
حركة ضد البطالة بين 
اإلمكانات والواقعية

لقــد وعدنــا فــي مقالنــا )مهمــات 
خضــم  فــي  الشــيوعيين 
فــي  السياســية  األوضــاع 
مقــال  فــي  التحــدث  العــراق( 
حركــة  تنظيــم  عــن  منفصــل 
ــوض  ــل الخ ــة. وقب ــد البطال ض
االمكانــات  عــن  بالحديــث 
ــة  ــذه الحرك ــم ه ــة لتنظي الواقعي
التــي هــي بالحقيقــة حركــة ضــد 
الفقــر فــي المجتمــع، نفنــد كل 
لحكومــة  الكاذبــة  االدعــاءات 
العاطليــن  بتوظيــف  الكاظمــي 
فــرص  وتوفيــر  العمــل  عــن 
ــارئ ان تشــكيل اللجــان الخاصــة  ــن للق ــر تشــجيع القطــاع الخــاص، و نبي العمــل عب
بالقضــاء علــى الفســاد ليســت اكثــر مــن مســاعي إلنتــاج تضليــل الجماهيــر، ومحاوالت 
الســتمرار الفقــر والعــوز فــي المجتمــع وتنصــل الحكومــة مــن مســؤوليتها تجــاه توفيــر 
فــرص العمــل والعيــش الكريــم لحســاب الطبقــة الطفيلــة الفاســدة التــي تمثلهــا اليــوم فــي 

المليشــياتية. بذراعهــا  المجرمــة  السياســي  اإلســام  ســلطة  وهــي  العــراق، 
 وســعينا لتفنيــد ادعــاءات حكومــة الكاظمــي وقبلهــا العبــادي والمالكــي حــول القضــاء 
علــى الفســاد وتوفيــر فــرص العمــل، هــو إثبــات حقانيــة شــعار )فرصــة عمــل مناســب 
أو ضمــان بطالــة(، وبالتالــي تبديــد االوهــام التــي تنثرهــا الطبقــة البرجوازيــة الطفيليــة 
حــول ان االقتصــاد العراقــي هــو ريعــي ويعتمــد فقــط علــى النفــط، لوضــع االغــال 
ــس  ــة دون م ــل للحيلول ــل والعاط ــقيها العام ــة بش ــة العامل ــن الطبق ــى ذه ــود عل والقي

االمتيــازات الماديــة واحتكارهــا لتلــك الطبقــة لــكل مقــدرات المجتمــع.
أوهام القطاع الخاص واالستثمار في العراق:

البــد مــن االشــارة ان البطالــة هــي ظاهــرة مازمــة للنظــام الرأســمالي. ليــس هنــاك 
بلــد فــي العالــم خالــي مــن البطالــة طالمــا هنــاك عاقــات إنتــاج رأســمالية. وال يمكــن 
للرأســمالية كنظــام اقتصــادي التخلــص مــن ظاهــرة البطالــة بســبب بنيتهــا الموضوعية. 
ــر  ــا لتطوي ــة دائم ــماليين انفســهم، بحاج ــن الرأس ــة بي ــي ســوق المنافســة والمزاحم فف
وســائل إنتاجهــا لتصنيــع ســلع باقــل التكاليــف كــي تكــون قــادرة علــى مزاحمــة بقيــة 
ــة المتطــورة وإدخــال وســائل  ــى المكنن ــة بحاجــة ال الســلع االخــرى. وان هــذه العملي
تكنولوجيــة متطــورة التــي تعنــي بالنتيجــة التقليــل مــن األيــدي العاملــة. وبنفــس القــدر 
التــي تطــرح عاقــات االنتــاج الرأســمالية بشــكل موضوعــي فــي كل دورة اقتصاديــة 
جيــش مــن العمــال الــى ســوق البطالــة، بنفــس القــدر ان نفــس النظام الرأســمالي يســتغل 
ــر تخفيــض األجــور وفــرض  ــن لتشــديد اســتغالهم عب ــن العمــال العاطلي المنافســة بي
ســاعات عمــل طويلــة وشــروط عمــل قاســية لتعويــض األربــاح التــي تخســرها لصالــح 
تطويــر وســائل اإلنتــاج التــي تعنــي انخفــاض ميــل الربــح.     التتمــة )ص2(...

تعديل المادة 57، والتباكي الكاذب 
على »حقوق اآلباء«!

فــي خطــوة معاديــة أخــرى للمــرأة 
ــت  ــي العــراق، ُوِضعَ ــة ف والطفول
علــى طاولــة »مجلــس الانــواب« 
مشــروع تعديات على المــادة 57 
مــن قانــون األحــوال الشــخصية 
بحضانــة  والمتعلــق  العراقيــة 
ــراءة  ــس ق ــل. وأجــرى المجل الطف
اوليــة للتعديــات المقترحــة. إن 
محــور هــذه التعديــات هــو انتزاع 
االب او عائلــة االب للطفــل مــن 
احضــان أمــه المطلقــة حيــن يبلــغ 
ــن  ــل م ــر أو اق ــن العم ــابعة م الس

ــت. ــذا، إن تزوج ه
إن مــن يقــف وراء طــرح هــذه االمــر ومســاعي تحشــيد القــوى مــن حولــه هــو معســكر 
الرجعيــة اإلســامية، العشــائرية، الذكوريــة وإجمــاالً كل القــوى المعاديــة للمــرأة والطفولــة 
وإلنســانية اإلنســان وكل القيــم والمثــل العصريــة والمتمدنــة. إنــه معســكر كان والزال لــه 

دور أساســي فــي كل الخــراب والدمــار الــذي لحــق بالمجتمــع لمــا يقــارب العقديــن.
تأتــي هــذه الخطــوة اســتغاال ألوضــاع يغــط المجتمــع فيهــا، فــي ألــف مصيبــة ومصيبــة. 
مــن فقــر، جــوع، بطالــة، انعــدام حقــوق وحريــات، غيــاب الخدمــات وانعــدام األمــان، فســاد 
ونهــب، اســتهتار المليشــيات والمافيــات وتهديدهــا للمجتمــع بالحــروب وأعمــال الجريمــة 
المنظمــة  و....الــخ. وثمــة مؤشــرات كثيــرة يوميــة علــى مخاطــر انــزالق المجتمــع فــي 
ــاء المجتمــع كمجتمــع  ــداداً للصــراع االقليمــي او العالمــي. إن بق ــة ســواء امت حــرب دامي
عــادي ومتعــارف عليــه، هــو تحــت الســؤال أكثــر مــن أي وقــت مضــى. بيــد إن كل مــا 
ــى اي  ــرد عل ــا ال ــا القرووســطية هــذه. ال يهمه ــع بأجندته ــوى هــو الدف ــه هــذه الق ــر ب تفك
ــج، المتقاعــد، ذوي  ــل، الشــاب، الخري ــاق الطف ــي تمســك بخن ــن المعاضــل الت ــة م معضل
االحتياجــات الخاصــة والمشــردين و... ماييــن البشــر! إن هــذه القــوى التــي لشــدة معاداتهــا 
لإلنســان ال يهمهــا أي شــيء ســوى الدفــع بأجندتهــا السياســية واالجتماعيــة المقيتــة، إغــراق 

المجتمــع بقيمهــا وتقاليدهــا وأفكارهــا االسامية-العشــائرية الباليــة.

ادعاءات وتحريفات!
إن دعــاة هــذا المشــروع وأبواقهــم االعاميــة وخدمهــم مــن محاميــن و«مثقفيــن« وغيرهم 
يحّرفــون القضايــا عــن ســوء نيــة وقصــد. لقــد تــم إقــرار مــادة 57 الخاصــة بـ«حضانــة 
ــار  ــام 1986. وس ــود لع ــا يع ــرأ عليه ــل ط ــر تعدي ــام 1959، وإن اخ ــل« ع األم للطف
ــم  ــا ل ــذا الخصــوص، كم ــر به ــدة، دون مشــكلة تذك ــود المدي ــك العق ــع، طــوال تل المجتم
تكــن قضيــة تذكــر فــي المجتمــع. فمــا الــذي جــرى بحيــث »يقيمــوا الدنيــا وال يقعدوهــا« 
اليــوم حــول »الحيــف الواقــع علــى اآلبــاء« او حــول كــون المــادة 57 هــي »مؤامــرة كــي 

يعيــش الطفــل يتيــم االب«؟! لمــاذا نســمع اآلن بمثــل هــذا االدعــاءات؟!
التتمة )ص3(...

االسبوعيــــة

FORWARD أساس االشتراكية
اإلنسان ...

االشتراكية حركة 
اعادة الخيار 
لالنسان

تصدر كل يوم اثنين
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صحيفة سياسية عامة للحزب الشيوعي العمالي العراقي
» منصور حكمت «

مات دونالد رامسفيلد.. 
كرمز إلمبراطورية في 

مرحلة االفول!

حول رحيل أمريكا 
من أفغانستان !
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سمير عادل:

الرأســمالي  للنظــام  يمكــن  اخــرى ال  بعبــارة  ان  اي   
تجنــب ظاهــرة  البطالــة فــي مــكان مــن العالــم الرأســمالي 
ــد  ــن بل ــاوت م ــة تتف ــبة البطال ــه.  اال ان نس ــذي نعيش ال
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــة صن ــر. وحســب رؤي ــد اخ ــى بل ال
ــمالية  ــة للرأس ــات المالي ــة المؤسس ــي وبقي ــك الدول والبن
العالميــة، فــأن نســبة البطالــة تكــون معقولــة فــي أي بلــد 
عندمــا ال تتجــاوز حاجــز 6٪. وعندمــا تتصاعــد النســبة 
إلــى أكثــر مــن الرقــم المذكــور، فــإن المجتمــع عرضــة 
لانفجــارات االجتماعيــة. وهــذا يعنــي بالتالــي تهديــد 
االقتصــاد الرأســمالي وعمليــة تدويــر الرأســمال وبالتالــي 
ــك  ــمالية حســب منظــار تل ــاح الرأس ــرة أرب ــض دائ تقوي
المؤسســات الماليــة العالميــة. ولذلــك نجــد ميزانيــات 
ــة مســتقطعة مــن الموازنــات الســنوية  مخصصــة ومهول
آللــة الدولــة مــن الجيــش والشــرطة والبلطجيــة والســجون 
والمعتقــات والقضــاء ووســائل اإلعــام المأجــورة مــن 
أهبــة  دائمــا علــى  تكــون  والتبريــر،  التضليــل  اجــل 
االســتعداد بقمــع االحتجاجــات العماليــة والجماهيريــة 
التــي تطالــب بتحســين ظــروف معيشــتهم وتوفيــر فــرص 
ــل  ــدان مث ــة فــي بل عمــل. ويكــون الجهــاز القمعــي للدول
ــة اكثــر وحشــية وتفنــن بالقتــل  ــا التابعــة لإلمبريالي بلدانن
ــر  ــم، وأكث ــدان العال ــة بل والخطــف واالعدامــات مــن بقي
مــن ذلــك فــإن الــدول االمبرياليــة العالميــة تســاند وتدعــم 
ــا  ــا، وعندم ــك وحســب مصالحه ــة تل ــراءات القمعي االج
تتناقــض مــع دائــرة نفوذهــا السياســي والمالــي ترفــع 
رايــة حقــوق االنســان بوجههــا. والجديــر بالذكــر فــي هذه 
المناســبة أن أكثــر مــن 17 حكومــة فــي العالــم هرعــت 
ــد فــي باريــس  لجمــع التبرعــات فــي مؤتمــر خــاص عق
ــار الجيــش اللبنانــي قبــل اســبوعين  ــاذ انهي مــن اجــل انق
ــس  ــع نف ــة بجم ــة حكوم ــر اي ــم تفك ــن ل ــي حي ــل، ف او اق
ــوز  ــر والع ــش الفق ــي ينه ــان الت ــر لبن ــات لجماهي التبرع
عظامهــا. وهــذا يعنــي كــم ان هــذه الــدول الرأســمالية ال 
يمكنهــا االســتغناء عــن آلتهــا القمعيــة طالمــا تريــد الحفــاظ 

ــاج الرأســمالي. ــات اإلنت ــى عاق عل
علــى العمــوم اذا عدنــا الــى العــراق، فاألوضــاع اكثر تعقيدا 
ــتقرار  ــودها االس ــي يس ــمالية الت ــدان الرأس ــة البل ــن بقي م
السياســي واألمنــي. أن نســبة البطالــة حســب الجهــاز 
المركــزي لإلحصــاء فــي آب ٢٠19 بلغــت نســبة البطالــة 
٢٢.6٪ فــي حيــن تقــول أرقــام صنــدوق النقــد الدولــي ان 
نســبة البطالــة وصلــت فــي العــراق عــام ٢٠18 الــى ٤٠٪ 

مــن ســكان يقــدر عــدده ٣7 مليــون إنســان.
ــة  ــرة البطال ــي ظاه ــة الكاظم ــج حكوم ــف تعال ــرى كي لن
وتوفيــر فــرص العمــل للعاطليــن عــن العمــل. فــأول 
خطــوة اقدمــت عليهــا هــي اطــاق بالونــة مــن األكاذيــب 
عبــر ورقتهــا البيضــاء و دشــنتها بتشــجيع االســتثمار فــي 
القطــاع الخــاص. وقــام وزيــر ماليتهــا عبد االميــر عاوي 
ــأن  ــي ال اســاس لهــا، ب ــة والت ــرات الكاذب بتســطير التنظي
حــل االزمــة االقتصاديــة يأتــي عبــر تصفيــة القطــاع العــام 
او القطــاع الحكومــي وتشــجيع القطــاع الخــاص، وعلــى 
ــرص  ــاء ف ــة او اعط ــة اهمي ــي اي ــم تول ــنوات ل ــدى س م
للقطــاع الخــاص حســب أقوالــه. إن هــذه االدعــاءات بقــدر 
ــاظ  ــدر هــو سياســة للحف ــس الق ــا اي اســاس، بنف ــس له لي
ــة  ــازات الطبق ــس امتي ــدم م ــم ، أي ع ــى الوضــع القائ عل
السياســية مــن معاشــات ورواتــب وامتيازاتهــم واســتمرار 
نهبهــم وســلبهم لمقــدرات المجتمــع. فالقطــاع الخــاص نمى 
بشــكل مهــول فــي العــراق بعــد عــام ٢٠٠٣. ويجــدر 
ــة االســتثمار فــي القطــاع الخــاص  ــا، أن عملي بالذكــر هن

ليســت نتيجــة توظيــف رؤوس أمــوال جــاءت مــن الخــارج 
او باألحــرى للشــركات االجنبيــة، وال هــي نتاج االســتثمار 
ــل  ــن، ب ــة أي لرجــال اعمــال عراقيي رؤوس أمــوال محلي
ان عمليــة االســتثمار جــرت عبــر ســرقة األمــوال ونهبهــا 
ــذ  ــة والمناف ــة والمشــاريع الوهمي ــوزارات الحكومي مــن ال
واالتــاوات  والعمــوالت  النفــط  وتهريــب  الحدوديــة 
وغيرهــا. ان رؤوس االمــوال التــي تــم االســتحواذ عليهــا 
ــي  ــتثمار ف ــت باالس ــي وظف ــي الت ــات ه ــك العملي ــن تل م
ــارة ايضــا  ــن االش ــد م ــا الب ــاص. طبع ــاع الخ ــو القط نم
ان سياســة االحتــال حــددت موقعيــة العــراق فــي عمليــة 
تقســيم االنتــاج الرأســمالي العالمــي ضمــن انتــاج الطاقة او 
صناعــة النفــط. أمــا تجــاوز ذلــك اإلطــار فغيــر مســموح 
بــه. اي بعبــارة اخــرى ان العــراق وضمن السياســات التي 
قبــل بهــا الممثلــون السياســيون للطبقــة البرجوازيــة الحالية 
ال يمكــن الســماح لهــا بتأهيــل مصانعهــا ومعاملهــا التــي 
ــات مشــاريع الشــرق األوســط  كانــت يومــا مــا مــن كبري
والفوســفات  والبتروكيماويــات  والصلــب  الحديــد  فــي 
ــاحنات  ــل الش ــة مث ــع اآلالت الثقيل ــات وتجمي وااللكتروني
والشــفات والمركبــات الحمولــة الكبيرة...الــخ. إال أن نمو 
ــن  ــي القطــاع االســتهاكي وم القطــاع الخــاص جــرى ف
ــور  ــا، وتط ــرنا اليه ــي اش ــة الت ــوال المنهوب رؤوس األم
بشــكل كبيــر، فعلــى ســبيل المثــال قطــاع االتصــاالت 
واللحــوم  الدواجــن  البنــاء،  الســمنت،  واالنترنيــت، 
ــركات  ــارة، وش ــتيراد والتج ــركات االس ــات، وش والمعلب
الطيــران، وصناعــة االدويــة، والســفر والســياحة واخيــرا 
ــوك والمصــارف الخاصــة. وإذا  ــس اخــرا انشــاء البن ولي
ــرة  ــوق كبي ــى س ــول ال ــراق تح ــان الع ــر ف ــا اكث ــا دققن م
لاســتهاك صــادرات بلــدان العالــم مثــل الصيــن وإيــران 
وتركيــا بالدرجــة االولــى، فــي حيــن ليــس للعــراق غيــر 

النفــط مــن أجــل تصديــره.
مــا نريــد ان نقولــه هــو يدحــض هــراءات واكاذيــب 
حكومــة الكاظمــي حــول عــدم وجــود القطــاع الخــاص في 
العــراق. وثانيــا انهــا ســتقوم بتأهيــل المصانــع والمعامــل 
الحكوميــة التــي تقــدر ب ٢٠٠ مصنــع فــي الوقــت الــذي 
ــار  خصصــت ميزانيــة للحشــد الشــعبي أكثــر مــن ٢ ملي
ــار  ــر مــن ٢ ملي ــاف الشــيعية والســنية أكث دوالر ولألوق
ــل  ــغ اعــادة تأهي ــم تتجــاوز مبل ــن ل ــي حي دوالر ايضــا ف
ــع التــي تتبجــح بهــا حكومــة الكاظمــي بهــا  ــك المصان تل
علينــا اكثــر مــن ٢ مليــار دوالر. بمعنــى اخــر مــا ذهبــت 
اليهــا حكومــة الكاظمــي وقبلهــا العبــادي وعبــد المهــدي 
ــر، هــي  ــول بريم ــي وضــع أسســها ب ــم المالكــي والت وث
السياســة االقتصاديــة التــي وضعتهــا المؤسســات الماليــة 

العالميــة التــي تتلخــص بسياســة الليبراليــة الجديــدة.
امــا اذا كان عــاوي وورقتــه المظلمــة يقصــد بهــا جلــب 
االســتثمارات االجنبيــة الــى العــراق، فالكاظمــي وكل 
الساســة مــن الذيــن جــاؤوا فــي غفلــة مــن الزمــن او 
الحواســم او االقتصادييــن المحترفيــن، يعرفــون جيــدا بأن 
منــاخ االســتثمار بحاجــة الــى االســتقرار السياســي قبــل 
كل شــيء واالســتقرار االمنــي ومؤسســات دولــة بالمعنــى 
ــة االســتثمارات  ــن حماي ــة م ــكان الدول ــي. اي بإم القانون
هــذا  الرأســمالي.  للتنافــس  متســاوية  فــرص  وتوفيــر 
المنــاخ غيــر موجــود فــي العــراق لصالــح الشــركات 
العالميــة. بينمــا نفــس المنــاخ موجــود لصالــح الشــركات 
التابعــة ألحــزاب اإلســام السياســي المواليــة إليــران 
التــي تســيطر علــى الســوق العراقيــة بنفوذها الميليشــياتي 
وســلطتها السياســية، بينمــا تنتــزع الشــركات التركيــة 
ــد  ــة تهدي ــر سياس ــة عب ــوق العراقي ــي الس ــا ف ــة له حص
ــكرية  ــة العس ــل اآلل ــر تغلغ ــة وعب ــوارد المائي ــع الم قط
ــال الكردســتاني. اي  ــة بحجــة وجــود حــزب العم التركي

ان فــرص المنافســة للشــركات الرأســمالية العالميــة بمــا 
فيهــا الغربيــة معدومــة علــى األقــل فــي ظــل األوضــاع 

ــة. ــية القائم السياس
 رب ســؤال تطرحــه النخبــة مــن االكاديمييــن، ان الطبقــة 
ــذه االوضــاع،  ــا اســتمرار ه ــس لصالحه ــة لي البرجوازي
باالســتثمار.  نفســها  علــى  الفرصــة  ســتفوت  فإنهــا 
والجــواب عــن أيــة برجوازيــة نتحــدث؟. ان الطبقــة 
السياســية الحاليــة التــي تمثــل البرجوازيــة اليــوم فــي 
العــراق مســتفيدة مــن هــذه االوضــاع، وأن اســتقرار 
الرأســمالي  المنــاخ  وتوفيــر  السياســية  األوضــاع 
المتعــارف عليــه لاســتثمار ليــس لصالحهــا. فعــدم وجــود 
أيــة رائحــة للدولــة وســيطرة المليشــيات هــي مــا مكنهــا 
ــا  ــرة نراه ــذه الظاه ــلطة. إن ه ــي الس ــتمرار ف ــن االس م
فــي لبنــان واليمــن حاليــا والعــراق منــذ الغــزو واالحتــال 
ــة،  ــة العالمي ــدول االمبريالي ــا بالنســبة لل عــام ٢٠٠٣. ام
فطالمــا العــراق يضمــن اســتمرار تدفــق النفــط وال تؤثــر 
ــة بمــا  ــة العالمي ــى خارطــة الطاق فوضــى المليشــيات عل
يضمــن تدويــر عجلــة المصانــع العالميــة وتدويــر عجلــة 
ــاج الرأســمالي، فــا ضيــر بقــاء األوضــاع القائمــة  االنت
الــى ابــد االبديــن. فكلنــا نعــرف جيــد كيــف فشــل مؤتمــر 
ــة  ــدرت الحكوم ــام ٢٠18، فق ــت ع ــي الكوي ــار ف اإلعم
العراقيــة آنــذاك بالحصــول علــى مبلــغ مــا يقــارب 1٠٠ 
ــار  ــى ســوى ٢7 ملي ــم تحصــل عل ــا ل ــار دوالر بينم ملي
دوالر والنســبة األكبــر منهــا علــى شــكل قــروض وليــس 

منــح.
وهــذا المنــاخ السياســي الســائد فــي العــراق يقــف عائقــا 
الســعودي- االســتثمار  امــام صنــدوق  ايضــا   جديــا 
العراقــي الــذي وقعتــه حكومــة الكاظمــي مــع الســعودية 
بقيمــة ٣ مليــار دوالر وايضــا مــع اإلمــارات بنفــس 
القيمــة. ونتذكــر جميعــا كيــف تعالــت صيحــات زعمــاء 
الخزعلــي  قيــس  مثــل  إليــران  المواليــة  المليشــيات 
والمالكــي عندمــا وصفــوا تلــك االتفاقيــات بأنهــا اســتعمار 
بــل  أيضــا  الحــد  هــذا  عنــد  وليــس  للعــراق.  جديــد 
المســاعي الحثيثــة التــي يبذلهــا الجنــاح الموالــي إليــران 
ــر  ــر عب ــج او بمص ــراق بالخلي ــاء الع ــط كهرب ــدم رب بع
ضــرب األبــراج الكهربائيــة، وهــي دليــل آخــر للحيلولــة 
دون اعطــاء ايــة فرصــة لاســتثمارات المنافســة للنفــوذ 
اإليرانــي. مــا نريــد ان نقولــه فــي هــذه المســالة مــن 
ــر  ــه أن توفي ــق الكاظمــي او االنتظــار من ــة تصدي الحماق

ــل.  ــرص عم ف
حركة ضد البطالة وضرب معاقل 

الفساد:
صحيــح ان االزمــة االقتصاديــة فــي العــراق هــي جــزء 
مــن االزمــة االقتصاديــة للنظــام الرأســمالي العالمــي، 
وكانــت تداعيــات وبــاء كورونــا قــد شــدد مــن تلــك 
ــة.  ــذه كل اللوح ــت ه ــراق ليس ــي الع ــه ف ــة، إال أن االزم
فالصــراع السياســي بيــن األجنحــة البرجوازيــة المختلفــة 
وعــدم قــدرة أي طــرف مــن حســم الصــراع على الســلطة 
السياســية هــي عائــق كبيــر مــن عــدم قــدرة العــراق مــن 
التخفيــف مــن  الخــروج مــن االزمــة االقتصاديــة أو 
وطأتهــا كمــا أشــرنا قبــل قليــل. وهــذا العامــل يلعــب 
دورا محوريــا فــي شــدة االزمــة. امــا العامــل الثانــي هــو 
تحــول الفســاد الــى غــول كبيــر، والــى دولــة داخــل دولــة 
إذا صــح التعبيــر. وكمــا اشــرنا فــي مناســبات ســابقة 
ــي  ــي النظــام الرأســمالي العالمــي خال ــد ف ــاك بل ليــس هن
مــن الفســاد. فمثلمــا البطالــة ظاهــرة مازمــة للنظــام 

ــمالي، الرأس
التتمة )ص3(...
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سمير عادل:

فــان الفســاد ايضــا ظاهرة اخــرى مازمة لهــذا النظام. اال 
ان نســبة الفســاد حســب منظمات الشــفافية الدولية تتراوح 
ــف الفســاد  ــراق يق ــي الع ــه ف ــد آخــر. إال ان ــد وبل ــن بل بي
عائقــا كبيــرا فــي توفيــر المنــاخ للمنافســة الرأســمالية 
وجلــب االســتثمارات للشــركات خــارج فلــك دائــرة النفــوذ 
اإليرانــي والتركــي علــى األقــل. وان جميــع التصريحــات 
ــة  ــة حكوم ــد اي ــي عه ــاد ف ــة الفس ــان محارب ــكيل لج بتش
تتشــكل ال تتجــاوز االســتهاك االعامــي وتقديــم بــراءة 
ذمــة كاذبــة للجماهيــر. وان نفــس تشــكيل اللجــان القضــاء 
ــر اقتطــاع  ــة الفســاد عب ــى الفســاد هــي ترســيخ لعملي عل

أمــوال مــن الموازنــة لتمويــل عمــل اللجــان المذكــورة.
إن الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة اليــوم فــي العــراق 
لــن تقــدم أيــة تنــازالت ولــن تنــه عمليــة الفســاد وليــس 
اذا  الفســاد اال  بالقضــاء علــى  أيــة حكومــة  بمقــدور 
شــعرت ان االرض تهتــز مــن تحتهــا. إن عمليــة تقديــم 
ــان  ــط بمي ــي فق ــل الفســاد يأت ــازالت وضــرب معاق التن
ــة ومســلحة  ــوى اخــرى منظم ــح ق ــوى لصال ــوازن الق ت
بسياســة واضحــة وافــق مســتقل ولهــا رأس معلــوم. هــذه 
ــا  ــا اهدافه ــة له ــة منظم ــة جماهيري ــة بحرك ــوة متمثل الق
الواضحــة وشــعارها المركــزي. هــذه القــوة الجماهيريــة 
ــن عــن  ــع العاطلي ــى جمي ــة. عل هــي حركــة ضــد البطال
العمــل فــي العــراق االدراك بــأن ال فرصــة عمــل تأتــي 
مــن حكومــة الكاظمــي او التــي تأتــي مــن حكومــة 
تتشــكل مــن أيــة انتخابــات. ان هــذه القــوة يجــب تنظيــم 
نفســها حــول شــعار )فرصــة عمــل مناســب أو ضمــان 
ــؤوليتنا  ــت مس ــه ليس ــدا بأن ــي جي ــا ان نع ــة(. علين بطال
انتظــار الكاظمــي الكــذاب وحكومتــه الفاســدة المرتبطــة 
ان  الحلبوســي  و  والخنجــر  وفتــح  الصــدري  بالتيــار 
تأهــل لنــا المصانــع والمعامــل. فهــذه مشــكلتهم. ان نمــو 
ــل  ــن العم ــن ع ــة العاطلي ــة، حرك ــة العماق ــذه الحرك ه
هــي التــي ســتدفع ايــة حكومــة بتهيئــة االجــواء والمنــاخ 

لتوفيــر فــرص عمــل او مرغمــة علــى دفــع بــدالت بطالة 
ــع  ــر دف ــف تتدب ــا كي ــا. أم ــن امتيازاته ــازل ع ــر التن عب
ــة،  ــتوى المعيش ــع المس ــب م ــا تتناس ــة بم ــدالت البطال ب
فهــذا شــأنها، فيمكــن الغــاء تمويــل الحشــد الشــعبي الــذي 
ــة  ــن الموازن ــا م ــف له ــار دوالر ونص ــتقطع  ٢ ملي يس
او يمكــن الغــاء تمويــل الوقفيــن الشــيعي والســني الــذي 
تدفــع لهــا الموازنــة أكثــر مــن ملياريــن دوالر او التقليــل 
مــن التهريــب مــن المنافــذ الحدوديــة.. علــى العمــوم 
هنــاك طــرق تعرفهــا الطبقــة السياســية الحاكمــة بتمويــل 
بــدالت بطالــة ألكثــر مــن 1٤ مليــون عاطــل فــي العــراق 

ــاث والذكــور. مــن اإلن

آليات تأسيس حركة ضد البطالة:
ــم او االنتظــار  ــدم التوه ــا اشــرنا ع ــل كل شــيء كم  قب
ــن  ــي م ــة تأت ــة حكوم ــي وال اي ــة الكاظم ــن حكوم ال م
السياســية  االزمــة  حــل  بإمكانهــا  السياســية  العمليــة 
وضــرب معاقــل الفســاد فــي العــراق. هــذه هــي الخطــوة 
االولــى، أمــا الخطــوة الثانيــة هــي تســليح الفعاليــن 
ــذه  ــي وه ــذا الوع ــل به ــن العم ــن ع ــطاء العاطلي والنش
الحصانــة بعــدم انطــاء األوهــام وأالعيــب هــذه الطبقــة 
ــا  ــم. علين ــلوى عليه ــن والس ــتًٌمّطًر الم ــا ًس ــدة بأنه الفاس
جميعــا ان نعــرف ان منــح ضمــان بطالــة بمــا يتناســب 
ــون إلزامــي  ــي المجتمــع وســنه قان ــدرة المعيشــية ف والق
وليــس لــه أي ســقف زمنــي مرتبــط بقــوة حركتنــا نحــن 

ــل. ــن العم ــن ع العاطلي
علينــا كفعاليــن ونشــطاء هــذه الحركــة الشــرح بإســهاب 
و بصبــر وثبــات فــي المحــات والمناطــق المعيشــية 
عــن حقانيــة مطلبنــا )ضمــان بطالــة(. ان هــذا المطلــب 
ــا  ــي مناطقن ــم ف ــدئ التنظي ــاث والذكــور، ويب يشــمل االن
ــرا  ــا مق ــى او كافتري ــل كل مقه ــا تحوي المعيشــية. وعلين
للعاطليــن نجتمــع بهــا ونحــدد أشــكالنا النضاليــة. وهــذه 
االشــكال النضاليــة تتــدرج بــدءا مــن جمــع التواقيــع 

ومــرورا بتنظيــم التجمعــات العامــة الختيــار ممثلينــا 
وانتهــاًء بالتظاهــرات واالعتصامــات. علينــا ان ال نعيــد 
تجربــة الســاحات وحصــر وجودنــا فيهــا، بــل علينــا 
ــى ســاحات وأماكــن  تحويــل كل المحــات والمناطــق ال

ــا. لتجمعاتن
جهــة اخــرى علينــا ارســال وفودنــا الــى االتحــادات 
والمنظمــات العماليــة والمهنيــة ليــس فقــط المعلنــة منهــم 
ــي  ــال ف ــن العم ــطاء وفعالي ــع نش ــاءات م ــم لق ــل تنظي ب
ــن عــن  أي مــكان لكســب تضامنهــم مــع حركــة العاطلي
العمــل. ان نجــاح هــذه الحركــة بتحقيــق أهدافهــا ســتصب 
ــد  ــى الصعي ــوي وعل ــد المعن ــى الصعي فــي صالحهــم عل

ــد االقتصــادي أيضــا. ــى صعي االجتماعــي وعل
وفــي الوقــت نفســه علينــا تأســيس االعــام المســتقل 
ــة،  ــد البطال ــة ض ــل، حرك ــن العم ــن ع ــة العاطلي لحرك
ــي  ــة الفاســدة الت ــى كل تخرصــات الطبق ــرد عل إعــام ي
ــام  ــوا أي ــا فعل ــا، مثلم ــا المأجــورة ضدن ســتوظف اقامه
انتفاضــة اكتوبــر. وفــي نفــس الوقــت اعــام يــرص 
ــه، و يوصــل  ــر الي الصفــوف ويجــذب تعاطــف الجماهي

ــم. ــى العال ــه ال صوت
إن بــدء هــذه الحركــة يأتــي فــي إعــان صــف مــن 
الحركــة  هــذه  أصحــاب  بأنهــم  والنشــطاء  الفعاليــن 
وقادتهــا ورفــع شــعارها )فرصــة عمــل مناســب او 
ضمــان بطالــة( لإلنــاث والذكــور لمــن بلــغ مــن العمــر 

16 عــام ومــا فــوق.
كل  الــى  ندائنــا  لنوجــه  الفرصــة  نســتغل  وهنــا 
ــد  ــي تشــكلت بع ــات االشــتراكية الت االشــتراكيين والحلق
ــر  ــي هــذه الحركــة وتوفي ــر االنخــراط ف انتفاضــة أكتوب
ــى  ــن تصــل ال ــا ل ــها، فإنه ــة لتأسيس ــتلزمات المادي المس
اهدافهــا النهائيــة دون مبــادرة االشــتراكيين ولعــب دور 
ــة ضــد  ــام نحــو تأســيس حرك ــى األم ــا. فإل أساســي فيه
ــق  ــر والعــوز، حركــة بإمكانهــا تحقي ــة، ضــد الفق البطال
الحــد االدنــى مــن شــروط العيــش الكريــم للجماهيــر 

ــراق. ــي الع ــة ف المليوني

تعديل المادة 57، والتباكي الكاذب
فارس محمود :

هنــاك مشــكلة واقعيــة نوعــاً مــا يعانــي منهــا االبــاء 
المطلقــون. ولكنهــا التتمثــل فــي موضوعــة حضانــة األم، 
ــل(.  ــاء األب بالطف ــي مــكان آخــر، المشــاهدة )لق ــا ف وانم
نعــم هنــاك عــدم ارتيــاح كبيــر لــدى اآلبــاء بهــذا الشــأن. 
ــر  ــة األم او عم ــق بحضان ــر آخــر ال يتعل ــذا أم ــد ان ه بي
انتــزاع الطفــل مــن أمــه المطلقــة. إذ إن المشــاهدة تجــري 
ــان النظــام الســابق،  ــاً )إب ــر مناســبة اطاق ــي أماكــن غي ف
كانــت تجــري فــي مقــرات االتحــاد العــام لنســاء العــراق، 
واليــوم فــي المحكمــة او حتــى فــي »كرفانــات« ال تتوفــر 
فيــه أدنــى الشــروط الازمــة، وهــي اجمــاالً أماكــن غيــر 
اجتماعيــة وغيــر مناســبة للطفــل اطاقــاً ومبعــث لضيــق 
االب دون شــك(. بيــد إن هــذه مســالة فنيــة، وإن حلّهــا 
أســهل مــن الســهل. إذ يمكــن إجــراء تعديــل بحيــث يكــون 
ــت  ــي بي ــي االســبوع، ف ــوم كامــل ف ــة األب ي ــل برفق الطف
األب مثــا. أي عــدم حرمــان الطفــل مــن جــو اجتماعــي 
عــادي ومقبــول. أي يتــرك الطفــل بيــت عزيــز عليــه ليــوم 

)أمــه(، ليــزور بيــت عزيــز اخــر عليــه )أبيــه(.
 بيــد إن مــا تســعى إليــه تلــك القــوى الداعيــة للتعديــل هــو 
ــي  ــل مــن األم ســواء ف ــزاع الطف امــر اخــر؛ اال وهــو انت
ــرض  ــك إن تزوجــت. أي ف ــن ذل ــل م ســن الســابعة أو اق

عقوبــة علــى المــرأة المطلقــة اذا تزوجــت مــن رجــل 
اخــر!!! إن هــذا نمــوذج صــارخ علــى األنانيــة المريضــة 
ــرأة  ــاعر الم ــى كل مش ــدوس عل ــوري وال ــرور الذك والغ
المطلقــة وحقوقهــا فــي بــدء حيــاة جديــدة. وطالمــا ال 
تســتطيع األم االســتغناء عــن طفلهــا، يصبــح هــذا التعديــل 

ــرن ٢1!!! ــم الق ــي عال ــد ف ــة« جدي ــل عف »قف
ــر )1٤- ــاة بعم ــرك فت ــا ان نت ــف لن ــول كي ــوك بالق يتحف
15( عــام مــع »رجــل غريــب« )زوج األم(!! إن هــذه 
الحجــة تعكــس قيمهــم واخاقياتهــم المريضــة التــي ال 
ــرأة ســوى »وعــاء جنســي« وإن الرجــال  ــي الم ــرى ف ت
ــن  ــف نضم ــن »كي ــون ع ــية«! أو يتحدث ــوش جنس »وح
حســن تعامــل زوجهــا الجديــد مــع االطفــال«، يمكــن 
ــوا  ــف تضمن ــه،، أي كي ــذا الســؤال نحــو أصحاب اعــادة ه
حســن معاملــة الزوجــة الجديــدة لــاب للمحضــون؟! فيمــا 
ــترط  ــي يش ــون العراق ــق القان ــه وف ــداً إن ــون جي ــم يعرف ه
زواج المــرأة بحســن تعامــل زوجهــا )الثانــي( مــع طفلهــا 
ــة  ــب التفريــق فــي حال »المحضــون«! ويحــق للمــرأة طل

ــع »المحضــون«. ــزوج م ــة ال ــوء معامل س
ان العشــائريين القادمــون مــن جحــور المجتمــع مــن اجــل 
الســلطة والمكانــة والثــروة يتســاءلون عــن »ان المجتمــع 
عشــائري، وكيــف لابــن ان ينقطــع عــن أعمامــه؟!«. 
علــى االبــن ان ال ينقطــع عــن اي عاقــات قربــى او 

ــات  غيرهــا جــراء انفصــال االب واالم ألنهــا قطــع لعاق
طبيعيــة للطفــل. وهــذا غيــر مقبــول. ولكــن اذا تهمــك 
عشــيرتك، نحــن يهمنــا الطفــل. لمــاذا تذهــب الطفولــة 
ضحيــة للعشــيرة. األصــح التضحيــة بالقيــم العشــائرية 
البائــدة مــن اجــل الطفولــة وفــرح الطفولــة والمســتقبل 
ــه  ــر اولويات ــه أن يغي ــْن علي ــو م ــائري ه ــعادة. العش والس
وعقائــده وافــكاره، وليــس الطفــل.  يتشــدقون بالقــول: 
ــون  ــره«! كل قان ــن تغيي ــي، فيمك ــون وضع ــا القان »طالم
يمكــن تغييــره. أوالً، ليــس ثمــة قانــون يمكــن تســميته 
قانــون خــارج نطــاق المجتمــع واالنســان. ولكــن يجــب ان 
تُغيــر القوانيــن لصالــح الطفــل بالدرجــة االولــى. اذ يمكــن 
تغييــر وتعديــل القوانيــن لصالــح خلــق أجــواء إنســانية 
ســليمة تحمــي الطفــل وتصــون حــق االم بالحضانــة واالب 
بالمشــاهدة حتــى يبلــغ الطفــل ســن 15 مثــاً. وإن أول 
ــواد  ــع م ــو وض ــليمة ه ــواء الس ــذه االج ــق ه ــبل لخل الس
ــرف  ــل اي ط ــن قب ــاك م ــاه اي انته ــة تج ــة صارم قانوني
ــه  ــذي يمارس ــض ال ــال، إن التحري ــبيل المث ــى س كان. عل
ــل هــو امــر شــائع فــي المجتمــع، إن  ــى الطف ــدان عل الوال
أي تحريــض مــن قبــل احدهــم للطفــل علــى اآلخــر، يجابــه 
بــرد حــازم ومحاســبة قانونيــة تصــل لحــد الحرمــان مــن 

ــة! الحضان
التتمة )ص4(...
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هــذا يعنــي إن كل اإلشــكاليات قابلــة للحــل. ولكــن التعديــل 
ــة  ــد حضان ــت المــرأة، تفق ــا تطلق ــذي ينشــدوه هــو: طالم ال
الطفــل، اي ان الحضانــة مرتبطــة ببقائهــا فــي كنــف الرجل. 
تفقــد االخيــر، تفقــد الطفــل. ألن مهمتهــا فــي الحيــاة هــي انها 
تعمــل علــى الســهر علــى راحــة الرجــل، تعــد لــه الطعــام، 
تنجــب لــه االطفــال، تربيهــم لــه. اي ان وجودهــا واطفالهــا 
مرهــون بوجــود الرجــل وخدمــة الرجــل. وان تخلــى عنهــا، 
ــكات االب. وان  ــد ممتل ــو اح ــذي ه ــل ال ــة الطف ــد رعاي تفق
بقــاء الطفــل معهــا فقــط الــى ان يكبــر )وحســب تفســيرات 
ــة  ــاً بحاج ــنتين ارتباط ــم س ــراه احده ــة، ي ــم الديني مراجعه
ــن  ــس م ــنوات لي ــذه الس ــه ه ــة(. أي ابقائ ــل للرضاع الطف
اجــل األم، بــل حتــى "يعبــر ســن الرضاعــة"!! اي دورهــا 
ان تربــي الطفــل لــه فقــط. أثمــة انانيــة اكثــر مــن هــذه؟! أ 
ثمــة منطــق منحــط اكثــر مــن هــذا؟! أثمــة وضاعــة لمكانــة 

المــرأة اكثــر مــن هــذه؟! 
قطع مسار طبيعي!

وجــراء ســيادة تيــارات اســامية وعشــائرية علــى الســلطة 
وتحكمهــا بالمجتمــع، شــهدت العقــود األخيــرة تراجــع جــدي 
وكبيــر علــى وضعيــة المــرأة علــى جميــع األصعــدة، شــهدنا 
االســتاب المتعاظــم لحقوقهــا، مقابل تمتع الرجال بمكاســب 
ــن الرجــل والمــرأة. أي  ــا بي ــة م ــي العاق أوســع وأوســع ف
ميــل الميــزان لصالــح الرجــل وصاحياتــه وامتيازاتــه بحــد 
رهيــب. ولهــذا، فــان المــرأة هــي الطــرف "االضعــف" 

ــة.  ــة دوني ــة. طــرف ُمهمــش وبمكان ــي العاق ــى" ف و"االدن
وفــي الغالبيــة العظمــى، يكــون قــرار الطــاق بيــد الرجــل. 
ــي  ــة الت ــة الوخيم ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــي الوضعي وف
ــذات، تكــون المــرأة  ــوم والمــرأة بال ــع الي ــا المجتم يمــر به
ــف،  ــازالت. لألس ــن التن ــد م ــد والمزي ــى المزي ــرة عل مجب
ثاثــة  عليهــا  يتــزوج  ان  وبســهولة،  الرجــل،  يســتطيع 
ــا  ــة" ب ــزوج "زواج متع ــاء أخريــات، ان يت ــع نس او أرب
حســاب، ان يهجرهــا ويبقيهــا معلقــة ال متزوجــة وال مطلقــة 
نكايــة لســنين طــوال، أن يُطلقهــا ألســباب تافهــة. إن التعديل 
ســيء الصيــت هــو مكافئــة صريحــة للرجــل ونزعاتــه غيــر 
الســليمة. هــو مــن يُطلِّــق، ويكافئــه المقتــرح بانتــزاع الطفــل 

مــن احضــان امــه لــه. 
ــاألم. إن  ــل ملتصــق ب ــل غيرهــم ان الطف ــون قب ــم يعرف إنه
ــا. ان  ــور طفله ــاردة وواردة بأم ــكل ش ــة ب ــر دراي األم اكث
إحســاس طفلهــا، شــعوره، احتياجاتــه، أشــيائه، رغباتــه 
وتحقيقهــا، مــا يفرحــه ومــا يحزنــه، مدرســته و...كل شــيء 
ــة  ــل مرتبطــة بصــورة وثيق ــة للطف ــى النواحــي العاطفي حت
وال انفــكاك عنهــا بــاألم. كــم يعطــي االب مــن وقتــه للطفــل 
ــدى االب  ــل ل ــا؟! ه ــي ذكرته ــة الت ــل اليومي ــور الطف وألم
ــا  ــاه طفله ــرأة تج ــه الم ــع ب ــذي تتمت ــل ال ــن التحم قطــرة م
البيولوجيــة  الناحيــة  مــن  حتــى  اذ  حاجيتــه؟!،  وتاميــن 
ــوا  ــذا الخصــوص األم شــيء واألب شــيء اخــر. ليكون به
ــول احــدى  ــى ق ــذا الســؤال. عل ــى ه ــردوا عل ــن وي منصفي
الناشــطات النســويات: علــى األب ان يرتــب فــراش نومــه 

ــل! ــة الطف ــث عــن حضان ــا بالحدي ــوا بعده اوالً، وليأت
 كل انســان ســوي يعلــم ان مصلحــة الطفــل مــع األم، وان 

عاقــة االم بالطفــل هــي عاقــة خاصــة جــدا، الصلــة 
االقــرب، وال يمكــن انتظــار التكامــل المعنــوي والنمــو 
ــوة  ــا. ان خط ــة ووجوده ــذه الصل ــدون ه ــل ب ــليم للطف الس
الرجعييــن هــؤالء هــي خطــوة مناهضــة لمســار البشــرية، 
ــم. ان مــا بلغتــه قوانيــن الــدول المتقدمــة بهــذا  مخالفــة للعل
الصــدد ليــس نابعــاً مــن فــراغ او أفــكار علــى العمــوم، بــل 
ــد 1٤ اســبوع  ــل تحدي ــه كمث ــم. ان ــى أســاس العل ــي عل مبن
ــن  ــاض. اذ ال يمك ــد اقصــى لإلجه ــن كح ــر الجني ــن عم م
ــاًء  ــور بن ــذه االم ــدد ه ــاني ان يح ــع انس ــد مجتم ــد ينش الح

ــكاره الخاصــة. ــه او اف ــده او قيم ــه او تقالي ــى هوائ عل
، رجااًل ونساء! إنها قضيتنا جميعاً

ولتوخــي الدقــة، ان مطلــب الحضانــة ليــس مطلــب اآلبــاء. 
ــدف  ــة به ــائرية متخلف ــه ســعي جماعــات إســامية وعش إن
تعميــق مناهضــة المــرأة واالنســانية. ولهــذا المســالة ليســت 
ــات  ــا ثنائي ــة النســاء-الرجال. انه ــة االم-االب وال ثنائي ثنائي

كاذبــة.
إن التعديــل المزعــوم هجمــة تيارات وجماعات قرووســطية 
معينــة تســعى للــدوس علــى المكاســب التــي حققهــا المجتمــع 
فــي العــراق نتيجــة نضــاالت قــوى التحــرر والتقــدم لعقــود 
مديــدة. انهــا هجمــة كســائر الهجمــات علــى المجتمــع ككل 
برجالــه ونســائه، علــى قيــم الرقــي واالنســانية، علــى 
ــا  ــط له ــل وال رب ــرأة والطف ــة"، الم ــه الضعيف ــوق "فئات حق
ــا. يجــب  ــكاذب عليه ــاء" والتباكــي ال ــوق "اآلب ــاً بحق اطاق
ان يُحبــط هــذا المســعى كســابقاته مــن قبــل كل قــوى التقــدم 

والتحــرر واالنســانية والمدافعــة عــن الطفولــة.
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انسحاب امريكي من افغانستان بطعم الهزيمة !
توما حميد :

نشــهد هــذه األيــام وقائــع حــدث تاريخــي كبيــر وهــو 
انســحاب القــوات االمريكيــة مــن أفغانســتان بعــد عشــرين 
عــام وانهــاء أطــول حــرب فــي تاريــخ أمريــكا. ان خــروج 
هــذه القــوات خلســة وبــدون أي مراســيم وضجــة هــي 
داللــة علــى الفشــل الذريــع للغــرب وهزيمتــه المريــرة فــي 
هــذه الحــرب. هنــاك وجهــات شــبه بيــن انســحاب القــوات 
الغربيــة مــن أفغانســتان وانســحاب قــوات االتحــاد الســوفيتي 
لقــد اعترفــت اإلدارة  منــه قبــل أكثــر مــن ٣٠ عامــا. 
االمريكيــة بانــه ال يوجــد إحســاس بــان " المهمــة أنجــزت".  
ان هزيمــة أمريــكا فــي أفغانســتان هــو أكثــر وضوحــا مــن 

ــي العــراق. ــا ف هزيمته
فــي ذروة الحملــة الغربيــة بقيــادة أمريــكا عــام ٢٠11، 
ــي ٤1  ــي وحوال ــدي أمريك ــف جن ــن 98 أل ــر م ــر أكث نش
ألــف جنــدي مــن قــوات التحالــف فــي أفغانســتان الــى 
ــي 1٢٠  ــل حوال ــي. وعم ــدي أفغان ــف جن ــب ٣٠٠ أل جان
ألــف متعاقــد خــاص فــي أفغانســتان، مــن بينهــم مــا يقــرب 
ــة  ــكرية أمريكي ــركات عس ــي ش ــف ف ــف موظ ــن ٢٣ أل م
خاصــة.  أنفــق فــي ٢٠ عامــا ٢.٢5 ترليــون دوالر وقتــل 
٢٤٤8 وجــرح أكثــر مــن ٢٠ ألــف جنــدي امريكــي، كمــا 
ــذي تحقــق فــي  ــر مــن 11٠ الــف أفغانــي. فمــا ال ــل أكث قت

ــة؟ النتيج
مــن وجهــة نظــر الحكومــة االمريكيــة، أصبــح التدخــل 
واقتصاديــا  عســكريا  عبــأً  أفغانســتان  فــي  االمريكــي 
ــر  ــى تغي ــادرا عل ــون ق ــيا دون ان يك ــتراتيجيا وسياس واس
ــه  ــذا فان ــده، ل ــال ام ــا ط ــيء مهم ــق أي ش ــع او تحقي الواق
ــول اإلدارة  ــد. تق ــل غ ــوم قب ــحاب الي ــي االنس ــن المنطق م
ــي  ــدة ف ــات المتح ــي للوالي ــدف األساس ــان اله ــة ب االمريكي
ــاب  ــر االره ــل خط ــام ٢٠٠1 كان تقلي ــذ ع ــتان من أفغانس
ــان. كان  ــة طالب ــا وهزيم ــدة وحلفائه ــات المتح ضــد الوالي

هــذا الهــدف أقــرب للتحقيــق بعــد أشــهر مــن التدخــل 
ــد  ــى التدخــل األمريكــي بع ــو انته ــوم. ل ــن الي األمريكــي م
ــن  ــا م ــر قرب ــدف أكث ــذه اله ــكان ه ــل ل ــن التدخ ــهر م أش
ــدرات  ــة لق ــت ضرب ــد وجه ــكا ق ــم ان أمري ــق. رغ التحقي
القاعــدة، هنــاك اليــوم خطــر جــدي مــن صعــود المجاميــع 
اإلســامية اإلرهابيــة مثــل داعــش والقاعــدة مــن جديــد 
ــر بســبب  ــر بشــكل كبي رغــم ان هــذا الصعــود ســوف يتأث
توقــف تدفــق األمــوال الســعودية علــى هــذه المجاميــع. 
ــان، إذا ان كل  ــة طالب ــي هزيم ــا ف ــكا هدفه ــق أمري ــم تحق ل
المؤشــرات تــدل، بــان تصبــح طالبــان القــوة األساســية فــي 
المشــهد السياســي االفغانــي فــي وقــت قصيــر جــدا، وربمــا 
ســتحكم أجــزاء واســعة مــن افغانســتان. كمــا ان الحــرب في 
ــات  أفغانســتان والعــراق خلقــت مــادة بشــرية داخــل الوالي
ــد تشــكل خطــر  ــي ق ــن الت المتحــدة لمنظمــات اقصــى اليمي

ــد. ــل البل ــي داخ ــيج االجتماع ــى النس عل
ــد  ــى ح ــم ال ــو قات ــتان ه ــذي ينتظــر أفغانس ــتقبل ال ان المس
ــة  ــروز مرحل ــن ب ــي تضم ــر الت ــر كل العناص ــد. تتوف بعي
جديــدة مــن حــرب أهليــة داميــة وطويلــة االمــد. فــكل 
ــي  ــرب ف ــا الغ ــي نصبه ــة الت ــان الحكوم ــير ب ــل تش الدالئ
كابــول قــد تنهــار وســوف تملــي طالبــان الجــزء األكبــر مــن 
فــراغ القــوة الــذي ســينتج مــن انســحاب القــوات الغربيــة. 
ــي  ــن أراض ــى 1٠٪ م ــيطرة عل ــن الس ــان م ــت طالب تمكن
ــد  ــال او بع ــي غضــون أســبوع واحــد دون قت أفغانســتان ف
قتــال بمعنويــات منهــارة مــن القــوات الحكوميــة رغــم انهــا 
لــم تســيطر لحــد االن علــى اي مــن المراكــز الســكانية 
الكبيــرة. اذ تســيطر طالبــان او تنافــس علــى 8٠٪ مــن 
مقاطعــات أفغانســتان، وتحاصــر عــدد مــن المــدن الكبيــرة. 
ــان، رغــم الرفــض  ــد طالب ــوم، كل األوراق هــي فــي ي فالي
الشــعبي لهــا فــي أجــزاء كبيــرة من افغانســتان. ان المســتقبل 
الــذي ينتظــر النســاء بشــكل خــاص هــو كئيــب الــى حــد ال 
يوصــف، اذ ال يوجــد أي دليــل بانــه ســيكون بإمــكان أكثــر 

ــت  ــي الوق ــم ف ــى التعلي ــي تتلق ــات الت ــون فت ــن ٣.٣ ملي م
ــة  ــات المدني ــتمر الحري ــتمرار اوان تس ــن االس الحاضــر م
ــي  ــود ف ــدود الموج ــي المح ــاح االجتماع ــدودة واالنفت المح
ــة مــن أفغانســتان. ســيكون هنــاك اضطــراب  مناطــق معين
فــي حيــاة مئــات األالف مــن األفغــان الذيــن رتبــوا حياتهــم 
علــى أســاس وجــود القــوات الغربيــة. كمــا ان مصيــر 
الكثيــر مــن األفغــان الذيــن ســاعدوا وتعاونــوا مــن القــوات 
االجنبيــة فــي مهمتهــا هــو غيــر واضــح لحــد االن وعددهــم 

ــأالف. ب
بــان  افغانســتان"  بــأوراق   " ســميت  مــا  كشــفت  لقــد 
المســؤولين األمريكييــن كانــوا يكذبــون بشــكل متقصــد 
ومنهجــي منــذ بدايــات الحــرب علــى أفغانســتان حــول 
فــرص النجــاح. لقــد كانــوا علــى علــم بــان كل المهمــة فــي 
ــلة ال  ــن سلس ــارة ع ــي عب ــة وه ــت غامض ــتان كان أفغانس
متناهيــة مــن اإلخفاقــات ولكــن اصــروا علــى تقديــم تصويــر 
مخــادع عــن الوضــع وكــون مســالة تحقيــق النصــر مســالة 
ــكا  ــادة أمري ــن ق ــبة أي م ــم محاس ــم يت ــذا ل ــم ه ــت. رغ وق

ــة.  ــذه القضي ــول ه ــيين ح ــكريين او السياس العس
ــا  ــي انه ــرة وه ــة م ــها حقيق ــكا وجيش ــق أمري ــوف تاح س
عجــزت مــن النصــر فــي حــرب اســتمرت لعشــرين ســنة، 
ــان.   ــل طالب ــة العســكرية مث ــن الناحي ــوة هامشــية م ضــد ق
ان الشــيء اإليجابــي الوحيــد فــي هزيمــة أمريــكا فــي هــذه 
ــن  ــدة م ــنوات عدي ــا لس ــيحّجم قدرته ــه س ــو ان ــرب، ه الح
الخــوض فــي تدخــات عســكرية مــن هــذا الشــكل فــي بلدان 
العالــم. ســيكون للهزيمــة فــي أفغانســتان وقبلهــا فــي العــراق 
وقــع كبيــر علــى طريقــة تفكيــر وتصــرف قــادة أمريــكا فــي 
المســتقبل.  لــم يعــد مــن الســهل علــى البرجوازيــة االمريكية 
ــو  ــكا والنات ــان أمري ــاع ب ــة بشــكل عــام نشــر انطب والغربي
هــي قــوى تنشــد التغيــر اإليجابــي فــي العالــم. ســتبقى دول 
مثــل أفغانســتان والعــراق وليبيــا وســوريا شــواهد حيــة 

علــى همجيــة هــذه القــوى لعقــود قادمــة.
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عادل أحمد :

ــل عشــرين  ــى أفغانســتان واحتلتهــا قب ــكا ال ــت أمري دخل
ســنة بحجــة الحــرب علــى اإلرهــاب بعــد الحــادي عشــر 
ــذه  ــي ه ــا ف ــع حوله ــتطاعت ان تجم ــبتمبر! واس ــن س م
ــذه  ــة ه ــت حصيل ــكري. وكان ــو العس ــف نات ــة حل المهم
المهمــة إقصــاء حركــة طالبــان اإلســامية اإلرهابيــة 
عــن الســلطة وإحــال أطــراف إســامية وقوميــة أخــرى 
ــك مــن  ــاء افغانســتان وكذل ــل آالف مــن أبن مكانهــا. وقت
الجنــود األمريكييــن والبريطانييــن والكندييــن وانفــاق 
مئــات المليــارات مــن الــدوالرات لهــذه المهمــة. واليــوم 
ــتان  ــن أفغانس ــو م ــف نات ــا الحل ــكا ومعه ــحبت أمري انس
طالبــان  بيــن  العســكري  الصــراع  ورائهــا  وتركــت 
ــكا. وتمــت  ــة بمســاعدة أمري ــة القائم ــة األفغاني والحكوم

ــان . ــة طالب ــح مــع حرك ــاق وصل ــة باتف هــذه العملي
ــود  ــة ، تع ــذه العملي ــن ه ــد عشــرين ســنة م ــوم وبع والي
المعادلــة الــى مكانهــا الســابق أي الصــراع علــى الســلطة 
ــة  ــة وبقي ــن جه ــان م ــة ، طالب ــن األطــراف المتحارب بي
ــا  ــود ومعه ــوف تع ــرى. وس ــة أخ ــن جه ــن م المجاهدي
الحــرب واالقتتــال وكذلــك بــروز جماعــات اكثر وحشــية 
لقتــل النــاس وفــرض أجــواء الحــرب والقتال مــرة أخرى 
علــى الشــعب األفغانــي ... فقــط بشــرط واحــد وهــو تغير 
ــو األخــرى،  ــكا وفشــل سياســاتها واحــدة تل ــة أمري مكان
وفقــدت مكانتهــا العالميــة كقــوة عســكرية بــا منــازع بعد 
بــروز اقطــاب عالميــة أخــرى وخاصــة الصيــن والتــي 
علــى مشــارف بــان تصبــح اعظــم قــوة اقتصاديــة علــى 
اإلطــاق وإمكانيــة ان تصبــغ القــرن الواحــد والعشــرين 
ــن  ــر م ــر كثي ــة، وان تغي ــة العالمي ــا االقتصادي بمقدراته
معالــم النظــام الرأســمالي العالمــي، بهيمنتهــا التــي ال 

تقــف عنــد حــد…
قلنــا قبــل عشــرين ســنة بــان "الحــرب علــى اإلرهــاب" 
مــا أعلنتــه  أمريــكا ليــس شــيئا اال حــرب بيــن أطــراف 
اإلرهــاب, بيــن إرهــاب الدولــة بقيــادة أمريــكا وبيــن 
ــى  ــراع عل ــل الص ــن اج ــي م ــام السياس ــاب اإلس إره
الســلطة وال شــأن لــه بعقاب القاعــدة أوطالبان اإلســامية 
ــر األطــراف  ــم أظاف ــي تقلي ــا ه ــن، وانم ــق المواطني بح
اإلســامية العاملــة خــارج مصالــح أمريــكا والــدول 
ــح  ــة ومعاقبتهــا لكــي تتــاءم وتتوافــق مــع مصال الغربي
هــذه الــدول اإلمبرياليــة … واليــوم يتســنى لنــا ان نــرى 
ــل عشــرين ســنة عــن أفغانســتان والحــرب  ــاه قب ــا قلن م
ــى  ــا عل ــف كن ــكا. كي ــه أمري ــا أعلنت ــاب وم ــى اإلره عل

صــواب فــي دقــة تحليلنــا السياســي ومعرفــة األوضــاع 
السياســية العالميــة بعــد 11 ســبتمبر  ومعرفــة األطــراف 
الداخلــة فــي هــذا الصــراع، معرفــة طبقيــة وعماليــة 
والتــي كنــا وحيديــن تقريبــا داخــل جميــع الحــركات 
االشــتراكية العالميــة نؤمــن بهــذا التحليــل بعــد ان وقــف 
ــن  ــد م ــاميين بالض ــب اإلس ــى جان ــي ال ــار العالم اليس
ــطة  ــخيفة والسفس ــه الس ــة بتبريرات ــة االمريكي اإلمبريالي
ــي  ــاع ف ــود األوض ــذا تع ــة … وهك ــي- اإلمبريالي االنت
أفغانســتان  مــرة أخــرى تحــت طاولــة وحكــم اإلرهابييــن 
اإلســاميين المتأقلميــن سياســيا بــان ال تمتــد أياديهــم الــى 
المصالــح االمريكيــة فــي المنطقــة واكثــر مــن هــذا بــان 

ــي المســتقبل… ــكا ف ــح أمري تخــدم مصال
ــى العــراق ممكــن ووارد  ان تكــرار هــذا الســيناريو عل
أيضــا. ان الصــراع األمريكــي واإليرانــي فــي العــراق 
والمنطقــة قــد يتطلــب أمــور كهــذا أيضــا اذا وصلــت الــى 
ــة  ــيعية الموالي ــامية الش ــوة اإلس ــح الق ــان تصب ــكان ب م
ــي  ــة وخاصــة ف ــام سياســات االمريكي ــا ام ــران عائق إلي
ــط  ــرق األوس ــي الش ــيا ف ــن وروس ــع الصي ــا م صراعه
والمنطقــة الــى نقطــة المواجهــة  المباشــرة… فــان تــرك 
العــراق يأتــي بإرجــاع القومييــن العــرب وفــي مقدمتهــم 
ــد يكــون  ــى الســلطة، ق ــا الحــزب البعــث الفاشــي ال بقاي
مــن احــد األمــور الممكنــة. نحــن نــرى بــوادر مــن 
ــس  ــكا لرئي ــاعدة أمري ــة مس ــا وخاص ــوع تقريب ــذا الن ه

ــي  ــار القوم ــي والتي ــى الكاظم ــي مصطف ــوزراء الحال ال
الناشــئ بعــد االنتفاضــة أكتوبــر، قــد نلمــح الرجــوع 
ــكا فــي العــراق. ان  ــل أمري ــى هــذا الســيناريو مــن قب ال
تاريــخ صعــود جميــع التيــارات اإلســامية الشــيعية الــى 
الحكــم فــي العــراق جــاء بمســاعدة أمريــكا بعــد احتــال 
ــس  ــا بنف العــراق ويمكــن أيضــا االســتغناء عــن خدماته

ــة... الطريق
وفــي كردســتان العــراق قــد يحــدث تغييــرا سياســيا أيضــا 
علــى الرغــم مــن االســتقرار السياســي النســبي بالنســبة 
ــكا  ــم ب ــة إقلي ــاد حكوم ــد باعتم ــذي يتجس ــكا وال ألمري
الجناحيــن الطالبانــي والبرزانــي علــى أمريــكا ولكــن 
ــرت  ــوة  واذا تغي ــة الق ــرت معادل ــدوم اذا تغي ــن ي ــذا ل ه
سياســة أمريــكا تجــاه العــراق والمنطقــة. فــا إقليــم 
ــة فــي الحكــم تبقــى  كردســتان يبقــى وال الصيغــة الحالي
مثلمــا لــم يبقــى أي شــيء بعــد احتــال العــراق وســقوط 
البعــث… كل هــذا يبقــى علــى مــدى وصــول الصــراع 

ــى نقطــة حرجــة. ال
ــي  ــو عــدم تاق ــه ه ــذي واجــب ان نتعلم ــدرس ال ان  ال
مــع  اإلمبرياليــة  والــدول  والغــرب  أمريــكا  مصالــح 
مصالــح الجماهيــر مــن العمــال والكادحيــن والفقــراء فــي 
اي بقعــة مــن العالــم بــل وبالعكــس متعاكســة. ال الحــرب 
علــى اإلرهــاب فــي أفغانســتان وال الحــرب بالضــد مــن 
ــدم  ــت تخ ــراق كان ــي الع ــتبدادية  ف ــة واالس الديكتاتوري
نحــو  األوضــاع  وتفاقــم  بــل  المحرومــة،  الجماهيــر 
األســوأ … وهــذا مــا نتوقعــه دائمــا مــن مصالــح الــدول 

ــمالية . الرأس
ــة هــو  ــدول الغربي ــكا وال ــن سياســات أمري ــع م ان التوق
ــن  ــذا ال يمك ــال وله ــب لآلم ــح ومخي ــر صحي ــع غي توق
ــا  ــية وانم ــم السياس ــم وال بمبرراته ــق ال بحججه التصدي
علينــا ان تتعقــب مصالحهــم ومكاســبهم الحقيقيــة فــي 
كل عمليــة وليــس مصالــح ومكاســب الجماهيــر العماليــة 
والكادحــة. وان االعتمــاد يجــب ان يكــون فقــط علــى 
مصالحنــا  تعكــس  والتــي  الموحــدة  وقوتنــا  ارادتنــا 
عشــرين  بعــد  أفغانســتان  تجربــة  ان   … ومكاســبنا 
ســنة ورجوعهــا الــى أحضــان طالبــان والمجاهديــن 
اإلســاميين، تجربــة حيــة  تمــر امــام اعيوننــا ويجــب ان 
ــم كيــف  ــة وان نتعل ــدرس مــن هــذه التجرب نســتخلص ال
ــة  ــادي اإلمبريالي ــداً عــن أي ــي مســتقبلنا بأنفســنا وبعي نبن
وأســيادهم فــي المنطقــة. وان ال نبنــي أحامنــا بتوهمــات 
وانمــا بواقــع حالنــا وبواقــع إمكاناتنــا وبواقــع تجاربنــا…
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مات دونالد رامسفيلد .. كرمز إلمبراطورية في مرحلة االفول !

ــي  ــاع األمريكــي ف ــر الدف ــد رامســفيلد، وزي ــات دونال م
عهــد جــورج دبيلــو بــوش عــن عمــر يناهــز ال 88عامــا 
دون ان يحاكــم علــى الجرائــم التــي اقترفهــا وأيضــا 
دون أي مســائلة عــن التســبب فــي اخفاقــات هائلــة 
ــة. ان عــدم تعرضــه للمســائلة  ــة االمريكي لإلمبراطوري
ومــرور وفاتــه دون أي ضجــة لهــا دالالت عديــدة اهمهــا 
وحشــية النظــام الرأســمالي وكــون أمريــكا امبراطوريــة 
فــي مرحلــة االفــول. لــم يكــن دونالــد رامســفيلد مجــرم 
حــرب مــن الطــراز األول فحســب، بــل كان ايضــا واحدا 
مــن أكثــر قــادة البرجوازيــة األمريكيــة حماقــة. ان الفرق 
الوحيــد بيــن دونالــد رامســفيلد وجنــراالت هتلــر هــو ان 

أمريــكا لــم تخســر الحــرب فــي مواجهــة عســكرية.  
ــر مجرمــي الحــرب  ــد رامســفيلد أحــد أكب ــر دونال يعتب
والمروجيــن لعســكرة العالــم والســتخدام القــوة فــي 
ــي  ــى الت ــي المــرة األول ــخ النظــام الرأســمالي.  فف تاري
ــد  ــاع تحــت إدارة جيرال ــرا للدف ــفيلد وزي ــح رامس أصب
ــع االتحــاد  ــض المفاوضــات م ــى تقوي ــل عل ــورد عم ف
ــاء  ــد بن ــة واي ــلحة النووي ــض األس ــى خف ــوفيتي عل الس
ــروز  ــخ ك ــل صواري ــلحة مث ــن االس ــدة م ــة جدي أنظم
وقاصفــة بــي1. كمــا أشــرف علــى اســتبدال جيــش 
التجنيــد العســكري االجبــاري بقــوات  يعتمــد علــى 
مســلحة تعتمــد علــى االلتحــاق والتجنيــد الطوعــي ممــا 
ــن  ــة ع ــة منفصل ــل محترف ــة قت ــش مؤسس ــل الجي يجع

الســكان وبعيــدة عــن الضغوطــات الجماهيريــة.
كان رامســفيلد قبــل االلتحــاق بــإدارة جــورج بــوش 
ــن  ــز أبحــاث للمحافظي ــي مرك ــاع عضــو ف ــر دف كوزي
الجــدد يســمى »مشــروع نحــو قــرن امريكــي جديــد«. 
كان هــذا المركــز يــرى انــه فــي اعقــاب انهيــار االتحــاد 
ــا مــن  ــكا ان تضمــن مصالحه الســوفيتي، يمكــن ألمري
خــال اســتخدام القــوة العســكرية. وقــد ضغــط هــذا 
ــل  ــن اج ــبتمبر م ــات 11 س ــل هجم ــى قب ــز حت المرك
التدخــل العســكري وتغيــر النظــام فــي العــراق مــن 
ــكل  ــق بش ــي صدي ــى عالم ــام أمن ــان » نظ ــل ضم اج

فريــد للمبــادئ واالزدهــار األمريكــي«.
الجــدد  المحافظيــن  مــن  وتســعة  رامســفيلد  التحــق 
ــان التأسيســي ل« المشــروع نحــو  الموقعيــن علــى البي
قــرن امريكــي جديــد« بــإدارة جــورج بــوش االبــن بمــا 
فيهــم ديــك تشــيني نائــب الرئيــس ونائــب وزيــر الدفــاع 
بــول ووللفويتــز.  جــاءت هجمــات الهــادي عشــر مــن 
ســبتمبر لتقــدم ذريعــة لتنفيــذ الحــروب علــى أفغانســتان 
ــدة  ــكا كقائ ــة أمري والعــراق ضمــن خطــة لتعزيــز مكان
للعالــم مــن خــال اســتخدام القــوة العســكرية. لقــد كان 

ــن  ــروب وم ــذه الح ــن ه ــي ع ــع رئيس ــفيلد مداف رامس
ــتراتيجيتها. ــي اس واضع

وكان مــن أبــرز المروجيــن لألكاذيــب مــن اجــل تبريــر 
تلــك الحــروب مثــل وجــود » أســلحة الدمــار الشــامل« 

و » العاقــة بيــن النظــام العراقــي والقاعــدة«.
ــت  ــفيلد كان ــا رامس ــي روج له ــات الت ــج السياس ان نتائ
نفســها  البرجوازيــة  المؤسســات  فحســب  كارثيــة. 
ــي » الحــرب  ــوا بشــكل مباشــر ف ــن قتل ــغ عــدد الذي بل
ــتان وســوريا  ــي أفغانس ــاب« ف ــى اإلره ــة عل االمريكي
وباكســتان واليمــن حوالــي 8٠٠٠٠٠ فــي حيــن ان 
الوفيــات غيــر المباشــرة الناتجــة عــن تدميــر البنيــة 
التحتيــة والرعايــة الصحيــة والمجاعــة قــد تجــاوز 1.٣ 
ــرار  ــى الف ــون شــخص عل ــر ٣7 ملي ــا اجب ــون. كم ملي

ــن الحــرب. ــن م ــم خــال عقدي ــن دياره م
 وأدت هــذه الحــروب الــى تدميــر مجتمعــات بأكملهــا. 
رغــم ان عــدد القتلــى بيــن الجنــود األمريكييــن فــي 
العــراق وأفغانســتان تجــاوز قليــا 7٠٠٠، اال ان مئــات 
االالف مــن الجنــود األمريكييــن خرجــوا مــن هــذه 
ــول  ــرة. بحل ــية خطي ــدية ونفس ــات جس ــروب بإعاق الح
٢٠18 ابلــغ 1.7 مليــون مــن المحاربيــن القدامــى عــن 
إعاقــة ناجمــة عــن مشــاركتهم فــي الحــرب. باإلضافــة 
ــم  ــي جرائ ــق ف ــكل وثي ــفيلد بش ــورط رامس ــذا ت ــى ه ال
" االختفــاء والترحيــل االســتثنائي والتعذيــب" وأشــرف 
ــو  ــو وســجن أب ــى انشــاء معســكر غونتانم شــخصا عل
غريــب واســتخدام لمــا يســمى ب "تقنيــات االســتجواب 
ــي هــذا المعســكر وقاعــدة بغــرام وســجن  المعــززة" ف
ــكا  ــات أمري ــي ســفارات وقنصلي ــى ف ــب وحت ــو غري أب
ــدول  ــن ال ــر م ــا والكثي ــي أوروب ــرية ف ــجون الس والس
االخــرى. اذ تســبب فــي اعتقــال عــدد كبيــر مــن البشــر 
واســتخدام أســاليب تعذيــب وحشــية خــال االســتجواب 
للترهيــب  الــكاب  واســتخدام  االغتصــاب  منهــا 
ــاء والحرمــان مــن النــوم  والضــرب والصعــق بالكهرب
والموســيقى الصاخبــة لســاعات وصــوال الــى قتــل 

ــة.  ــة عادل ــن محاكم ــم م ــن وحرمانه المعتقلي
أصــدر رامســفيلد فــي ٢٠٠٢ مذكــرة أعلــن فيهــا بــان 
الحــرب علــى اإلرهــاب " تجعــل قيــود جنيــف الصارمة 
حــول اســتجواب ســجناء العــدو باليــة". ومــن ال يتذكــر 
ــرت  ــا ظه ــه عندم ــن احباط ــر ع ــو يعب ــفيلد وه رامس
صــور التعذيــب واالعتــداء الجنســي علــى ســجناء أبــو 
غريــب بالعــراق فــي عــام ٢٠٠٤ حــول فشــل الجيــش 
فــي الحفــاظ علــى ســرية هــذه الصــور وحــول تســهيل 

التكنلوجيــا لفضــح هــذه الجرائــم.
وأشــرف رامســفيلد علــى تطويــر برامــج االغتيــال 
ــع انحــاء  ــي جمي ــار ف ــدون طي ــرات ب ــخ الطائ بصواري
ــاالت.  ــن الح ــي 95٪ م ــن ف ــل المدنيي ــي تقت ــم الت العال
كمــا كان مــن مهندســي برامــج التجســس علــى شــعب 
أمريــكا والعالــم. بلغــت تكلفــة الحــروب التــي روج لهــا 
رامســفيلد تريليونــات الــدوالرات. وســاهمت السياســات 
ــمالي  ــام الرأس ــة النظ ــق ازم ــي تعمي ــا ف ــي روج له الت
ــي  ــتقرار ف ــدم االس ــاعة ع ــى إش ــا أدت ال ــه، كم برمت

ــم. الشــرق األوســط والعال
ــام عــن أي  ــن األي ــا م ــفيلد يوم ــد رامس ــر دونال ــم يعب ل
ــي  ــا ف ــع عنه ــه اذ داف ــه وافعال ــن مواقف ــدم عــن أي م ن
ــوان "  ــت عن ــام ٢٠11 تح ــرها ع ــي نش ــه الت مذكرات

المعــروف و غيــر المعــروف".

أداء دوره عــن ســذاجة  اثنــاء  لقــد عبــر رامســفيلد 
منقطعــة النظيــر. فمثــا أكــد لوســائل االعــام بــان 
ــر مــن خمســة أشــهر.  ــن تســتمر أكث ــراق ل حــرب الع
وكان مــن المؤمنيــن بــان الجماهيــر فــي افغانســتان 
والعــراق ســوف ترحــب بالجيــش األمريكــي. وكان لــه 
قناعــة قويــة بــان تلــك الحــروب كانــت ســتعزز مكانــة 
أمريــكا علــى المــدى الطويــل. وقــد كان لرامســفيلد 
مــن خــال  أمريــكا  بإمــكان  بــان  مفادهــا  “رؤيــة" 
ــة  ــوة جوي ــة بق ــرة مدعوم ــة صغي ــوات بري ــتخدام ق اس
ســاحقة وذخائــر دقيقيــه التوجيــه ان تخضــع شــعوبا 

بأكملهــا.
التــي  الجرائــم  ان عــدم محاســبة رامســفيلد علــى   
ــة  ــة االجرامي ــن الطبيع ــق ع ــكل دقي ــر بش ــا يعب اقترفه
لــكل النظــام الرأســمالي التــي يســتند علــى منطــق 
الربــح وعــن منطقــه الملتــوي فــي تقيمــه لــكل االشــياء 
التــي  بمــا فيهــا جرائــم الحــرب. ال تصــل جرائــم 
ــذي  ــابقة ال ــافيا الس ــات يوغس ــادة جمهوري ــا ق ارتكبه
حكمــوا فــي المحكمــة الدوليــة جــزء يســير مــن جرائــم 
رامســفيلد رغــم هــذا يمــوت بــدون حتــى ان يفضــح فــي 
ــا دون ان  ــززا مكرم االعــام. ان مــوت رامســفيلد مع
يصبــح رمــز لألجــرام والقتــل هــو دليــل علــى تواطــئ 
ــيين  ــن الرئيس ــا الحزبي ــا فيه ــة بم المؤسســات االمريكي
ــل  ــم القت ــروب وجرائ ــي الح ــة ف ــام واألكاديمي واالع

الجماعيــة والتعذيــب.
مــن جهــة أخــرى ان عــدم نقــد مســيرة رامســفيلد 
واالخفاقــات الهائلــة التــي جلبهــا ألمريــكا يعبــر بشــكل 
دقيــق عــن حقيقيــة كــون أمريــكا امبراطوريــة فــي 
ــه  ــي وظيفت ــؤول ف ــاق أي مس ــن. ان اخف ــة التعف مرحل
ــة  ــة برجوازي ــي ديمقراطي ــاق ف ــوع االخف ــا كان ن مهم
يجعلــه عرضــة للنقــد. ولكــن فــي أمريــكا، يمــوت 
هــذا الشــخص الــذي تســبب فــي كل هــذه الكــوارث 
ــن  ــي م ــه دور رجع ــة كان ل ــي الحقيق ــات وف واالخفاق
اليــوم األول لدخولــه معتــرك السياســية دون ان نجــد أي 

ــخ.   ــذا التاري ــدي له ــم ج ــد او تقي نق
ــم  ــر جرائ ــة تعتب ــمية األمريكي ــة الرس ــب المؤسس حس
ــي  ــيطة ف ــات بس ــفيلد انحراف ــد رامس ــات رونال واخفاق
ســيرة شــخصية " عظيمــة". اذ أشــاد وزيــر الدفــاع 
الحالــي لويــد أوســتن، نيابــة عــن إدارة بايــدن ب " 
مســيرة رامســفيلد الرائعــة"  وتحــدث عــن " طاقتــه 
ــه العميــق وااللتــزام الدائــم بخدمــة  الامحــدودة، وذكائ
بــاده". وأعــرب االعــام بشــكل عــام عــن اســفه الن 
وصاحــب  ماهــر  "كبيروقراطــي  رامســفيلد  ســمعة 
رؤيــة لجيــش امريكــي حديــث قــد انهــارت بســبب 

حــرب العــراق الطويلــة والمكلفــة".
ــدون  ــكا ب ــحاب أمري ــفيلد، انس ــاة رامس ــق وف ــد راف لق
ــع بســرعة البــرق  ــي تق ــج مــن أفغانســتان الت أي ضجي
تحــت ســيطرة طالبــان. ان عشــرين ســنة مــن الحــرب 
فــي افغانســتان والعــراق ســاهمت فــي تبذيــر تريليونــات 
ــداء  ــد الع ــكا وتصاع ــة أمري ــر مكان ــدوالرات وتقهق ال
لهــا عالميــا وتراجــع قدرتهــا علــى امــاء رغبتهــا 
الــدول األخــرى وتعمــق المشــاكل الداخليــة،  علــى 
ــاد  ــن انتق ــة م ــة الحاكم ــز الطبق ــذا تعج ــم ه ــن رغ ولك
احــد مهندســي هــذا اإلخفــاق المــدوي. هــذه عامــة مــن 
ــول. ــة االف ــة مرحل ــذه اإلمبراطوري ــوغ ه ــات بل عام
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