  ــق أهدافه ــن اجــل تحقي ــال والنضــال م فع
والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

التحرريــة.
االشــتراكية  الشــبيبة  مجاميــع  تقويــة   -2
وتنظيميــا  سياســيا  وتجمعاتهــا  والتقدميــة 
الحركــة  فــي  النشــط  وتفعيــل دورهــا 

. االحتجاجيــة
اللجــان والمجالــس   3-المبــادرة بتشــكيل 
األحيــاء  فــي  والجماهيريــة  العماليــة 
فــي  والمشــاركة  والمعامــل  والمؤسســات 
ــر  ــوف الجماهي ــي تنظــم صف ــادرات الت المب
ــة  ــدم الحرك ــاي شــكل تخــدم تق المنتفضــة ب

االمــام. الــى  االحتجاجيــة 
ــطين  ــع الناش ــع جمي ــد م ــل الموح 4-  العم
بهــدف تقويــة الحركــة االحتجاجيــة وتقدمهــا 
وانتصارهــا ناهيــك عــن االختالف السياســي 

والفكــري.
الشعار الرئيسي لهذه المرحلة:

العمل والحرية والمساواة للجميع
المطالب الرئيسية

ــم المجانــي   ·توفيــر الســكن والعمــل والتعلي
والصحــة العامــة للجميــع.

ــع  ــة لجمي ــان البطال ــل او ضم ــر العم  ·توفي
ــل. ــن عــن العم المعطــالت والمعطلي

ــع  ــاه لجمي ــاء والمي ــر خدمــات الكهرب  ·توفي
ــة. ــة الدول ــن مــن موازن المواطني

 ·إلغــاء جميــع السياســات االقتصاديــة النيــو 
ونهــب  للخصخصــة  ال  للدولــة،  ليبراليــة 

ــع. ــروات المجتم ث
 ·إلغــاء جميــع القوانيــن التــي تحــد مــن 

الكاملــة. المــرأة  ومســاواة  حريــة 
الشعارات في الحركة االحتجاجية

واللجــان  المجالــس  فــي  قوانــا   ·لننظــم 
العماليــة والجماهيريــة فــي جميــع أنحــاء 

البــالد.
 ·الجماهيــر المنتفضــة تريــد إســقاط النظــام 
بحكــم  وإبدالــه  عليــه  المبنيــة  واألســس 

المباشــر. الشــعب 
 ·الممثــل الحقيقــي للشــعب هــم المتظاهــرون 

والمنتفضــون، وال ســلطة فــوق ســلطتهم.
 ·ال ســلطة فــوق إرادة الجماهيــر المنتفضــة 

فــي العــراق.
 ·حريــة ومســاواة المــرأة شــرط أساســي 

الي تغييــر ثــوري فــي المجتمــع.
 ·اإلضــراب العــام وتوســيع االحتجــاج فــي 
عمــوم العــراق هــو الطريــق لفــرض مــا 

ــر. ــده الجماهي تري
 ·انهــاء الفســاد ومعانــاة الجماهيــر مرهــون 

بإنهــاء النظــام الطائفــي – القومــي.
 ·ال مــكان ألحــزاب الســلطة وتياراتهــا فــي 

االنتفاضــة الجماهيريــة.
 ·إطــالق النــار علــى المتظاهرين واســتخدام 
ــة  ــوع جريم ــيلة للدم ــل المس ــف والقناب العن

كبــرى ضــد المجتمــع وخيانــة للشــعب.
 ·مالحقــة واعتقــال المتظاهريــن جريمــة 

ــورا. ــا ف ــب إيقافه يج
ــع أعمــال العنــف ضــد  ــاف جمي  ·يجــب إيق

ــورا. ــن ف المتظاهري
 ·يجب حل جميع الميليشيات فورا.

 ·يجــب إطــالق ســراح جميــع المعتقليــن 
فــورا وبــدون أيــة شــروط.

ــراق  ــي الع ــة ف ــة االحتجاجي ــر للحرك النص
والمنطقــة.

منظمة البديل الشيوعي في العراق
    23  تشرين األول 2019

 الحركة االحتجاجية في العراق، االهداف والمطالب والشعارات

ال ألمريكا وال إليران وجرائمهما اإلرهابية في العراق      
تتكــرر بيــن حيــن وآخــر مناوشــات عســكرية داخــل العــراق بيــن كل مــن أمريــكا مــن 
جهــة، وإيــران عبــر الميليشــات التابعــة لهــا فــي العــراق مــن جهــة أخــرى، بهــدف 
لــي الــذراع الواحــد منهــم لألخــر. وصلــت هــذه المناوشــات ذروتهــا يــوم أمــس حيــن 
أقدمــت أمريــكا علــى اغتيــال كل مــن قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس وآخريــن 

فــي عمليــة قصــف جــوي تمــت فــي مطــار بغــداد الدولــي.
 تاريــخ ممارســات األمبرياليــة األمريكيــة وسياســاتها فــي العــراق هــو تاريــخ 
ارتــكاب جرائــم الحــرب والدمــار واالحتــالل، تاريــخ التجويــع والحصــار االقتصادي 
واســتخدام أســلحتها الفتاكــة بحــق شــعب يبعــد عنهــا آالف الكيلومتــرات، وهــو تاريــخ 
ارتــكاب المجــازر وإطــالق أيــدي وحــوش اإلرهابييــن مــن أمثــال القاعــدة وداعــش 
للفتــك بالعــراق والمنطقــة. ان تحكــم أمريــكا بمقــدرات الجماهيــر فــي العــراق منــذ 
ــواع  ــرض اشــد أن ــر ف ــي شــيئا غي ــم يعن ــه ل ــا العســكري في ــدة وتدخله ســنوات عدي
التراجــع المــادي والمعنــوي علــى هــذه الجماهيــر وفــرض البــؤس االقتصــادي 
واالجتماعــي، عبــر سياســاتها النيــو ليبرليــة، وهــدم البنيــان المدنــي للمجتمــع وخلــق 
الظــروف الســتعباد المــرأة وتقســيم المجتمــع وفــق الطوائــف و"المكونــات" وإرســاء 

ــي والقومــي. ــي الطائف ــز النظــام السياســي المحاصصات وتعزي
ــت تمارســاها  ــي بات ــا الت ــرة جــزء مــن جرائمه ــة األخي ان هــذه الغطرســة األمريكي
داخــل العــراق منــذ ســنوات وهــي خــرق فاضــح لمــا يســمى بالســيادة المســتقلة للعراق 

ضمــن ســياقات النظــام البرجــوازي العالمــي.
الجمهوريــة اإلســالمية فــي إيــران والتــي تمثــل نظــام اإلعدامــات والقتــل واالســتعباد، 
نظــام الثــورة المضــادة الجاثــم علــى صــدور الجماهيــر منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود، 

ــواه  ــد ق ــد اش ــط واح ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــالم السياس ــن اإلس ــكل حص تش
ــوده  ــذي كان يق ــدس" ال ــق الق ــم "فيل ــواه وجرائ ــام وق ــذا النظ ــم ه ــة. فجرائ اإلرهابي
قاســم ســليماني بحــق الجماهيــر فــي إيــران والعــراق والمنطقــة ال تعــد وال تحصــى. 
ــي داخــل العــراق باســتغالل  ــة للنظــام اإليران ــوى الميليشــية التابع ان محــاوالت الق
األوضــاع والهجــوم العســكري علــى مواقــع أمريــكا امتــداد لسياســات النظــام الرجعية 

تلــك وأهدافــه وأهــداف القــوى الميليشــية فــي العــراق لخنــق االنتفاضــة.
ــد  ــم اش ــراق ه ــل الع ــا داخ ــي وامتداداتهم ــام اإليران ــة والنظ ــة األمريكي  اإلمبريالي
ــد. األحــزاب الميليشــية  ــة فــي هــذا البل أعــداء انتفاضــة أكتوبــر وكل حركــة تحرري
الحاكمــة فــي العــراق وبمســاهمة إيــران تريــد القضــاء علــى االنتفاضــة عــن طريــق 
ــكا اســتغالل الظــروف الناتجــة عــن  ــد أمري عســكرة األوضــاع مباشــرة، كمــا وتري
عســكرة األوضــاع لإلجهــاز علــى االنتفاضــة وتغييــر ميــزان القــوى داخــل الســلطة 

لصالحهــا ولصالــح القــوى المرتبطــة بهــا.
ــاء  ــزال إنه ــت وال ت ــا كان ــذه االنتفاضــة ورؤيته ــية له ــداف األساس ــة األه ــن جمل م
ــاة السياســية للعــراق وإســقاط  ــة فــي الحي ــدول األخــرى اإلقليمي ــن وال تدخــل الدولتي
ــك مــن  ــواه والتــي ترتبــط بعشــرات الخيــوط بهــذه أو تل ــي وق أحــزاب النظــام الحال
هاتيــن الدولتيــن وبقيــة الــدول اإلقليميــة. ان تبنــي االنتفاضــة لهــذه الرؤيــة السياســية 
وهــذا الهــدف وااللتفــاف حولهمــا بــات مــن ضــرورات انتصــار االنتفاضــة الحاليــة.

يا جماهير العراق
أيتها الجماهير المنتفضة 

ــل  ــي داخ ــالمي اإليران ــام اإلس ــد رؤوس النظ ــال أح ــة اغتي ــكا بعملي ــام أمري ــع قي م

األراضــي العراقيــة تــزداد مخاطــر وقــوع العــراق فــي منزلــق االصطدامــات 
العســكرية واشــتداد المواجهــات بيــن هذيــن القطبيــن الرجعييــن وتدهــور األوضــاع 

ــراق. ــي الع ــة ف األمني
ان الســد المنيــع أمــام انهيــار األوضــاع األمنيــة في العــراق هو تعزيــز إرادة الجماهير 
المنتفضــة واالســتمرار فــي االنتفاضــة وتوســيع رقعتهــا االجتماعيــة وتعزيــز قواهــا 

وروافدهــا فــي كل أرجــاء البــالد.
فــي الوقــت الــذي تديــن منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق بشــدة جميــع األعمــال 
ــد  ــدا بي ــران داخــل العــراق، تناضــل ي ــكا وإي ــكل مــن أمري ــة ل العســكرية واإلرهابي
مــع الجماهيــر المنتفضــة فــي العــراق إلنقــاذ المجتمــع مــن تدخالتهمــا وطــرد قواهمــا 

العســكرية مــن العــراق.
كمــا، وفــي خضــم هــذه التطــورات واألحــداث تناضــل بــكل حــزم وقــوة لتقــدم 
االنتفاضــة وتنظيــم قواهــا وقــوى الجماهيــر فــي العــراق فــي المجالــس الجماهيريــة 
الثوريــة. ان طريــق الخــالص مــن مجمــل األوضــاع الحاليــة هــو المضــي قدمــا نحــو 
انتصــار االنتفاضــة وتحقيــق أهدافهــا االجتماعيــة والسياســية المتمثلــة فــي الرفاهيــة 

والحريــة والعمــل والمســاواة للجميــع.
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البيــان المشــترك لألحــزاب والمنظمــات الشــيوعية المعارضــة 
ــراق وبالضــد  ــي الع ــر ف ــن انتفاضــة أكتوب ــا ع ــران دفاع ــي إي ف
مــن القتــل واالعتقــاالت واالختطافــات التــي تقــوم بهــا الســلطات 

ــراق. ــي الع الميليشــية ف
يدافــع ويتضامــن البيــان مــع منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق 
والرفيقــة ينــار محمــد بوجــه الهجمة القمعية للســلطات الميليشــية 

فــي العــراق الهادفــة الــى حــل المنظمــة ومنــع نشــاطاتهما.
الموقعــون عليــه هــم: اتحــاد الفدائييــن الشــيوعيين، الحــزب 
ــي،  ــي – الحكمت ــيوعي العمال ــزب الش ــي، الح ــيوعي اإليران الش
منظمــة )راه كاركــر(، منظمــة الفدائييــن )األقليــة(، خليــة األقلية0 
هــذا البيــان المشــترك يعبــر عــن تضامــن أممــي رائــع وضــروري 
فــي وقــت يمــر فيــه العــراق وإيــران والمنطقــة بأوضــاع انتقاليــة 
ــر  ــة والجماهي ــة العامل ــن الطبق ــعة بي ــة وواس ــات عنيف ومواجه
الكادحــة والمحرومــة وبيــن الســلطات البرجوازيــة اإلســالمية 

ــى رقابهــا لعــدة عقــود. ــة القامعــة والمتســلطة عل والقومي
ان منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق تقــدر عاليــا هــذه 
األحــزاب  قبــل  مــن  المخلصــة  األمميــة  التضامنيــة  المبــادرة 

إيــران. فــي  الشــيوعية  والمنظمــات 
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لنســاند الفعالــن والشــخصيات الثوريــة البــارزة يف انتفاضــة 

الحكومــة  وتهجــم  تهديــد  بوجــه  العــراق  جامهــري 
العراقيــة والقــوى الدينيــة الرجعيــة

بعــد مضــي اكثــر مــن أربعــة أشــهر علــى االنتفاضــة 
تقــدم نضــال  العــراق ، وبعــد  الثوريــة لجماهيــر 
ــل  ــن اج ــخة م ــوات راس ــة بخط ــر المنتفض الجماهي
اســقاط ســلطة الرجعيــة الدينيــة وعــزل األحــزاب 
ــالت  ــاء تدخ ــة وانه ــي الحكوم ــاركة ف ــوى المش والق
 ، االمريكيــة  والحكومــة  اإلســالمية  الجمهوريــة 
ــراق  ــي الع ــر ف ــْت الجماهي ــذي َحول ــت ال ــي الوق وف
فــي  التحريــر  وســاحة  الرئيســية  المــدن  شــوارع 
بغــداد الــى خنــدق الثــورة مطالبيــن بحكومــة منبثقــة 
عــن انتفاضتهــم هــذه ، فــي أوضــاع كهــذه وفــي 
ــة  ــَف الحكوم ــم تُك ــذا الصــراع ل ــة األخــرى له الجه
ــيات  ــة والميليش ــوى الديني ــزاب والق ــة واألح العراقي
التابعــة للجمهوريــة اإلســالمية والتيــار الصــدري 

ــم بحــق  ــكاب الجرائ ــداع وارت ــيلة للخ ــة وس ــن  اي ع
ــذه االنتفاضــة. قامــت  ــع ه ــن أجــل قم ــر وم الجماهي
بمهاجمــة  وموحــد  منســق  وبشــكل  القــوى  هــذه 
المنتفضيــن المعترضيــن أو مداهمــة أماكــن تواجدهــم 
فــي ســاحة التحريــر وحــرق خيامهــم وقتــل أكثــر مــن 
ســبعمائة شــخص وجــرح واعتقــال االالف منهــم لحــد 
هــذه اللحظــة. ان الحكومــة العراقيــة والقــوى التابعــة 
ــون  ــذي يدع ــت ال ــي الوق ــالمية وف ــة اإلس للجمهوري
فانهــم،  قيــادة،  لهــا  ليســت  االنتفاضــة  هــذه  بــأن 
وفــي مســعى منســق، قامــوا بتشــخيص الفعاليــن 
والشــخصيات البــارزة لهــذه الحركــة الثوريــة ونتيجــة 
ــن  ــم  ضم ــم ووضعوه ــرات منه ــددوا العش ــك ح لذل
لالغتيــال.  الحكومــة  التعــرض  مخاطــر  دائــرة 
ــتهدفت  ــا اس ــي له ــي آخــر مســعى قمع ــة، وف العراقي
» منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق » ولفقــت لهــا 
تُهمــا باطلــة ال أســاس لهــا كــي تثيــر حفيظــة األفــكار 
الرجعيــة الذكوريــة ضــد هــذه المنظمــة ولكــي تفتــح 

الطريــق أمــام اغتيــال شــخصياتها وناشــطاتها .

ان اقــدام الحكومــة العراقيــة باعــداد الئحــة اتهــام 
ــراق  ــي الع ــرأة ف ــة الم ــة حري ــد » منظم ــة ض باطل
ــة  ــة باســم المنظم ــد »المتحدث ــار محم » وضــد » ين
والشــخصية المعروفــة فيهــا، يأتــي فــي وقــت احتلــت 
فيــه هــذه المنظمــة بدفاعهــا الثابــت عــن حقــوق 
ــة  ــائرية المتهرئ ــة والعش ــة الديني ــرأة بوجــه الثقاف الم
وسياســات الســلطة الدينيــة المعاديــة للمــرأة و وســط 
الجماهيــر النســوية فــي العــراق وفــي قلــب انتفاضــة 

ــارزة. ــة ب ــراق مكان ــر الع جماهي
ــران  ــي اي ــرأة ف ــة للم ــة التحرري ــأن الحرك  الشــك ب
ــرض  ــي تتع ــالت الت ــن اآلالم والوي ــي م ــي تعان والت
لهــا النســاء تحــت ســلطة الجمهوريــة اإلســالمية، 
تعتبــر نفســها شــريكة فــي خنــدق الدفــاع عــن الحركــة 
النســوية فــي العــراق وتقــف معهــا بثبــات للدفــاع عــن 

ــة. نضالهــا المحــق بوجــه قمــع الســلطة الديني
نحــن ، المنظمــات الموقعــة علــى هــذا اإلعــالن ، 
إضافــة الــى تأكيــد التعبيــر عــن تضامننــا ومســاندتنا 
ــع  ــن قم ــراق، ندي ــر الع ــة لجماهي ــة الثوري لالنتفاض

الحكومــة الدينيــة فــي العــراق والقــوى الرجعيــة 
اإلســالمية لمنظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق و 
ولبقيــة الشــخصيات و النشــطاء البارزيــن لالنتفاضــة 
التحرريــة  وللقــوى  العــراق  فــي  الجماهيريــة 
تضامننــا  نعتبــر   ، الشــيوعيون  نحــن  والثوريــة. 
فــي النضــال مــع الحركــة التحرريــة ومــع جميــع 
ــذه  ــراق ضــد ه ــي الع ــة  ف ــوى اليســارية والثوري الق
المحــاوالت القمعيــة  جــزأ مــن مهامنــا األمميــة .

النصر لالنتفاضة الثورية للجماهير في العراق
يسقط النظام الرأسمالي للجمهورية اإلسالمية

عاشت الحرية واالشتراكية

شباط / فبراير 2020
الموقعون :

اتحــاد الفدائييــن الشــيوعيين ،الحــزب الشــيوعي 
اإليرانــي ،الحــزب الشــيوعي العمالــي – الحكمتــي ، 
منظمــة )راه كاركــر (،منظمــة الفدائييــن )األقليــة(، 

خليــة األقليــة

اعالن مشترك للقوى الشيوعية

موجــة التظاهــرات التــي عمــت مــدن وســط 
وجنــوب العــراق منــذ األول مــن أكتوبــر 
مــن العــام الماضــي الزالــت مســتمرة حتــى 
هــذه اللحظــة ، الحكومــة بجميــع مؤسســاتها 
وقواهــا المســلحة والميليشــيات التابعــة لهــا 
المنتفضــة  الجماهيــر  لــدى  الثقــة  فقــدت 
ــذا  ــا ، اال ان ه ــا جميع ــب برحيله ــذا تطال ل
الحــراك الزال يفتقــر الــى قيــادة ثوريــة 
الجماهيــر  تنظيــم  علــى  قــادرة  قيــادة   .
التالحــم  وتجّســد  الثوريــة  مجالســها  فــي 
النضالــي بيــن الطبقــة العاملــة و مختلــف 
شــرائح المجتمــع وتقــود هــذا الحــراك نحــو 
انهــاء هــذه الســلطة كاملــة بمــا فيهــا اسســها 
االقتصاديــة المتمثلــة فــي رأســمالية الســوق 
الحــرة وسياســة الخصخصــة والتــي تعتبــر 
ــل  ــن قب ــع م ــروات المجتم ــب ث ــاء لنه غط

المافيــات المتســلطة وميليشــياتها 
لتســريع الخطــى نحــو ضمــان تأميــن قيــادة 
ثوريــة اشــتراكية يجــب التنســيق فــي العمــل 

ــة  ــة والطبق ــة الجماهيري ــي الحرك ــن فعال بي
اليســارية  االشــتراكية  والقــوى  العاملــة 

والشــيوعية . 
اليســار  قــوى  بيــن  التنســيق  ان  اال 
ــي  ــي اليوم ــل الميدان ــي العم ــيوعيين ف والش
المنتفضــة  الجماهيــر  وســط  وباألخــص 
ــا ، أي  ــا عليه ــا اشــتراكيا مهيمن ــب افق يتطل
بمعنــى أن يكــون هــذا التنســيق وفقــا لتجســيد 
ــية  ــة سياس ــي الئح ــل ف ــتراكي يتمث ــق اش اف
لهــذه االنتفاضــة . منظمــة البديــل الشــيوعي 
فــي العــراق خطــت خطــوة جــادة فــي هــذا 
االتجــاه عندمــا أصــدرت الئحــة فــي 23 
أكتوبــر تخــص هــذا المطلــب أي قبــل يومين 
مــن تجــدد االنتفاضــة فــي 25 أكتوبــر مــن 
ــك بالئحــة  ــت ذل ــم أعقب ــام الماضــي ، ث الع
متكاملــة صــدرت يــوم 5 كانــون األول مــن 
العــام الماضــي بعنــوان ) خطــوط عامــة 
ــة (. ــة الثوري ــس الجماهيري لتأســيس المجال

والمجاميــع  المنظمــات  بعــض  الزالــت 
اليســارية  الحركــة  داخــل  واألحــزاب 
والشــيوعية فــي العــراق وكوردســتان لــم 
تقــدم ســوى علــى اصــدار البيانــات بهــذا 
الخصــوص . مــع ســير االنتفاضــة الــى 
لــدى  الثــوري  الوعــي  وتنامــي  االمــام 
ــة  ــض يجــب تكمل ــباب المنتف ــابات والش الش
هــذه الالئحــة كــي تصبــح أساســا للعمــل 
المشــترك والتنســيق بيــن فعالــي الحركــة 
العماليــة ، االشــتراكية والقــوى اليســارية 

. وتنظيماتهــا  والشــيوعية 
هــذه  مــن  نتخــذ  كــي  الوقــت  لقــد حــان 
قبــل  مــن  تُتخــذ  ثوريــة  الالئحــة وســيلة 
الجماهيــر المنتفضــة فــي وســط وجنــوب 
ــن  ــن أجــل كســب تضام ــل م ــراق ونعم الع
ــذا الحــراك  ــال وكادحــي كوردســتان له عم
الجماهيــري الثــوري ، يجــب علــى العاطلين 
والمفقريــن والمحروميــن فــي كوردســتان 
أن يتموضعــوا فــي الميــدان دعمــا لهــذه 

االنتفاضــة ويدركــوا بــأن مصيرهم مشــترك 
مــع رفاقهــم الطبقييــن فــي باقــي أجــزاء 

العــراق .
الثــورة المضــادة المتمثلــة فــي  ان قــوى 
الطبقــة البرجوازيــة تحــاول بشــتى الطــرق 
واألســاليب احتــواء هــذه االنتفاضــة عــن 
اإلصالحــات  ببعــض  االكتفــاء  طريــق 
الصوريــة كمــا حصــل فــي الثــورة اإليرانيــة 
عــام 1979 والربيــع العربــي وانتفاضــة 
فــي كوردســتان  17 شــباط عــام 2016 
. ان ضمــان ســير هــذه االنتفاضــة نحــو 
قيــادة  بتأميــن  مرهــون  أهدافهــا  تحقيــق 
اشــتراكية شــيوعية تتجــاوز كل الصعــاب 
ــورة المضــادة  ــوى الث وتُفشــل مخططــات ق
. هنــاك تطــورات وتغييــرات ثوريــة فــي 
األفــق يجــب أن نســتعد لهــا واال ســتمر هــذه 
ــق مكتســبات  ــة دون تحقي ــة التاريخي المرحل

تُذكــر للجماهيــر .
ــي  ــوري ف ــري الث ــذا الحــراك الجماهي ان ه

وســط وجنــوب العــراق أوجــد واقعــاً جديــدا 
ــان  ــذا ف ــوراء ل ــى ال ــه ال ــودة ب ــن الع ال يمك
ــت  ــن أي وق ــر م ــانحة االن أكث الفرصــة س
الجماهيريــة  مجالــس  لتأســيس  مضــى 
الثوريــة كبديــل للســلطة الحاليــة ، يتمثــل 
األحــزاب  سياســات  بفضــح  الواقــع  هــذا 
الســلطة  فــي   ، واإلســالمية  القوميــة 
والمعارضــة علــى الســواء ، هنــاك جيــل 
ــى  ــر ال ــل ينظ ــوراء ب ــى ال ــر ال ــى النظ يأب
حــرة  إنســانية  بحيــاة  ويطالــب  مســتقبله 
وتطالــب  والمســاواة  الحريــة  تســودها 
ــع الثــروة بالتســاوي، تطالــب بتأميــن  بتوزي
ــن  ــل م ــة ، تناض ــات العام ــين الخدم وتحس
مجموعــة  قبضــة  مــن  الخــالص  أجــل 
ــا واسســت  ــماال وجنوب ــت ش ــة تكالب مافياوي
ــدة  ــع كل واح ــة تتب ــة وطائفي ــة قومي فيدرالي
منهــا احــدى دول المنطقــة أو احــدى القــوى 

االمبرياليــة.
ان هــذه األوضــاع الثوريــة تتطلــب منــا 

ــتراكية  ــخصيات اش ــات وش ــا ، منظم جميع
شــيوعية وجميــع االحــرار  ،وباألخــص مــن 
هــم منخرطــون فــي النضــال اليومــي داخــل 
ــل  ــل العم ــن أج ــعي م ــة الس ــذه االنتفاض ه
المشــترك وكمــا عبــرت عنــه الالئحــة آنفــة 

الذكــر .
ــراق  ــي الع ــيوعي ف ــل الش ــة البدي ان منظم
ــدة نضــال  ــى وح ــد عل ــها تؤك ــذ تأسيس ومن
ــة فــي العــراق كمــا وتناضــل  الطبقــة العامل
مــن أجــل ربــط هــذا النضــال بنضــال الطبقة 
ــعى  ــم وتس ــاء العال ــع انح ــي جمي ــة ف العامل
لتوحيــد نضــال الشــيوعيين فــي العــراق 
وعلــى صعيــد العالــم مــن أجــل انهــاء ســلطة 
نظــام الرأســمال العالمــي المتمثلــة بالنيــو 

ــتراكي. ــع االش ــيس المجتم ــة وتأس ليبرالي
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لألمــم  العــام  األميــن  ممثلــة  بالســخارت،  عرضــت 
المتحــدة فــي العــراق، مشــروعها لألوضــاع الراهنــة فــي 
العــراق علــى شــكل ورقــة تتضمــن عــدة محــاور. إن 
العــرض الــذي تقدمــه بالســخارت فيمــا يخــص السياســة 
ــك  ــد والبن ــدوق النق ــة صن ــس وصف ــو نف ــة، ه اإلقتصادي
الدولــي للعــراق، والــذي ســبق وإن عرضتهــا ممثلــة 
ــا  ــل أشــهر وواجهته ــى العــراق قب ــد األمــم المتحــدة ال وف
النقابــات واالتحــادات العماليــة فــي العــراق بالرفــض، 

بإســتثناء االتحــاد الحكومــي.
لقــد طرحــت بالســخارت توصيــة "تعديــل قانــون تشــجيع 

االســتثمار والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص".
نقــول الســيدة بالســخارت ولمــن يعقــد اآلمــال علــى 
ــي العــراق، هــي  ــا؛ إن ســبب مآســي المجتمــع ف تدخالته
السياســات  اإلقتصاديــة  التــي طبقتهــا الحكومة منذ 2004 

بالشــراكة مــع صنــدوق النقــد والبنــك الدولي،وحولــت 
أكثــر مــن ثلــث المجتمــع الــى أنــاس يعيشــون تحــت خــط 
ــل،  ــن العم ــن ع ــباب عاطلي ــن الش ــت ماليي ــر، وجعل الفق
ــرة،  ــتثمار والمتاج ــى اإلس ــة ال ــم  والصح ــت التعلي وحول
وتراجعــت الخدمــات العامــة الــى مســتويات خطيــرة. 
ــة  ــم هــذه السياســات كوصف ــى تقدي ــوم ال وهــي تســعى الي

ــة. لحــل األزم
متــى درســت بالســخارت أوضــاع العــراق اإلقتصاديــة؟ 
ــات،  ــق سياس ــي تطبي ــو ف ــل ه ــتنتجت إن الح ــف إس وكي
جــرى تطبيقهــا منــذ 2004 ومازالــت فاشــلة فــي تحقيــق 
أي هــدف ســوى تدميــر الصناعــات وفقدان فــرص العمل؟ 
وتنفيــذ  إمتــداد  هــي  الســيدة بالســخارت  إن وصفــات 
للسياســات الرأســمالية البشــعة التــي أفقــرت المالييــن 
وقوضــت أســس الحيــاة المدنيــة للمجتمــع، ودمــرت البنــى 

ــة. ــاة اإلقتصادي ــية للحي األساس
إن بالســخارت وغيرهــا مــن الذيــن يحاولــون توجيــه 
ــم  ــدون، ه ــي يري ــة الت ــض الوجه ــباب المنتف ــة الش حرك
ــعب،  ــاء للش ــاء وال أصدق ــوا حلف ــر ليس ــة األم ــي حقيق ف
إنهــم ينظــرون الــى اإلنتفاضــة كفرصــة سياســية لتحقيــق 
مكاســبهم وأهدافهــم.  وفــي حيــن يــدور الحديــث عــن 
دور األمــم المتحــدة، ويعــول البعــض علــى مقترحــات 
بالســخارت وتدخالتهــا، إذ يتصورهــا الكثيــر وكأنهــا 
مؤسســة محايــدة وليســت لهــا سياســة تجــاه األوضــاع 
العــراق ترفــض  فــي  العاملــة  الطبقــة  فــإن  العالميــة، 
سياســة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد، وترفــض سياســة 

ــا. ــة له ــة العملي ــي الترجم ــي ه ــخارت الت بالس
ــي  ــن تأت ــع الراه ــة المجتم ــة ألزم ــول اإلقتصادي إن الحل
ــا  ــي فرضته ــة الت ــر السياســة اإلقتصادي ــق تغيي عــن طري

ــي  ــببت ف ــافرة تس ــة س ــة نيوليبرالي ــي سياس ــة وه الحكوم
ــن. ــة الماليي ــر وبطال فق

الطبقــة  فرصــة  هــي  الحاليــة  الشــعبية  اإلنتفاضــة  إن 
العاملــة لتطويــر نضالهــا الطبقــي، وطــرح برنامجهــا 
ــاع  ــر األوض ــة لتغيي ــات ثوري ــة سياس ــوري، وصياغ الث
حاجــات  تســتهدف  إقتصاديــة  سياســة  وبنــاء  القائمــة، 
والفقــر  البطالــة  علــى  والقضــاء  ورفاهــه  المجتمــع 
واإلســتغالل. وهــذه األهــداف ال يمكــن بلوغهــا وتحقيقهــا 
فــي إطــار اإلصــالح الرأســمالي، بــل عــن طريــق التنظيــم 

اإلشــتراكي لالقتصــاد والمجتمــع.
إن العديــد مــن الثــورات فــي العالــم تبــددت نتائجهــا 
السياســيين  مــن  فئــات  بيــد  مكاســب  الــى  وتحولــت 
البرجوازييــن، وضاعــت تضحيــات االآلف بأرواحهــم، 
بســبب غيــاب البرنامــج الثــوري والبديــل اإلقتصــادي 

ــة  ــة العامل ــل الطبق ــو بدي ــع ه ــل المجتم ــع. إن بدي للمجتم
وحلفائهــا مــن الكادحيــن والمعطليــن عــن العمــل وكل 
ــة الســاحقة مــن  المضطهــدات والمضطهديــن، أي األغلبي
الشــعب، وهــذا يتطلــب صياغــة برنامــج طبقــي مناهــض 

للرأســمالية.
فلتلتــف قــوى اإلنتفاضــة حــول صياغــة بديلهــا للمجتمــع 
الطبقيــة بوجــه اإلســتغالل وسياســات  قواهــا  وتنظيــم 

الرأســمالية.
لتسقط سياسة البنك الدولي وصندوق النقد
تسقط السياسات اإلقتصادية النيوليبرالية
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حول سياسة األمم المتحدة UN في العراق وتدخالت بالسخارت

بعــد اعطــاء الضــوء االخضــر مــن قبــل ترامــب، رئيــس 
يــوم  أردوغــان  قــام  االمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 
بتنفيــذ  التركــي  الجيــش  طريــق  عــن   )2019/10/9(
ــدأت  ــمال الشــرقي لســوريا. ب ــة الش ــه ضــد منطق تهديدات
هــذه الحملــة العســكرية الردوغــان والدولــة الشــوفينية 
التركيــة بقصــف مدفعــي وجــوي ثــم التقــدم االرضــي مــن 
خــالل وضــع المجاميــع االرهابيــة االســالمية التابعــة لهــم 
فــي مقدمــة هــذه الحملــة مســتهدفين ســكان هــذه المنطقــة 

ــح وتشــريد واســع النطــاق. ــي مذاب ــا تســبب ف مم
ــة الفاشــية التركيــة هــي وجــه آخــر  ــة الحاليــة للدول الحمل
لنفــس الصــراع واالســتراتيجية الرجعيــة التــي اســتخدمتها 
ازاء االزمــة والحــرب فــي ســوريا والتــي قــوت مــن 

ــة االســالمية. ــع االرهابي ــا المجامي خالله
ــع  ــة المجامي ــى تقوي ــة ال ــة العســكرية باالضاف ــذه الحمل ه
اإلرهابيــة التابعــة لتركيــا، تــؤدي الى التغييــر الدموغرافي 
ــك  ــة وكذل ــة باللغــة الكوردي ــة الناطق للمناطــق ذات الغالبي

الــى التشــريد وخلــق أزمــة إنســانية أخــرى، هــذا باإلضافة 
الــى احتمــال إعــادة تقويــة " داعــش “والتــي كانــت تُدعــم 

دومــا مــن قبــل تركيــا. 
ايــا كانــت ذرائــع اردوغــان لشــن هــذه الحملــة، بــدًء 
مــن الحفــاظ علــى أمــن منطقــة الجنــوب الشــرقي لتركيــا 
وإخــراج "إرهابيــي " )ي.ب.ك( مــرورا بإعــادة توطيــن 
فــي  تركيــا  داخــل  الموجوديــن  الســوريين  الالجئيــن 
كوردســتان ســوريا، ال يمكنهــا أن تخفــي حقيقــة كــون 
االمبرياليــة  للسياســة  امتــداد  العســكرية  الحملــة  هــذه 
التــي تتبعهــا الدولــة التركيــة فــي المنطقــة، سياســة ثانــي 
أكبــر قــوة عســكرية داخــل حلــف الناتــو الهادفــة، ضمــن 
اللعبــة الجيوسياســية فــي المنطقــة، لتحقيــق مصالحهــا 

الرجعيــة. واســتراتيجيتها 
ــي  ــا ف ــة وحلفاؤه ــة االمريكي ــة االمبريالي ــي خضــم أزم ف
منطقــة الشــرق األوســط فــي إعــادة صياغــة المســار 
ــوريا،  ــي س ــة وباالخــص ف السياســي والعســكري للمنطق

ــران، توفــرت  وضمــن صراعهــا القــوي مــع روســيا وإي
األرضيــة الماديــة لتركيــا كــي تقــدم علــى شــن هــذه الحملة 
ــو  ــية والجي ــو سياس ــا الجي ــق مصالحه ــى تحقي ــاعية ال س
طــرق  عــن  الشــوفينية  القوميــة  وأهدافهــا  اقتصاديــة 

التغطــرس العســكري واحتــالل األراضــي. 
باإلضافــة الــى كل هــذا، فــان هــذه الحكومــة التــي تعانــي 
العمــال  اعتراضــات  وتواجــه  الداخليــة  ازماتهــا  مــن 
والكادحيــن والتحرريــن، تســعى، ومــن خــالل، القتــل 
والدمــار والتشــريد بحــق ســكان كوردســتان ســوريا، الــى 
اخمــاد هــذه االزمــة الداخليــة مــن جهــة، والــى الحصــول 
ــي تجــري حــول  ــر فــي المفاوضــات الت ــى حصــة أكب عل

ــة أخــرى. مســتقبل ســوريا مــن جه
االوضــاع المأســاوية الحاليــة أثبتــت، ولمــرات عــدة، 
بــان االعتمــاد علــى القــوى االمبرياليــة العالميــة والــدول 
ــة  ــة القومي ــزاب الحرك ــاومة أح ــة ومس ــة الرجعي االقليمي
المضطهــدة  للجماهيــر  تجلــب  لــن  معهــا  الكورديــة 

رفــع  ان  والمآســي.  الويــالت  ســوى  كوردســتان  فــي 
ــوريا  ــتان س ــي كوردس ــر ف ــى الجماهي ــي عل ــم القوم الظل
ــاس االرادة  ــى أس ــة عل ــلطة المحلي ــي الس ــتمرار ف واالس
المباشــرة للجماهيــر مرهــون بالنضــال االشــتراكي – 
االممــي للعمــال والكادحيــن وتقويــة الجبهــة التحرريــة 
فــي المنطقــة وليــس باالعتمــاد علــى سياســة البرجوازيــة 

اإلمبرياليــة األمريكيــة ورقباءهــا.  
بشــدة  تديــن  العــراق  فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة 
ــة  ــة القومي ــة البرجوازي ــكرية للدول ــة العس ــذه الغطرس ه
الشــوفينية فــي تركيــا وتعبــر عــن تعاطفهــا مــع ومســاندتها 
ــر فــي كوردســتان ســوريا بغــض النظــر  لعمــوم الجماهي
عــن لغتهــم وانتماءاتهــم القوميــة ولوقفهــم بوجــه هــذا 

االحتــالل.
ــتراكيين  ــع االش ــن وجمي ــة والكادحي ــة العامل ــد الطبق نناش
والتحرريــن داخــل تركيــا للوقــوف بوجــه هــذا االحتــالل 
وهــذه الغطرســة والضغــط علــى اردوغــان وحكومتــه 

كــي توقــف هجمتهــا االجراميــة هــذه. ونناشــد كذلــك 
ــارية  ــوى اليس ــع الق ــم وجمي ــي العال ــرار ف ــال واالح العم
ــل  ــن أج ــم م ــى دوله ــط عل ــة للضغ ــيوعية والتقدمي والش
ــم وقــف هــذه  وقــف هــذه الهجمــة الوحشــية. يجــب أن يت

ــة. ــية التركي ــة الفاش ــكرية للدول ــة العس الهجم
الخزي والعار للدولة الشوفينية التركية 

               

      منظمة البديل الشيوعي في 
العراق
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هجوم الدولة الشوفينية التركية يجب أن يُوقف! 

البديــل  منظمــة  وفــد  مشــاركة  عــن  تقريــر 
الشــيوعي فــي العــراق فــي المؤتمــر التاســع 
للحــزب الشــيوعي العمالــي اإليرانــي – الحكمتي 

إعداد / عبدهللا صالح
ــن  ــد م ــارك وف ــي ، ش ــراين – الحكمت ــن الحــزب الشــيوعي العــايل اإلي ــوة م بدع

ــد و  ــادر عبدالحمي ــاق ) ن ــن الرف ــون م ــراق مك ــل الشــيوعي يف الع ــة البدي منظم

عبداللــه صالــح ( يف املؤمتــر التاســع للحــزب املذكــور املنعقــد يف مدينــة ســتوكهومل 

ــاين ٢٠١٩ .  ــن الث الســويدية يومــي ٢٣ و ٢٤ مــن شــهر تري

ــراق اىل  ــيوعي يف الع ــل الش ــة البدي ــة منظم ــح كلم ــه صال ــق عبدالل ــى الرفي الق

ــا : ــذا نصه ــر ه املؤمت

رسالة اىل املؤمتر التاسع للحزب الشيوعي العايل اإليراين – الحكمتي 

الرفاق يف الحزب الشيوعي العايل اإليراين – الحكمتي 

السيدات والسادة الحضور 

باســم منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق وباســمنا كهيئــة متثــل املنظمــة يف هــذا 

املؤمتــر، نهنئكــم بانعقــاد مؤمتركــم هــذا ونتمنــى لكــم النجــاح .

انعقــاد هــذا املؤمتــر يتزامــن مــع غليــان وحــراك ثــوري لجاهــر العــال 

ــذي  ــان وال ــراق ولبن ــران اىل الع ــن اي ــط ، م ــرق األوس ــة ال ــن يف منطق والكادح

يهــدف اىل اســقاط األنظمــة السياســية الحاكمــة لتلــك البلــدان ويُعــر بشــكل جــي 

عــن اإلرادة السياســية للطبقــة العاملــة للخــاص مــن الســلطة الرجوازيــة القوميــة 

ــة . ــامية الطائفي واإلس

ــدم يف  ــدان هــو تق ــك البل ــن تل ــد م ــة يف أي بل ــة الثوري ــذه الحرك ــدم له ان أي تق

ــذه  ــي يف ه ــيايس القوم ــام الس ــة لاس ــلطة القمعي ــذه الس ــرى . ه ــدان األخ البل

البلــدان ال ميكنهــا إدارة املجتمــع دون فــرض الجــوع والحرمــان االقتصــادي والقمــع 

والقتــل وقــد وصلــت يف ساســتها الرجعيــة هــذه اىل طريــق مســدود وحــان وقــت 

اقتاعهــا مــن جذورهــا واســقاط هــذه الســلطة الرجوازيــة وتحقيــق االشــراكية يف 

املنطقــة .

مــن الصعــب اســقاط هــذه األنظمــة دون حضــور الطبقــة العاملــة يف ميــدان هــذه 

املعركــة السياســية كطبقــة مســتقلة ضــد الرجوازيــة وبأفــق اشــرايك وأممــي .

ان  منظمــة البديــل الشــيوعي يف العــراق ويف الوقــت الــذي تقــف جنبــا اىل جنــب 

مــع الطبقــة العاملــة والجاهــر الكادحــة مــن النســاء والشــابات والشــباب 

ــن اجــل  ــراق و تناضــل وتســعى م ــة يف الع ــع اىل الحري ــض واملتطل ــوري املنتف الث

تحقيــق اهــداف انتفاضتهــم هــذه ، مَتُــد يف الوقــت نفســه ، يــد التضامــن االممــي 

ــة  ــة العالي ــة الحرك ــل تقوي ــن أج ــل م ــران وتناض ــة يف اي ــر املنتفض اىل الجاه

الشــيوعية يف قلــب هــذه االنتفاضــة الجاهريــة يف هذيــن البلديــن وجميــع 

ــة . ــدان يف املنطق البل

 اليــوم واكــر مــن أي وقــت مــى ميكــن ملــس رضورة وجــود أمميــة شــيوعية وان 

وحــدة مصــر هــذا النضــال لجاهــر العــال والكادحــن يف هذيــن البلديــن يُثبــت 

ويُؤكــد هــذه الــرورة .

نكرر أملنا ومتنياتنا ملؤمتركم بالنجاح 

عاشت االشراكية 

عاشت األممية 

 منظمة البديل الشيوعي يف العراق

٢٣ / ١١ / ٢٠١٩

النــدوات  يف  وكذلــك  املؤمتــر  يف  جــرت  التــي  والنقاشــات  املداخــات  خــال 

ــة  ــاركة الفعال ــت واملش ــور الاف ــد الحض ــر كان للوف ــة املؤمت ــات يف أروق والتجمع

والجديــة يف مجملهــا حيــث تــم تســليط الضــوء عــى سياســة وتوجهــات منظمــة 

البديــل الشــيوعي يف العــراق حــول االنتفاضــة وذلــك عــر قــراءة سياســية فكريــة 

دقيقــة لاحــداث قبــل وقوعهــا حيــث تــم إصــدار الئحــة تحــت عنــوان ) الحركــة 

ــة  ــل خارط ــي متث ــعارات ( والت ــب والش ــداف واملطال ــة يف العراق،األه االحتجاجي

طريــق لاهــداف واملهــام ورفــع شــعار ) كل الســلطة للجاهــر املنتفضــة ( يف قلب 

ــة  ــة الحالي ــة الجاهري ــة يف االنتفاض ــك واملشــاركة الفعال ــر ، وكذل ــاحة التحري س

ــدار  ــراك وإص ــذا الح ــب ه ــا يف قل ــم لرفاقن ــتمر واملنظ ــد املس ــراق والتواج يف الع

صحيفــة يوميــة باســم صــوت االنتفاضــة ، وفضــح التيــارات اإلصاحيــة واملواقــف 

ــراز  ــاول اب ــار وتح ــى اليس ــها ع ــب نفس ــي تحس ــات الت ــض املنظ ــلبية لبع الس

الوجــه الســلبي لهــذه االنتفاضــة . هــذه املشــاركة القــت االستحســان والتعاطــف 

مــع هــذا الحــراك الجاهــري وهــذه االنتفاضــة ومــع منظمــة البديــل مــن قبــل 

ــة الحضــور . غالبي

ــع  ــة لجم ــر عــن حمل ــن  للمشــاركن يف املؤمت ــد أعل ــد ق ــان الوف ــر ب ــر بالذك جدي

الترعــات لخيمــة املنظمــة املوجــودة يف ســاحة التحريــر حيــث بــادر عــدد ال بــأس 

بــه مــن الحضــوراىل االســتجابة لندائنــا .
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 )الجزء الثاني واألخير(

ــول إن الرأســمالية تنظــر  ــا ان نق ــد المــرزوق: يمكنن احم
إلــى االقتصــاد كأنــه شــيء منعــزل عــن البشــرية ومعانــاة 
والهــم  موضوعــا  اإلنســان  تجعــل  وكذلــك  البشــرية 
ــا  ــال بغــض النظــر عم ــة راس الم ــو مراكم األساســي ه

ــواد. ــه للم ــد إنتاج ــان عن ــه األنس ــذي يعاني ال
مؤيــد احمــد: بالتأكيــد وهــو كذلــك. ولكــن كشــف أســرار 
هــذه الطبيعــة االســتغاللية وجعــل اإلنســان مجــرد شــيء 
)تشــيئ اإلنســان( فــي هــذا النظــام هــو الــذي نحتاجــه كــي 
ــة االســتغاللية  ــه. ال شــك إن الطبيع ــف نواجه نعــرف كي
لإلنتــاج الرأســمالي تكمــن فــي كونهــا نظــام عبوديــة 
العمــل المأجــور. محــرك االقتصــاد فــي هــذا النظــام، 
وكمــا يشــرحه ماركــس، هــو إنتــاج فائــض القيمــة، أي إن 
عمليــة اإلنتــاج االجتماعــي ضمــن نظــام العمــل المأجــور 
خاضعــة لقوانيــن إنتــاج فائــض القيمــة. وكمــا نعــرف إن 
الربــح الرأســمالي هــو فائــض القيمــة المنتــج فــي عمليــة 
اإلنتــاج االجتماعــي وهــذا الفائــض ليــس شــيئا إال العمــل 
الزائــد الــذي يســتحوذ عليــه الرأســمال مــن اســتخدام قــوة 

ــاج الرأســمالي. ــة اإلنت عمــل العمــال فــي عملي
ــة  ــية الثالث ــادر الماركس ــن "مص ــي م ــس التال ــي المقتب ف
أهميــة  لينيــن  يوضــح  الثالثــة"،  المكونــة  وأقســامها 
ــة  ــاس" فــي عملي ــن الن ــة بي ــد "عالق اكتشــاف ماركــس نق
يقــول"  وهــو  اســتغاللية  كعالقــة  الرأســمالي  اإلنتــاج 
ــام  ــا النظ ــن درس ــكاردو اللذي ــد ري ــميث ودافي ــان آدم س ف
االقتصــادي كانــا قــد ســجال بدايــة نظريــة القيمــة – 
ــة  ــل هــذه النظري العمــل. وواصــل ماركــس عملهمــا. فعل
كان  منســجمة......وحيث  بصــورة  وطورهــا  بدقــة 
ــن األشــياء  ــة بي ــرون عالق ــن ي ــون البرجوازيي االقتصادي
)مبادلــة بضاعــة ببضاعــة أخــرى( اكتشــف ماركــس 
عالقــة بيــن النــاس... والرأســمال يعنــي اســتمرار تطــور 
ــوة عمــل العمــال تغــدو بضاعــة ...  ــان ق ــة: ف هــذه الصل
ــي  ــة ف ــر الزاوي ــكل حج ــدة تش ــة الزائ ــة القيم وان نظري

نظريــة ماركــس االقتصاديــة" )1(.
باإلضافــة الــى إدخــال مفهــوم " عالقــة بيــن النــاس" 
االقتصــادي  النظــام  تحليــل  فــي  القيمــة  وفائــض 
ــم  ــة وتراك ــن حرك ــس قواني ــف مارك ــوازي، اكتش البرج
وغيرهــا  األزمــة  ونظريــة  االجتماعــي  المــال  راس 
إعــادة  كيفيــة  كثيــرة  معقــدة  أمــور  ضمــن  وأوضــح 
ــاج  ــادة إنت ــة إع ــن عملي ــت ضم ــال الثاب ــاج راس الم إنت
الرأســمال االجتماعــي ودورهــا فــي التحليــل االقتصــادي 
وربــط المراحــل التاريخيــة علــى أساســها. هــذه كلهــا 
مســائل مهمــة فــي أبحــاث ماركــس بصــدد موقــع النظــام 
الرأســمالي العابــر فــي العمليــة التاريخيــة وقوانيــن حركــة 

هــذا المجتمــع االنتقالــي وطابعــه االســتغاللي.
احمــد المــرزوق: ال نخــوض فــي التفاصيــل لكــن أود أن 
ــال  ــاب رأس الم ــه كت ــذي يمتلك ــن )الســحر( ال ــألك ع أس
بحيــث ان كل ازمــه تواجــه الرأســمالية العالميــة نجــد 
اإلقبــال علــى شــراء هــذا الكتــاب وكأنــه الكتــاب الوحيــد 
الــذي اســتطاع فعــال ان يفســر أو أن يتنبــأ بــان الرأســمالية 

فــي ازمــه دائمــة؟
الوضــع  تناقضــات  تفاقــم  إن  باعتقــادي  احمــد:  مؤيــد 
ــس.  ــراءة مارك ــى ق ــال عل ــف وراء اإلقب ــي يق االجتماع
االحتجاجــات االجتماعيــة فــي تصاعــد فــي أكثريــة بلــدان 
العالــم، النــاس تريــد ان تــدرك مــا هــو الموضــوع؟ 
ــاذا األزمــات  ــش؟ لم ــي اي وســط تعي ــاذا يجــري؟ وف وم
يذهبــوا  بــان  لديهــم  دافــع  هنــاك  الــخ.  االقتصاديــة؟ 
ويقــرؤوا ماركــس، الن ماركــس هــو الــذي انتقــد النظــام 
الرأســمالي وقــال ان هــذا النظــام يخلــق أزماتــه المتكــررة، 
وهــو الــذي اكتشــف قانــون ميــل معــدل الربــح لالنخفــاض 
واعتبــره ســبب األزمــات المتكــررة للرأســمالية. وهــو 
ــى ان الرأســمالية نفســها تحمــل تناقضــات  ــذي أكــد عل ال
وبيـّـن ســمات الحركــة التــي تخلــق هــذه األزمــات وغيرهــا 
ــه  ــة وجذاب ــور علمي ــا أم ــذه كله ــة. ه ــن المســائل المهم م

ــس. ــراءة مارك ــى ق ــن عل ــاس المقبلي ــا للن ــد ذاته بح
احمــد المــرزوق: اذا نســتطيع أن نقــول إن راهنيــه كارل 
ماركــس الزالــت قويــة ومتجــددة واكثــر قــوة مــن الســابق 
ــر  ــار ان الرأســمالية كل مــا طــال عمرهــا اكث ــى اعتب عل

تتوحــش اكثــر.
مؤيــد احمــد: بالتأكيــد راهنيــه ماركــس "قويــة ومتجــددة" 
ــها  ــتمر وتوحش ــمالية المس ــم تناقضــات الرأس ــبب تفاق بس
المتزايــد. ان النظــام الرأســمالي المعاصــر يمــر بمرحلــة 
الفقــر  لرقعــة  المخيــف  التزايــد  مرحلــة  االنحــالل، 
ــر،  ــن البش ــارات م ــادي للملي ــؤس االقتص ــة والب والبطال
ــة  ــة الكامل ــية البرجوازي ــة السياس ــيادة الرجعي ــة س مرحل
والعســكرتاريا والحــروب وســد الطريــق أمــام أي تحســين 
فــي حيــاة الجماهيــر فــي بلــدان عديــدة. راهنيــه ماركــس 
تكمــن هنــا. ومــن هنــا تأتــي شــتى أشــكال مســاعي 
البرجوازيــة إلســقاط هــذا الســالح مــن أيــدي العمــال 

والمفقريــن والكادحيــن.
كــم حاولــوا ان يشــوهوا ماركــس ولكــن لــم ينجحــوا. 
ــه شــنوا  ــف متحدثي ان مدافعــي النظــام الرأســمالي ومختل
حمــالت واســعة ومتنوعــة، وال تــزال، بحــق ماركــس 
واألســماء الكبيــرة فــي الحركــة الشــيوعية مــن انجلــز 
ــن وتروتســكي وروزا وغيرهــم. لكنهــم فشــلوا،  ــى ليني ال
ومــن ضمنهــم الدوائــر األكاديميــة البرجوازيــة العالميــة، 
فــي المــس بمكانــة ماركــس حتــى فــي أوج أيــام الهجــوم 
علــى الشــيوعية بُعيــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي فــي بدايــة 
التســعينات. ماركــس ظــل فــي مكانــه العالــي ولــم يســتطيع 
أحــد مــن هــؤالء البرجوازييــن ان يواجهــه بشــكل علمــي 
ــادي  ــه االنتق ــي نظام ــرات ف ــم يســتطيعوا اكتشــاف ثغ ول

ــه. كــي تســعدهم وفشــلوا فــي مواجهت
قدســية  حــول  الســؤال  اود  ولكــن  المــرزوق:  احمــد 
نصــوص ماركــس، الكثيــر مــن الحــركات الشــيوعية 
ــس  ــات مارك ــن كتاب ــت م ــم جعل ــي كل العال ــة ف والعمالي
ــاء؟  ــا أخط ــد إنه ــة. أال تعتق ــب منزل ــا كت ــات وكأنه مقدس
بعبــارة ان ماركــس مؤمــن بالتطــور والديالكتيــك وحركــة 
التاريــخ وتغيــر الظــروف البشــرية، لمــاذا اإلصــرار مــن 
قبــل البعــض علــى ان يضفــي صفــة القدســية ولــو ان 
البعــض ال يســميها قدســية ولكــن تبقــى طريقــة دوغمائيــة 

ــس؟ ــر لمارك ــة للنظ مغلق

مؤيــد احمــد: مــن يلصــق القدســية بماركــس ليــس صديــق 
ماركــس إنمــا يلحــق األذى بــه وبنظريتــه، فهــؤالء ليســوا 

أنــاس مدافعيــن عــن ماركــس وال يمثلونــه. ان نظريــة 
ماركــس تؤكــد علــى ان المعرفــة البشــرية نســبية فــي 
كل مرحلــة تاريخيــة وهــو ليــس بصــدد إصــدار األحــكام 
المطلقــة، إنمــا بصــدد دراســة الظــروف والشــروط المادية 
ــع.  ــي المجتم ــر ف ــي الدائ ــاة األنســان والنضــال الطبق لحي
ان اســتنتاجات ماركــس األساســية فــي الواقــع هــي دليــل 
عمــل للنضــال الطبقــي العمالــي فــي مرحلــة تاريخيــة مــن 
ــادام  ــذا، م ــمالية. ل ــي الرأس ــي ه ــي الت ــاج االجتماع اإلنت
المجتمــع الرأســمالي بــاٍق فــان ماركــس لــه موضوعيتــه، 
واالســتخدام الفعلــي لنظريتــه فــي هــذا المجتمــع يظــل 
ضروريــا. ولكــن هــذا التصــور لنظريــة ماركــس ال 
ــة  ــاء صف ــس نصــوص ماركــس او إضف ــه بتقدي ــة ل عالق

القدســية عليهــا.
ان الماركســية الحيــة المعاصــرة ليــس كالم وألفــاظ إنمــا 
هــي مرتبطــة بالــرد علــى معضــالت العهــد الحالــي 
ومســائل الصــراع الطبقــي العمالــي المعاصــر، فــال يمكــن 
التهــرب مــن هــذا الواقــع باالســتنجاد بالنصــوص وإضفــاء 
إننــا  قالهــا ماركــس.  كلمــة  القدســية علــى كل  صفــة 
ــة ومنهــج ماركــس تجــاه  ــة نظري نتحــدث عــن موضوعي
البروليتاريــون مطالبــون  العهــد الحالــي والشــيوعيون 

ــرار النصــوص. ــادة تك ــس إع ــي ولي ــتخدامها الح باس
احمــد المــرزوق: هــو ال أحــد ينكــر موضوعيــة ومنهجيــة 
وعلميــة أطروحاتــه، ولكــن النظــر لــه كنــص مقــدس وان 
تشــتهر بجمــل وعبــارات قالهــا ماركــس فــي 1840 علــى 
ســبيل المثــال وااللتــزام بالنصيــة بهــذه الحرفيــة فيهــا 

شــيء مــن المبالغــة والدوغمائيــة.
ــن شــأن  ــل م ــات هــي تقلي ــح، المبالغ ــد: صحي ــد احم مؤي
ماركــس ونســتطيع ان نقــول بــان تقديــس نــص ماركــس 
اســتخدام  يســتهدف  بصــدده  والدوغمائيــة  والمبالغــة 
ماركــس ألغــراض أخــرى معاكســة لمصالــح الطبقــة 
العاملــة وقضيــة االشــتراكية. ان النــاس الواقعييــن الذيــن 
ــا ال  ــى ماركــس ال يقدســونه، ان البروليتاري يحتاجــون ال
ــع شــيء  ــس ماركــس ونصوصــه وصن ــى تقدي ــاج ال تحت
مقــدس مــن تلــك النصــوص. كان ماركــس انســانا شــيوعيا 
بروليتاريــا، انتقــد النظــام الرأســمالي واتــى بالنظريــة 
ــة،  ــة العامل ــد الطبق ــال بي ــون أداة النض ــي تك ــة ك الثوري
وان هــذه األداة معرضــة يوميــا وفــي كل لحظــة للتشــويه 
ــا.  ــد البروليتاري ــة إســقاطها مــن ي ــد البرجوازي حيــث تري
ان المجموعــات التــي تقــدس ماركــس هــي ضمــن القائمــة 
الفكريــة  البورجوازيــة  للتيــارات  والعريضــة  الطويلــة 
والسياســية التــي تعمــل علــى تفريــغ الماركســية مــن 

ــس. ــية ومارك ــن الماركس ــاع ع ــم الدف ــا بإس محتواه
ــس  ــبة لمارك ــزب بالنس ــة الح ــا أهمي ــرزوق: م ــد الم احم
وللطبقــة العاملــة وكيــف أصــر ماركــس علــى االشــتراك 
ــميات  ــذه المس ــن ه ــاكل م ــا ش ــات او م ــزاب او أممي بأح
ألنــه مــن دون حــزب ال يمكــن ان تغيــر مــن الواقــع شــيئا؟
مؤيــد احمــد: مــن اهــم المســائل السياســية التــي تعرضــت 
األطــراف  مختلــف  وعملــت  والتحريــف  للتزييــف 
ــزب  ــألة الح ــي مس ــويهها، ه ــل تش ــن أج ــة م البرجوازي
ووجهــة نظــر ماركــس حولهــا، وهــذا امــر واقــع وحــدث 
ذلــك علــى طــول التاريــخ منــذ ظهــور التيــار الماركســي 

ــة. ــة البروليتاري ــي الحرك ف
ــه  ــى الحــزب ضمــن نظــام انتقادات كان ماركــس ينظــر ال
ومنظومتــه الفكريــة والسياســية تجــاه العالــم ونظريتــه 
ــاط  ــار ارتب ــر االعتب ــذ بنظ ــق االخ ــن منطل ــة، وم الثوري
ــه  ــوم، ان ــن المعل ــي. م ــراع الطبق ــق بالص ــزب الوثي الح
ــي  ــاري، وف ــي، حــزب بروليت يتحــدث عــن حــزب عمال
البيــان الشــيوعي، تحــدث ماركــس وانجلــز بشــكل صريــح 
عــن  "الشــيوعيون  يميــز  وعمــا  ذلــك  عــن  وواضــح 
األحــزاب العماليــة األخــرى". )2( حــدد البيــان الشــيوعي 
ــع  ــه فــي جمي ــز، وهــي ان ــن بخصــوص هــذا التماي نقطتي
ــل الشــيوعيون  ــة يمث مراحــل تطــور الحركــة البروليتاري
مصالــح الحركــة ككل وهدفهــا النهائــي، وفــي صــراع 
البروليتاريــا فــي كل البلــدان يدافعــون عــن المصالــح 
ــيوعيون  ــون الش ــة. أي ك ــة العامل ــة لنضــال الطبق األممي
هــم أممييــن ومناضليــن اشــتراكيين وهــذا مــا يميزهــم عــن 

ــة. ــة األحــزاب العمالي بقي
"هــدف  أن  علــى  الشــيوعي  البيــان  ويؤكــد  كمــا، 
ــدم  ــة وه ــي طبق ــن ف ــم البروليتاريي ــو تنظي ــيوعيين ه الش
ســيادة البرجوازيــة واســتيالء البروليتاريــا علــى الســلطة 
السياســية". إن تبنــي نظريــة النشــاط السياســي للطبقــة 
العاملــة والنشــاط الحزبــي وعالقتهمــا بتنظيــم البروليتاريــا 
كطبقــة يشــكل مفاهيــم جوهريــة فــي نظريــة ماركــس حول 
الحــزب الشــيوعي البروليتــاري. ونــرى ذلــك عمليــا فــي 
نمــط وأســلوب بنــاء الحــزب ونظــرات ماركــس وانجلــز 
 )1852-1847( الشــيوعيين"  "عصبــة  منــذ  حولــه 
وبصــورة أكثــر وضوحــا فــي األمميــة األولــى )1864-
1872( و"االشــتراكية الديمقراطيــة" فــي ألمانيــا وفرنســا 
ــى نفــس  ــم االســتمرار عل ــدان ومــن ث وغيرهمــا مــن البل

ــة. ــة الثاني ــي األممي ــز ف ــل انجل المنهــج مــن قب
ماركــس وانجلــز، كانــا يدافعــان عــن تبنــى الحــزب 
البروليتــاري للبرنامــج االشــتراكي المســتند علــى نظريتهم 
ــد  ــى صعي ــك عل ــق ذل ــل تحقي ــن اج ــال م ــة وناض الثوري
الحركــة البروليتاريــة فــي البلــدان المختلفــة وطــورا هــذه 
النظريــة. فــي كل األحــوال كان ماركــس بصــدد بنــاء 
أحــزاب عماليــة أمميــة تتبنــى البرنامــج الشــيوعي وليــس 
أحزابــا شــيوعية غيــر عماليــة، هــذه هــي النقطــة األولــى 
فيمــا يخــص نظــرات ماركــس تجــاه موضــوع الحــزب. 
أمــا النقطــة الثانيــة فهــي، وحتــى فــي تلــك األيــام األولــى، 
وقــوف ماركــس وانجلــز بالضــد مــن نفــوذ جميــع المحافــل 
والتيــارات السياســية داخــل الحركــة العماليــة التــي تبعــد 

العمــال عــن النشــاط السياســي.
بـــ  المســمى  ينتقــد األدب  الشــيوعي  البيــان  هــذا، وان 
األخــرى،  للطبقــات  واالشــتراكي"  الشــيوعي  "األدب 
كاإلقطاعيــة والبرجوازيــة والبرجوازيــة الصغيــرة، الــذي 
ــن  ــر بي ــتداد التناح ــروف اش ــي ظ ــذاك ف ــودا آن كان موج
الصــراع  تفاقــم  وظــروف  والبرجوازيــة  البروليتاريــا 

الطبقــي. انتقــد البيــان هــذا االتجــاه " االدبــي االشــتراكي 
االشــتراكية  أدب   " بـــ  ووصفــه  البروليتــاري  غيــر   "
الرجعيــة ". أدخــل ماركــس وانجلــس هــذا النقــد فــي 
البيــان الشــيوعي كجــزء مــن برنامــج الشــيوعيين ولرســم 
ــر  ــرى غي ــات األخ ــتراكية الطبق ــع اش ــل م ــط الفاص الخ
البروليتاريــة فــي ذلــك الوقــت. لقــد حــدد البيــان المحتــوى 
الطبقــي لهــذا "األدب" ومدافعيــه، وانتقــده، كمــا وشــخص 
كيــف إن هــذا "األدب" مرتبــط بشــكل او باخــر بمصالــح 
البرجوازيــة والبرجوازيــة الصغيــرة أو الفئــات األخــرى، 
ووصفــه بـــ "أدب االشــتراكية الرجعيــة". تحــت هــذا 
العنــوان وصفهــم بـــ " االشــتراكية اإلقطاعيــة، اشــتراكية 
أو  البرجوازيــة  االشــتراكية  الصغيــرة،  البرجوازيــة 
ــيوعي  ــان الش ــير البي ــا ويش ــا. كم ــة..." وغيره المحافظ
ــا  ــن كونه ــة"، بالرغــم م ــف إن "االشــتراكية الطوباوي كي
ــرر،  ــي التح ــا ف ــات البروليتاري ــل تطلع ــي األصــل تمث ف
ــروف  ــي ظ ــة، وف ــل الالحق ــدي المحاف ــى أي ــت عل تحول
"أدب"  إلــى  الطبقــي،  البروليتــاري  الصــراع  نضــوج 
غيــر مرتبــط بالعمــال بحيــث أصبــح فــي خانــة "أدب 

االشــتراكية الرجعيــة".
الحــزب  بنــاء  عــن  يتحدثــان  وانجلــز  ماركــس  ان 
البروليتــاري الشــيوعي فــي ظــروف تطــور الصــراع 
الطبقــي والصــراع االجتماعــي الموجــود فيمــا بيــن طبقات 
ــذاك. ان حديــث ماركــس عــن  المجتمعــات الرأســمالية آن
بنــاء هــذا الحــزب البروليتــاري الشــيوعي األممــي جــزء 
مــن مجمــل نظــام انتقــاده ونظريتــه الثورية وغيــر منفصل 
عــن النقــد الطبقــي البروليتــاري للنظــام الرأســمالي، وعــن 
فلســفته الماديــة التاريخيــة، ونقــد االقتصــاد السياســي 
ــر ان  ــي. غي ــك السياس ــتراكية والتكتي ــوازي، االش البرج
ــخ  ــر التاري ــى م ــة تعرضــت عل ــور البديهي ــذه األم كل ه
لتشــويهات واســعة ومتنوعــة والــى االن نحــن نعيــش 

ــويهات. ــذه التش ــات ه لحظ
احمــد المــرزوق: مــن مالحظــات روزا لوكســمبورغ على 
ــن كانــت تخوفهــا مــن ان يتحــول الحــزب الشــيوعي  ليني
الــذي ســيأتي إلــى أداة بالضــد مــن الطبقــة العاملــة، أليــس 

كذلــك؟
مؤيــد احمــد: هــذا موضــوع خــاص، إذ إن التحــوالت التي 
طــرأت علــى الحركــة البروليتاريــة وأحزابهــا يحتــاج إلــى 
بحــث مســتقل وعلــى حــدة. علــى أيــة حــال، وبقــدر تعلــق 
الموضــوع بالطابــع الطبقــي العمالــي لحــزب العمــال 
االشــتراكي الديمقراطــي الروســي فــان هــذا الحــزب كان 
ــي  ــة ف ــات العمالي ــدء مرتبطــا بأوضــاع اإلضراب ــذ الب من
ســان بطرســبورغ عــام 1896 والتــي انتشــرت فيمــا بعــد 

فــي عمــوم روســيا.
ان االشــتراكية الديمقراطيــة فــي روســيا كانــت ومنــذ 
البدايــة مندمجــة بالحركــة العماليــة أي إنهمــا شــكال أجــزاء 
ــة  ــة الالحق ــل المختلف ــي المراح ــا وف ــدة. كم ــة واح حرك
ــزب  ــن، ح ــوده ليني ــذي كان يق ــفي، ال ــاح البلش ــل الجن ظ
ــدد  ــية ويج ــلح بالماركس ــاري مس ــزب بروليت ــي، ح عمال
ــلح  ــي يُس ــال الطبق ــم النض ــي خض ــتمرار، وف ــه باس نفس
نفســه بأفــكار وسياســات اشــتراكية ثوريــة وباألخــص 

ــن. ــاة ليني خــالل حي
ال شــك، ان البلشــفية بمثابــة تيــار حزبــي عمالــي مــن 
الثوريــة  بالنظريــة  وتمســكا  اهتمامــا  التيــارات  أكثــر 
لماركــس وتطبيقهــا الحــي فــي الصــراع الطبقــي الجــاري 
فــي زمنهــم. لقــد تمســكت البلشــفية بالماركســية وبالنظريــة 
طــوال تلــك الفتــرة بوصفهــا حزبــا بروليتاريــا اجتماعيــا ال 
تيــارا حزبيــا خــارج هــذه الطبقــة. وأمــا بصــدد التحــوالت 

التــي حصلــت الحقــا فهــذا موضــوع آخــر.
فيمــا يخــص "مالحظــات روزا لوكســمبورغ علــى لينين"، 
انتقــادات وباألخــص مالحظاتهــا  لهــا  صحيــح كانــت 
ــال االشــتراكي  ــي لحــزب العم ــرة النظــام الداخل ــى فق عل
الديمقراطــي الروســي الخــاص بتعريــف األعضــاء والتــي 
ــزب.  ــذا الح ــي له ــر الثان ــا للمؤتم ــن وقدمه ــا ليني صاغه
كانــت هــي كذلــك تعبــر عــن تخوفهــا مــن عزلــة الحــزب 
عــن جماهيــر العمــال وتنامــي "البيروقراطيــة" وغيرهــا، 
هــذا عــدا مالحظاتهــا األخــرى حــول إجــراءات البالشــفة 

ــد ثــورة 1917. بعي
غيــر ان الجوهــري فــي "مالحظــات" روزا لوكســمبورغ 
كانــت تلــك الموجهــة باألســاس للبيروقراطيــة فــي القيــادة 
األلمانــي  الديمقراطــي  االشــتراكي  للحــزب  الرســمية 
ــار االنتهــازي واإلصالحــي  وانتقاداتهــا ضــد الخــط والتي
الحــزب.  هــذا  داخــل  وغيرهــا  البرلمانيــة  وتقديــس 
آخذيــن كل ذلــك بنظــر االعتبــار، فــإن انتقــادات روزا 
لوكســمبورغ لــم تكــن أحاديــة الجانــب إنمــا انتقــادات 
ــزب  ــة بالح ــة ومقتنع ــت ثوري ــا كان ــة، إنه ــة وطبقي حزبي
ــوري. إنهــا أسســت مــع رفاقهــا منظمــة  ــاري الث البروليت
األلمانــي  الشــيوعي  الحــزب  ثــم  ومــن  ســبارتاكوس 
وكانــت اشــتراكية ثوريــة تنظــم وتقــود وتناضــل فــي 
حــزب بروليتــاري اجتماعــي ثــوري وقضــت عمرهــا 
ــزل  ــا وبمع ــت انتقاداته ــار وكان ــذا المس ــى ه تناضــل عل

ــع. ــذا الموق ــن ه ــق م ــا، تنطل ــا او عدمه ــن صحته ع
احمــد المــرزوق: يقودنــا هــذا الســؤال الــى وجــود أحــزاب 
يســارية قامــت بثــورات وأثــرت علــى مناطــق كبيــرة مــن 
ــرة  ــن نصــف الك ــر م ــة وأكث ــة تاريخي ــي مرحل ــم ف العال
ــذه  ــلت ه ــاذا فش ــن لم ــار، لك ــى اليس ــول ال ــة تح األرضي
األحــزاب علــى الرغــم مــن إنهــا مؤمنــة بماركــس ومؤمنة 
بالصــراع الطبقــي ومؤمنــة بــان الصــراع مــع الرأســمالي 

الــى حيــن يــزول ولمــاذا وصلــت إلــى هــذه المرحلــة؟
الرأســمالية  ضــد  الصــراع  هــذا  الزال  احمــد:  مؤيــد 
ــم  ــد اه ــراي أح ــم. ب ــد العال ــى صعي ــوح عل موجــود ومفت
هــذه الثــورات التــي يجــب ان نفهــم ســبب إخفاقهــا وعــدم 
ــيا.  ــي روس ــة ف ــورة البروليتاري ــي الث ــا ه ــق أهدافه تحقي
الن تلــك الثــورة وتطوراتهــا الالحقــة ومــا لحقــت بهــا مــن 
إخفاقــات، أثــرت ســلبا علــى مصيــر الثــورات والحــركات 

ــه. ــم بأكمل ــي العال ــة ف الثوري
فــي  البروليتاريــة  بالثــورة  األمــر  تعلــق  وبقــدر  لــذا 
ــد اســتطاعت ان  ــي هــذا البل ــا ف ــان البروليتاري روســيا، ف
تقــوم بالثــورة والطبقــة العاملــة والبالشــفة أخــذت الســلطة 
ــع  ــت لســنوات تداف ــر 1917. إنهــا ظل ــي أكتوب ــا ف بأيديه
ــل  ــة والتدخ ــادة الداخلي ــورة المض ــه الث ــها بوج ــن نفس ع
ــاة  ــاء حي ــر الفرصــة أثن ــم تتوف ــي ول ــي الخارج اإلمبريال
لينيــن والســنوات األولــى مــن عمــر الثــورة إنجــاز الثــورة 
العمــل  إلغــاء  اشــتراكي أي  االقتصاديــة وبنــاء نظــام 
ــذا،  المأجــور وجعــل وســائل اإلنتــاج ملكيــة اجتماعيــة. ل
والســلطة  العماليــة  المجالــس  دور  تراجــع  وتدريجيــا، 
البروليتاريــة وحــل محلهــا الســتالينية وجرائمهــا البشــعة.
ــم  ــد ســتالين ل ــى ي ــع وعل ــى ارض الواق ــق عل ــا تحق إن م

يكــن نظامــا اشــتراكيا إنمــا رأســمالية الدولــة والنمــط 
ــاء  ــك ببن ــررا ذل ــوازي مب ــي البرج ــادي التصنيع االقتص
"االشــتراكية فــي بلــد واحــد" وبآفــاق الفكــر القومــي 
اخضــع  لقــد  البــالد.  لتصنيــع  البرجــوازي  الروســي 
ــة  ــم المختلف ــاع العال ــي بق ــتراكية ف ــة االش ــتالين الحرك س
لمتطلبــات هــذه الحركــة التصنيعيــة القوميــة وهــذا التحــول 
االقتصــادي والسياســي الذي صــار في االتحاد الســوفيتي، 
وإعــادة انتاجهــا. أصبحــت الســتالينية هــي الســائدة وهــي 
ــذ  ــع لتنفي ــة والتجوي ــازر الجماعي ــم والمج ــب الجرائ ترتك
سياســاتها. لــم يبــق أحــد مــن قــادة وصنــاع الثورة البلشــفية 
والبروليتاريــة فــي أكتوبــر 1917 حيــا اذ صفاهــم ســتالين 
ــذه  ــالت. ه ــجون والمعتق ــي الس ــم ف ــم او زج به وأعدمه
ليســت فقــط ال تمــت لالشــتراكية بصلــة علــى األطــالق، 
إنمــا هــي بنــاء نظــام سياســي دمــوي واقتصــاد رأســمالية 
الدولــة وخنــق الثــورة البروليتاريــة والبلشــفية باســم نفــس 

ــورة. هــذه الث
إن إخفاقــات هــذه الثــورة وتأثيراتهــا علــى مســار الثــورة 
فــي العالــم محــل أبحــاث ودراســات كثيــرة. ال زلنــا 
بحاجــة إلــى المزيــد مــن التمحيــص لهــذه التجربــة واخــذ 
الــدروس منهــا للحركــة االشــتراكية العالميــة المعاصــرة.

والتجــارب  الســتالينية  إن  تعتقــد  أال  المــرزوق:  احمــد 
الشــيوعية الموجــودة فــي البلــدان تأسســت حســب النظريــة 
اداة  الدولــة هــي  ان  تقــول  والتــي  للدولــة  الماركســية 
ــي  ــوى الت ــذه الق ــف ان ه ــة، وكي ــة العامل الســيطرة للطبق
تســيطر علــى االتحــاد الســوفيتي بقــت محافظــة علــى 
هيــكل الدولــة؟ هــل باإلمــكان ان تتخلــى عــن الدولــة 
ــو  ــذي ه ــرا وال ــدوا كبي ــه ع ــة تواج ــة تاريخي ــي مرحل ف

الرأســمالية؟
عمومــا  الماركســي  األدب  فــي  هنــاك  احمــد:  مؤيــد 
لفتــرة  الدولــة  اســتمرار  ضــرورة  علــى  تأكيــدات 
انتقاليــة، وماركــس أكــد علــى هــذا وأشــار الــى ضــرورة 
"دكتاتوريــة البروليتاريــا" كمرحلــة معينــة انتقاليــة لإلقــدام 
علــى إلغــاء الملكيــة الخاصــة وبنــاء النظــام االشــتراكي. 
ــى الشــيوعية  ــال إل ــة االنتق ــة ومرحل ــة الثوري ــي المرحل ف
ــاعدها، أوال،  ــث تس ــة حي ــى الدول ــا إل ــاج البروليتاري تحت
ــد ان  ــي تري ــة الت ــة للبرجوازي ــة الرجعي ــع المقاوم ان تقم
ــام  ــاء النظ ــى بن ــدم عل ــي تق ــا، ك ــيطرتها، وثاني ــد س تعي

االشــتراكي.
ــة  ــتراكية والنظري ــي االش ــي ف ــوم األساس ــر إن المفه غي
الماركســية للدولــة هــو إن الدولــة يجــب أن ال تبقى والدولة 
البروليتاريــة ومــع قيامهــا بـــ "حيــازة وســائل اإلنتاج باســم 
المجتمــع" هــي فــي نفــس الوقــت بهــذا العمــل تعلــن عــن 
ــدة و"غيــر  ــة زائ ــاء نفســها بنفســها حيــث تصبــح الدول فن
ــز  ــل. انجل ــر" وتضمح ــد اآلخ ــدان بع ــي مي ــة ف ضروري
ــول:  ــة "، يق ــة والعلمي ــه "االشــتراكية: الطوباوي ــي كتاب ف
"عندمــا تصبــح الدولــة أخيــرا الممثــل الحقيقــي للمجتمــع 
ــة...... ــر ضروري ــها غي ــن نفس ــل م ــا تجع ــه فإنه بأكمل
مــع أول عمــل والــذي مــن خاللــه تؤســس الدولــة نفســها 
كممثــل للمجتمــع بأكملــه – حيــازة وســائل اإلنتــاج باســم 
المجتمــع- هــذا هــو فــي الوقــت ذاتــه آخــر عمــل مســتقل 

ــة" )3( لهــا كدول
ان وســائل اإلنتــاج فــي المجتمــع الرأســمالي هــي بطبيعــة 
الحــال اجتماعيــة، وعمليــة العمــل اجتماعيــة كذلــك، فمــع 
اســتيالء البروليتاريــا علــى الدولــة ســتقوم األخيــرة بإلغــاء 
الملكيــة الخاصــة لوســائل اإلنتــاج وترســخ وتنظــم اإلنتــاج 
االجتماعــي وفــق األســس االشــتراكية وتجــري إلغــاء 
ــيوعي. ان  ــع ش ــاء مجتم ــة وبن ــذه العملي ــي ه ــات ف الطبق
ــا  ــدي البروليتاري ــلطة بأي ــذ الس ــة وأخ ــورة البروليتاري الث
هــو فــي الوقــت نفســه إلغــاء البروليتاريــا نفســها بوصفهــا 

طبقــة.
هــذه هــي اللوحــة العامــة لمســار التطــورات فــي الثــورة 
ــة  ــي الحرك ــك ف ــرح كذل ــت تط ــي كان ــة والت البروليتاري
االشــتراكية الديمقراطيــة فــي بدايــة القــرن الماضــي، 
ــوع  ــل وق ــة الماركســية وقب ــي الحرك ــم يتحــدث أحــد ف فل
ثــورة أكتوبــر عــن اســتمرار دكتاتوريــة البروليتاريــا 
لعــدة عقــود، دع جانبــا اســتمرار النظــام االســتبدادي 
ــرة.  ــك الفت ــكل تل ــاء بعــده ل ــن ج ــي لســتالين وم والقمع
ــة  ــن الدول ــف ع ــا يختل ــة البروليتاري ــوم دكتاتوري إن مفه
الدكتاتوريــة واالســتبدادية، إن دكتاتوريــة البروليتاريــا 
ــدم  ــة كــي تق ــة انتقالي ــة وهــي لمرحل ــة طبق هــي دكتاتوري
ــى  ــدام عل ــورة المضــادة واإلق ــى قمــع الث ــا عل البروليتاري
بنــاء االشــتراكية وليســت بمعنــى إرســاء دولــة اســتبدادية 
أو دولــة دكتاتوريــة وال يشــكل خنــق الحريــات السياســية 

ــا. ــد أركانه أح
الطبقــة  دكتاتوريــة  ظــل  فــي  المتوفــرة  الحريــة  ان 
ــة،  ــة يســمونها الديمقراطي ــدول الغربي ــي ال ــة ف البرجوازي
ــا  ــا أن مفهومه ــا وبم ــة البروليتاري ــن إن دكتاتوري ــي حي ف
يتضمــن إلغــاء الملكيــة الخاصــة، تعتبــر لــدى البرجوازيــة 
بانهــا اســتبداد ودكتاتوريــة حتــى وإن لــم تقــدم علــى 
ــاذا  ــا لم ــية. أم ــة السياس ــق الحري ــف أو خن ــتخدام العن اس
لــم تجــِر األمــور وفــق هــذه اللوحــة العامــة فــان األســباب 
كثيــرة ومتنوعــة وأولــى هــذه األســباب هــي إن الصــراع 
الطبقــي لخلــق عالــم جديــد ال يجــري بــدون عقبــات 
ــذي حصــل  ــاق هــو ال ــات. هــذا اإلخف وتراجعــات وإخفاق
ــة  ــي "نهاي ــك ال يعن ــر ان ذل ــوفيتي. غي ــاد الس ــي االتح ف
التاريــخ" حيــث ان االشــتراكية هــي حركــة طبقيــة واقعيــة 
ــا  ــد م ــي بل ــروط ف ــرت الش ــا توف ــى م ــى األرض فمت عل
او عــدة بلــدان لكســب القــوة واالقتــدار لألقــدام عليهــا 

ــام. ــى األم ــا إل ــل تقدمه ــع نفســها عوام ســتجلب م
ــدون تناقضــات، والرأســمال  ــدة ب ــة واح ــس كتل ــم لي العال
ســائد فــي كل مــكان والطبقــة العاملــة العالميــة والكادحين، 
بهــذه الدرجــة او تلــك، تعانــي مــن وقــع هــذه الرأســمالية 
المعاصــرة وتقاومهــا بأشــكال مختلفــة وبــدون توقــف. 
العمــل األممــي والتالحــم بيــن العمــال علــى الصعيــد 
العالمــي أصبــح ضروريــا ومطلوبــا جــدا وأيــة درجــة مــن 
ــر.  ــر مباشــر وكبي ــه تأثي ــذا التالحــم ســيكون ل ــق ه تحقي
ــذه  ــي خضــم ه فالنضــال االشــتراكي مســتمر ويجــري ف

ــروف والتناقضــات. الظ
فيمــا يخــص التجربــة الصينيــة، إنهــا فــي الحقيقــة قصــة 
أخــرى الن الصيــن أصــال لــم تذهــب الــى االشــتراكية. مــا 
جــرى فــي الصيــن، إذا جــاز تقليصهــا فــي كلمــات قليلــة، 
هــو باألســاس وقــوع ثــورة فالحيــة قادهــا ماوتســي تونــغ 
ــد  ــة، وبع ــورة الفالحي ــذه الث ــم ه ــكار لدع ــى بأف ــث أت حي
االنتصــار قامــوا بإجــراءات اقتصاديــة هــي باألســاس 
ــم  ــا اس ــوا عليه ــة وأطلق ــمالية الدول ــاء رأس ــرض إرس لغ

ــتراكية. االش

ولكــن لــو نظرنــا إلــى العالــم فــي نفــس فتــرة وجــود الكتلــة 
ــاك  ــذي كان هن ــت ال ــس الوق ــي نف ــه ف ــرى ان الشــرقية، ن
االتحــاد الســوفيتي وتوجــد الســتالينية ويوجــد الصيــن 
ودول أخــرى فــي أوروبــا الشــرقية وغيرهــا وكلهــا باســم 
االشــتراكية، كان هنــاك صــراع مســتمر مــن قبــل الطبقــة 
العاملــة علــى الصعيــد العالمــي. لــم يتوقــف هــذا الصــراع 
ــة  ــاة الطبق وال لحظــة وكان هــذا الصــراع جــزًء مــن حي
العاملــة فــي نفــس الــدول التــي تســمى نفســها باالشــتراكية 

كذلــك.
احمــد المــرزوق: طيــب. اليــوم مئــات األحزاب الشــيوعية 
ــان  ــا إيم ــزاب لديه ــذه األح ــم، كل ه ــي العال ــة ف والعمالي
ورؤيــا للتغييــر نحــو الماركســية والشــيوعية، لمــاذا تفشــل 
ــك  ــا تمتل ــن إنه ــن أن تتوحــد بالرغــم م ــذه األحــزاب م ه
ذات الــرؤى؟ أم إن األوضــاع مثــال فــي أوروبــا واالتحــاد 
ــودة  ــاع الموج ــن األوض ــف ع ــا تختل ــي وغيره األوروب

اليــوم فــي الشــرق األوســط؟
ــي  ــة ف ــة العالمي ــة العامل ــوة الطبق ــد: أوال إن ق ــد احم مؤي
ــا االقتصــادي  ــدد وموقعه ــث الع ــن حي ــن م ــا الراه عهدن
واالجتماعــي كبيــر وهائــل بحيــث ال تقــارن بــكل الفتــرات 
العماليــة  فالحركــة  الرأســمالية.  تاريــخ  فــي  الســابقة 
واعتراضاتهــا متشــعبة ومتنوعــة وواســعة للغايــة وان 
البرجوازيــة تعمــل ليــل نهــار وبمختلــف الوســائل لقولبــة 
هــذه االعتراضــات فــي إطــار آفاقهــا ومصالحهــا الطبقيــة. 
تجــاه هــذه الوقائــع، فــإن الحركــة الشــيوعية بمثابــة القســم 
األممــي واالشــتراكي للحركــة العماليــة المعاصــرة تعانــي 
مــن التشــتت وتواجــه ضغوطــاً كبيــرة من قبــل البرجوازية 
وهــي ليســت قويــة فــي الوقــت الراهــن بشــكل يمكنهــا أن 
ــدة وتقــود وتنظــم هــذه االعتراضــات  تؤســس أمميــة جدي

ــة الشاســعة بالشــكل المناســب. والتحــركات العمالي
ــي  ــي تدع ــات الت ــزاب والمنظم ــن األح ــات" م ــا "المئ أم
الماركســية والشــيوعية لفظــا وتبــدو وكأنهــا "تمتلــك ذات 
الــرؤى" مــن حيــث توجههــا الماركســي فهــي فــي الحقيقــة 
ومــن حيــث الجوهــر الطبقــي خــارج ديناميكيــة الصــراع 
الطبقــي العمالــي. رغــم انــه مــن الضــروري تشــخيص كل 
حالــة بمفردهــا، فهــذه األحــزاب عموما جزء مــن المعضلة 
ــة  ــي أكثري ــل ف ــذا فحســب، ب ــس ه ــا، لي وليســت حــال له
ــة  ــيوعية البروليتاري ــة الش ــق تطــور الحرك ــاالت تعي الح
وتنقــل نفــوذ وسياســة البرجوازيــة إلــى الحركــة العماليــة 
ــع.  ــي المجتم ــر ف ــراض االجتماعــي الواســع الدائ واالعت
أكيــد إن أوضــاع البلــدان والمناطــق المختلفــة مــن العالــم 
تختلــف فيمــا بينهــا وتطبــع خصوصياتهــا علــى نقــاط 
القــوة والضعــف بالنســبة للحركــة الشــيوعية البروليتاريــة 

كذلــك.
آخذيــن كل ذلــك بنظــر االعتبــار، وكمــا هــو معلــوم، فــان 
الشــيوعية تلقــت ضربــات كبيــرة جــدا، اذ ان تجربــة حكــم 
ســتالين واالتحــاد الســوفيتي والصيــن وكل الكتلــة الشــرقية 
اســتفادت منهــا البرجوازيــة العالميــة وحولتهــا الــى دعايــة 
لصالحهــا بــان الشــيوعية تعنــي القمــع واالســتبداد والفقــر 
االقتصــادي.. الــخ. نحــن نعيــش فــي عهــد ال زالــت 
ــى  ــاس تتلق ــة باألس ــة والعمالي ــيوعية العالمي ــة الش الحرك
هــذه الضربــات، ومثلهــا األعلــى االشــتراكي المتمثــل 
ــط  ــت ضغ ــرية تح ــة للبش ــاواة والحري ــق المس ــي تحقي ف
هجمــات ودعايــات مكثفــة مضــادة مــن قبــل البرجوازيــة. 
ــة  ــان الحركــة االشــتراكية والحركــة العمالي باختصــار، ف
ــي  ــرى ف ــن ن ــذا أوضــاع ولك ــر بهك ــش وتم ــة تعي العالمي
نفــس الوقــت، مــن جهــة، حــدوث التطــورات واألزمــات 
ــد  ــي العق ــة وخاصــة ف ــا الرأســمالية العالمي ــي تواجهه الت
اعتراضــات  تصاعــد  أخــرى  جهــة  ومــن  األخيــر، 
وعلــى  الماركســية  علــى  واإلقبــال  الهائــل  الجماهيــر 
التطلعــات والقيــم االشــتراكية ال يقــارن مــن حيــث زخمــه 
وحجمــه بالــذي كان موجــودا فــي التســعينات مــن القــرن 
الماضــي. نحــن نعيــش فــي منعطــف تاريخــي فــي الوقــت 

الراهــن.
احمــد المــرزوق: هــذه هــي التناقضــات التــي جــاءت بهــا 
الرأســمالية وهــذا التفــاوت الطبقــي الرهيــب فــي كل العالــم 
واألزمــات االقتصاديــة المســتمرة هــي التــي تدفــع باتجــاه 
الحــزب  مســؤولية  تبقــى  لكــن  للرأســمالية،  التصــدي 
الشــيوعي البروليتــاري فــي كل العالــم ان يســتقطب النــاس 
وان يســتقطب الجماهيــر وان يزيــد مــن وعــي النــاس 
ــى هــذا النمــط  ــورة عل ــن بالث ــم أناســا مؤمني ويجعــل منه

ــاج، كيــف نســتطيع ان نفعــل ذلــك؟ مــن اإلنت
ولكــن  وضــروري  مهــم  ســؤال  هــذا  احمــد:  مؤيــد 
ليــس هنــاك جــواب جاهــز لــه. بالطبــع كل حالــة لهــا 
أساســية  نقــاط  توجــد  باعتقــادي  لكــن  خصوصيتهــا، 
ــمون  ــن يس ــما مم ــكلة. ان قس ــن المش ــم م ــخيص قس لتش
ــى  ــال حت ــوا أص ــتراكيين ليس ــيوعيين واالش ــهم بالش أنفس
يســاريين بالمعنــى العــام للكلمــة، إنمــا أحــزاب وتيــارات 
وهــم  لفظــا.  واشــتراكيين  عمــال  برجوازيــة  سياســية 
أحــزاب النظــام البرجــوازي وليــس لهــم صلــة ال بالحركــة 
العماليــة والشــيوعية وال بقضيــة التقــدم االجتماعــي، بــل 
هــم يشــكلون عوائــق جديــة أمــام تطــور النضــال الطبقــي 
العمالــي االشــتراكي. وهنــاك قســم آخــر ويشــمل كثيــر من 
األحــزاب السياســية اليســارية الموجــودة تدافــع شــكال عــن 
القيــم االشــتراكية لكــن معزولــة عــن القاعــدة االجتماعيــة 
والطبقيــة لالشــتراكية وبالتالــي عمليــا يــدورون فــي دائــرة 
التيــارات واألحــزاب  التــي تحددهــا  السياســية  الحيــاة 
ــادات هــذا القســم مــن اليســار تتمحــور  ــة. انتق البرجوازي
حــول اإلصــالح أو ترميــم هــذا أو ذاك الجانــب أو إطــالق 
الجمــل الثوريــة انطالقــا مــن مواقــع هامشــية فــي المجتمــع 
ــي الحــي  ــع الصــراع الطبقــي العمال ــط بواق ــدون أي رب ب

ــة. ــه النهائي ــاري وأهداف الج
ان مفهــوم ماركــس عــن الحــزب هــو حــزب بروليتــاري 
اشــتراكي. فوجــود هــذا الحــزب و"اســتقطاب النــاس" 
ــر النضــال  ــة وتطوي ــاته التحرري ــه وسياس ــول برنامج ح
التــي  وغيرهــا  "للثــورة"  واإلعــداد  العمالــي  الطبقــي 
رئيســية  مختلفــة  أوجــه  هــي  ســؤالك  جــاءت ضمــن 
للمعضلــة والمهــام التــي يواجههــا هــذا النمــط مــن الحــزب 
والتيــار. إن تأســيس وتطويــر هــذا النــوع مــن األحــزاب، 
ــذا  ــب ه ــي قل ــه، يجــري ف ــوم ب ــا تق ــدث عم ــل ان نتح قب
الصــراع الطبقــي واالجتماعــي الجــاري علــى صعيــد 

ــال. ــذا النض ــط به ــمالية ومرتب ــه الرأس ــي بوج العالم
الخطــوة األولــى واألساســية للتأثيــر علــى تطويــر النضــال 
أحــزاب  بنــاء  هــو  الموجــود  والسياســي  االجتماعــي 
ضمــن هــذا الصــراع وليــس أحــزاب سياســية برجوازيــة 
وبرجوازيــة صغيــرة خارجــه. وعندمــا نتحــدث عــن 
األحــزاب نتحــدث عــن برنامــج وسياســات واســتراتيجية 
ــي  ــي العمال ــال الطبق ــذا النض ــع به ــي للدف ــك سياس وتكتي
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مــن  العالــم  يخلــو  ال  وتنظيمــه.  الحــي  واالجتماعــي 
المســاعي لتأســيس هــذا النمــط مــن األحــزاب وتفعيــل 
ــاعي  ــن المس ــو م ــة وال يخل ــدان المختلف ــي البل ــا ف دوره
لتوحيــد نضــاالت الطبقــة العاملــة علــى صعيــد بلــدان 
مختلفــة ولكــن كل هــذه المســاعي لــم تتحــول إلــى تشــكيل 
محليــا  مقتــدرة  بروليتاريــة  شــيوعية  حزبيــة  حركــة 

ــن. ــت الراه ــي الوق ــا ف وعالمي
هنــاك ومثلمــا ســبق وأكــدت عليــه، فــرق جــدي بيــن حزب 
سياســي اشــتراكي او منظمــة اشــتراكية يدعــي او تدعــي 
ــل  ــي يحم ــاري اجتماع ــزب بروليت ــن ح ــتراكية وبي االش
رؤيــة اشــتراكية وبرنامــج اشــتراكي، مــع أي صعــود 
للتيــار البروليتــاري الشــيوعي، يهتــز، عــادة، عــرش تلــك 
ــتراكية وينكشــف  ــي تدعــي االش ــية الت ــات السياس المنظم
ــر  ــي غي ــا الطبق ــي وتحيزه ــا الطبق ــر محتواه ــر فأكث أكث

ــي. العمال
احمــد المــرزوق: اال تعتقــد بــأن الســبب الرئيســي لتراجــع 
الحــركات العماليــة وبعــض األحــزاب التــي تســمي نفســها 
شــيوعية بحيــث إنهــا أصبحــت تحــت جنــاح وتحــت إبــط 
الرأســمالية وأصبحــت تبــرر لهــا وصــارت أحــزاب قوميه 

ووطنيــه وغيرهــا؟
ــق. إن أحــد أســباب  ــح، هــذا كالم دقي ــد احمــد: صحي مؤي
تراجــع الحركــة العماليــة والشــيوعية هــو نفــوذ آفــاق 
ــر  ــة وجماهي ــى الحركــة العمالي ــة عل السياســية البرجوازي
البروليتاريــا عبــر تلــك األحــزاب التــي تســمي نفســها 
باالشــتراكية. ولكــن الســبب األساســي هــو ضعــف التيــار 
االشــتراكي البروليتــاري الثــوري فــي اإلحــالل محــل 
تلــك األحــزاب. لنلقــي نظــرة علــى تاريــخ هــذه التحــوالت 
وكيــف قامــت األحــزاب المســماة باالشــتراكية بــدور 

ــة. ــة العمالي ــي الحرك ــة ف ــارات البرجوازي التي
االشــتراكية  "الحركــة  تاريــخ  إلــى  ننظــر  عندمــا 
ــرن الماضــي  ــات الق ــي بداي ــا ف ــي أوروب ــة" ف الديمقراطي
مســيطرين  الديمقراطيــون  االشــتراكيون  كان  حيــث 
وقــوة رئيســة فــي الحركــة العماليــة، نــرى كيــف نمــا 
التيــار االنتهــازي فــي هــذه الحركــة العماليــة االشــتراكية 
الديمقراطيــة آنــذاك. فــي الحقيقــة، كانــت االشــتراكية 
ــث األســاس،  ــن حي ــذا التحــول، وم ــل ه ــة، قب الديمقراطي
أحــزاب عماليــه وبروليتاريــه وتبنــوا فــي األمميــة الثانيــة 

الماركســي. البرنامــج 
جــرى نضــال نظــري رائــع مــن قبــل التيــار الثــوري 
القــادة  مــن  وصــف  الديمقراطيــة  االشــتراكية  داخــل 
البارزيــن أمثــال روزا لكســمبورغ ولينيــن وتروتســكي 
وآخــرون كثيــرون ضــد هــذا التيــار االنتهــازي داخــل 
ــا.  ــي أوروب ــة ف ــة االشــتراكية الديمقراطي ــة العمالي الحرك

ــن  ــة بي ــة الوثيق ــان الصل ــة لتبي ــالت عميق ــوا تحلي هــم قدم
ــدان  ــة فــي البل ــة االشــتراكية الديمقراطي ــة وخيان االنتهازي
ــع  ــاف م ــورة واالشــتراكية باالصطف ــة الث ــة لقضي المختلف

ــى. ــة األول ــرب العالمي ــي الح ــة ف ــا القومي برجوازيته
ــر مذهــب كارل ماركــس  ــن باســم "مصائ ــال لليني ــي مق ف
الحــرب  قبــل  أي  آذار 1913  فــي  كتبــه   " التاريخيــة 
ــك  ــول " ان ديالكتي ــنة يق ــن س ــر م ــى بأكث ــة األول العالمي
ــر معــه انتصــار الماركســية  ــدي شــكال، يجب ــخ يرت التاري
التقنــع  الماركســية علــى  أعــداء  النظريــة،  فــي حقــل 
بقنــاع الماركســية. وقــد حاولــت الليبراليــة، المتهرئــة مــن 
داخلهــا، ان تســتأنف نشــاطها تحــت ســتار االنتهازيــة 
االشــتراكية. وقــد فســروا مرحلــة إعــداد القــوى للمعــارك 

ــارك " )4(. ــذه المع ــن ه ــدول ع ــا الع ــرة بانه الكبي
ان الكثيــر مــن األحــزاب المعاصــرة الذين يســمون أنفســهم 
ــة  ــة قومي ــة أحــزاب برجوازي اشــتراكيين، هــم فــي الحقيق
ــتراكية  ــيوعية واالش ــي رداء الش ــة ف ــة" وليبرالي و"وطني
فــي  إليــه  أشــرت  الرأســمالية كمــا  و"يدافعــون" عــن 
ــر مــن هــذه األحــزاب يحمــون النظــام  ســؤالك. قســم كبي
الرأســمالي وسياســات البرجوازيــة بشــكل فاضــح وحتــى 
فــي كثيــر مــن الحــاالت يرتــدون قناعــا خفيفــا للغايــة مــن 
الماركســية. ففــي العهــد الراهــن، عهد ســيطرة الرأســمالية 
اإلمبرياليــة وموديلهــا االقتصــادي النيــو الليبرالــي، عهــد 
البشــرية  والمهــدد ألمــن  المهــول  اإلمبريالــي  التســلح 
ــا  ــة وحروبه ــي كل مــكان، عهــد الصراعــات اإلمبريالي ف
وانبثــاق قــوى وتيــارات وأحــزاب رجعيــة برجوازيــة 
والعنصرييــن  والفاشــيين  اإلســالميين  مــن  إرهابيــة 
والقومييــن المتطرفيــن والطائفييــن ودورهــا الكارثــي فــي 
الحيــاة السياســية واالجتماعيــة والفكريــة للمجتمعــات، 
نــرى كيــف تجــري، فــي الوقــت نفســه وبالرغــم مــن هــذه 
ــد وكجــزء  ــذا العه ــب ه ــي قل ــة أخــرى، ف ــع، عملي الوقائ

ــائد. ــي الوضــع الس ــا نف ــه بوصفه ــن مكونات م
هــذه العمليــة األخــرى تعبــر عــن نفســها فــي عهدنــا 
الحالــي فــي االحتجاجــات العماليــة ونهــوض جماهيــر 
البروليتاريــا والمفقريــن والمضطهديــن فــي بلــدان عديــدة 
ــذا  ــه. ان ه ــم بأكمل ــم بوجــه مآســي النظــام القائ ــن العال م
النضــال والنهــوض الجماهيــري بوجــه البــؤس االقتصادي 
الرأســمالية  تفرضــه  والــذي  والبطالــة  والحرمــان 
المعاصــرة علــى مليــارات مــن البشــر فــي العالــم وبوجــه 
ــز السياســي واالجتماعــي،  االضطهــاد والتهميــش والتميي
ــس  ــات مارك ــة أطروح ــرات حقيق ــات الم ــد مئ ــت بع تثب
بكــون التغييــر والخــالص مــن النظــام الرأســمالي يتحقــق 
عبــر نضــاالت الطبقــة االجتماعيــة األساســية المضطهــدة 
فــي هــذا النظــام، أي البروليتاريــا الصناعيــة والفئــات 

والشــرائح البروليتاريــة األخــرى وبكلمــة بائعــي قــوة 
العمــل بمختلــف فئاتهــم وهــم الذيــن يســتطيعون إنهــاء 
الرأســمالية ويُقدمــون علــى "بنــاء المجتمــع االشــتراكي". 
ــى نفســها  ــق عل ــي تطل ــك األحــزاب الت ــم تســتطع كل تل ل
اســم االشــتراكية مــن احتــواء هــذه العمليــة األخــرى وســد 
ــي  ــراض الطبق ــة االعت ــاع رقع ــو واتس ــام نم ــق أم الطري
واالجتماعــي والسياســي للجماهيــر المســحوقة الغفيــرة فــي 

ــمالية. ــم ضــد الرأس ــاء العال أنح
ان المســالة األساســية هي كيف تؤمن االســتعداد السياســي 
والتنظيمــي والفكــري لنضــال البروليتاريــا المعاصــرة كــي 
ــر  ــد ظواه ــر. ان أح ــذا التغيي ــق ه ــا تحقي ــون بإمكانه تك
التخلــي عــن هــذه المهمــة مــن قبــل مــن يعتبــرون أنفســهم 
اشــتراكيين وشــيوعيين لفظــا، هــو تعريــف "السياســة" 
و"االشــتراكية" وكأنهمــا غيــر طبقيتيــن. فــي الحقيقــة وكما 
ــاك " سياســة ال  ــال ليســت هن يقــول لينيــن فــي نفــس المق
طبقيــة واشــتراكية ال طبقيــة". إن الخــالص مــن الوضــع 
ــا  ــا المعاصــرة وأحزابه ــوض البروليتاري ــو نه ــن ه الراه

واإلعــداد للثــورة االشــتراكية البروليتاريــة.
ــيوعية  ــد الش ــة ض ــيئة الهائل ــات المس ــة الدعاي ان مواجه
ــوري  ــل الث ــام بالعم ــة والقي ــداف التحرري ــال واأله واآلم
لإلعــداد للثــورة فــي عهــد الركــود وبهــدف إنجاحهــا 
لحظــة وقــوع الثــورة هــو العمــل السياســي الــذي نحتاجــه 
فــال  القائــم.  الوضــع  تغييــر  فــي  قدمــا  للمضــي  االن 
البرجوازيــة تقــف مكتوفــة األيــدي تجــاه البروليتاريــا وال 
ــتراكية  ــها باالش ــمي نفس ــي تس ــات الت ــزاب والمنظم األح
ــة  ــة، ان المهم ــع البرجوازي ــازة م ــيا المنح وال االنتلجىنس
ــط  ــاري المرتب ــاء هــذا الحــزب البروليت األساســية هــي بن

ــرة. ــة الكبي ــة االجتماعي ــذه الطبق ــاالت ه بنض
احمــد المــرزوق: نعــم الســؤال لــك لوجــودك فــي منظمــه 
البديــل الشــيوعي فــي العــراق، مــا هــو برنامجكــم ودوركم 
لكــي تفعلــون عمــل او تعيــدون للماركســية منهجيتهــا 
ــور  ــاب الجمه ــى اكتس ــا عل ــا وقدرته ــا وثوريته وعلميته
الواقــع االجتماعــي  لتغييــر  المســاهمة  وقدرتهــا علــى 

ــد؟ ــي البل ــي ف واالقتصــادي والسياس
مؤيــد احمــد: مــا قدمنــاه لحد االن فــي هذا الحــوار هو الذي 
ــان التأسيســي  ــي البي ــاك ف ــاه. هن ــه بشــكل عــام ونتبن نقول
ــى إيجــاد  ــا فيهــا عل ــره أكدن ــل الشــيوعي فق لمنظمــه البدي
ــان  ــد ب ــع، اذ نعتق ــذا المجتم ــي ه ــوي ف ــي ق ــار ماركس تي
الماركســية تعانــي مــن التشــويه بفعــل جملــة مــن األســباب 
ومنهــا دور التيــارات األخــرى التــي تعمــل باســمها لفظــا. 
ــي الســاحة  ــي لعــب دوره ف ــار الماركســي ف فضعــف التي

السياســية والفكريــة فــي العــراق ظاهــر للعيــان.
ــى  ــرد عل ــو ان ن ــا ه ــبة لن ــية بالنس ــام األساس احــدى المه

ــيوعية  ــة الش ــع والحرك ــه المجتم ــي تواج المعضــالت الت
ــق ماركســي  ــة مــن منطل ــي العــراق والمنطق ــة ف والعمالي
ومنطلــق نظريــة النضــال الطبقــي الثــوري. ان "السياســة" 
ــا لماركــس  ــا طبقيــة، وقــد عدن و"االشــتراكية" بالنســبة لن
وألصــل التعريــف الطبقــي لالشــتراكية. نحــن كتيــار 
ــتراكية  ــاء االش ــدد بن ــتراكي بص ــاري اش ــم بروليت وتنظي
ولدينــا قناعــه تامــه بــان االشــتراكية بــدون الحضــور 
السياســي للطبقــة العاملــة غيــر ممكنــة التحقيــق. كمــا 
ولدينــا قناعــة تامــة انــه بــدون صعــود التيــار البروليتــاري 
االشــتراكي وتفعيــل دور الطبقــة العاملــة السياســي ورفــع 
رايــة االشــتراكية كقــوة مســتقلة فــي خضــم الصــراع 
والسياســي  االجتماعــي  والصــراع  العمالــي  الطبقــي 
لتحقيــق التغييــرات العاجلــة والمباشــرة، ال يمكــن الخالص 
مــن األوضــاع التــي نعيشــها وتبقــى تتكــرر مــره أخــرى 

ــوء. ــكل أس وبش
لــو ألقينــا نظــرة علــى تاريــخ الصراعــات السياســية 
واالجتماعيــة فــي العــراق علــى األقــل فــي الســتينات مــن 
القــرن الماضــي فصاعــدا ولحــد هــذه اللحظــة، نــرى عــدم 
وجــود األمــان واالســتقرار والحيــاة المناســبة ألغلبيــة 
الســكان، بــل مأســاة بعــد مأســاة، حــرب بعــد حــرب 
ــة المأســوية  ــذه الحلق ــن ه ــائد. للخــروج م ــو الس ــذا ه وه
المتكــررة ليــس هنــاك طريــق غيــر طريــق بنــاء الحــزب 
ــتراكية  ــة االش ــع راي ــذي يرف ــي ال ــاري االجتماع البروليت
ــات األخــرى  ــى سياســات فــي مواجهــة الطبق ويحولهــا إل
وفــي مواجهــة التيــارات واالتجاهــات التــي تتحــدث باســم 
الطبقــي  النضــال  تعيــق  باألســاس  والتــي  االشــتراكية 

ــع. ــي المجتم ــن ف ــن والتحرري ــال والكادحي للعم
ــات  ــذه التناقض ــط ه ــر وس ــؤال أخي ــرزوق: س ــد الم احم
ــم وســط  ــي كل العال ــة الرأســمالية ف ــي تعيشــها األنظم الت
هــذه الحــروب الكثيــرة التــي تخلقهــا الرأســمالية مــن اجــل 
اســتمراريتها وديمومتهــا فــي ظــل وجــود صــراع طبقــي 
رهيــب وفقــر نصــف ســكان الكــرة األرضيــة وحيــث أن 
شــرائح كبيــرة منهــم يعيشــون فــي العشــوائيات، إلــى أي 

مــدى نحــن بحاجــة اليــوم إلــى ماركــس؟
مؤيــد احمــد: أكثــر مــن أي وقــت اخــر نحــن نحتــاج إلــى 
ماركــس الحــي وليــس فقــط نصــوص كارل ماركــس، 
ثوريــة وكل  إلــى ماركــس كمنهــج وكنظريــة  نحتــاج 

تعاليمــه الثوريــة والعلميــة.
5 أيار 2019

مالحظــة: تــم إجــراء هــذا الحــوار عبــر إذاعــة المســاواة 
ألهميــة  ونظــرا   ،2019 أيــار  مــن  الخامــس  يــوم 
ــم  ــاول البحــث، ت ــي تن الموضــوع وضــرورة اإلســهاب ف
تهيئتــه وإعــداده للنشــر مــع إجــراء العديــد مــن التعديــالت 

واإلضافــات الضروريــة الواجــب توفرهــا فــي لقــاء كهــذا 
حيــن يُعــد للتحريــر، علمــا بــأن األســئلة بقــت علــى حالهــا 

ــح. ــذا وجــب التوضي ــا هــي، ل كم
النقــل مــن الفيديــو: هديــل وضــاح - تدقيــق النقــل: قاســم 

علــي فنجــان
التدقيق اللغوي: عبداللـه صالح

واقســماها  الثالثــة  الماركســية  مصــادر  لينيــن-   )1(
ــد  ــدات، المجل ــي 10 مجل ــارات ف ــة -المخت ــة الثالث المكون

التقــدم ص36 دار  موســكو-   5
ــان الشــيوعي: "إن الشــيوعيين ال  ــن البي )2( مقتبســات م
يؤلفــون حزبــا خاصــا معارضا ألحــزاب العمــال األخرى، 
وليســت لهــم مصالــح منفصلــة عــن مصالــح البروليتاريــا 
بمجموعهــا. وهــم ال يدعــون الــى مبــادئ خاصــة يريــدون 
ــة فــي قالبهــا. إن الشــيوعيين  تكييــف الحركــة البروليتاري
ال يتميــزون عــن بقيــة األحــزاب البروليتاريــة اال فــي 

نقطتيــن همــا:
- فــي النضــاالت التــي يقــوم بهــا البروليتاريــون مــن 
مختلــف األمــم، يضــع الشــيوعيون فــي المقدمــة المصالــح 
ــتقلة  ــا، مس ــذودون عنه ــا وي ــوع البروليتاري ــة لمجم العام
independently of all nationalityعــن كل قومية
ــي يمــر بهــا النضــال  ــف مراحــل التطــور الت ــي مختل - ف
الشــيوعيون  يمثــل  والبرجوازييــن  البروليتارييــن  بيــن 
دائمــا وفــي كل مــكان everywhere مصالــح الحركــة 
بكاملهــا. فالشــيوعيون هــم اذن، مــن الناحيــة العمليــة احزم 
ــدان ... وهــم  ــع البل ــي جمي ــال ف ــق مــن أحــزاب العم فري
مــن الوجهــة النظريــة، يتميــزون عــن بقيــة البروليتارييــن 
ــيرها  ــا وس ــة البروليتاري ــادراك واضــح لظــروف حرك ب

ونتائجهــا العامــة.
أمــا هــدف الشــيوعيين المباشــر فهــو الهــدف نفســه الــذي 
ترمــي إليــه جميــع األحــزاب البروليتاريــة األخــرى، أي: 
تنظيــم البروليتارييــن فــي طبقــة وهــدم ســيادة البرجوازيــة 

واســتيالء البروليتاريــا علــى الســلطة السياســية".
 F. Engels Socialism: Utopian and  )3(
 Scientific -Progress Publishers Moscow
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ــع شــهر أكتوبــر/ تشــرين  ــی الشــوارع فــي مطل نزلــت ال
ــم  ــا ه ــة غالبيته ــر غاضب ــي )2019(، جماهي األول الحال
مــن العاطليــن عــن العمــل والشــرائح المفقــرة والمهمشــة 
مــن الطبقــة العاملــة فــي موجــات حاشــدة مــن المظاهرات، 
وذلــک فــي العاصمــة بغــداد وعــدد مــن المــدن األخــرى 
ــم ان  ــة. رغ ــد الحکوم ــراق ض ــط وجنــوب الع ــي وس ف
الســلطة اغرقتهــا فــي بحــر مــن الدمــاء، بقتلهــا أكثــر 
ــتة  ــام الس ــة اآلالف خــالل األي ــر واصاب ــة متظاه ــن مئ م
ــي )25( مــن الشــهر  ــا اندلعــت مجــددا ف ــى، إال انه األول
نفســه ومســتمرة لحــد کتابــة هــذه االســطر )10-31-

.)2019
هــذه المظاهــرات رغــم كونهــا امتــداد لمظاهــرات الســنة 
الماضيــة )2018( التــي بــدأت مــن البصــرة، إال انهــا 
ــنة )2011(  ــرات س ــات مظاه ــاف موج ــی اکت ــف عل تق
وســنة )2015(، مکتملــة لهمــا حيــث خرجــت هــذه المــرة 
بشــکل أكثــر نضجــا واتســاعاً واکثــر حزمــا وحديــة ضــد 
الســلطة بغيــة التخلــص منهــا. إن هــذا التطــور نلمســه 
بصــورة عيانــة، حيــث هــذا الحــراک تجــاوز كل األطــر 
الطائفيــة والقوميــة والدينيــة، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب 
آخــر نــری المشــاركة الفعالــة للمــرأة للمــرة األولــى بهــذا 

الزخــم فيهــا.
هــذه الحرکــة االحتجاجيــة العظيمــة وککائــن حــي تطورت 
خــالل مســيرة )16( عامــا الــی ان وصلــت الــی هــذه 
الدرجــة مــن النضــج بخبراتهــا وممارســاتها مــع مختلــف 
ــا  ــة، وهن ــة والمعارض ــية الحاکم ــوی السياس ــارات وق تي
تکمــن ســر تالحمهــا ووحدتهــا الــى اآلن ممــا صعّــب 

ــا. ــراق صفوفه ــي اخت ــورة المضــادة ف ــوى الث ــة ق مهم
ــة  ــرة والمهمشــة بعــد تجرب ــر الکادحــة والمفق ان الجماهي
ُمــّرة خــالل )16( عامــا مــع حکومــات مــا بعــد )2003( 
فتحــت عينونهــا عــن مــا يجــری مــن فســاد ونهــب وســلب 
يعانــون  هــم  المقابــل  فــي  المجتمــع،  لثــروات  ســافر 
ــاة،  ــة للحي ــة وغيــاب الخدمــات الضروري ــر والبطال الفق

ــاع. ــعرون بالضي ــا ويش ــتقبال مبهم ــون مس ويواجه
ان هــذا الحــراک الجماهيــري الثــوري، ثمــرة تناقضــات 
علــی  مفروضــة  معينــة  وظــروف  رأســمالي  مجتمــع 
المجتمــع العراقــي، مــن قبــل االحــزاب القوميــة والدينيــة 
الطائفيــة الرجعيــة حتــی النخــاع كــي تحمــي ســلطتها 
القمعيــة،  والبوليســية  البلطجيــة  الميليشــية  باالســاليب 
عــالوة علــی دســتورها وقوانينهــا المســتندة إلــی الشــريعة 
ــه بــرکان مــن إعتــراض إجتماعــي انفجــر  االســالمية. إن
ــو- ــت الني ــاة ونظــام حکــم وســلطة تبن بوجــه شــروط حي
ليبراليــة واســتراتيجية الخصخصــة، للتســتر علی مشــاريع 
وهميــة وســرقتها إليــرادات وثــروات المجتمــع بمليــارات  
الــدوالرات، حصيلتهــا بــروز طغمــة ماليــة )اوليغارشــية( 
ــا الــی جنــب انتاجهــا  محاطــة بالمليشــيات والمافيــات جنب

ــع. ــي المجتم ــا شــديدا ف ــا اجتماعيً ــا وبٶًس ــرا مدقع فق
ــوم فــي معظــم  انهــا فــي معظــم الحــاالت وکمــا نــرى الي
ــرج  ــابقا، ال تخ ــا س ــتعمرة منه ــم، خاصــة المس دول العال
هــذە الحــرکات إلــی العلــن کحرکــة عماليــة ذات افــق 
النظــام  ثوريــة مهــددة  او کحرکــة شــيوعية  اشــترکي 
السياســي واالقتصــادي القائــم بکليتــه، بــل فــي شــکل 
ــة  ــة جماهيري ــق کحرک ــی تنبث ــا االول ــا ومرحلته ظهوره
عموميــة تتمحــور حــول مطالبــات معينــة وفــي حالــة 
عــدم تحقيقهــا ســواء کانــت نتيجــة عــدم اخــذ الســلطة 

الحاکمــة هــذه المطالبــات علــی محمــل الجــد أو غيــر 
قــادرة علــى تحقيقهــا، تجبــر هــذه الحــرکات علــی ان 
تطــرح مطالبــات سياســية للضغــط علــی النظــام السياســي 
ــق  ــا تخل ــرە واســقاطه کــي تتحقــق مطالباتهــا، وهن او تغي
ارضيــة إلتحــام الحــرکات الفکريــة واالحــزاب السياســية 

ــرة. ــرعة کبي ــا بس به
تقدمــت هــذه الحرکــة خــالل ايامهــا الســتة )مــن 10-25 
ــرا وهــزت عــرش الحکومــة  ــة 30-10-2019( کثي لغاي
والتيــارات الحاکمــة فــي العــراق. ممــا اضطــرت الحکومة 
ــرارات  ــود والق ــن الوع ــر م ــالق کثي ــی اط ــان ال والبرلم
ــة إال انهــا  ــة الوضــع واخمــاد تلــک الحرکــة الثوري لتهدئ
لــم تنفــع، ليــس هــذا فحســب، بــل وتســببت قــوة هــذه 
الحرکــة فــي احــداث شــرخ عميــق بيــن حکومــة )عــادل 
عبدالمهــدي(، وبيــن کتلــة )ســائرون( الصدريــة الداعمــة 
لســان زعيمهــا  بإعــالن االخيــرة علــی  لهــا، وذلــک 
"الروحــي" )مقتــدی الصــدر( النيــة بســحب الثقــة مــن 
واعالنــه  االســتقالة  علــی  واجبــاره  الــوزراء  رئيــس 
انتخابــات مبکــرة تحــت اشــراف دولــي. المســألة هنــا لــم 
ــوم،  ــد ي ــا بع ــد يوم ــي يتعق ــهد السياس ــد، والمش ــم بع تحس
والحرکــة تتوســع حيــث فئــات وشــرائح اخــری مــن 

ــا. ــام اليه ــن االنضم ــع تعل المجتم
ــي  ــي الحال ــي العراق ــهد السياس ــي المش ــورة ف ــدو الص تب
ــر  بانهــا ليســت إال معرکــة بيــن طرفيــن، أي بيــن جماهي
ثائــرة موحــدة مــن جانــب والحکومــة او الســلطة من جانب 
آخــر والتــي تتجــه نحــو االنهيــار والســقوط اثــر ضربــات 
الجماهيــر المنتفضــة وتشــتتها الداخلــي. رغــم ان هــذه 
ــة  ــة الطبقي ــة االجتماعي ــهد المعرک ــة لمش ــورة واقعي الص
انهــا غيــر  إال  العــراق،  فــي  الدائــرة اآلن  والسياســية 
مکتملــة النهــا تــری المعــارک بيــن الجبهتيــن االصليتيــن 
ــل  ــة داخ ــارک الداخلي ــات والمع ــری االختالف ــک ت وکذل
جبهــة الســلطة وال تــری االختالفــات والمعــارک الداخليــة 
داخــل  )او  الثوريــة  االحتجاجيــة  الحرکــة  فــي صــف 
ــي المســتقبل(،  ــي حــال تطورهــا ف ــورة ف االنتفاضــة والث
ــم  ــار وحس ــب االنتص ــي کس ــري ف ــم والجوه ــي األه وه
المعرکــة النهائيــة لصالــح الطبقــات الکادحــة واالحــرار، 
إذ بــدون هــذه المعرکــة الداخليــة بامــکان ســقوط الحکومــة 
ــة  ــارات وأحــزاب برجوازي ــد تي ــي ي ــح وســيلة ف ان تصب
ــذ سياســات  ــوان والوجــوه لتنفي ــر بشــتی األل اخــری تظه
واجنــدات مضــادة لمصالــح الجماهيــر الکادحــة، وخاصــة 
عندمــا تطــرح شــعارات قوميــة ضــد القــوی االجنبيــة 
االيرانيــة واالمريکيــة وتدعــو الــی الغــاء النظــام البرلماني 
رئاســي  بنظــام  واســتبداله  الموجــودة  والمحاصصــة 
مرکــزي مســتبد وشــوفيني إن لــم نقــل نظــام قومــي فاشــي.
االنتفاضــة  او  الجماهيــري،  الثــوري  الحــراک  ان 
والثــورة کظاهــرة سياســية اجتماعيــة هــي بحــد ذاتهــا 
ميــدان صــراع مريــر داخلــي بيــن التيــارات االجتماعيــة 
ــورة  ــارات الث ــة وتي ــة، واالصالحي ــا الثوري ــة منه المختلف
المضــادة المختبئــة تحــت غطــاء الثــورة، وهــذا الصــراع 
الداخلــي هــو الــذي يحــدد شــکل وعمــق اصطــدام الحرکــة 
االحتجاجيــة او االنتفاضــة والثــورة بالعــدو الخارجــي 
الظاهــر للعيــان اي الســلطة والحکومــة. ان تــوازن القــوی 
بيــن هــذه التيــارات السياســية االجتماعيــة المتضــادة داخــل 
جبهــة الثــورة، هــو الــذي يــٶدي إمــا الــی تقويــة تيــارات 
ــة،  ــارات النزعــة الثوري ــة تي ــة او تقوي النزعــة  االصالحي

او تقويــة احــدى تيــارات الثــورة المضــادة وســيطرتها 
ــن الداخــل. ــا م ــورة واجهاضه ــی الث عل

ان الصــراع بيــن مختلــف التيــارات االجتماعية السياســية؛ 
ــورة المضــادة  ــوی الث ــة لق ــة والتابع ــة واالصالحي الثوري
موجــوٌد وجــاٍر دون توقــف وعلــی جميــع المســتويات 
فــي المجتمــع وذلــک قبــل نــزول الجماهيــر الکادحــة 
ــر  ــر هــذه الجماهي ــلطة، لکــن حينمــا تنفج وتحديهــا للس
وثورتهــا  وانتفاضتهــا  االحتجاجيــة  حرکتهــا  تصبــح 
ظاهــرة وميدانــا قائمــا ومســتقال بحــد ذاتــه لصــراع حــي 
ــدات والسياســات  ــاق واالجن ــارات لفــرض اآلف لتلــک التي
عليهــا، ولحســم صراعاتهــم الواحــدة ضــد اآلخــر. هکــذا، 
ــات  ــة واالنتفاض ــرکات الثوري ــح الح ــب تصب ــي الغال وف
ــات الکادحــة والشــرائح  ــوم بهــا الطبق ــي تق ــورات الت والث
المفقــرة والمهمشــة ضحيــة ســيطرة التيــارات االصالحيــة 
ــن  ــدم تمک ــة ع ــک نتيج ــورة المضــادة، وذل ــارات الث وتي
التيــار الشــيوعي الثــوري مــن قلــب موازيــن القــوی داخــل 
تلــک االنتفاضــات والثــورات لصالــح الطبقــة العاملــة 

ــتراکية. ــورة االش والث
ــري واخــذ الحيطــة والحــذر  ــب الحــراک الجماهي ان ترق
ــة  ــارات البرجوازي ــدات التي ــاق واجن ــوة آف ــا بحجــة ق منه
ــار الشــيوعي  ــة للتي داخلهــا، وبحجــة عــدم توفــر االمکاني
الثــوري مــن تنظيمهــا وقيادتهــا وقلــب الموازيــن داخلهــا 
بســلطة  اســتبدالها  تعنــي  الســلطة  ســقوط  وبالتالــي 
سياســة  إال  ماهــي  الحجــج  تلــک  اخــری،  برجوازيــة 
ــي  ــن کال طرف ــاف م ــرة تخ ــة صغي استســالمية برجوازي

الثــورة والثــورة المضــادة.
ــر المنتفضــة  ــع الجماهي ــة م يجــب دخــول ســاحة المعرک
الشــيوعي  العمــل  أداء  وبــذل اقصــی مــا يمکــن مــن 
ــس الخــوف  ــا، ولي ــوی داخله ــن الق ــب موازي ــوري لقل الث
ــن  ــا تبي ــا، کم ــا واخــذ الحيطــة والحــذر منه ــا وترقبه منه
مــن موقــف احــدى التيــارات التــي تدعــي الشــيوعية 

ــة. ــة العامل ــن الطبق ــاع ع والدف
إن )منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق( خالفــا لذلــک 
ــي المظاهــرات  ــادرت وشــارکت ف ــار االستســالمي ب التي
اول  فــي  الغاضبــة  للجماهيــر  الســلمية  واالحتجاجــات 
ــام انفجارهــا ضــد الســلطة الفاســدة، واصــدرت ليســت  اي
بيانــات مختلفــة حــول هــذا الحــراک الجماهــري العظيــم، 
بــل وکذلــک طرحــت الئحــة وخطــة منهجيــة، باســم 
)الحركــة االحتجاجيــة فــي العــراق، األهــداف والمطالــب 

ــا. ــا وقيادته ــعارات( لتنظيمه والش
ــف  ــن تحال ــو جــزء م ــي(، ه ــيوعي العراق  )الحــزب الش
)ســائرون( بقيــادة التيــار الشــيعي الصــدري الــذي يشــکل 
ولحــد اآلن احــد االعمدتيــن االساســيتين لحکومــة )عــادل 
عبدالمهــدي( مــع تحالــف )الفتــح( لهــادي العامــري زعيــم 
)الحــزب  قواعــد  مشــارکة  فرغــم  الشــعبي(،  )الحشــد 
هــذه  فــي  االجتماعــي  وضعهــم  بحکــم  الشــيوعي( 
االحتجاجــات إال انــه کحزب سياســي کان جــزًء من دعامة 
النظــام القائــم مــع کتلــة )ســائرون(، واآلن "ســائر" ايضــا 
مــع هــذه الکتلــة الصدريــة الــی الســيطرة علــی الحــراک 
الجماهيــري بالضغــط علــی حکومــة )عــادل عبدالمهــدي( 
ــا  ــة واجهاضه ــة الثوري ــذه الحرک ــاد ه ــتقالة، واخم باالس
عــن طريــق اجــراء انتخابــات برلمانيــة مبکــرة وباشــراف 
ــواب  ــادر ن ــة ب ــذه الخط ــن ه ــزء م ــدة، وکج ــم المتح األم
وأعضــاء مجالــس المحافظــات التابعــة لـ)لحزب الشــيوعي 

ــه جــزء  ــی فان ــذا المعن ــم اســتقاالتهم، وبه ــي( بتقدي العراق
ــورة المضــادة. ــارات الث مــن مخطــط احــدى تي

إن الجماهيــر التــي تطالــب بتغييــر النظــام وتصطــدم 
ــورات  ــی االتنفاضــات والث ــاق ال ــة وتنس ــه القمعي باجهزت
ــل  ــر بدي ــادئ االم ــي ب ــا ف ــس لديه ــقاطه، لي ــعبية الس الش
و  القوميــة  اي  البرجوازيــة؛  التيــارات  بدائــل  خــارج 

الليبراليــة، الدينيــة والطائفيــة، او خليــط منهــا.
ــي  ــي الت ــا ه ــائدة اقتصادي ــة الس ــي الن الطبق ــذا طبيع وه
افکارهــا ســائدة، أي ان افــکار وآفــاق تلــک التيــارات 
البرجوازيــة وبالتالــي بدائلهــا السياســية المتنوعــة هــي 
الســائدة فــي المجتمــع والمتوفــرة فــي متنــاول اليــد بحکــم 
ســيادتها االقتصاديــة، وان بامــکان تلــک االفــکار واآلفــاق 
الجماهيــر  تقنــع  ان  االمــر(  بدايــة  فــي  األقــل  )علــی 
والــوزراء  المســؤولين  بعــض  تبديــل  بــان  المنتفضــة 
ــات مبکــرة، او تشــکيل  ــة، او اللجــٶ النتخاب ــي الحكوم ف
ــد  ــي، او کح ــاذ وطن ــة انق ــراط او حکوم ــة تکنوق حکوم
اقصــی اســقاط الحکومــة ذاتهــا عبــر االنتفاضــة دون 
التعــرض لالســس االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تشــکلت 
عليهــا، ســوف تــٶدي بصــورة آليــة ومباشــرة الــی تحقيــق 
ــذا ليــس عليهــم  مطالبهــم وتغيــر واقــع حياتهــم البائــس، ل
شــخصيات  لقيــادة  الفرصــة  وتهيئــة  التضحيــة  ســوی 
ــة  ــة اصالحي ــة او ليبرالي ــة وديني ــزاب قومي ــية واح سياس

ــم. ــة اعتراضاته ــوب موج لرک
ــدان النضــال السياســي  ــة فــي مي أي ان الســنن البرجوازي
الجماهيــري تمنــع الجمهــور مــن ان تلجــأ الــی خلــق 
مٶسســات تمثيليــة شــعبية کالمجالــس فــي االحيــاء واماکــن 
المظاهــرات  ومياديــن  فــي ســاحات  العمــل، وکذلــک 
واالنتفاضــات لمارســة مهامــات سياســية ووظائــف إداريــة 
القــوی  بــل وان  هــذا فحســب  ليــس  المجتمــع،  الدارة 
البرجوازيــة المختلفــة الحاکمــة او المعارضــة تمــارس 
العنــف ضــد وجــود تلــک المٶسســات إن وجــدت وذلــک 
لکســر إرادة الجماهيــر الحــرة وابعادهــا عــن التدخــل فــي 
شــٶن إدارة المجتمــع وبالتالــي ترکهــا للبيروقراطييــن 
االدارييــن، لضمــان مصالــح البرجوازيــة وحفــظ ســلطتها 

ــع. ــی المجتم ــرة عل القاه
ان التصــور المــادي والنقــد المارکســي للنظــام الراســمالي 
ــة  ــی تناقضــات اقتصادي ــي عل ــان هــذا النظــام مبن ــن ب يبي
واجتماعيــة طبقيــة مهلکــة، وحســب قوانيــه الذاتيــة لتراکــم 
الراســمال تســير بمرحلــة مــن تطــور وازدهــار الراســمال 
ــا  ــة، تليه ــلطة البرجوازي ــتقرار س ــع واس ــدوء المجتم وه
مرحلــة مــن الکســاد واألزمــات االقتصاديــة مترافقــة 
مــع الهيجانــات واالضطرابــات االجتماعيــة السياســية، 
وفيهــا تصطــدم الجماهيــر الکادحــة والمفقــرة والمحرومــة 
بالطبقــة الراســمالية وســلطتها البرجوازيــة واجهزتهــا 
ــر  ــا توفي ــس بامکانه ــا لي ــا النه ــض بوجهه ــة وتنتف القمعي
ــان الشــيوعي" وان  ــول "البي ــی حــد ق معيشــة لعبيدهــا عل

ــي هــالک المجتمــع. بقائهــا يعن
تــٶدي هــذه التناقضــات الــی اســتنهاض الطبقــات الکادحــة 
والمحرومــة والمفقــرة مــن ثبــات ونــوم سياســي وتسيســهم 
بســرعة کبيــرة، وتعطيهــم تجــارب سياســية خــالل فتــرة 
عشــرات  خــالل  تمارســها  لــن  بحيــث  جــدا  قصيــرة 
ــی  ــٶدي ال ــدوره ي ــذا ب ــوم وه ــاهده الي ــا نش ــنين، مثلم الس
ــر  ــد اآلخ ــدة ض ــادة واح ــية المض ــارات السياس ــر التي ج
ــات السياســية وبامکانهــا  ــدان حســم تلــک الهيجان ــی مي ال

ان تحــول الــی صطدامــات دمويــة بينهــم للســيطرة علــی 
ــاع. األوض

ففــي تلــک االنعطافــات السياســية التاريخيــة تخلــق فرصــة 
للشــيوعية کتيــار سياســي ثــوري ان تلتحــم بالطبقــات 
ــازه  ــن إنج ــا ال يمک ــز م ــة وتنج ــة بســرعة مدهش الکادح
ــي،  ــات السياس ــرات الثب ــي فت ــنين ف ــرات الس ــالل عش خ
وهــو مــا ال يمکــن لعقــول االکادمييــن تصــوره، الن 
اهــداف  إلنجــاز  باالســاس  السياســة  هــي  المارکســية 
تحرريــة انســانية لخــالص الطبقــات الکادحــة والمحرومــة 
ــم  ــس وتعلي ــون تدري ــل ان تک ــتثمار قب ــم واالس ــن الظل م
مبــادئ وارشــادات نظريــة معينــة، هکــذا مــارس الحــزب 
البلشــفي تحــت قائــده لينيــن تجربــة سياســية شــيوعية 
حيــة فــي أوضــاع روســيا الثوريــة قبــل اوکتوبــر 1917 
ــل  ــن خــالل اق ــن الکادحي ــورة العمــال والفالحي وإنجــاز ث

ــن ســبعة اشــهر. م
فهــل بامکاننــا فــي هــذا الوضــع ان نقــدم تجربــة تاريخيــة 
اخــری مــن الممارســة الشــيوعية لتنظيــم وقيــادة الکادحيــن 
ــورة اشــتراکية عظيمــة؟  والمفقريــن واالحــرار إلنجــاز ث
اليــوم کشــيوعيين  لهــا  ليــس مــا نطمــح ونامــل  هــذا 
ــي  ــوس ف ــي ملم ــکل عمل ــل بش ــل ونناض ــيين ب ومارکس
مياديــن المظاهــرات واالنتفاضــات مــن اجلهــا، فالنضــال 
مــن اجــل الثــورة االشــتراکية تجــاوز ذلــك االطــار مــن ان 
يکــون مســألة نظريــة بحتــة بــل اصبــح عقــدة عمليــة اليــوم 

ــا لفــک الغازهــا. امامن
ان الخطــوة االولــی فــي هــذا اتجــاه هــي مــدی نجــاح 
ــر المنتفظــة  ــم جماهي ــي تنظي ــوري ف ــار الشــيوعي الث التي
فــي المجالــس وانشــاء لجــان ثوريــة متمتعــة بســلطة 
اصــدار األوامــر والقــرارات وقدرتهــا التنفيذيــة مــن قبــل 
ــة  ــية کمٶسس ــلطة السياس ــی الس ــا عل ــر وفرضه الجماهي
ــي  ــة، وبالتال ــان والحکوم ــة البرلم ــل مٶسس ــة مقاب تمثيلي
خلــق ازدواجيــة الســلطة فــي المجتمــع وکســب القــوة 
ــة  ــة وإلغــاء مٶسســاتها التمثيلي الســقاط ســلطة البرجوازي

الفاســدة والبيروقراطيــة.
ان مــا تقــوم بهــا الرفيقــات والرفــاق فــي )منظمــة البديــل 
الشــيوعي( اليــوم وفــي ســاحات النضــال لهــي انشــاء 
لبنــات اوليــة النجــاز هــذه المهمــة التــي وضعهــا التاريــخ 
امامنــا، فالــف تحيــة للرفيقــات والرفــاق الذيــن يتواجــدون 
ــر  ــداد عب ــي ســاحات المظاهــرات مــن بغ ــارا ف ــال ونه لي
الديوانيــة والشــامية الــی البصــرة وهــم يواجهــون المــوت 
وفــي نفــس الوقــت يــؤدون هــذا العمــل الثــوري الشــيوعي 

ــم. العظي

نادر عبدالحميد
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لإلتصال بنا على البريد األلكتروني

ثريا طاهر

ــه  ــراق تالزم ــي الع ــتمرار االنتفاضــة ف ــن اس ــوم م كل ي
ــنوات  ــالل س ــا خ ــن تحقيقه ــن الممك ــن م ــم يك ــرات ل تغي
عديــدة فــي أوضــاع الركــود.  كل يــوم يــزداد زخــم 
الجماهيــر المنتفضــة فــي العــراق وتكســب هــذه الجماهيــر 
رؤيــة سياســية واضحــة لــم يكــن مــن الممكــن كســبها 
ــات  ــوع المئ ــن وق ــم م ــوم وبالرغ ــنوات. وكل ي خــالل س
اآلن  لحــد  الجرحــى  وآالف  بحياتهــم  المضحيــن  مــن 
ــم االنتفاضــة  ــزداد زخ ــن، ي ــوف المنتفضي ــن صف ــن بي م
ــد مــن المحتجيــن منطلقيــن مــن  ويكتســح الســاحات المزي
األحيــاء والمناطــق والمعامــل والجامعــات والمــدارس فــي 

ــراق. ــات الع ــة محافظ أكثري
وهــي  جماهيريــة  سياســية  قــوة  المنتفضــة  الجماهيــر 

الحقيقيــة.  الســلطة 
والكادحيــن  والعمــال  الشــبيبة  جماهيــر  أصبحــت 
والتحرريــن المنتفضيــن قــوة سياســية جماهيريــة عظيمــة 
فــي العــراق وهــي أكبــر قــوة سياســية جماهيريــة شــرعية 
علــى األرض، لــذا هــي الســلطة الحقيقيــة فــي البــالد.  
ــا  ــها بانه ــن نفس ــن ع ــة ان تعل ــر المنتفض ــى الجماهي فعل
ــي  ــي الت ــر، وه ــة للجماهي ــرعية الممثل ــلطة الش ــي الس ه
ــورا  ــا ف ــالد بأيديه ــور إدارة الب ــام أم ــذ زم ــب ان تأخ يج

ــة.  ــها الجماهيري ــق مجالس ــن طري ع
ــا  ــر ال يمكــن تحقيقه ــي تريدهــا الجماهي ــرات الت ان التغيي
عــن طريــق المطالبــة مــن الســلطات وال عــن طريــق 
السياســي  اإلســالم  لقــوى  الفرصــة  وإعطــاء  الترقــب 
بيتهــم كــي  إعــادة ترتيــب  الحاكمــة  القوميــة  والقــوى 
الشــكلية  واإلصالحــات  بالوعــود  الجماهيــر  يخدعــوا 

المخادعــة. السياســية  والتغييــرات 
ال زالت القوى القمعية بأيدي النظام 

على الجماهير أن تنظم نفسها في حركة مجالسية
 ال زالــت القــوى القمعيــة وجهــاز الدولــة بأيــدي تيــارات 
اإلســالم السياســي والقومييــن ولــم يتــم إســقاط ســلطتهم ولم 
تلتحــق لحــد اآلن القــوى المســلحة مــن الجيــش والشــرطة 

بالجماهيــر المنتفضــة. 
الجماهيــر المنتفضــة بحاجــة الــى ان تنظم نفســها وتؤســس 

ســلطتها الجماهيريــة علــى األرض إذا أرادت ان تنتصر.

هدف االنتفاضة إسقاط النظام
 وإبداله بحكم الجماهير المنتفضة 

ولكــن  وواضحــة  بســيطة  المجالــس  تأســيس  فكــرة 
تحتــاج الــى وجــود قناعــة راســخة بــان جماهيــر العمــال 
ــتطيع ان  ــر المنتفضــة تس ــبيبة والجماهي ــن والش والكادحي
تحكــم نفســها بنفســها. ان األفــكار الســائدة الرجعيــة توهــم 
النــاس بــان هــذه الجماهيــر ال تســتطيع حكــم البــالد إذا تــم 
ــة.  ــة مفبرك ــك خراف ــر ان ذل ــي، غي ــام الحال ــقاط النظ إس
ان الجماهيــر المنتفضــة تســتطيع ان تحكــم البــالد وتقــود 
ــم تجربــة  انتفاضتهــا الــى االنتصــار. انهــا عرضــت للعال
مثلمــا  تنظيــم حياتهــا ونضالهــا  بإمكانهــا  بــان  فريــدة 
كل  توفيــر  طريــق  عــن  الســاحات  فــي  اآلن  تنظمهــا 
االحتياجــات مــن غــذاء وتاميــن اإلســعافات وخدمــات 

"التكتــك" والحفــاظ علــى نظافــة الســاحات وغيرهــا.
ان االنتفاضــة فتحــت األبــواب وعلــى وجــه الســرعة 
أمــام نصــف المجتمــع أي المــرأة بــان تدخــل ســاحات 
االحتجاجــات وتوفــر قــوة ثوريــة عظيمــة هائلــة للتغييــر. 
ــة ووجهــت  ــة والنزعــات القومي ــت االنتفاضــة الطائفي دفن
ضربــات قاصمــة لتيــارات اإلســالم السياســي ورمــوز 

ــارات.    ــذه التي ه
ــا  ــخ نهائي ــة ال تترس ــب العظيم ــذه المكاس ــر ان كل ه غي
ــا أي  ــوب منه ــا هــو مطل ــم تنجــز هــذه االنتفاضــة م إذا ل
ــي  ــة ف ــر المنتفض ــم الجماهي ــه بحك ــام وإبدال ــقاط النظ إس

المجالــس واللجــان الجماهيريــة. 
علــى الجماهيــر المنتفضــة ان تحقــق الشــعار الــذي رفعــه 
الشــباب الثــوار " كل الســلطة للجماهيــر المنتفضــة" وهــذا 
ــام االنتفاضــة  ــر أم ــة وهــذا هــو الســؤال الكبي هــو القضي

الحاليــة. 

نــدرج هنــا أســئلة وأجوبــة لتوضيــح مهــام االنتفاضــة 
بشــكل مبســط.

ما هي المهمة العاجلة أمام الجماهير المنتفضة؟
ــة أمــام المنتفضيــن  ــح األمــور واهــم المهــام العملي مــن ال
ــس  ــي مجال ــها ف ــة نفس ــر المنتفض ــم الجماهي ــو أن تنظ ه
جماهيريــة. بهــذه الطريقــة أي مــن خــالل تشــكيل المجالس 
تســتطيع الجماهيــر ان تحقــق إرادتهــا السياســية كســلطة. 
يســتطيع المنتفضــون مــن خــالل هــذه المجالــس قيــادة 
وتنظيــم وإدارة النضــال اليومــي وتســاعدهم علــى إنجــاح 
االنتفاضــة وكســب االنتصــار علــى النظــام السياســي 

الحالــي المتفســخ وإســقاطه. 
 لذا، ان العمل الفوري غير القابل للتأخير هو:

 قيــام العمــال والكادحين والشــبيبة والتحررين والمنتفضين 
ــي  ــم ف ــة له ــس جماهيري ــالد بتشــكيل مجال ــوم الب ــي عم ف
الســاحات واألحيــاء وأماكــن العمل والجامعــات والمدراس 
والمؤسســات بوصفهــا وســيلتهم النضاليــة للحكــم وكبديــل 

لنظــام اإلســالم السياســي الحالــي. 
ما هي المجالس الجماهيرية؟ 

المجالــس الجماهيريــة هــي مجالــس مشــكلة مــن قبــل 
جماهيــر المنتفضيــن أنفســهم فــي الســاحات والمناطــق 
بشــكل  والجامعــات  والمؤسســات  والمعامــل  واألحيــاء 

مباشــر وبــدون وســيط. 
العــام  التجمــع  بواســطة  المجالــس  هــذه  انتخــاب  يتــم 
لجماهيــر  العــام  والتجمــع  الســاحات  فــي  للمنتفضيــن 
وغيرهــم.  والطــالب  والشــبيبة  والكادحيــن  العمــال 

التجمــع العــام ينتخــب مجلســا مــن عــدد مــن األشــخاص 
ــذ القــرارات التــي يتخذهــا التجمــع العــام  يمثلهــم فــي تنفي
ــاء  ــي الســاحات واألحي ــس األخــرى ف وينســق مــع المجال

ــات. ــد المحافظ ــى صعي وعل
ــة،  ــي آن واحــد ســلطة تشــريعية وتنفيذي ــس هــي ف المجال

ــك.  ــرارات وتنفذهــا كذل فهــي تصــدر الق
التجمــع العــام لــه الحــق فــي العــزل الفــوري ألي ممثــل لــه 

داخــل المجلــس ال يلتــزم بقــرارات التجمــع العــام وانتخــاب 
شــخص آخــر بدله.

ما هو التجمع العام؟ 
مــن  الكبيــرة  المجاميــع  اجتمــاع  هــو  العــام  التجمــع 
المنتفضيــن مثــال مجاميــع المتواجديــن قــرب الجســر فــي 
ــي  ــك أو المشــاركين ف ــر او أصحــاب التكت ســاحة التحري
ــودة  ــات الموج ــاحة او المجموع ــن الس ــة م ــزاء مختلف أج
لتقديــم المســاعدات للمتظاهريــن وتقديم اإلســعافات األولية 
العمــال والكادحيــن والطــالب والشــباب والشــابات  أو 
ويناقشــون  يجتمعــون  انهــم  الســاحة.  فــي  المشــاركة 
ــراد  ــن األف ــة م ــون مجموع ــرارات وينتخب ــذون الق ويتخ

لتمثلهــم.
ان العمــال فــي المعامــل والمؤسســات والمرافــق الخدميــة، 
ــون أصــال  ــم منظم ــاص، ه ــي والخ ــاع الحكوم ــي القط ف
ــرعة  ــهولة وبس ــة بس ــس العمالي ــيس المجال ــم تأس ويمكنه
عــن طريــق عقــد التجمــع العــام والتنســيق مــع ســائر 

مجالــس االنتفاضــة.  
ان ممثلــي المعطليــن والمعطــالت عــن العمــل أو المجاميع 
أو  تحرريــة  نســوية  منظمــات  فــي  المنظمــة  النســوية 
الطالبيــة  االعتصامــات  تقــود  التــي  طالبيــة  شــبكات 
ــام  ــس الع ــكان المجل ــى م ــم ال ــلون مندوبيه ــا يرس وغيره

ــاحة.   ــي الس ف
يجــب ان يكــون هنــاك مــكان معــروف فــي الســاحة لتجمــع 

أعضــاء المجالــس لمناقشــة األمــور وقيــادة االنتفاضة. 
التجمــع العــام فــي كل مــكان هــو الــذي ينتخــب المجلــس 
ــة  ــية والعملي ــائل السياس ــة المس ــوم بمناقش ــذي يق ــو ال وه
وتخويــل  الرئيســية  القــرارات  اتخــاذ  الــى  للوصــول 

المجالــس المنتخبــة مــن قبلهــم لمتابعــة تنفيذهــا.   
المجالــس الجماهيريــة للمحافظــات وحركــة مجالســية فــي 

عمــوم البــالد 
االنتفاضــة منتشــرة فــي عمــوم البــالد وباألخــص فــي 
ــن  ــام بي ــوب، يجــب التنســيق الت محافظــات الوســط والجن

المجالــس الجماهيريــة فــي بغــداد والمجالــس الجماهيريــة 
ــي المحافظــات.  ف

نفــس عمليــة تشــكيل المجالــس مــن بيــن المنتفضيــن 
المتواجديــن فــي الســاحات وعمليــة تشــكيل مجالــس العمال 
ــات.  ــي المحافظ ــرر ف ــة تتك ــبيبة والطلب ــن والش والكادحي
ــة  ــو مهم ــالد ه ــوم الب ــي عم ــية ف ــة مجالس ــاد حرك  فإيج

ملحــة وعاجلــة النتصــار االنتفاضــة. 
المركز العام في ساحة التحرير ببغداد

يجــب ان يتشــكل مجلــس واحــد فــي ســاحة التحريــر يمثــل 
جميــع المنتفضيــن وان يكــون لــه خيمــة فــي الســاحة 
فــوق  ويكتــب  للمنتفضيــن.  الرئيســي  المركــز  بمثابــة 
الخيمــة شــعارا مناســبا مثــال "هنــا ســلطة الشــعب" يعكــس 
القــوة التشــريعية والتنفيذيــة للمجلــس. ينســق هــذا المركــز 
ــا  ــرارات تطبقه ــذوا ق ــي يتخ ــات ك ــس المحافظ ــع مجال م

ــائر المحافظــات.  ــداد وس ــي بغ ــس ف ــع المجال جمي
يتــم تشــكيل هــذا المجلــس المركــزي مــن عــدد مــن 
األشــخاص مثــال 50 او أكثــر عــن طريــق انتخابهــم مــن 

قبــل المجاميــع الموجــودة فــي الســاحة. 
هــذا المجلــس ســيكون نقطــة انطــالق للحركــة المجالســية 
فــي عمــوم البــالد وينســق مــع جميــع المجالــس فــي 
المحافظــات ويضــم فيمــا بعــد ممثليــن عــن جميــع المجالس 

ــي المحافظــات. ف
العصيان المدني واإلضراب العام

ــي الســاحات  ــاض ف ــي بالتظاهــر واالنتف يجــب ان ال نكتف
ــاح  ــي إنج ــم ف ــري والحاس ــا المصي ــن دورهم ــم م بالرغ
ــان المدنــي واإلضــراب العــام مــن  االنتفاضــة. ان العصي
قبــل العمــال والموظفيــن هــو مــن يســرع بعمليــة تشــكيل 
المجالــس العماليــة التــي تشــكل العمــود الفقــري النتصــار 

االنتفاضــة. 
2019-11-2 

كل السلطة للجماهير المنتفضة،
مهمة المنتفضين العاجلة هي تنظيم انفسهم على شكل المجالس

ــراق  ــي الع ــباب ف ــن الش ــي ماليي يعان
السياســة  بســبب  البطالــة  مــن 
اإلقتصاديــة للحكومــة، والتــي تســببت 
فــي تعطيــل متعمــد لمئــات الشــركات 

والمشــاريع. المعامــل  وآالف 
الرجعيــة  اإلقتصاديــة  السياســة  إن 
العــراق،  فــي  السياســي  للنظــام 
واإلشــتراك مــع صنــدوق النقــد والبنك 
الدولــي فــي تنفيــذ الخصخصــة وهيكلة 
ــي  ــبب ف ــد تس ــاريع، ق ــة المش وتصفي
الخــراب والفقــر الــذي نعيشــه اليــوم.
إن نهــب المليــارات بإســم االســتثمار، 
عمــوالت  فــي  وهدرالمليــارات 
طريــق  عــن  والتجــارة  اإلســتيراد 
الفســاد الحكومــي، اليمكــن انهــاؤه إاّل 
بســيطرة العمــال علــى المؤسســات 
وإن  وخبراتهــم،  بقواهــم  وإدارتهــا 

والتنظيــم  التحريــر  ســاحة  تجربــة 
الذاتــي تبرهــن علــى قــدرة الطبقــة 
العاملــة علــى تنظيــم االنتــاج واالدارة 

والمؤسســات. الشــركات  فــي 
المعطلــة  المنشــآت  مئــات  هنــاك 
والتــي يمكــن أن تســتوعب آالف مــن 
العامليــن، وهنــاك مشــاريع أحيلــت 
ــة بســبب  ــى اإلســتثمار وهــي معطل ال
وهنــاك  الثــروة،  وتبديــد  الفســاد 
تســعى  ومربحــة   منتجــة  منشــآت 
الحكومــة الــى منحهــا الــى القطــاع 
الخــاص، وتقليــص أعــداد العامليــن 

فيهــا.
ــال ومنتســبو الشــركات  يســتطيع العم
ــس،  ــي لجــان ومجال ــم أنفســهم ف تنظي
المعطلــة  المصانــع  بتشــغيل  تقــوم  
ــاد،  ــة والفس ــة الحكومي ــبب السياس بس

يقومــوا  وأن  بإدارتهــا.  والمباشــرة 
ــس  ــات المجال ــرات ومئ ــكيل عش بتش
واللجــان التــي تتخــذ القــرار، وترتبــط 
للتنظيــم  كمركــز  التحريــر  بســاحة 
وتوحيــد اللجــان والمجالــس فــي عموم 
العــراق حــول سياســة عامــة موحــدة. 
إن القضــاء علــى البطالــة يجــب أن 
يكــون قــرار ثــوار التحريــر والطبقــة 
العاملــة نفســها، وأن ال ننتظــر وعــود 
اإلنتــاج  إدارة  إن  كمــا  الحكومــة. 
وتفعيــل  والشــركات  والتســويق 
عمــق  هــو  المعطلــة،  الصناعــات 

وقــوة إقتصاديــة لإلنتفاضــة.
عاشت االنتفاضة

النصر للتنظيم الذاتي للطبقة العاملة
إتحاد المجالس والنقابات 

العمالية في العراق

لننقل منوذج ساحة التحرير اىل املصانع والرشكات املعطلة

الصــدري  التيــار  ميلشــيات  قامــت 
شــباط   5 األربعــاء  يــوم  مســاء 
2020 بارتــكاب مجــزرة بشــعة قــل 
ــن فــي ســاحة  مثيلهــا بحــق المنتفضي
"الصدريــن" فــي النجــف حيــث قتلــوا 
وجرحــوا العشــرات مــن المنتفضيــن 
الحــي  الرصــاص  مســتخدمين 

الناريــة. األســلحة  ومختلــف 
أكتوبــر  انتفاضــة  انبثــاق  كان 
ــن وقواهــم  ــة موجعــة للصدريي ضرب
ــة  ــر وبداي الميليشــية القامعــة للجماهي
النهايــة لهــم، ولكــن قيامهــم بارتــكاب 
مجــزرة النجــف ســجل عمليا وبشــكل 
ــة  ــي للحقب ــد التنازل ــة الع ــوي بداي دم
السياســية  الحيــاة  فــي  الصدريــة 
بمقــدرات  وتحكمهــم  العــراق  فــي 
جماهيــر  مــن  واســعة  قطاعــات 
العمــال والكادحيــن والمحروميــن فــي 

ــد.  ــذا البل ه
ــه الصدريــون  ــم يفعل ــم يبــق شــيئ ل ل
ــن  ــى االنتفاضــة م ــزوا عل ــي يجه ك
داخــل االنتفاضــة وباســمها خــالل 
األشــهر األربعــة الماضية حيث قاموا 
بمختلــف أنــواع المنــاورات والخــداع 
كــي يصــوروا أنفســهم كمدافعيــن عن 
المنتفضيــن. غيــر ان ذلــك لــم ينقذهــم 
حيــث ان ســير األحــداث وتطــور 
رفــع  علــى  أجبرهــم  االنتفاضــة 
القنــاع وكشــف جوهرهــم الحقيقــي 

لجماهيــر  المناهــض  العدوانــي 
العمــال والكادحيــن والشــبيبة والطلبــة 

وســائر المضطهديــن. 
جــاءت مجــزرة النجــف، وهــي تزيــل 
القنــاع األخيــر عــن التيــار الصــدري 
الجماهيــر  مــن  للمالييــن  وتظهــره 
فــي العــراق بأنهــم وحــوش دموييــن 
وســفاكي دمــاء نفــس تلــك الجماهيــر 
بكونــه  التيــار  هــذا  يطبــل  التــي 
التيــار  هــذا  كشــف  لقــد  يحميهــم. 
عــن نفســه بانــه يكــن اشــد العــداء 
للمنتفضيــن والجماهيــر المحرومــة 

فــي العــراق. 
أحــزاب  أشــد  أحــد  تراجــع  ان 
السياســي  اإلســالم  وعصابــات 
وميليشــياته شراســة وفقــدان بريقــه 
ــري  ــن مفق ــن م ــاط الماليي ــدى أوس ل
حقبتــه  وبــدء  العــراق  ومحرومــي 
إثــر  رئيســي  وبشــكل  التنازليــة 
انتفاضــة أكتوبــر وتقدمهــا، يشــكل 
احــد اهــم إنجــازات هــذه االنتفاضــة. 
والمنتفضــات  المنتفضــون  يحتــاج 
التراجــع  هــذا  يســتثمروا  ان  الــى 
لصالحهــم ولصالــح نضالهــم ونضــال 
العمــال  مــن  التحرريــة  الجماهيــر 
ضــد  والمضطهديــن  والكادحيــن 

النظــام القائــم برمتــه. 
ــة للعمــال  ــح الطبقي ان فصــل المصال
والطلبــة  والشــبيبة  والكادحيــن 

والمــرأة المضطهــدة عــن مصالــح 
الطبقــة البرجوازيــة وفئاتهــا المختلفــة 
اإلســالمية  وأحزابهــا  وتياراتهــا 
فــي  الليبراليــة  والنيــو  والقوميــة 
ــل  ــة ال تقب ــم والمعارضــة، مهم الحك
التأجيــل. إن ترســيخ هــذا الفصــل 
ــي كل خطــوة تخطوهــا االنتفاضــة  ف
ــا  ــل بانتصاره ــو الكفي ــام ه ــى االم ال
وتحقيــق اإلرادة السياســية للجماهيــر 
التيــارات  علــى  األبــواب  وســد 
األخــرى  البرجوازيــة  واألحــزاب 
الدولييــن  وداعميهــم  الســلطة  فــي 
ومقــدرات  بمصيــر  التالعــب  مــن 

المنتفضــة. الجماهيــر 
ان البرجوازييــن القومييــن وبعــض 
أجنحــة تيــارات اإلســالم السياســي 
األحــزاب  وجميــع  الســلطة  فــي 
والقــوى المواليــة ألمريــكا والذيــن 
هــم بدرجــة أو بأخــرى يتصارعــون 
الميليشــية  والقــوى  األحــزاب  مــع 
ــي،  ــام اإليران ــرة للنظ ــة مباش الموالي
ــة  ــة بغي ــتغالل االنتفاض ــدون اس يري
ــة  ــية الرجعي ــم السياس ــق أهدافه تحقي
ــوازن داخــل  ــي الت ــر ف وإيجــاد التغيي

النظــام القائــم لصالحهــم.
ان هــذه القــوى واألحــزاب والتيارات 
المواليــة مــن حيــث األســاس ألمريــكا 
وإســتراتيجيتها فــي العــراق يريــدون 

علــى  اإلبقــاء 

األجهــزة القمعيــة والمؤسســة الدينيــة 
كحمــاة  للظهــور  ويســعون  للنظــام 
ــيات.  ــم المليش ــن جرائ ــة م لالنتفاض
كمــا، ويطلقــون التصريحــات بــأن 
"الرســمية"  األمنيــة  أجهزتهــم 
جرائــم  مــن  االنتفاضــة  ســتحمي 
ــر  ــيات. غي ــؤالء الميلش ــات ه وهجم
ان هــذه الفئــة األخــرى، حالهــم حــال 
األحــزاب والقــوى الميلشــية المواليــة 
للنظــام اإليرانــي، هــم أيضــا قــوة 
ثــورة مضــادة قامعــة ويريــدون ان 
بشــكل  االنتفاضــة  علــى  يجهــزوا 

ــر.  آخ
ان تنظيــم جماهيــر العمــال والكادحين 
ــار  ــة والتي ــبيبة الثوري ــة والش والطلب
االشــتراكي لصفوفهــم بوصفهــم القوة 
االنتفاضــة  عــن  المدافعــة  الطبقيــة 
تأســيس  علــى  والعمــل  وأهدافهــا 
ــي  ــة ف ــة الثوري ــس الجماهيري المجال
ــرورة  ــات ض ــات، ب ــع المحافظ جمي
ملحــة ال تقبــل التأخيــر. فهــذا هــو 
تنتصــر  أن  أردنــا  إذا  المطلــوب 
عليهــا  تجهــز  ال  وان  االنتفاضــة 

البرجوازيــة.
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