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 املاركسّية ليست عصا مدّرس تُشري إىل ما وراء التاريخ ،  وإّنا

 هي تحليل اجتامعي لألساليب التي تنتهجها العملّية التاريخّية

يف مسريتها الحقيقّية

بعــث مســرور بارزانــي رئيــس حكومــة 
برســالة  أمــس  يــوم  كوردســتان  إقليــم 
الــى الجماهيــر بمناســبة العيــد، طالبهــم 
ــى البطــون كــون  ــا بشــد االحزمــة عل فيه
حكومتــه قــد ورثــت مــن الحكومــة الســابقة 
ــروان  ــه نيج ــن عم ــها اب ــي كان يترأس الت
باإلضافــة  مفلســة  خزائــن  البارزانــي، 
ــتحقة  ــروض مس ــار دوالر ق ــى ٢٧ ملي ال
كورونــا  جائحــة  وان  الدفــع،  واجبــة 
ــد فاقمــت مــن  وانخفــاض أســعار النفــط ق
الجميــع تحمــل  ازمــة حكومتــه وعلــى 
مســؤولياته فــي هــذا الوضــع الصعــب! 
أمــا بالنســبة لعالقــة حكومتــه مــع المركــز 
فــان المحادثــات جاريــة للتوصــل الــى 

ــة. ــا العالق ــأن القضاي ــاق بش اتف
الموجــه  البارزانــي  رســالة  مضمــون 
باألســاس الى جماهير كوردســتان واضحة 
ــا  ــه وتملصه ــاحة حكومت ــة س ــي تبرئ وه
ممــا حــدث وســيحدث الحقــا مــن أوضــاع 
مأســاوية وســيناريو« أســود» وتحميــل 
ــي عــن  ــع البارزان ســلفه المســؤولية. يمتن
ذكــر أســباب هــذا اإلفــالس وتلــك الديــون، 
هــذه  وخامــة  ازاء  المســؤولية  وعــن 
ــه الديمقراطــي  األوضــاع ســيما وان حزب
ــي  ــاد الوطن ــتاني وشــريكه االتح الكوردس
ــا  ــما وخطط ــن رس ــا م ــتاني هم الكوردس
ــق  ــي خل ــببت ف ــي تس ــة الت ــذا السياس ونف

ــاع.  ــذه األوض ه
اآلن  هــو  هــا  الحقائــق،  هــذه  كل  مــع 
ــورة  ــع فات ــر دف ــى الجماهي ــان عل ــول ب يق

األوضــاع. مســتجدات 

ــي  ــز والت ــع المرك ــة م ــدد العالق ــا بص أم
ــا  ــم، خصوص ــلطة اإلقلي ــا س ــول عليه تع
ــط  ــوق النف ــي س ــل ف ــاد الحاص ــد الكس بع

لعبــة  تعــدوا كونهــا  فهــي ال  العالميــة، 
مفضوحــة ال تنطلــي علــى أحــد كــون 
هويــات حيتــان الفســاد فــي المركــز وفــي 
ــض،  ــم البع ــدى بعضه ــة ل ــم معروف اإلقلي
ــدى كال  ــك أســاليب الســلب والنهــب ل كذل
الطرفيــن، هــذا باإلضافــة الــى الوضــع 
المالــي الحالــي للحكومــة االتحاديــة الــذي 
ال تحســد عليــه،  لــذا فــان مــا يتفاوضــون 
ــي  ــة ال تكف ــدة خالي ــس ســوى مائ ــه لي علي
ــة أوضــاع  ــز الحاصــل لمعالج ــد العج لس

ــر.  ــات الجماهي ــام مطالب ــم ام حكوماته
جماهيــر  خاضتهــا  مريــرة   تجربــة 
كوردســتان خــالل تســعة وعشــرين عامــا 
ــة  ــزاب البرجوازي ــذه األح ــلطة ه ــن س م
ــي  ــم تجن ــي  ل ــة الت ــك التجرب ــة، تل القومي
الجماهيــر خاللها ســوى البــؤس والحرمان 
ــاالت  ــات واالغتي ــق الحري ــار وخن واالفق
بالقــوة  واســكات كل صــوت معتــرض 
ــث ،  ــلطة البع ــه س ــا فعلت ــرار م ــى غ عل
ــة، فهــم فــي  ناهيــك عــن حروبهــم الداخلي
ــرقوننا،  ــلم يس ــي الس ــا وف ــرب يقتلونن الح
هــذا مــا تقولــه وتــردده الجماهيــر فــي 

ــم. اإلقلي
 هنــاك معادلــة عالميــة تشــمل كل دول 
ــم بعــد  ــم دون اســتثناء وهــي ان العال العال
ــم  ــون العال ــن يك ــوف ل ــا س ــة كورون ازم
قبــل هــذه االزمــة، وان التغييــر آت ال 
ــع  ــذي يجــب أن يدف محــال، ولكــن مــن ال
الســلطة  العالميــة،  االزمــة  هــذه  ثمــن 
العمــال  طبقــة  أم  الحاكمــة  الرأســمالية 

والمفقريــن؟  والكادحيــن 
التــي ســمعناها وســوف  كل الخطابــات 
هــذه  نيــة  علــى  تؤكــد  نســمعها الحقــا 
الطغمــة الرأســمالية فــي اجبــار الجماهيــر 
ــم  ــى دفــع فاتــورة هــذه األوضــاع أن ل عل

ــا الكادحــون  ــة ومعه ــة العامل ــادر الطبق تب
فــي انتهــاز هــذه األوضــاع وقلــب الطاولــة 
ــة وإيجــاد  ــى رؤوس الســلطات الحاكم عل
عالــم آخــر مختلــف تمامــا عــن عالــم 

ــس.  االم
كوردســتان  إقليــم  حكومــة  تكــون  لــن 
خــارج هــذه المعادلــة، فهــا هــي وبعــد 
مضــي كل هــذه األعــوام، يطــل علينــا 
ــن  ــنزيد م ــا س ــول لن ــا ليق ــس حكومته رئي

فقركــم فقــرا. 
ــر  ــل الجماهي ــتكون ردة فع ــاذا س ــرى م ت
هنــاك  المأســاوي؟  الطــرح  هــذا  إزاء 
طريقتــان للحــل، حالهمــا حــال العــراق 
وبقيــة العالــم، فأمــا أن تنجــح هــذه الطغمــة 
الطفيليــة فــي إعــادة انتــاج نفســها وتطبــق 
ــب  ــا أن ته ــددا، وأم ــار مج ــية االفق سياس
ومعهــم  والكادحيــن  العمــال  جماهيــر 
األخــرى  المجتمعيــة  االقشــار  جميــع 
التــي تلقــت الضربــة تلــو األخــرى نتيجــة 
ــان  ــد ح ــم  لق ــول له ــب لتق ــاتهم، ته سياس
وقــت الحســاب وحانــت اللحظــة التــي كنــا 
ــن ســلطتكم  ــم وم ــا للخــالص منك تنتظره

الفاســدة. 
وبنــاء  ســلطتكم  بنيــان  لــدك  األوان  آن 
واألمــان  بالحريــة  فيــه  ننعــم  مجتمــع 
ونضمــن العيــش الكريــم لنــا وألجيالنــا 

القادمــة. 
آن األوان لتضــم الجماهيــر في كوردســتان 
جميــع  نضــال  الــى  نضالهــا  صفــوف 
ــة  ــي العــراق كــي تشــكل جبه االحــرار ف
متراصــة تفــرض ارادتهــا وســلطتها عبــر 
مجالســها الثوريــة المنتخبــة وصــوال الــى 

ــع االشــتراكي. ــاء المجتم بن

عبدهللا صالح

إقليم كوردستان ، من سيدفع الثمن ؟
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صــوت اإلنتفاضة

STAY                HOME

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

العــراق  فــي  العاملــة  المــرأة  تواجــه 
اإلســالم  أحــزاب  حكــم  ظــل  فــي 
ــن االســتغالل  ــة م ــواع مختلف السياســي أن
واالضطهــاد، وليــس اخرهــا قــرار وزارة 
التربيــة فــرض إجــازة امومــة اجباريــة 
ــة،  ــهر الثاني ــتة األش ــات للس ــى المعلم عل
تســتلم فيهــا المعلمــة الراتب االســمي بدون 
المخصصــات التــي تشــكل النســبة األكبــر 
ــى  ــات ال ــع المعلم ــا دف ــب، مم ــن الرات م
ــودة  ــة بالع ــازة والمطالب ــذ االج ــض ه رف
للعمــل، رغــم حاجتهــن لفتــرة مــن النقاهــة 
ولرعايــة اطفالهــن، وهــو مــا يثقــل وينهــك 
ــبب  ــك بس ــر، وكل ذل ــذه األس ــة ه ميزاني
سياســة النظــام فــي خصخصــة اغلــب 

القطاعــات العامــة.

ــذا النظــام  ــذي يســلكه ه ــج ال ــذا النه ان ه
يمثــل حقيقتــه القائمــة علــى االســتغالل 
المــراءة  بحــق  والســيما  واالضطهــاد، 
العاملــة، فبــدال مــن أن يحاســب الفاســدين 
علــى الســرقات الكبــرى والمفضوحــة، 
أوان يلغــي االمتيــازات الخرافيــة للــوزراء 
اجراءاتــه  يســتهل  البرلمــان،  ونــواب 
التقشــفية باالعتــداء علــى حــق مــن حقــوق 
امومــة  إجــازة  فــي  الطبيعيــة  المــراءة 

مدفوعــة االجــر بالكامــل. 
تحــل  المشــاكل ال  ان هــذه  بــات جليــا 
ــبب  ــو س ــه ه ــام، ألن ــذا النظ ــل ه ــي ظ ف
ــا تتأتــى أهميــة توحيــد  حدوثهــا، ومــن هن

فــي  والعامليــن  العامــالت  نضــاالت 
والطلبــة  والكادحيــن  القطاعــات،  كل 
والمعطلــون عــن العمــل، وتنظيــم هــذه 
ــة،  ــة ثوري ــس جماهيري ــي مجال ــوى ف الق
فــي افــق اشــتراكي يرفــض كل اشــكال 
ويؤســس  واالضطهــاد،  االســتغالل 
لعالقــات انتــاج جديــدة، تقــوم علــى أســاس 
الحريــة والمســاواة وتوفيــر فــرص العمل، 
لــكل معطلــة  البطالــة  او ضمــان ضــد 
ــكن  ــر الس ــل، وتوفي ــن العم ــل ع او معط
والتعليــم  المتطــور  الصحــي  ولنظــام 
المجانــي، وإصــدار قــرارات فــي مصلحــة 

والعامليــن.  العامــالت 

سالم األخضر

المرأة العاملة ضحية إجراءات تقشف النظام القمعي الفاسد


