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الصفحة االولى

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

                          فالدميري لينني

جالل الصباغ
فــي ظــل مــا يعيشــه العــراق والمنطقــة من 
أزمــات متالحقــة ومســتمرة، وســيطرة 
قــوى إســالمية او قوميــة او ليبراليــة علــى 
البلــد أو ذاك، ومــع  الســلطة فــي هــذا 
ــاب او ضعــف لألحــزاب والمنظمــات  غي
ــر االشــتراكي،  ــى الفك ــي تتبن ــة الت الثوري
واضــح  نظــري  اســاس  علــى  المبنــي 
ــا  ــع موضوعي ــرأ الواق ــس، يق ــر ملتب وغي
ويمثــل تطلعــات الجماهيــر فــي العيــش 
الرغيــد  والحريــة والعدالــة والمســاواة 
األنظمــة  مــن  الخــالص  ويعمــل علــى 
الجاثمــة علــى صــدور النــاس ومــا خلفتــه 
طائفيــة  أساســات  علــى  حــروب  مــن 
ــة مــن  ــة ومتغذي ــة، مدعوم ــة وقومي وديني
قــوى عالميــة امبرياليــة وقــوى إقليميــة 
لهــا مصالحهــا التوســعية علــى حســاب 

ــح الجماهيــر.  مصال
فــي ظــل هــذا الواقــع، هنالــك العديــد مــن 
األحــزاب والجهــات التــي تقــول بأنهــا 
ــي العــراق، لكنهــا  اشــتراكية وشــيوعية ف
إصالحيــة  أحــزاب  امــا  حقيقتهــا  فــي 
منهجهــا يعتمــد الحفــاظ علــى النظــام القائم 
والعمــل مــن داخــل هــذا النظــام ) الطائفــي 
القومــي المليشــياوي الفاســد والتبعــي ( 
مــن أجــل إجــراء اإلصالحــات مــن داخــل 

المنظومة. 
انتهازيــة  أدركــت جيــدا  الجماهيــر   أن 
مثــل هكــذا جهــات وميــزت بشــكل واضــح 
مــن يتحالــف مــع القتلــة واللصــوص مــن 
أجــل مصالــح معينــة، ومــن يمثــل هــدف 
الجماهيــر بالتغييــر الشــامل المبنــي علــى 

إرادة النــاس وتطلعاتهــا. 
كمــا أن هنالــك تيــارات أخــرى تعمــل 
داخــل العــراق تتبنــى هــي األخــرى الخــط 

تعانــي  لكنهــا  الشــيوعي،  االشــتراكي 
العزلــة امــا بســبب سياســتها المتخبطــة 
المنقوصــة  وقرأتهــا  الواقعيــة  وغيــر 
فــي  السياســية  االجتماعيــة  للحركــة 
ــاه  ــف تج ــن مواق ــدث م ــا ح ــراق، كم الع
عندمــا  بدايتهــا  فــي  أكتوبــر  انتفاضــة 
ــف  ــوف بص ــات الوق ــذه الجه ــت ه رفض
الجماهيــر كونهــا ال تعــرف مــن يحركهــا 
ومــا هــي دوافعهــا كمــا تعتقد هــذه الجهات 
فــي حينهــا، وهــو مثــال عــن عزلــة هــذه 

األطــراف وابتعادهــا عــن الجماهيــر.
فــي  الشــيوعي  البديــل  انبثقــت منظمــة 
ظــرف تاريخــي وصــل فيــه الصــراع الــى 
ــن  ــال والكادحي ــن العم ــه، بي ــى درجات اعل
والتحررييــن المطالبين بالعدالة والمســاواة 
التقســيمات  أشــكال  لــكل  والرافضيــن 
االثنيــة او الطائفيــة او المناطقيــة وبيــن 
طبقــة الرأســماليين الذيــن يتمثلــون فــي 
السياســي  االســالم  بأحــزاب  العــراق 
واالحــزاب القوميــة الكرديــة وغيرهــم من 
ــؤالء  ــرب - ه ــن الع ــن والقوميي الليبراليي
الذيــن يمثلــون أذرع القــوى الرأســمالية 
ــي  ــة الت ــات اإلقليمي ــة والبرجوازي العالمي
ــروات  ــاص ث ــل امتص ــن أج ــخرهم م تس
تهديــم  طريــق  عــن   - ونهبهــا  البــالد 
كل  وخصخصــة  والزراعــة  الصناعــة 

القطاعــات فــي البــالد. 
فــي هــذا الظــرف تشــكلت منظمــة البديــل 
الشــيوعي وهــي تعــي جيــدا حتميــة تفجــر 
ــى  ــام عل ــر ع ــم يم ــل ل األوضــاع، وبالفع
التأســيس حتــى انطلقــت انتفاضــة أكتوبــر، 
ــخ  ــي تاري ــدة ف ــة جدي ــة مرحل ــة بداي معلن
العــراق، يكــون الصــراع الطبقــي فيــه 
جليــاً وواضحــاً للعيــان، ورغــم حداثــة 

تشــكيلها فأنهــا لعبــت دورا طليعيــاً داخــل 
االنتفاضة. 

ــر موعــد انطــالق  ــن أكتوب ــل األول م فقب
ــة  ــت منظم ــراق، دع ــي الع ــة ف االنتفاض
البديــل إلــى ضــرورة تنظيــم الجماهيــر  
نفســها، وعملــت علــى المســتوى الميدانــي 
كمــا  األمــر  هــذا  علــى  واإلعالمــي 
دعــت وعملــت علــى تشــكيل المجالــس 
األداة  باعتبارهــا  الثوريــة  الجماهيريــة 
حــال  فــي  المنتفضيــن،  بيــد  الفاعلــة 
تحقيقهــا مــن أجــل العبــور باالنتفاضــة 
إلــى الضفــة األخــرى وتحقيــق أهدافهــا 
ــالص  ــر والخ ــلطة الجماهي ــة س ــي إقام ف

ــد.  ــي الفاس ــي القوم ــام الطائف ــن النظ م
الشــيوعي  البديــل  كانــت رؤى منظمــة 
ــاً  ــياً واجتماعي ــة سياس ــراق مدرك ــي الع ف
للواقــع، وكانــت سياســتها تجــاه االنتفاضــة 
معبــرة عــن آمــال الجماهيــر المنتفضــة 
الراغبــة فــي التغييــر، وكانــت تصوراتهــا 
وتنبؤاتهــا حــول مســتقبل االنتفاضــة دقيقــة 

بشــكل كبير. 
والتضييــق  المعارضــة  حجــم  رغــم 
والقــوى  المضــادة  الثــورة  قــوى  مــن 
خلقــت  المنظمــة  ان  اال  اإلصالحيــة، 
التنظيــم  بضــرورة  جماهيريــاً  وعيــاً 
ــة  ــوى االنتفاض ــا أرادت ق ــه اذا م وأهميت
أن  واســتطاعت  االنتصــار،  الرئيســية 
ــي  ــات الت ــق المعوق ــكل دقي تشــخص وبش
تقــف بوجــه تطــور االنتفاضــة، كمــا أنهــا 
ــكل  ــرت بش ــا عب ــا وبياناته ــر مواقفه وعب
دقيــق عــن أزمــة الســلطة وصراعاتهــا 
طريــق  خارطــة  ورســمت  الداخليــة، 

لخــالص الجماهيــر.  

يف احلاجة إىل البديل  
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طارق فتحي

تخــرج مذيعــة الحــدث الرا نبهــان تقــول 
ان هــذا فيديــو يمثــل لحظــة اختطــاف 
او لحظــة اغتيــال ألحــد الناشــطين او 
المعارضيــن لنظــام اإلســالم السياســي 
فــي العــراق؛ يتكــرر المشــهد المســرحي 
ــع  ــن تذي ــون الرا م ــد ال تك باســتمرار، ق
ــزال  ــد تكــون كريســتيان او جي ــر، ق الخب
او الراحلــة نجــوى، ال يهــم، المهــم ان 
المحلــل  او  المحــرر  يتعــب  ال  الخبــر 
لــدى  المذيعــة، فصياغتــه معروفــة  او 
ــو  ــن فيدي ــرت لقطــات م ــع، ))أظه الجمي
بثهــا ناشــطون علــى مواقــع التواصــل 
ــر لحظــة »اختطــاف -  االجتماعــي يظه
اغتيــال(( ذات الكلمــات، ذات المشــهد، 
نفــس العصابــات، نفــس القتلــة، وهــي 
علينــا  تمــر  التــي  اللحظــات،  هــي 
لحظــة «. فــي  ُخطــف  »لقــد  جميعــا 
منــذ أكثــر مــن عقــد ونصــف وعصابــات 
وتخطــف  تقتــل  السياســي  اإلســالم 
ــض  ــي بع ــرات، وف ــام الكامي ــذب ام وتع
األحيــان فــي بــث مباشــر، وعندمــا تثــار 
فصيــل  يبــدأ  العمليــة،  حــول  ضجــة 
مســلح مــن الســلطة بالتنديــد واالســتنكار، 
ويقــول »نحــن نرفــض هــذه االعمــال 
ــة«  ــة الدول ــد »هيب ــي تفق ــة الت االجرامي
وتنشــر الفوضــى«، وفــي كل مــرة يأخــذ 
الــدور هــذا الفصيــل او هــذه العصابــة 
ــاد  ــرة يع ــي كل م ــيا، وف ــك الميليش او تل
المشــهد، مــع تعديــالت بســيطة، واخرهــا 
حصــل  مــا  اخيرهــا،  ليــس  وبالتأكيــد 
للناشــطة األلمانيــة هيــال ميــوس، ومــع ان 
فعــل الخطــف عنــد الســلطة وعصاباتهــا 
وميليشــياتها هــو فعــل روتينــي جــدا، 
وتمارســه فــي كل لحظــة، وبــدون مشــقة، 

ناشــطة  حصلت-ألنهــا  ضجــة  ان  اال 
التحريــر  كناشــطي  وليــس  اجنبيــة- 
اليــوم  الــى  والذيــن  الســاحات،  وبقيــة 
لــم يعــرف عنهــم شــيئا، لكــن لنتخيــل 
تصــرف الســلطة فــي حالــة الخطــف، 
وهــو ليــس تخيــل بالكامــل فاغلبــه واقــع :
او  الرا  الحــدث  مذيعــة  تلتقــي 
ــم  ــد الكري ــزال بـ »عب كريســتيان او جي
رســول«  يحيــى  معــن،  ســعد  خلــف، 
وتســأله : واحــد،  شــخص  فكلهــم 
ســيد خلــف – معــن- رســول: كيــف تمــت 
 عمليــة »الخطــف، االغتيــال« برأيــك؟
خلــف –معــن- رســول: مثــل مــا تعرفيــن 
ان هنــاك عصابات وميليشــيات »منفلتة« 
قامــت بهــذا الفعــل الجبــان، وســنطارد 
ــا ! ــض عليه ــي القب ــات ونلق ــذه العصاب ه
الرا كريســتيان جيــزال: هنــاك ناشــطون 
بثــوا مقاطــع فيديــو توثق “لحظــة اغتيال-
خطــف”، وقــد أظهــرت صــور الفاعليــن 
 بشــكل واضــح، كيــف ســتتعاملون معهــم؟
خلــف –معــن- رســول: نعــم، اطلعنــا 
امــر  وقــد  الفيديوهــات،  هــذه  علــى 
ــكيل  ــلحة بتش ــوات المس ــام للق ــد الع القائ
»لجنــة« مــن وزارتــي الداخليــة والدفــاع 
واالمــن الوطنــي والمخابــرات لمعرفــة 
ــة . ــم للعدال ــم وتقديمه ــن ومالحقته الفاعلي
التلفزيونــي  اللقــاء  ينتهــي  هنــا  الــى 
بعــض  لكــن  الحــدث،  مــع  الروتينــي 
القضايــا تتفاعــل أكثــر، فيبــدأ »خلــف 
ــام  ــد الع ــن رســول« باالتصــال بالقائ مع
ــرج  للقــوات المســلحة ويخبــره انــه مح
وال يعــرف مــا يقــول لإلعــالم، ويترجــاه 
الميليشــيا،  »العصابــة،  ب  يتصــل  ان 
الفصيــل« ليطلقــوا ســراح المخطــوف-ه، 

ــة  ــددوا بجريم ــالم وين ــروا لإلع او ليظه
ــوات  ــام للق ــد الع ــل القائ ــال، يتص االغتي
المســلحة »الجعفــري، المالكــي، العبادي، 
بالفصيــل  الكاظمــي«  المهــدي،  عبــد 
ــم إطــالق ســراحه-ا . الخاطــف ويترجاه
ــال-  ــة االغتي ــدد بعملي ــدى الصــدر ين مقت
ــة  ــدد بعملي ــي ين ــس الخزعل الخطــف، قي
هللا  حــزب  كتائــب  االغتيال-الخطــف، 
تنــدد بعمليــة االغتيال-الخطــف، هــادي 
االغتيــال- بعمليــة  ينــدد  العامــري 
الخطــف، عمــار الحكيــم ينــدد بعمليــة 
الجمهوريــة  رئيــس  االغتيال-الخطــف، 
ــس  ــف، رئي ــة االغتيال-الخط ــدد بعملي ين
البرلمــان ينــدد بعمليــة االغتيال-الخطــف، 
رئيــس الــوزراء ينــدد بعمليــة االغتيــال-
بعمليــة  ينــدد  السيســتاني  الخطــف، 
ــن ال  ــد المتديني االغتيال-الخطــف، هللا عن
يقبــل »ينــدد« بعمليــة االغتيال-الخطــف، 
يرفضــون  جميعــا  هــؤالء  هــم  مثلمــا 
الفســاد والفاســدين، ويرفضــون تدخــل 
وجــود  ويرفضــون  الجــوار،  دوار 
الميليشــيات، ويطالبــون بحصــر الســالح 
بيــد الدولــة، انــه مشــهد غايــة فــي العبثية .
وتمــر لحظــة االغتيال-الخطــف علينــا 
ــع التواصــل  ــر مواق ــا عب ــا، ونراه جميع
الناشــطة  ســتخرج  حتمــا  االجتماعــي؛ 
جميعــا،  نتمنــى  مثلمــا  ميــوس  هيــال 
ولكــن مــن ســينقذ المختطفيــن المغيبيــن؟ 
ــل  ــا؟! وه ــهد عنده ــينتهي المش ــل س وه
القادمــة؟! المــرة  فــي  اســمنا   ســيدرج 
وهــل ســتخرج الرا نبهــان لتقــول »فيديــو 

يوثــق عمليــة االغتيال-الخطف«؟.
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