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تتمة ص2

عبــد  عــادل  اســتقالة  مــن  أشــهر  بعــد 
ــت  ــوزراء، توصل ــن رئاســة ال ــدي م المه
قــوى النظــام اإلســامي والقومــي الحالــي 
فــي العــراق الــى اختيــار شــخص مــن 
صلــب النظــام، ومديــر أجهــزة مخابراتــه 
كــي  الكاظمــي  منــذ 2016، مصطفــى 

ــراق.  ــي الع ــوزراء ف ــا لل ــون رئيس يك
ان انتفاضــة أكتوبــر، ضمــن مســيرتها 
أطاحــت  النظــام،  كل  الثوريــة إلســقاط 
ــم يكــن  ــد المهــدي، ول بحكومــة عــادل عب
هدفهــا اســتبدالها بحكومــة يترأســها مديــر 
جهــاز مخابــرات مــن نفــس النظــام والــذي 
هــو مطلــوب امــام الجماهيــر للتحقيــق 
معــه فيمــا أُرتكــب مــن الجرائــم بحــق 

المنتفضيــن. 
تــم تنصيــب الكاظمــي ألخــذ زمــام أمــور 
إيرانــي   - أمريكــي  باتفــاق  الحكومــة 
وشــبه اجمــاع القــوى اإلســامية والقوميــة 
ــه  ــو، وحكومت ــه ه ــي بوصف ــام الحال للنظ
منقــذا مؤقتــا للنظــام وراعيــا لمصالــح 
ونفــوذ كل مــن أمريــكا وإيــران داخــل 
العــراق و>>حقهمــا<< فــي التصــرف 
بمســارات العــراق السياســية. ان ميــل كفــة 
الميــزان قليــا لصالــح أمريــكا فــي اختيــار 
هــذه الحكومــة ال يغيــر شــيئا مــن هــذه 

والصراعــات. المعــادالت 
ــة  ــة والفوري ــية الملح ــة السياس ان الوظيف
دورهــا  أداء  هــي  الكاظمــي  لحكومــة 
بوصفهــا حكومــة الثــورة المضــادة لخنــق 
ــر وإخــراج هــذا العنصــر  انتفاضــة أكتوب
الثــوري مــن معــادالت القــوى الحاليــة فــي 
ــة هــذه الحكومــة  ــان أهمي ــذا، ف العــراق. ل
ــة  ــة والدولي ــة المحلي ــا للبرجوازي ومنفعته
باألســاس  تكمــن  الحالــي،  الوقــت  فــي 
ــاد  ــدور المض ــذا ال ــا ه ــة لعبه ــي إمكاني ف
للثــورة وايجــاد الظــرف السياســي اآلمــن 
المــال  راس  تراكــم  ســيضمن  الــذي 
ــال والرأســمالية  ــديد قبضــة راس الم وتش
العمــال  علــى حيــاة ومصيــر جماهيــر 
والكادحيــن والمحروميــن، هــذا باإلضافــة 
الــى دورهــا فــي الحفــاظ علــى النظــام 
اإلســامي والقومــي المحاصصاتــي القائــم 
الموجــود  سياســي  الجيــو-  والتــوازن 
فــي المنطقــة. ومــا تبقــى مــن مشــروع 
ملحقــات  اال  ليــس  الحكومــي  برنامجــه 
لهــذه المهــام وأدوات تكميليــة لخدمتهــا 
كاذبــة  وعــود  األحــوال  أحســن  وفــي 
باإلصاحــات الصوريــة كســابقاتها مــن 

الحكومــات. 
ــز المســاومون  ككل مناســبة أخــرى، ينته

واالصاحيــون الموالــون للنظــام، وحتــى 
ــة،  ــاحات االنتفاض ــل س ــم داخ ــن يمثله م
الفرصــة التــي وفرتهــا لهــم أجــواء اعــان 
حكومــة الكاظمــي كــي يقرعــوا طبــوال 
بدفــن شــعار االنتفاضــة المتمثل في إســقاط 
النظــام ومعهــا اســقاط اهدافهــا ومطالبهــا 
واالجتماعيــة.  واالقتصاديــة  السياســية 
كمــا، ويحــاول الصدريــون ومــن علــى 
شــاكلتهم مــن اإلســاميين، انتهــاز هــذه 
ــاء  ــات باعط الفرصــة إلطــاق التصريح
االنتفاضــة  باســم  للكاظمــي  »المهلــة« 
باألســاس  وذلــك  شــخصيتها  وتقمــص 
ــان  ــام االم ــان صم ــا وضم ــاز عليه لإلجه

ألنفســهم ولحكومــة الكاظمــي.
المهمــة األساســية التــي أقدمــت عليهــا 
الرئيســي،  وشــعارها  أكتوبــر  انتفاضــة 
ــام  ــل النظ ــة بمجم ــزال اإلطاح كان وال ي
السياســي حيــث ان الماييــن مــن العمــال 
والكادحيــن والشــبيبة والنســاء والطلبــة 
وســنوات  الفعليــة  بالتجربــة  توصلــوا، 
الجماهيريــة،  النضــاالت  مــن  طويلــة 
ــل  ــر قاب ــذا النظــام غي ــان ه ــى قناعــة ب ال
الجماهيــر  انتفضــت  لــذا  لإلصــاح. 
شــعار  رافعــة   2019 أكتوبــر  فــي 
اســقاط النظــام حيــث راح ضحيــة هــذه 

تنصيب الكاظمي رئيسا للوزراء
ومسار االنتفاضة في العراق
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صــوت اإلنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

 منع ترسيح العامل يف القطاعني العام والخاص
وتكفل الدولة بتأمني األجور الكاملة

الســبعة  مــن  أكثــر  خــال  المواجهــات 
ــن  ــات مــن المنتفضي ــة المئ أشــهر الماضي
االالف  عشــرات  وجــرح  والمنتفضــات 
واعتقــال واختطــاف اعــداد كبيــرة منهــم. 
ان جائحــة كورونــا وتداعياتهــا مــن الحجر 
االقتصــادي  النشــاط  وإيقــاف  الصحــي 
ــاة  ــى حي ــر عل ــا المدم ــت بثقله ــد وضع ق
ومعيشــة الماييــن مــن العمــال والكادحيــن 
ــون  ــم يعان ــن ه والشــابات والشــباب والذي
ــة ويواجهــون  ــار والبطال أصــا مــن االفق
مســتقبا مجهــوال. ان تفاقــم ابعــاد االزمــة 
ــكا  ــم صــراع أمري ــام، تفاق ــية للنظ السياس
وإيــران المســتمر، اســتمرار االنتفاضــة 
وتوســع اســتياء الجماهيــر، شــدد ابعــاد 
االزمــة السياســية واالجتماعيــة الموجــودة 
فــي العــراق ووســع رقعتهــا االجتماعيــة، 
هــذا بالرغــم مــن كــون وبــاء كورونــا قــد 
ســاعد النظــام كي يتنفــس الصعــداء مؤقتا. 
ــة  ــة العمالي ــة واالجتماعي ان القــوى الطبقي
التغييــر  إليجــاد  والمحركــة  والكادحــة 
تــزداد  باتــت  المجتمــع،  فــي  الثــوري 
وتتنامــى قــوة فــي خضــم هــذه األوضــاع 

ــن  ــة م ــتقوي االنتفاض ــا س ــي بدوره والت
ــا.  ــا عليه ــم بظاله ــد وتخي جدي

ــمات  ــرت س ــد غي ــر ق ــة أكتوب ان انتفاض
أساســية للحيــاة السياســية فــي العــراق، 
ــا  ــى م ــا ال ــد اعادته ــكان أح ــد بإم ــم يع ول
كانــت عليــه ســابقا وبســهولة. هــزت هــذه 
السياســي  اإلســام  عــرش  االنتفاضــة 
علــى  األيديولوجــي  نفــوذه  واركان 
بــارزا  دورا  للمــرأة  وكان  الجماهيــر 
نشــطا  دورا  كذلــك  وللطلبــة  ومتميــزا 
وفعــاال فيهــا وضربــت االنتفاضــة النعــرة 
الطائفيــة مــن األعمــاق وتحولــت الجماهير 
المنتفضــة الــى قوة سياســية علــى األرض. 
تبقــى  غيــر ان كل هــذه اإلنجــازات ال 
ــى  ــب عل ــدون التغل ــتدامة ب ــخة ومس راس
لانتفاضــة،  الرئيســية  الضعــف  نقــاط 
أي، وقبــل كل شــيء، ترســيخ األســناد 
علــى أرضيــة النضــال الطبقــي للعمــال 
والكادحيــن والشــبيبة العاطلــة عــن العمــل 
علــى صعيــد المجتمــع وداخــل االنتفاضــة 
والسياســية  النظريــة  الرؤيــة  وتبنــي 

االشــتراكية لهــذا النضــال. 

ان المهمة األساســية بالنســبة لاشــتراكيين 
والثــوار فيمــا يخــص االنتفاضــة، هــو 
نقــاط ضعفهــا  علــى  والتغلــب  تقويتهــا 
ومــن  والنظريــة  والتنظيميــة  السياســية 
والمفقريــن  والكادحيــن  العمــال  موقــع 

التحــرري.  ونضالهــم 
ــة أكثــر مــن ســبعة أشــهر مــن  بعــد تجرب
اســتمرار االنتفاضــة ومــا تواجههــا حاليــا 
الثــورة  قــوى  قبــل  مــن  تحديــات  مــن 
باتــت  الجديــدة،  وحكومتهــا  المضــادة 
مهمــة تنظيــم قواهــا وتشــكيل مجالســها 
الثوريــة الجماهيريــة فــي عمــوم البــاد 
امــرا أكثــر الحاحــا. وان هــذا االمر مرتبط 
ارتباطــا وثيقــا بمــدى نفــوذ ونشــاط التيــار 
فــي توحيــد صــف نضــال  االشــتراكي 
العمــال والكادحيــن والمفقريــن المســتقل 
ــع  ــي المجتم ــي ف ــم السياس ــل دوره وتفعي

وفــي االنتفاضــة. 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
13 أيار 2020


