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 يدعــو الكثيــر مــن الناشــطين والتنســيقيات والقــوى التــي ال تــرى 
االنتخابــات حــا لمعضــات الجماهيــر، فــي مختلــف المحافظات، 

الــى تظاهــرات جماهيريــة بالضــد مــن النظــام وقــواه وأحزابــه.
بــأن  متجــذرة،  جماهيريــة  إرادة  عــن  تعبــر  الدعــوات  هــذه 
ــة  ــن صح ــات م ــدام الخدم ــر وانع ــة والفق ــن البطال ــاص م الخ
وتعليــم وســكن و كهربــاء ومــاء والرفاهيــة للجماهيــر، مرهــون 
بالخــاص مــن النظــام الطائفــي والقومــي الــذي يحكــم العــراق، 
هــذا النظــام القمعــي الغــارق فــي الفســاد والمدعــوم مــن القــوى 
ــذي يعيــش بفعــل سياســاته  ــة، وال ــة والعالمي ــة اإلقليمي البرجوازي
ــه  ــم صراعــات أجنحت ــه عنهــا وتفاق ــر وفصل المناهضــة للجماهي
ــم  ــة، ممارســا أبشــع الجرائ ــة، فــي أزمــة متواصل ــواه المختلف وق
بحــق المواطنيــن مــن اجــل تجــاوز أزمتــه.  وهــذا مــا حصــل مــن 
ــم  ــذه الجرائ ــر ه ــن وآخ ــق المنتفضي ــل بح ــف وقت ــات خط عملي
عمليــة اغتيــال المعــارض السياســي إيهــاب الوزنــي فــي محافظــة 
كربــاء، وعلــى إثــر اغتيالــه أقدمــت قــوى االنتفاضــة علــى 
ــار  ــن أي ــرين م ــس والعش ــي الخام ــرات ف ــذه التظاه ــوة له الدع

ــاري. الج
إن هــذه الدعــوات تعبــر عــن حــرص حقيقــي وإصــرار منقطــع 
النظيــر للجماهيــر المحرومــة فــي العــراق علــى اســتكمال نضالها 
لحيــن إنهــاء نظام النهب والقتــل والمحاصصة القوميــة والطائفية، 
هــذا النظــام الــذي يســعى بــكل طاقتــه لتصويــر االنتخابــات علــى 
إنهــا المعبــر عــن إرادة الجماهيــر وعــن طريقهــا يمكنهــا التغييــر. 
ــى  ــوبة عل ــات المحس ــن التجمع ــد م ــاقت العدي ــد انس ــل فق وبالفع
ــات النظــام  ــي انتخاب ــى المشــاركة ف ــر للدعــوة ال انتفاضــة أكتوب
وقــواه الميليشــياتية، فــي ســعي انتهــازي لتمريــر سياســات الثــورة 
ــة  ــح خاص ــى مصال ــول عل ــل الحص ــن اج ــام وم ــادة للنظ المض
بعيــدا عــن مطلــب الجماهيــر األساســي وانتفاضــة أكتوبــر وهــو 
»الخــاص مــن النظــام«، ومــا دعــوات التظاهــر فــي الخامــس 
والعشــرين مــن أيــار إال ضربــة لــكل القــوى المنســاقة نحــو وهــم 

االنتخابــات ومشــروعها االنتهــازي.
يبقــى حــراك الجماهيــر وقدرتهــا النضاليــة علــى التغييــر ســابقا 
وحاليــا، رهــن العديــد مــن القضايــا األساســية، أولهــا مــا يتعلــق 
بتنظيــم جماهيــر العمــال والكادحيــن مــن كا الجنســين والشــبيبة 
ــي  ــم ف ــل، نضاالته ــن العم ــن ع ــات والمعطلي ــة والمعط الثوري
تتبنــى  بهــم  منظمــات وتجمعــات سياســية ومجالــس خاصــة 

مــن  بتحررهــم  متمثلــة  واقتصاديــة وفكريــة  أجنــدة سياســية 
الفقــر والبطالــة والمعيشــة المزريــة ولتحقيــق الحريــة والرفاهيــة 

ــن. ــع المواطني ــاواة لجمي ــة والمس والعدال
ــى  ــتقلة عل ــة المس ــوة الطبقي ــذه الق ــدرة ه ــدى ق ــق بم ــا ويتعل  كم
مســاندة وتوجيــه نضــاالت الجماهيــر الغفيــرة لتنظيــم نفســها فــي 
مجالس جماهيرية ثورية كأداة تحقيق إرادتها السياســية وكوســيلة 
نضالهــا المنظــم، وفــق رؤيــة سياســية تحرريــة واضحــة، لتعبئــة 
وقيــادة حراكهــا بمجملــه نحــو التخلــص مــن النظــام الحالــي، واال 
ــاء  ــدم بن ــتقل وع ــي المس ــم السياس ــض التنظي ــتت ورف ــأن التش ف
أدوات النضــال الجماهيــري الثــوري واعتماد العفوية والشــعارات 
الفضفاضــة وغيــاب التنظيــم والقيــادة السياســية النابعــة مــن قلــب 
ــة للشــغيلة والكادحيــن والشــبيبة الثوريــة نفســها،  الحركــة الطبقي
ــق  ــى طري ــأي مظاهــرات واعتصامــات ال ــؤدي ب ــا ســوف ت كله
ــا بشــتى  ــا وإنهائه ــى قمعه ــدرة عل ــول وتعطــي الســلطة الق مجه
ــى انتفاضــة  ــت، عندمــا فرضــت عل ــا فعل الطــرق والوســائل كم

أكتوبــر التراجــع واالنحســار.
نحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق نســاند كل 
واالســتمرار  للتظاهــرات  التحرريــة  الجماهيريــة  الدعــوات 
بحراكهــا الثــوري، ونقــف معهــا وندعمهــا بــكل قــوة، ألنهــا 
الطريــق الوحيــد القــادر علــى إنهــاء النظــام الحالــي وخطــوة 
مهمــة فــي مســيرة نضــال العمــال والكادحيــن والمضطهديــن 

للتحــرر مــن النظــام الرأســمالي والدولــة البرجوازيــة. 
هــذا، ونقــف فــي الصــف األول الداعــي لتنظيــم العمــل والنضــال 
عبــر التواصــل الدائــم وتشــكيل المجالــس الجماهيريــة فــي جميــع 
المجالــس والنقابــات  المــدن و األحيــاء والمناطــق، وتشــكيل 
المســتقلة  الجماهيريــة  والمنظمــات  والتجمعــات  واالتحــادات 
المعبــرة عــن مصالــح وتطلعــات الشــرائح المختلفــة مــن الطبقــة 
والمعطليــن عــن  والمعطــات  والكادحيــن  والشــغيلة  العاملــة 
العمــل، والمــرأة العاملــة والمضطهــدة والطلبــة مــن اجــل تمثيلهــم 

ــذري.  ــامل والج ــر الش ــو التغيي ــم نح وقيادته
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 ببالــغ الحــزن واالســى تلقينــا خبــر رحيــل الرفيــق العزيــز ســاالر 
ــليمانية  ــة الس ــي مدين ــداد، ف ــاالر الح ــم س ــروف باس ــار، المع جب

صبــاح يــوم 23 أيــار2021. 
دؤوبــا معروفــا  ناشــطا شــيوعيا  الرفيــق ســاالر جبــار  كان 
ومناضــا مــن اجــل حريــة ومســاواة االنســان منــذ شــبابه، حيــث 
كان عضــوا فــي المنظمــات والحلقــات الشــيوعية واليســارية فــي 
كوردســتان العــراق، واســتمر بالنضــال ضــد النظــام البعثــي فــي 
اطــار تلــك المنظمــات. شــارك بفاعليــة فــي الحركــة المجالســية 
ــي  ــتان  وف ــي كوردس ــداث آذار 1991 ف ــد أح ــت بع ــي انبثق الت
المجالــس الجماهيريــة فــي الســليمانية، وكان عضــوا فــي  الحــزب 

ــي كوردســتان.  ــي ف الشــيوعي العمال
ــى  ــدة وحت ــق ســاالر بنشــاط، وطــوال ســنوات عدي شــارك الرفي
يــوم رحيلــه فــي نضــاالت ومســاعي جماهيــر العمــال والكادحيــن 
والمحروميــن لنيــل حقوقوهــم وتحســين مســتواهم المعيشــي، 

وشــارك فــي نضــاالت الجماهيرضــد الســلطات الحاكمة وفســادها 
وخنقهــا للحريــات السياســية والمدنيــة والفرديــة، واكتســب بذلــك 
وبنضالــه مــن اجــل حريــة و مســاواة االنســان مكانــة ومحبوبيــة 

ــة والشــيوعية.  ــدى اوســاط اليســار والحركــة  العمالي ل
 فقــدان الرفيــق ســاالر خســارة كبيــرة للحركة الشــيوعية والعمالية 
فــي كوردســتان وعمــوم العــراق. نتقــدم بخالص مواســاتنا لزوجته 
ــي  ــه ف ــه ورفيقات ــع رفاق ــه وجمي ــه واصدقائ ــه وافرادعائلت واطفال

الحركــة الشــيوعية ونشــارك احزانهــم  جميعــا. 
ستبقى ذكرى الرفيق ساالر ونضاالته حية في وجداننا. 
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رحيل العامل الشيوعي المناضل ساالر جبار

كتب لينين يقول )من األفضل اقل، شرط ان يكون أحسن(.
ــو  ــي يدع ــار، الت ــرة 25 أي ــم ان تظاه ــب ان نعل ــدء يج ــي الب ف
لهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مجموعــة مــن الناشــطين 
وبعضــا مــن قــوى تشــرين، والتــي تأتــي عقــب اغتيــال الناشــط 
السياســي إيهــاب الوزنــي، هــذه المظاهــرة ســوف لــن تحقــق أي 

شــيء، وهنــاك عــدة أســباب لذلــك.
قــد يكــون الســبب األبــرز هــو مــكان التظاهــرة، فهــي ســتجري 
فــي بغــداد حصــرا، وفــي مــكان محــدد، بالتالي ســتكون ممارســة 

محــدودة، تنتهــي بعــد ســاعتين او ثــاث.
الســبب االخــر المهــم، هــو مطالــب هــذه التظاهــرة »اقالــة 
الوزنــي«،  قتلــة  وقائــد شــرطتها وكشــف  كربــاء  محافــظ 
بالنســبة للمطلــب األول قــد تنفــذه ســلطة اإلســاميين، فــا بــأس 
بالتضحيــة بمحافــظ او قائــد شــرطة، أكثــر مــن مــرة فعلتهــا قــوى 
ــر  ــو غي ــر فه ــب االخ ــبة للمطل ــن بالنس ــي؛ لك ــام السياس اإلس
واقعــي تمامــا، وال يمكــن تحقيقــه، فــاذا مــا ترجمنــا هــذا المطلــب 
الــى اللغــة السياســية الواقعيــة ســيكون بالشــكل التالــي »اســقاط 

ــام«. النظ
التجربــة االوضــح علــى ذلــك مــا فعلتــه قــوى الســلطة مــن 
ــت  ــة »ريهــام يعقــوب«، وقال ــى قتل ــاء القبــض عل مســرحية الق
ان مجموعــة تابعــة لميليشــيا العصائــب هــي مــن قتلــت الدكتــورة 
ريهــام، ثــم مــا الــذي جــرى؟ أطلــق ســراحهم واعتــذروا منهــم 
وكل ذهــب لحــال ســبيله، واســدل الســتار علــى هــذه المســرحية.

ــام وتحســين وغيرهــم  ــاء وعمــر وريه ــي وصف ــل الوزن مــن قت
المئــات، هــم ســلطة اإلســام السياســي، فــا يمكــن الحديــث 
عــن محاســبة قتلــة الوزنــي او الكشــف عنهــم؛ الــى اليــوم يقبــع 
المئــات مــن شــبيبة االنتفاضــة فــي ســجون الســلطة ومعتقــات 
الميليشــيات، ال أحــد يعلــم عنهــم شــيئا، وال أحــد يــدري هــل هــم 

ــوات. ــاء ام ام احي
ان تظاهــرة 25 أيــار كمــا قــال أحــد المنتفضيــن، ســتكون 
ــك،  ــي ذل ــأس ف ــوى تشــرين«، ال ب ــة لق ــوة الميداني ــات الق »ألثب
ثــم مــاذا؟ هنــا تتوقــف اليــات العمــل السياســي، ال يســتطيع قــادة 
ــو  ــذا ه ــد«، وه ــا بع ــي »الم ــر ف ــة التفكي ــع الثوري ــذه المجامي ه
الضعــف الحقيقــي لانتفاضــة، غيــاب الرؤيــة المحــددة وتشــتت 
العمــل، عوائــق صــادة جــدا؛ هــذا الضعــف هــو الســبب فــي عــدم 
تطــور االنتفاضــة وانتقالهــا الــى طــور آخر، هــذه العوائــق تبقيها 
ــي مكانهــا، وهــو مــا ســيعجل بأفولهــا، وبالنتيجــة  ــراوح« ف »ت

ــة. ــة والرجعي ــة تغــول ســلطة اإلســاميين النهاب النهائي
اذن ســتكون تظاهــرة 25 أيــار نــوع مــن حنيــن أليــام االنتفاضة، 
ســيلتقي األحبــة ليســتذكروا أيــام االنتفاضــة، وكيــف كانــوا 
يعيشــون بأمــل اســقاط النظــام، يســتذكرون األحبــة الذيــن قتلتهــم 
الميليشــيات والجيــش والشــرطة، يســتذكرون المغيبيــن مــن 
رفقائهــم فــي ســجون الســلطة والميليشــيات، وســتنتهي المظاهــرة 

ــي. ــي” الكاظم ــا مرشــح »التواث بوعــود يطلقه

بصدد تظاهرة 25 أيار


