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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

يتبع لطفا....

موجــة  أيــام  عشــرة  ومنــذ  انطلقــت 
ــات  ــات واالعتصام ــن اإلضراب ــدة م جدي
واالحتجاجــات لعمــال األجــور والعقــود 
المطالبيــن برفــع األجــور والتخصيــص 
ــه،  ــي لقــرار 315 الحكومــي وتطبيق المال
بدأهــا عمــال تنظيــف بلديــة قضاء الشــامية 
فــي محافظــة الديوانيــة وســط العــراق. 
بســرعة  العمالــي  النضــال  هــذا  امتــد 
ليشــمل دائــرة المــاء فــي هــذه المدينــة 
وفــي غالبيــة األقضيــة والنواحــي ومركــز 
ــة،  ــذه الموج ــع ه ــن م ــة. بالتزام المحافظ
شــهدت مــدن النجــف والحلــة والكــوت 
والناصريــة والبصــرة احتجاجــات عمــال 
ــة؛  ــر الخدمي ــي الدوائ ــود ف األجــور والعق
والصحــة،  الكهربــاء  المــاء،  البلديــة، 
مطالبيــن بتطبيــق نفــس هــذا القــرار وضــد 
اســتقطاعات رواتــب العمــال والموظفيــن.  
 اســتخدم العمــال فــي هــذه الموجــة الجديدة 
ــر  ــة األكث ــيلتهم النضالي ــن النضــال وس م
تأثيــرا وهــو األضــراب عــن العمــل األمــر 
الــذي اظهــر بشــكل واضــح أهميــة وتأثيــر 
ــى مجمــل  هــذه الشــريحة مــن العمــال عل
ــال  ــع الخدمــي اليومــي.  واجــه العم الواق
المضربــون، وال يــزال، خــال هــذا العمل 
ــدة كإدارة  ــات عدي ــام وتحدي ــي مه النضال
اإلضــراب والحفــاظ علــى وحــدة العمــال 
ــراي العــام ومســاندة  وضــرورة كســب ال
ســكان المــدن لدعــم قضيتهــم ومطالبهــم.  
يــوم الخميــس المصــادف 2021-5-2، 
وفــي بغــداد العاصمــة، تظاهــر عمــال 
األجــور  وعمــال  العقــود  وموظفــو 
اليومييــن والمحاضريــن العامليــن بالمجان 
ومــن مختلــف المؤسســات الحكوميــة ومن 
جميــع المحافظــات، أمــام مبنــى وزارة 
الماليــة، مطالبيــن بتطبيــق القــرار المرقــم 
315.  أقدمــت القــوات األمنيــة الحكوميــة 
ــي  ــاص الح ــاق الرص ــا بإط ــى إثره عل

علــى المتظاهريــن حيــث جرحــت أعــدادا 
ــم.  منه

العقــود  وعمــال  عــدة،  ســنوات  منــذ 
قطــاع  فــي  اليومييــن  واألجــراء 
الكهربــاء والمــاء والصحــة وغيرهــا مــن 
المؤسســات الخدميــة الحكوميــة يعتصمون 
ويتظاهــرون بشــكل شــبه مســتمر لتحقيــق 
مطالبهــم المتمثلــة بالتثبيــت علــى المــاك 
الــى  األجــور  عمــال  وتحويــل  الدائــم 
عمــال بالعقــود. هــذا، ومنــذ أكثــر مــن 
احتجاجــات  تســتمر  ونصــف،  ســنة 
ــن عــن  ــات المهندســين المعطلي واعتصام
الخريجيــن وحملــة  وتظاهــرات  العمــل 
ــا والمحاضريــن العامليــن  الشــهادات العلي
بالمجــان وموظفــو وعمــال العقــود فــي 

بغــداد وبقيــة المحافظــات. 
أمــا فــي إقليــم كوردســتان، فــان تظاهــرات 
والموظفيــن  العمــال  واحتجاجــات 
وآخــر،  حيــن  بيــن  تنطلــق  والمعلميــن 
ومنــذ ســنوات عــدة، بوجــه عــدم دفــع 
ــم. كمــا  ــل حكومــة اإلقلي الرواتــب مــن قب
خــال  األخيــرة  تظاهراتهــم  وتحولــت 
شــهر كانــون األول 2020 فــي محافظــة 
ــا  ــى إثره ــى انتفاضــة، وعل ــليمانية ال الس
قُتــل عــدد مــن المتظاهريــن بســاح القــوى 

األمنيــة التابعــة لســلطات اإلقليــم.     
واإلضرابــات  االحتجاجــات  تجــري 
تصاعــد  وســط  الحاليــة  العماليــة 
التظاهــرات الليليــة الجماهيريــة فــي كثيــر 
مــن مناطــق وأحيــاء بغداد وفــي محافظات 
ــات  ــوء الخدم ــد س ــوب ض ــط والجن الوس
وتبعــات ماســي كورونــا والبطالــة والفقــر 
والحيــاة المعيشــية المزريــة المفروضــة 
هــذه  تشــكل  المواطنيــن.  علــى غالبيــة 
االحتجاجــات المناطقيــة تطــورا نوعيــا 
فــي الصــراع السياســي الجماهيــري ضــد 
الســلطات وامتــدادا النتفاضــة أكتوبــر، 

هــذه المــرة ليســت فــي الســاحات، بــل 
وإنمــا فــي األحيــاء والمناطــق حيــث يرفــع 
النظــام  رحيــل    شــعار  المتظاهــرون 

السياســي. 
السياســي واالجتماعــي  النضــال  بــات   
والكادحيــن  للعمــال  واالقتصــادي 
والمعطليــن والمعطــات عــن العمل خال 
ــي العــراق  ــد مــن الزمــن ف ــر مــن عق أكث
يتطــور بخطــى حثيثــة الــى األمــام ويتقــدم 
ــوم  ــا يحــدث الي ــي منحــى تصاعــدي. م ف
ــداد لهــذه المســاعي والنضــاالت.  هــو امت
ــر إلحاحــا وضــرورة  ــة األكث ــى المهم تبق
والمعطــات  والكادحيــن  العمــال  أمــام 
الوقــت  فــي  العمــل  عــن  والمعطليــن 
المســتقل  التنظيــم  بنــاء  الحاضــر، 
صفــوف  وتوحيــد  للعمــال  الجماهيــري 
ــكل  ــاره وبش ــي إط ــة ف ــم الراهن نضاالته
يكــون  البــاد.  صعيــد  علــى  موحــد 
العمــال  نضــال  إنجــاح  الصعــب  مــن 
الجماهيــري الحالــي بــدون توحيــد صفوف 
ونقابــات  تنظيمــات  وتأســيس  نضالهــم 
وشــبكات عماليــة جماهيريــة مســتقلة علــى 
صعيــد البــاد تضمــن االســتقال الطبقــي 

للعمــال.  والسياســي 
ــات  إن أي نجــاح تكســبه حركــة اإلضراب
الراهنــة  العماليــة  واالحتجاجــات 
علــى  وفرضهــا  مطالبهــا  تحقيــق  فــي 
الســلطات، يشــكل خطــوة الــى األمــام فــي 
معركــة العمــال الطبقيــة وتقويــةً إلرادتهــم 
هــذا  وســيكون  المســتقلة،  السياســية 
المكســب ليــس فقــط للعمــال فــي تحســين 
مســتواهم المعيشــي، وإنمــا يشــكل عنصــر 
تشــديد وتفاقــم أزمــة النظــام السياســي 
النظــام  لهــذا  وبالتالــي ضربــة  القائــم، 
بأكملــه وضربــة لفســاده وسياســة صــرف 
األمــوال العامــة علــى مشــاريعه السياســية 

القمعيــة.   والعســكرية 

النصر إلضرابات واحتجاجات عمال األجور والعقود والمحاضرين، 
واإلدانة الشديدة للقمع الحكومي الدموي لهم
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تديــن منظمــة البديــل الشــيوعي فــي 
العــراق بشــدة جريمــة قتــل متظاهــر 
مــن  أعــداد  وجــرح  الناصريــة  فــي 
المحاضريــن فــي بغــداد والتــي ارتكبتها 
القــوات األمنيــة الحكوميــة، وتديــن قمــع 
ــاي شــكل  ــوات لاحتجاجــات ب هــذه الق
كان، وتحمــل الحكومــة مســؤولية إلقــاء 
ــة  ــذه الجريم ــي ه ــى مرتكب ــض عل القب

ــا.   ــف ورائه ــن يق وم
البديــل  منظمــة  وتتضامــن  كمــا 
الشــيوعي وتناضــل جنبــا الــى جنــب 

مــع عمــال العقــود واألجــراء اليومييــن 
بالمجــان  العامليــن  والمحاضريــن 
لتحقيــق أهدافهــم ومطالبهــم. وتدعــوا 
عــن  والمدافعيــن  التحرريــن  جميــع 
الحريــة ورفاهيــة الجماهيــر فــي العراق 
الــى التضامــن مــع العمــال المضربيــن 

مطالبهــم.  لتحقيــق  والمحتجيــن 
واالتحــادات  النقابــات  وتناشــد  كمــا، 
واألحــزاب  العالــم  فــي  العماليــة 
وجميــع  اليســارية  والتنظيمــات 
المدافعيــن عــن حقــوق العمــال للتضامن 

ــي  ــراق ف ــي الع ــة ف ــة العامل ــع الطبق م
نضالهــا، وإدانــة الحكومــة المركزيــة 
لقيامهــم  كوردســتان  إقليــم  وحكومــة 
بقمــع المتظاهريــن وعــدم اســتجابتهم 
ــن  ــال والموظفي ــة للعم ــب العادل للمطال
بالمجــان.  العامليــن  والمحاضريــن 

منظمــة البديــل الشــيوعي فــي 
ق لعرا ا

4-5-2021

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تناقلــت 
ــة العباســية أنجــزت  ــاده أن العتب ــرا مف خب
بنــاء ٨0 بالمئــة مــن منــزل الشــاب أحمــد 
المهنــا الــذي قتــل مــع حوالــي ثاثيــن 
ــدة  ــي واح ــنك، ف ــة الس ــي منطق ــن ف آخري
مــن المجــازر الوحشــية التــي ارتكبتهــا 
المليشــيات بالتواطــؤ مــع قــوى األمــن 
ــي  ــن ف ــة المتظاهري ــن حماي ــؤولة ع المس

ســاحتي التحريــر والخانــي. 
العتبــة  تحــاول  بســاطة  بــكل  هكــذا 
المؤسســات  مــن  واشــباهها  العباســية 
والشــيعي،  الســني  ن  )الوقفــ�ي الدينيــة 
ــة،  ــية والكاظمي ــة والعباس ــات العلوي العتب
للقــوى  التابعــة  الخيــرة  المؤسســات 
واالحــزاب االســامية( ان تصــور نفســها 
المدافــع عــن الفقــراء والمظلوميــن واأليتام 
واألرامــل وغيرهــم مــن الفئــات المهمشــة، 
عــن طريــق بعــض الهبــات والمــدارس 
امــام  شــيئا  تعنــي  ال  والتــي  وغيرهــا، 
حجــم األمــوال المنهوبــة مــن قبــل أقطــاب 
النظــام الــذي تشــكل فيــه المؤسســة الدينيــة 

ركنــا أساســيا. 
ــراق  ــم الع ــذي يحك ــي ال ــام الطائف ان النظ
مــن  كبيــرا  جــزءا  يســتمد  اليــوم، 
الدينيــة  المؤسســات  خــال  مــن  بقــاءه 
والحــوزات  والعتبــات  األوقــاف  أمثــال 
والجوامــع، وكل الحــروب الطائفيــة التــي 
خاضهــا النظــام واقطابــه، صــارت بغطــاء 
ــا  ــق خطابه ــن طري ــات ع ــذه الجه ــن ه م

المبــرر والداعــم والمؤســس للمليشــيات 
واالحــزاب التــي مارســت أبشــع أنــواع 
ــاس.  ــق الن ــار بح ــر واالفق ــل والتهجي القت
ان الثــورة علــى النظــام ال يمكنهــا تحقيــق 
أهدافهــا دون الثــورة علــى هذه المؤسســات 
ــر،  ــة للجماهي ــم والخراف ــع الوه ــي تبي الت
وتمــارس الزيــف والكــذب والدجــل بشــكل 
متواصــل، فمــن دونهــا ال يمكــن ألحــزاب 
وقــوى االســام السياســي ان تســتمر بهــذه 
الطريقــة، والمعوليــن علــى هــذه الجهــات 
الرجعيــة فــي الوقــوف بصــف المطالبيــن 
بالتغييــر، امــا منتفعيــن مــن بقــاء النظام او 
مخدوعيــن وواقعيــن تحــت تأثيــر الدعايــة 

التــي يمارســها رجــال الديــن.
ــة  ــات الديني ــه المؤسس ــا تدعي ــم كل م رغ
والخيريــة مــن وقوفهــا بالضــد من الســلطة 
ونهبهــا وقمعهــا، إال أن هــذا االدعــاء بــات 
ــار  ــة مــن المجتمــع، باعتب مكشــوفا للغالبي
المؤسســة الدينيــة والطائفيــة فــي خدمــة 
النظــام الدينــي والطائفــي بشــكل دائــم، بــل 

إن وجودهــا مــن وجــوده. 
عــن  السياســية  الفئــة  عــزل  يمكــن  ال 
ــع  ــاتهم، فجمي ــن ومؤسس ــال الدي ــة رج فئ
ــز  ــا اهت ــى م ــم ومت ــون بتناغ ــؤالء يعمل ه
النظــام كمــا حصــل ويحصــل منــذ انطــاق 
كشــرت  مــا  متــى  أكتوبــر،  انتفاضــة 
ــن  ــاف ع ــوزات واألوق ــات والح المرجعي
ــا كل  ــي. وم ــا الحقيق ــان وجهه ــا وب أنيابه
ــاب  ــع والكت ــة والمواق ــوش اإللكتروني الجي

والفضائيــات والصحــف التــي تدافــع عــن 
ــواق تحــاول  ــة ســوى أب المؤسســات الديني
ــن  ــدة ع ــات بعي ــذه الجه ــور ان ه ان تص
السياســية، وليــس لهــا هــم ســوى التبــرع 

بعــاج المرضــى ورعايــة األيتــام!
ــد  ــة احم ــا لعائل ــية بيت ــة العباس ــي العتب تبن
المهنــا، وهــي تعلــم جيــدا أن مــن قتلــه 
ــيات  ــم المليش ــن ه ــه المنتفضي ــو ورفاق ه
الذيــن تأسســوا بفتــوى دينيــة مــن عندهــم، 
ــاك بينمــا يســاهمون  ــا وهن ــا هن ــون بيت يبن
فــي عيــش الماييــن بالعشــوائيات، ومــدن 
الصفيــح. يمتلكــون المستشــفيات الخاصــة 
او  افتتــاح  يمنعــون  الوقــت  ذات  وفــي 
إنشــاء اي مستشــفى حكومــي. يفتتحــون 
الجامعــات والمــدارس الخاصــة بهــم، بينما 
ماييــن الطلبــة بــا تعليــم حقيقــي بفضــل 
ــون  دعمهــم ورعايتهــم للصــوص. يتصدق
بوجبــة طعــام هنــا او هنــاك بينمــا اماكهــم 
لنــدن وطهــران واإلمــارات تقــدر  فــي 

بالمليــارات!!
ــق دون  ــام ال يتحق ــن النظ ان الخــاص م
الخــاص مــن هيمنــة المؤسســات الدينيــة 
علــى ثــروات الجماهيــر، وهــذا األمــر 
غيــر قابــل للتحقــق دون رفــع القدســية عــن 
هــذه الجهــات والعمــل علــى محاســبتها 
وازاحتهــا عــن أي قــرار يتعلــق بحيــاة 

ــر. ــتقبل الجماهي ومس

المؤسسات الدينية وبيع األوهام للجماهير 


