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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

ً لبقاء النظام مزيدا من الفقر والبطالة والبؤس ثمنا
جالل الصباغ 

مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  صــرح 
قــوى  بــه  جــاءت  الــذي  الكاظمــي 
والقوميــة  الطائفيــة  المحاصصــة 
ــام  ــأن النظ ــا، ب ــا وإقليمي ــوم دولي والمدع
ــم تجــرى مــا  ــو ل ــار فيمــا ل مهــدد باالنهي
وصفهــا ب« عمليــة قيصريــة لإلصالح« 
فــي إشــارة إلــى خفــض قيمــة الدينــار 
يعنــي خفــض  والــذي  الــدوالر  مقابــل 
ــد  ــبة تزي ــن بنس ــرائية للمواط ــة الش القيم

بالمئــة. العشــرين  عــن 

ــار  ــة الدين ــض قيم ــى تخفي ــل عل إن العم
وتخفيــض رواتــب العامليــن فــي القطــاع 
علــى  الضرائــب  وزيــادة  الحكومــي 
المواطنيــن الذيــن يرزحــون أساســا تحــت 
ظــروف معيشــية كارثيــة بفعــل هيمنــة 
مقــدرات  علــى  اللصــوص  مــن  شــلة 
الوقــود  ســعر  رفــع  ومنهــا  الدولــة، 
ــاءت  ــي ج ــراءات الت ــن اإلج ــا م وغيره
طرحتهــا  التــي  البيضــاء  الورقــة  فــي 
ســابق،  وقــت  فــي  الكاظمــي  حكومــة 
ســيفاقم مــن معانــاة النــاس بدرجــة كبيــرة.

والمليشــيات  واإلرهــاب  القمــع  نظــام 
علــى  وأوشــك  أركانــه  اهتــزت  الــذي 
الســقوط بفعــل انتفاضــة أكتوبــر، يقــدم 
تطبيقــا  اإلجــراءات  هــذه  علــى  اليــوم 
والبنــك  النقــد   صنــدوق  لسياســات 
الدولييــن ومــن خلفهمــا القــوى الرأســمالية 
العالميــة وباالتفــاق مــع جميــع القــوى فــي 
الســلطة التــي تعمــل منــذ أكثــر مــن ســبعة 
عشــر عامــا علــى فــرض نظــام الليبراليــة 

الجديــدة.

الحقيقــة  لحظــة  حانــت  وقــد  اليــوم 
كمــا يقولــون، وكشــرت قــوى النظــام 
ــوت  ــن ق ــد م ــش المزي ــا لتنه ــن أنيابه ع
ــد  ــم بمزي ــل كاهله ــم وتثق ــراء ولحمه الفق
مــن اإلجــراءات التعســفية التــي تعمــق 
بفعــل  المعذبــة  الجماهيــر  بــؤس  مــن 
سياســات النهــب والمحاصصــة وســيطرة 
ــى  ــيات عل ــل والمليش ــات والعوائ العصاب

ثــروات البــالد.

 خطــوة حكومــة الكاظمــي األخيرة جاءت 
بمباركــة وتوصيــة مــن جميــع األطــراف 
ــا  ــن دعمه ــي تره ــة الت ــة والدولي اإلقليمي
للنظــام وإطرافــه بتطبيــق هــذه السياســة، 
ومجموعــة اللصــوص التــي تســيطر على 
ــة، ال يهمهــم شــيء ســوى  مفاصــل الدول
ــم  ــل أنه ــى كرســي الســلطة، ب ــم عل بقائه
جــاءوا علــى ظهــر الدبابــة األمريكيــة مــن 
ــا  ــي هدفه ــق هــذه السياســة الت اجــل تطبي
بيــد  الشــعب وتســليم مقدراتــه  تجويــع 

ــة.   ــة والدولي القــوى اإلقليمي

ــش  ــام وح ــوم أم ــراق الي ــر الع إن جماهي
ــة  ــه الهادف ــن أفعال ــف ع ــن يتوق ــر ل كاس
لتحويــل البــالد إلــى مجــرد ســاحة وســوق 
يملكهــا حفنــة مــن البلطجيــه والنهابيــن 
مــن إبطــال مسلســل العمليــة السياســية 
اســتكمال  ودون  اإليرانيــة،  األمريكيــة 
والعمــل  السياســي  لعملهــا  االنتفاضــة 
ــلطة  ــتبداله بس ــام واس ــقاط النظ ــى إس عل

أيــام  علــى  مقبلــون  فإننــا  الجماهيــر، 
ــن  ــه م ــا وقتام ــر ســوادا بؤس ــنين أكث وس

الســنوات الســابقة. 

أمــام العمــال والموظفيــن والمتقاعديــن 
والتحررييــن الذيــن يحلمــون بعيــش رغيد 
ــة واالشــتراكية  ــاواة والعدال ــن المس يضم
الطاولــة علــى  لقلــب  ثمينــة  ، فرصــة 
عــن  وذلــك  بأرزاقهــم،  المتاجريــن 
ــد  ــي تعي ــن الوســائل الت ــد م ــق العدي طري
إلــى بداياتهــا بــل وتدفعهــا  االنتفاضــة 
إلــى تحقيــق النصــر الحتمــي علــى قــوى 
اإلســالميين  مــن  والمليشــيات  الظــالم 
عــن  وذلــك  والليبرالييــن،  والقومييــن 
طريــق تنظيــم هــذه الجماهيــر لنفســها 
ــادرة والدعــوة للوقــوف  واخــذ زمــام المب
طريــق  عــن  اإلجــراءات  هــذه  بوجــه 
المدنــي  والعصيــان  العــام  اإلضــراب 
ــز  ــة قاصمــة للنظــام المهت ــه ضرب وتوجي

أساســا.  والمتهــرئ 

ليــس أمــام المتضرريــن مــن سياســات 
حكومــة الكاظمــي ومــن خلفهــا جميع قوى 
النظــام ســوى الثــورة وكســر األغــالل 
التــي يكبلــون بهــا، وليــس إمامهــم شــيء 
يخســرونه ســوى هــذه األغــالل، وكنــس 
ــي  ــم ف ــه ورميه ــام ومخلفات ــاالت النظ حث
مزبلــة التاريــخ باعتبارهــم إحــدى الحقــب 
المظلمــة والتعيســة فــي حيــاة العراقييــن.
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الكاظمــي نســبة الــى مدينــة الكاظميــة صاحبــة الغالبيــة فــي 
التشــيع اإلســالمي والكاظمــي نســبة الــى االمــام االثنــي  
عشــري الســادس للشــيعة فــي العــراق موســى الكاظــم، وهــذا 
هــو لقــب رئيــس وزراء العــراق الحالــي مصطفــى الكاظمي.
الورقــة  المؤقتــة  الســيد >الكاظمــي< وجكومتــه  طــرح  
البيضــاء أو التــي تدعــى بالبيضــاء ولكنهــا ســوداء فــي حقيقــة 

ــدى ســواد الشــعب. االمــر ل
تتضمــن هــذه الورقــة المكونــة مــن أكثــر مــن تســعين صفحــة 
تصــورات او رؤى خياليــة عــن تعديــل الوضــع االقتصــادي 

العراقي.
هــذا الســيد النجيــب أبــن الســادة النجبــاء!!! لــم يتــرك شــاردة 
ورقتــه  فــي  وضمنهــا  اال  الشــعب  أذيــة  فــي  واردة  وال 

البيضســوداء.
وانــا اســتمع للخالــد أبــو خالــد » ســعدي الحلــي« وهــو يقــول 

اريــد أســألك، وليســأل جــواب يريــد:
ماذا تريد من هذه الورقة السوداوية؟ وال من مجيب!

ــة  ــعر العمل ــع س ــود ورف ــعر الوق ــع س ــة رف ــن الورق تتضم
األجنبيــة مقابــل العملــة الوطنيــة وتشــجيع االســتثمار األجنبي 
ومنحــه التســهيالت الجمركيــة وبيعــه العملــة األجنبيــة بســعر 
ــل  ــع الرســمي وتقلي ــن ســعر البي ــل م ــي أق > الســوق < يعن
نســب مخصصــات الموظفيــن الــى النصــف وغيرهــا الكثيــر.
جــاء الكاظمــي كمــا هــو معلــوم للقاصــي والدانــي بموجــب 
أطرافهــا  وجــوه  معروفــٍة  طائفيــة  محاصصــة  صيغــة 
ــر  ــخص أكث ــة بش ــادل زوي ــرف ع ــرم المخ ــتبدال المج الس
ــار  ــكان اختي ــه ف ــراً، من ــر مك ــامة وأكث ــر وس ــاً وأكث اجرام
األقطــاب للكاظمــي، ليــس لشــيء اال الســتمرار بقاءهــم فــي 

ــره. ــى أم ــى عل ــعب المبتل ــذا الش ــم ه حك
ــتبدال –  ــل اس ــن أج ــم م ــي انتفاضته ــباب ف ــرج الش ــم يخ ل
ــادة. ــا س ــماء ي ــس باألس ــوع لي ــالوي - الموض ــوي بع اعلي

ــة  ــي انتفاض ــباب ف ــه الش ــن اجل ــرج م ــذي خ ــوع ال الموض
ــى الوطــن، وطــن  ــى وطــن بمعن ــر هــو الحصــول عل أكتوب

ــم.  ــش الكري ــز والعي ــاواة والخب ــة والمس ــن الكرام يضم
هذ هو الوطن ان كنتم ال تفهمون معنى الوطن.

الوطــن ليــس قطعــة مــن ارض يبــاب وانمــا مجتمــع متحــاب 
ومتكاتف.

مــع  عائلتــي،  مــع  بســالم  أعيــش  أن  ســادة  يــا  الوطــن 
أصدقائــي.

ــن  ــلطة الدي ــل س ــدون تدخ ــي ب ــع ندمائ ــادم م الوطــن ان اتن
والمذهــب.

الوطــن ان أقــول مــا أريــد فيمــا يخــص مصلحــة النــاس 
حولــي بــدون تدخــل الســلطة الحاكمــة.

ــي ال  ــل.. وبالتال ــع والمعم ــي المصن ــل ف ــو العام ــن ه الوط
وطــن.

آلنه ليس للعامل وطن..
وكمــا قــال الشــاعر الراحــل طــارق ياســين فــي رائعتــه حلــب 

ــن غريبة: ب
> حلب يبني رايد دولة للفقرة <!

مامش دولة للفقرة !!
راح نرجع الكم ونسولف قصة حلب ابن أغريبة.

الورقة البيضة واأليام السودة
عوض الصالح


