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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

خلــف التفجيــر اإلرهابــي الــذي ضــرب 
منطقــة البــاب الشــرقي وســط بغــداد 
أكثــر مــن ثالثيــن ضحيــة ومائــة جريــح 
بحســب اإلحصــاءات الرســمية، وغالبيــة 
ــن،  ــال والكادحي ــن العم ــم م ــا ه الضحاي
األذهــان  إلــى  التفجيــر  هــذا  ويعيــد 
التفجيــرات الدمويــة التــي راح ضحيتهــا 
اآلالف مــن المواطنيــن طــوال فترة حكم 
الطائفيــة  السياســي  اإلســالم  أحـــاب 
الكــورد  القومييــن  مــن  وشــركاؤهم 
والعــرب وغيرهــم مــن المشــاركين فــي 

ــذا النظــام.  ه
ــى مجـــرة بحــق العمــال  ــدام عل إن اإلق
الشــكل  بهــذا  وقتلهــم  والكادحيــن 
الوحشــي هــو أســلوب وعمــل تنظيمــات 
وهــي  المجرمــة  اإلرهابيــة  داعــش 
فــي  الخميــس  بتفجيــر  األول  المتهــم 
منطقــة البــاب الشــرقي وســط العاصمــة 
بغــداد، فهــم دائمــا مــا يقومــون بإعمالهــم 
فــي مســاطر العمــال واألســواق الشــعبية 
ــي  ــوف ف ــب والخ ــث الرع ــل ب ــن اج م
ــم  ــق تبنيه ــر، عــن طري ــوس الجماهي نف
ــذا  ــف، وه ــي وحشــي متخل ــر ظالم لفك
الفكــر والفعــل اإلجرامــي إنمــا يخــدم 
النظــام  بقــاء  النهائيــة  محصلتــه  فــي 

ومشــاريعه.
الحاكمــة  السياســية  المنظومــة  تعانــي 
المكونــات  أســاس  علــى  المبنيــة 

والطوائــف والقوميــات مــن االنقســامات 
وهــي  المـمنــة،  واألـمــات  العميقــة 
دون  االســتمرار  علــى  قــادرة  غيــر 
ــة الصراعــات،  ــال الحــروب وتغذي افتع
والســماح لإلرهــاب بالتوغــل وممارســة 

اإلجراميــة.  أنشــطته 
 إن واحــدة مــن أفضــل ســيناريوهات 
النظــام للبقــاء فــي الســلطة هــو محاولــة 
بيــن  صــراع  مــن  الصــراع  تحويــل 
جماهيــر العاطليــن والمفقرين والكادحين 
الممثلــة  البرجواـيــة  الســلطة  وبيــن 
للنظــام الرأســمالي ، وتحويــل الصــراع 
ــدم  ــة تخ ــات جانبي ــى صراع ــي إل الطبق
إطــراف النظــام ورعاتــه والدولييــن، 
التباكــي علــى ضحايــا التفجيــر  ومــا 
ــل أحـــاب وشــخصيات  ــر مــن قب األخي
مكشــوفة  باتــت  مســرحية  إال  النظــام 

األهــداف والغايــات.  
تعــد أجهـــة النظــام األمنية والتــي أذاقت 
ــة  ــوف المالحق ــف صن ــن مختل المنتفضي
انتفاضــة  انطــالق  منــذ  والتضييــق  
أكتوبــر عــن طريــق القتــل والخطــف 
فــي  لإلرهابييــن  شــريكا  واإلرهــاب، 
عملياتهــم اإلجراميــة، وهــي تقــف اليــوم 
عاجـــة إمــام أي فعــل إرهابــي يحصــد 
الجـــء  تتحمــل  فهــي  النــاس،  أرواح 
حــدث  عمــا  المســؤولية  مــن  األكبــر 
فــي منطقــة البــاب الشــرقي، باعتبارهــا 

الجهــة التــي تســيطر وتنتشــر بكثافــة 
ــة  ــا أن الحكوم ــادث، كم ــكان الح ــي م ف
ــة عــن  ــة مســؤولة مســؤولية كامل الحالي
إـهــاق أرواح المواطنيــن بفعــل تجاهلها 
وتقصيرهــا وانشــغالها بمشــاريع النهــب 

والمحاصصــة. 
األعمــال  مــن  الخــالص  يمكــن  ال 
كل  فــي  تضــرب  التــي  اإلرهابيــة 
مــكان كلمــا اشــتد الصــراع السياســي 
ــام  ــاء نظ ــام، إال بإنه ــاب النظ ــن أقط بي
المحاصصــة والنهــب والتبعيــة، عــن 
النظــام  مشــاريع  كل  رفــض  طريــق 
وترقيعاتــه، والخــالص منــه يتحقــق مــن 
خــالل االنتفاضــة وتقويتهــا، خصوصــا 
مــع الوعــي الشــعبي العــارم الــذي يحّمل 
الســلطة المســؤولية الكاملــة عمــا يحــدث 

ــة. ــر وبطال ــل وفق ــن قت ــر م للجماهي
نتضامــن مــع عائــالت ضحايــا التفجيــر 
ــاب الشــرقي  ــة الب ــي منطق ــي ف اإلجرام
ونواســي عائالتهــم وذويهــم ، ونديــن 
ــق  ــاب بح ــكال اإلره ــن أش ــكل م أي ش
المواطنيــن اآلمنيــن، ونحمــل حكومــة 
الكاظمــي ومــن خلفهــا األجهـــة األمنيــة 
كشــف  عــن  المســؤولية  لهــا  التابعــة 
تقــف وأراء  التــي  اإلرهابيــة  الخاليــا 

ــعة. ــة البش ــذه الجريم ــكاب ه ارت

بيان بشأن التفجير اإلرهابي في الباب الشرقي وسط 
العاصمة بغداد

لجنة بغداد – منظمة البديل الشيوعي في العراق
2021 /1 /21
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طارق فتحي

حســب مركـــ ميتــرو »للدفــاع عــن حقــوق الصحفييــن« فــأن 
ــر  ــن منتفضــي أكتوب ــابة م ــابا وش ــن 170 ش ــر م ــاك أكث هن
الجئــون فــي مــدن إقليــم كوردســتان مــن بطــش الســلطة 
ــان  ــلة اب ــال فاش ــة اغتي ــم تعــرض لمحاول ــياتها، اغلبه وميليش
االنتفاضــة وبعدهــا، جميعهــم مهــددون بالقتــل فــي حــال 
عودتهــم الــى مدنهــم، الــى اليــوم تأتيهــم رســائل التهديــد 
ــوم  ــى الي ــل ميليشــيات اإلســالم السياســي، ال ــد مــن قب والوعي
ــن«  ــي »العف ــاء العراق ــوم والقض ــى الي ــة، ال ــم مراقب وبيوته
يتوعدهــم بعقوبــات قاســية، يعيشــون حيــاة مؤلمــة جــدا، 
ــية  ــم المعيش ــرة، أوضاعه ــي شــقق صغي ــظ ف ــم يكت ــم منه قس
مأســاوية، المعونــات التــي تصلهــم مــن عوائلهــم تكفــي أليــام 
معــدودة فقــط، يعيشــون حــد الكفــاف، تهمتهــم األساســية هــي 
»التظاهــر«، أحدهــم صغيــر الســن جــدا -اقــل مــن 18 عامــا- 

ــيد«! ــب الس ــه »س تهمت

هــذا الواقــع البائــس لهــذه الشــبيبة التــي ارادت حيــاة أفضــل، 
ارادت عمــل، امــن، امــان، خدمــات، صحــة، تعليــم، نظافــة؛ 
ناضلــت بشــكل ســلمي ولــم تتخــل عــن ســلميتها، يحدوهــا امــل 
بالتغييــر، والخــروج مــن كابــوس ســلطة اإلســالم السياســي، 
هــذه الشــبيبة والقســم األكبــر منهــا صامــدون، لــم يبيعــوا 
أنفســهم للمشــترين مــن القــوى السياســية الفاســدة، مــع ان 

ــة. ــرة جــدا ومغري العــروض المقدمــة لهــم كبي

فــي مقابــل ذلــك الصمــود البطولــي، هنــا اللهــاث المحتــد علــى 
االنتخابــات، انتخابــات محســومة نتائجهــا مســبقا وبالقــوة، 
»ســني«  برلمــان  رئيــس  »كــوردي«  جمهوريــة  رئيــس 
ورئيــس وـراء »شــيعي« ال أحــد يفكــر ان يخــرج مــن هــذا 
ــذي  ــار السياســي ال ــد التي ــم تحدي ــل ان هــذه المــرة ت ــد، ب العق
ســيتولى رئاســة الــوـراء، وبالقــوة ايضــا، وبعــد كل هــذه 
النتائــج االنتخابيــة المعروفــة، هنــاك مــن يمنــي النفــس بالتغيير 
عبــر هــذه الممارســة، متوهمــا ان قــوى النهــب والفســاد والقتل 

ــة ســتعطيه المجــال والفســحة ألخــذ دوره. والذيلي

انتخابــات تجــري وســط قــوى مســلحة تجــوب الشــوارع تبحث 
عــن أي محتــج، تبحــث عــن أي معتــرض علــى وجودهــا 
او وجــود قادتهــا، تســتعرض بيــن الحيــن واألخــر قوتهــا 
ــر وتختطــف  ــال وتهج ــدد وتغت ــوارع، ته ــي الش ــكرية ف العس
ــط  ــري وس ــات تج ــم، انتخاب ــر بيوته ــا وتفج ــن له المعارضي
ــى هــش  ــع أمن ــات تجــري بواق ــي وشــيك، انتخاب صــراع دول
ووضــع سياســي علــى حافــة االنهيــار، انتخابــات تجــري 
واالالف مــن الشــبيبة مغيبيــن فــي ســجون الســلطة ومعتقــالت 

ــون؟ ــات يتحدث ــة انتخاب ــن أي ــرف ع ــيات، ال نع الميليش

شبيبة أكتوبر الجئون في كوردستان
والهرولة على االنتخابات


