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النزعة الفردية والتيار االشتراكي
المهمــة  الظواهــر  احــدى  ان 
انتفاضــة  بعــد   ســادت  التــي 
أكتوبــر ويجــب الوقــوف عندهــا  
هــي انتشــار الفكــر االشــتراكي 
مــن  عريــض  صــف  داخــل 
ــع  ــن والمجامي النشــطاء والفعالي
التــي شــاركت فــي االنتفاضــة.  
هــذه الظاهــرة فــي تنبــي الفكــر 
االشــتراكي هــي ســابقة تاريخية 
العقــود  خــال  األقــل  علــى 
ــي  ــر السياس ــن العم ــرة م االخي
للمجتمــع العراقــي. فعلــى مــدى 
الفتــرة الزمنيــة المنصرمــة كان 
ال صــوت يعلــو  فــي المجتمــع العراقــي علــى صــوت االســام السياســي، وقبــل غــزو 
ــن  ــع وم ــي المجتم ــو الســاح الماضــي ف ــي ه ــر القوم ــكان الفك ــراق ف ــال الع واحت
ــة. ــة والصهيوني ــة وعمــاء اإلمبريالي ــة اعــداء االمــة العربي ــي خان يتحــداه يصــف ف
والنقطــة االيجابيــة االخــرى لهــذه الظاهــرة هــي النــزوع نحــو التنظيــم، فكمــا تحدثنــا 
فــي عــدة مناســبات، كانــت أحــدى نقــاط ضعــف تيارنــا فــي انتفاضــة اكتوبــر، ونقصــد 
بتيــار الماييــن مــن العاطليــن عــن العمــل والنســاء الداعيــات الــى التحــرر والمســاواة 
وعمــال العقــود واالجــور والمحاضريــن وغيرهــم مــن االقســام االجتماعيــة المحرومــة 
فــي المجتمــع هــي غيــاب التنظيــم. وبغــض النظــر عــن التصــورات الســائدة عنــد تلــك 
الحلقــات والمجاميــع والفعاليــن حــول الفكــر االشــتراكي، إال أن التنظيــم والتجمــع حول 

االشــتراكية والفكــر االشــتراكي هــو نقطــة متقدمــة يجــب ان تأخــذ بنظــر االعتبــار.
و النقطــة المهمــة  االخــرى عنــد هــذه الظاهــرة  هــي وصــول مرحلــة األوهــام الــى 
نهايتهــا حــول البدائــل القوميــة واالســامية االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة فــي 
ــات  ــاب الحري ــوز وغي ــر والع ــى والفق ــن الفوض ــن براث ــي م ــع العراق ــاذ المجتم انق

ــة. ــق للمقول ــى المطل بالمعن
ورغــم النقــاط االيجابيــة المذكــورة، فابــد مــن االشــارة بالرغــم مــن تبنــي تلــك 
المجاميــع والحلقــات الفكــر االشــتراكي لكــن الصفــة المازمــة لهــا هــي ســيادة ضبابيــة 
واضحــة فــي صفوفهــا حــول االشــتراكية وغيــاب االنســجام الفكــري والسياســي 
ــق  ــع وخل ــي المجتم ــتراكي ف ــر االش ــار الفك ــاحة انتش ــيع مس ــا. . توس ــي بينه والعمل
االنســجام الفكــري والسياســي فــي صفــوف هــذه الحلقــات احــدى مهماتنــا االصليــة، 
وقــد شــرعنا بهــا منــذ مــدة وخاصــة بعــد انتفاضــة اكتوبــر مباشــرة. ويتمتــع الحــزب 
الشــيوعي العمالــي العراقــي بنفــوذ سياســي ومعنــوي داخــل صــف مــن هــذه الحلقــات. 
وتتقــوم مهمتنــا اليــوم فــي نقــد النزعــات الســائدة فــي صفــوف هــذه الحلقــات والتــي 
تعتبــر موانــع ومعوقــات حقيقــة أمــام خلــق االنســجام فــي صفوفهــا وتوحيدهــا تحــت 
مظلــة واحــدة مــن اجــل الظفــر بتحقيــق امانــي الطبقــة العاملــة وكل الجماهيــر 

ــاه. ــة والمســاواة والرف ــي الحري ــة ف المحروم
التتمة )ص2(...

بيان مشترك لمنظمة داك لتنمية 
ة االيزيدية و منظمة المرأ

أمـــــــان للنساء
إعــادة تأهيــل الناجيــات وُمحاكمــة الُمتســببين ) بمناســبة مــرور الذكــرى 

الســابعة علــى ســبي النســاء األيزيديــات فــي العــراق(
تمــر هــذه االيــام، الذكــرى الســابعة علــى االبــادة التــي قــام بهــا تنظيــم داعــش 
االرهابــي وســبَيه للنســاء والفتيــات واغتصابهــن فــي الموصــل وســنجار. حيــث 
تــم اختطــاف مــا يقــارب الـــ 3548 ســبية يزيديــة مــن عوائلهــن. وحتــى اليــوم 

مــا تــزال 1309 امــرأة ســبّية فــي مخابــئ داعــش.
ــؤون  ــب ش ــق مكت ــن طري ــّن ع ــة لتحريره ــود المبذول ــن كل الجه ــم م  بالرغ
بقيــة  ٕان  اقليــم كردســتان اال  التابعــة لحكومــة  المخطوفيــن والمخطوفــات 
المخطوفــات مازلــن ينتظــرن تحريرهــن. فيمــا تُعانــي النســاء الناجيــات 

ويناضلــن مــن اجــل الحريــة والخــاص فــي واقــع مأســاوي يعشــنه.
 لــم يتــم تحريــر النســاء كإجــراء ضــروري يعقــب الحــرب بــل تــم )شــراؤهن( 
ــم  ــن وإعادتهــن. ومــن ت ــاوض مــع الخاطفي ــم التف ــق الوســاطة اي ت عــن طري
ٕاســتعادتها منهــن تعيــش اليــوم فــي )مخيــم الهــول( التعيــس الــذي ال يليــق بهــن 
ــر الراحــة والمعيشــة االنســانية  ــا نطمــح لهــن مــن توفي ــق بمســتوى م وال يلي

الكريمــة بعــد كل ذلــك الشــقاء.
ــة  ــات ينازعــن قســاوة الظــروف المادي ــي مخيم ــات ف ــش عــدد مــن الناجي يعي

ــي ظــروف نفســية ســيئة. المحيطــة ويعشــن ف
نحــن فــي منظمتــي داك للمــراءة األيزيديــة، ومنظمــة أمــان للنســاء، نٔوكــد بــأن 
ماقــام بــه داعــش، هــو جريمــة ٕانســانية بحــق النســاء وبحــق أســرهن ومحبيهن، 
ــة كارهــة للنســاء، وصمــة عــار  ــد رجعي ــي ســتبقى فــي ظــل ســيادة تقالي والت

تاحقهــن لمــا بقــّي فــي حياتهــن وحيــاة االجيــال التــي تليهــن.
ــؤالء  ــاف ه ــبي واختط ــة س ــى جريم ــابعة عل ــرى الس ــرور الذك ــبة م  بمناس

النســاء والفتيــات نُطالــب:
ــن  ــى م ــا تبق ــول لم ــل الوص ــن أج ــة م ــة والدولي ــود المحلي ــذل كل الجه - ببَ
المحتجــزات واطــاق ســراحهن والائــي مازلــن حتــى اللحظــة مســتعبدات مــن 

ــي. ــم االرهاب ــل التنظي قب
- نطالــب بماحقــة الجنــاة ومحاكمتهــم دوليــا عبــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
تحــت البنــد الثالــث )االســترقاق( مــن المــادة الســابعة للنظــام االساســي للمحكمة 

واعتبارهــا جريمــة ضــد االنســانية.
- توفيــر كل ســبل العيــش الكريــم مــن ســكن ودخــل شــهري كاٍف وثابــت 
لتغطيــة مســتلزمات الحيــاة الطبيعيــة، وتوفيــر العــاج النفســي والجســدي 

لهــؤالء الفتيــات والنســاء، ٕاعــادة تأهيلهــن للعيــش بصــورةٍ طبيعيــة.
التتمة )ص2(...
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النزعة الفردية . . .
سمير عادل:

وهنــا نؤكــد مــن جديــد، لــن تكتــب أليــة انتفاضــة او ثــورة 
االنتصــار النهائــي، أو حتــى فــرض تنــازالت علــى الطبقــة 
السياســية الحاكمــة الممثلــة للبرجوازيــة مــن أصحــاب 
ــران والســياحة ومعامــل االســمنت  ــوك وشــركات الطي البن
واالتصــاالت والدواجــن والمعلبــات واالســتيراد والتصدير. 
المعابــر  مــن  المســروقة  أموالنــا  اســتثمرت  التــي  الــخ 
الخاصــة  والمناصــب  والــوزارات  والموانــئ  الحدوديــة 
، نقــول ال تقــدم هــذه الطبقــة التنــازالت دون ان يتبنــى  
صــف مــن قــادة الحــركات االعتراضيــة واالحتجاجيــة 
ــة  ــود واالجــور والطبق ــال العق ــل وعم ــن عــن العم للعاطلي
العاملــة فــي المجتمــع الفكــر االشــتراكي. فليــس هنــاك أيــة 
حركــة ثوريــة وتحرريــة ال تســاوم وال يمكــن شــراء ذمتهــا 
مثلمــا حــدث مــع عــدد مــن مجاميــع االنتفاضــة ســوى 
الحركــة االشــتراكية والتيــار االشــتراكي التــي تأخــذ بنظــر 
االعتبــار مجمــل مصالــح الطبقــة العاملــة واألقســام الكادحــة 
والمحرومــة فــي العــراق وتصــون اســتقالها و تــذود عــن 
مطالبهــا حتــى المحطــة النضاليــة األخيــرة. وهــذا كان 
ــار  ــف التي ــاب او ضع ــو غي ــة، وه ــل االنتفاض ــب اخي كع
االشــتراكي وهــو مــا شــجع الكاظمــي وتيــاره بجناحيــه 
القومــي المحلــي والعروبــي بوقاحــة و بصافــة منقطــع 
النظيــر، للتمــادي والتطــاول علــى قــوت الجماهيــر، عبــر 
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــدة لصن ــة الجدي فــرض سياســة الليبرالي
بالورقــة  التــي توجــت بشــكل رســمي  الدولــي  والبنــك 

البيضــاء وموازنــة ٢0٢1.

النزعة الفردية وتناقضها مع النزعة االشتراكية:
والديمقراطيــة  واالصاحيــة  القوميــة  النزعــات  تعتبــر 
هــي نزعــات متأصلــة داخــل الطبقــة البرجوازيــة ولهــا 
تقاليدهــا وســننها االجتماعيــة. بينمــا تعتبــر االشــتراكية 
ــا  هــي نزعــة غريزيــة داخــل الطبقــة العاملــة. وكمــا يعلمن
ماركــس ان ســيادة الثقافــة فــي المجتمــع هــي انعــكاس لثقافة 
الطبقــة الحاكمــة، و عليــه تكــون ســيادة الظواهــر االخاقيــة 
علــى الصعيــد االجتماعــي مثــل الكــذب والنفــاق  والتملــق 
ــر اإلنســان  ــال والدجــل وتحقي والســرقة والنصــب واالحتي
واالنتقــام  والعنــف والفرديــة والنرجســية واالنانيــة  وغيــره  
مــن عشــرات تلــك الظواهــر فــي المجتمــع تعكــس أخاقيات 
االجتماعيــة  الظواهــر  وهــذه  الحاكمــة.  الطبقــة  وثقافــة 
تتناســب شــدتها وقوتهــا حســب االنظمــة السياســية والطبقــة 
القانونــي  بالمعنــى  الدولــة  مقومــات  وســيادة  الحاكمــة 
واألمنــي والهوياتــي والسياســي فــي المجتمــع، ودرجــة 
ــي  ــد االقتصــادي واالجتماع ــى الصعي ــرة عل ــور االخي تط
والثقافــي والسياســي الــذي هــو تحصيــل حاصــل وانعــكاس 

ــا. ــي تمثله ــة الت ــة والدول ــة الحاكم للطبق

ــكال اخــرى  ــا اش ــر عنه ــي تعب ــة الت ــا الفردي ــا اخذن واذا م
وحــب  الــذات  وتقديــس  واالنانيــة  النرجســية  مثــل 
ــر  ــخها الفك ــي يرس ــر الت ــن الظواه ــدة م ــي واح ــا، فه االن
البرجــوازي. و تمــد الفرديــة جذورهــا فــي المجتمعــات 
مــن  بســيل  الفرديــة  واطــرت  المتطــورة.  الرأســمالية 
تحــت  والسياســية  الفلســفية  التنظيــرات  و  السفســطات 
عناويــن الديمقراطيــة والمنافســة الحــرة التــي لخصتهــا 
المقولــة البرجوازيــة الشــهرية فــي عصــر بزوغهــا )دعــه 
يعمــل. دعــه يمــر( بحســب “ادم ســميث« االقتصــادي 
ــي  ــن ف ــن البرجوازيي ــه الليبراليي ــي المعــروف وإل البريطان
ــن  ــة قواني ــا لثاث ــاد وفقً ــل االقتص ــث يعم ــاد؛ وحي االقتص
طبيعيــة علــى حــد تعبيــره. األول، هــو أن جميــع األشــخاص 
يجــب أن يتصرفــوا وفقـًـا لمصلحتهــم الذاتيــة. والثانــي، هــو 
أن كل شــخص هــو أفضــل مــن يعــرف مصلحتــه الذاتيــة. 
ــه  ــا لمصلحت ــل وفقً ــخص يعم ــو أن كل ش ــث، فه ــا الثال أم
الذاتيــة، ســيضيف تصرفــه هــذا إلــى الرفاهيــة العامــة 
ــي  ــة الت ــا الدوام ــميث(.. انه ــم-آدم س ــروة األم ــكان )ث للس
يرســيها النظــام الرأســمالي المعاصــر للبشــر مــن منظومــة  
عاقــات إنتــاج اقتصاديــة التــي تحــدد موقعيــة اإلنســان 
ــقّفَها بمنظومــة فكريــة  االجتماعيــة داخــل هــذا النظــام ويََس
وقانونيــة وسياســية بحيــث تضــع عشــرات المحــددات امــام  
ــن  ــد م ــر أبع ــك النظــام او يفك ــي ال يتجــاوز ذل االنســان ك
ذلــك النظــام، و يحولــه إلــى شــخص خائــر القــوى ال يمكــن 
انقــاذه مــن وضعــه االقتصــادي واالجتماعــي إال عبــر 
خــاص فــردي كمــا يشــير اليــه ســمث بمقولتــه “المصلحــة 
الذاتيــة” وتقديســها. ولــذا يكــون التنظيــر للفرديــة علــى أنهــا 
ــان   ــة االنس ــه اصال ــا من ــرد و منتزع ــة الف ــة بأصال مرتبط
ــد  ــن اجــل تخلي ــر البرجــوازي م ــي الفك ــا ف جــزءا محوري
ــذي يؤطــر  ــة العمــل المأجــور وتقديــس رأس المــال ال ابدي
موقعيــة العامل-االنســان فيــه. وعبــر هــذه التنظيــرات يضــع 
ــر  ــر بتغي ــة دون التفكي ــر للحيلول ــن البش ــى ذه ــال عل اغ
حياتهــا بشــكل ثــوري. والعمــل الثــوري هــو عمــل جماعي، 
فــا مــكان للفــرد إال فــي حــدود المجموعــة.  والفــرد الــذي 
تجســده صناعــة الســينما األمريكيــة عبــر اســتوديوهات 
هوليــوود وطبعــت أذهــان المليــارات مــن البشــر فــي هــذا 
العالــم الــذي نعيشــه، بأنــه اإلنســان الخــارق المنقــذ، فمــرة 
ــل  ــكل رج ــى ش ــرة عل ــوبرمان، وم ــكل س ــى ش ــي عل يأت
العنكبــوت واخــر الوطــواط، ومــرة علــى شــكل المنقــذ  
“رامبــو” فــي الحــروب البربريــة االمريكيــة فــي فيتنــام 
ــذي يجســد دوره  ــه الخمســة ال وافغانســتان وبورمــا بأجزائ
)سيلفســتر ســتالون( او الشــرطي النظيــف البطــل الــذي 
ــات لتخليــص  ــي المافي ــات جســدية لعناصــر ف ــوم بتصفي يق
المجتمــع منهــا وتعميــم الخيــر فيــه وإلحــاق الهزيمــة بالشــر 
ــن  ــوع م ــذا الن ــدون ه ــام االخــرى. وب ــن االف ــات م والمئ
األشــخاص فيصــور لنــا بــأن العالــم ســيكون جحيمــا، 

ــف مــن  ــل هــذا الصن ــا مث ــا االنتظــار كــي يظهــر لن وعلين
البشــر الخارقيــن. ويجيــب هــذا علــى ســؤال لمــاذا كل هــذا 
ــيح،  ــر والمس ــدي المنتظ ــور المه ــر لظه ــل والتزمي التطبي
الــذي يعنــي بالمحصلــة االخيــرة تجريــد االنســان مــن 
اإلرادة الثوريــة وتحويــل مصيــره و مســتقبله ومســتقبل 
ــى  ــة ال ــن والحري ــم واالم ــش الكري ــرته بالعي ــه واس اطفال
اجــل غيــر مســمى. أو كمــا يجســده مقتــدى الصــدر بتتويــج 
نفســه بطــا خارقــا فــي كلمتــه امــام هيئتــه السياســية بأنــه 
لــو مــات فمعادلــة التطبيــع مــع إســرائيل ســتتحقق. اي 
بعبــارة اخــرى هــو الســوبرمان الخــارق الــذي يقــف أمــام 

ــرائيل.  ــع اس ــع م ــة التطبي سياس
واذا مــا عدنــا الــى  الظواهــر المشــارة اليهــا تشــتد او تــكاد 
ــي، وهــي  ــع العراق ــي المجتم ــر شــيوعا و رســوخا ف االكث
ــة  ــة الفكري ــه المنظوم ــس في ــكل واضــح وال لب ــس بش تعك
والسياســية واالخاقيــة واالجتماعيــة  للطبقــة السياســية 
ــوم  ــة بالمفه ــاب الدول ــس غي ــراق، وتعك ــي الع ــة ف الحاكم
االجتماعيــة  االقتصاديــة  واألســس  اليــه،  اشــرنا  الــذي 
المنهــارة للمجتمــع العراقــي بفعــل الحــروب والحصــار 
االقتصــادي والمنظومــة السياســية والفكريــة التــي عكســتها 
الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة بــدءا بالنظــام البعثــي ومــرورا 
باالحتــال وانتهــاء بأكثــر االجنحــة البرجوازيــة حثالــة 
وقــذارة واجرامــا وهــي ســلطة االحــزاب االســامية. وفــي 
ــي  ــي ه ــة الت ــية واالجتماعي ــذه الظــروف السياس خضــم ه
ــة السياســية للمجتمــع واالســس  ــن البني انعــكاس وتناغــم بي
ــة  ــة واالناني ــد الفردي ــا، نج ــتند عليه ــي تس ــة الت االقتصادي
والنرجســية والمزاجيــة التــي تتجســد فــي تعظيــم األنــا 
والــذات الجريحــة ، وهــي نزعــات لهــا انعكاســاتها القهريــة 
داخــل المجتمــع. ويمكــن أيضــا مشــاهدة هــذه الظواهــر حتى 
فــي صفــوف األحــزاب والتيــارات البرجوازيــة التــي تشــكل 
منظمــات وقوائــم وجبهــات وتحلهــا بعــد ذلــك بقــرار ذاتــي 
ــد  ــد كل واح ــث تج ــم بحي ــذا الزعي ــس او ه ــن ذاك الرئي م
ــة  ــف. والمبدئي ــك القائمــة او هــذا التحال ــن تل ــز بي منهــا تقف
ــد هــو  ــت الوحي ــذه الجماعــات او الثاب ــد كل ه ــدة عن الوحي

ــا. ــه سياســيا ومالي ــذي يحصــل علي ــدار الســهم ال مق
النزعة العمالية والنزعة البرجوازية الصغيرة:

طبعــا هنــاك مســالة مــن المفيــد االشــارة اليهــا وبعكــس كل 
مــا نشــاهده مــن مناظــر تثيــر الســخرية عنــد تلــك التيــارات 
ــة وبســبب ظــروف  ــة، وهــي أن النزعــة العمالي البرجوازي
عمــل العمــال وشــروط عملهــم الــذي يفــرض تجمعهــم فــي 
المصنــع أو المعمــل أو مــكان العمــل، فالنزعــة الفرديــة 
ــم  ــل تجبره ــروط العم ــم. فش ــي صفوفه ــف ف ــي األضع ه
ــاز  ــن إنج ــد م ــاون والتعاض ــي والتع ــل الجماع ــى العم عل
ــم  ــل أو نهاره ــوم العم ــة ي ــي نهاي ــوا ف ــي يحصل ــم ك عمله

ــى اجرهــم. عل
التتمة )ص3(...

تتمة - البيان المشترك
·تطبيــق القانــون الخــاص بالناجيــات ومــن مختلــف 
االنحــدارات الدينيــة،  ومــا نــص عليــه مــن تأميــن الدعــم 
ــية  ــاعدة النفس ــكن والمس ــر الس ــهري وتوفي ــادي الش الم

ــابقة. ــرة الس ــرر للفق ــة واالقتصادية(مك واالجتماعي
·العمــل علــى ٕاعــادة التأهيــل النفســي للخــاص مــن 
شــعور العــار الــذي لحــق بهــٔوالء النســاء والفتيــات 
البريئــات، الائــي اضطــرت اعــداد منهــن الــى االنتحــار 

ــاوي. ــر المأس ــن المصي ــاص م للخ
·العمــل الجــاد علــى اقتــاع جــذور التقاليــد والثقافــة 
ــل  ــة. المــرأة ال تمث ــكل الســبل الممكن الكارهــة للنســاء ب
طائفــة، وال عشــيرة، وال ديــن، وال تمثــل اســرتها، انهــا 

ــكل الســبل  ــا ب ــة له ــر الحماي ــان مســتقل ويجــب توفي كي
ــدا وبغــض النظــر عــن موقــف عشــيرتها  ــة، بعي الممكن

ــا. ــا او دينه ــا او قوميته او طائفته
·تجريــم كل طــرف او جهــة تســعى الــى حــل خصوماتها 
او صراعاتهــا علــى حســاب حيــاة واجســاد وكرامــة 
النســاء والفتيــات. وتقديمهــا الــى طاولــة القانــون ســواء 
محليــا او دوليــا وٕانهــاء ٕاســتخدام أجســاد النســاء كســاح 

فــي الخصومــات والصراعــات السياســية والعســكرية.
·انهــاء كل تقســيم للبشــر علــى اســاس دينــي او طائفــي 
او قومــي بيــن النســاء. والنضــال ضــد تدييــن او اســلمة 
الدولــة او اســلمة المجتمــع، بــكل الوســائل الممكنــة. 

ــو  ــي ه ــاس دين ــى أس ــن البشــر عل ــز بي ــث ان التميي حي
مــا أدى الــى ارتــكاب جرائــم وابــادة ضــد موطنيــن مــن 
ٕانحــدارات دينيــة غيــر مســلمة، كااليزيديــة والمســيحية.
·النضــال مــن أجــل تأســيس دولــة علمانيــة فــي العــراق، 
ال تصنــف البشــر علــى اســاس دينــي، بــل علــى اســاس 
ــة  ــخصية متعلق ــألة ش ــن مس ــط. الدي ــي فق ــي، ومدن مدن

فقــط بعقائــد األفــراد وليــس الدولــة.

منظمة داك لتنمية المرأة االيزيدية
منظمة امان للنساء
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النزعة الفردية . . .
سمير عادل:

ــيطة  ــكاله البس ــدأ بأش ــي يب ــم العمال ــد أن التنظي ــذا نج ول
ــن  ــم ع ــث بينه ــادل األحادي ــتراحة وتب ــات االس ــي أوق ف
الحياتيــة واالجتماعيــة والسياســية  المشــاكل  مختلــف 
وتقديــم  لدعــم  عمالــي  صنــدوق  بتأســيس  ومــرورا 
وانتهــاء  العمــال  مــن  يحتاجــه  لمــن  المســاعدات 
ــة   ــام او نقاب ــع الع ــل التجم ــي مث ــم جماع ــكيل تنظي بتش
لتنظيــم  لجــان معمليــة  بتأســيس  وانتهــاء  او مجلــس 
االحتجاجــات واإلضرابــات مــن أجــل تحســين ظــروف 
عملهــم ومعيشــتهم، وبخــاف كل التنظيمــات االخــرى، 
فالتنظيمــات العماليــة هــي مســالة غيــر قابلــة للمســاومة 
بالنســبة للعمــال. ويتحكــم بمصيــر التنظيــم العمالــي 
ــا  ــذي يتواجــد فيه ــكان ال ــك الم ــي ذل ــال ف مصلحــة العم
ــن يســمحوا ألي شــخص التاعــب بمصيــر  العمــال، ول
ــة  ــالة حياتي ــي مس ــاطة ه ــا ببس ــة، ألنه ــة العمالي المنظم
ــن  ــية م ــة والنرجس ــة والفردي ــم. أن المزاجي ــبة له بالنس
الصعوبــة ان تجــد مــكان لهــا فــي تخريــب المنظمــة 
ــال.  ــا للعم ــا ذكرن ــة كم ــالة مصيري ــا مس ــة ألنه العمالي
وهــذا يقودنــا بــأن االنشــقاقات الســهلة التــي تحــدث 
فــي االتحــادات العماليــة وتشــظيها تعــود إلــى أنهــا 
غيــر اجتماعيــة وال ترتبــط بقاعــدة عماليــة، ويمكــن 
مرتبــط  انشــقاقاتها  بــأن  عنــاء  أي  دون  االستشــفاف 
بمــزاج أفرادهــا وتعظيمهــم للــذات الفرديــة. وهــذا يجرنــا 
الــى التنظيمــات غيــر العماليــة االخــرى مثــل التــي 
تشــكلت خــال مســيرة كل االحتجاجــات الجماهيريــة 
فــي ٢011،٢015،٢018،٢019 واخرهــا انتفاضــة 
اكتوبــر، تتخللهــا النزعــات الفرديــة والنرجســية وتقديــس 
ــذات. ونجــد تنظيمــات تتشــكل وتتهــدم بســبب مــزاج  ال
ــح األشــخاص  ــا مصال ــون دائم ــة اشــخاص، ويك وفردي
اجــل  مــن  بالتنظيمــات  تضحــي  و  شــيء  كل  قبــل 
ــا  ــدة إذا أعدن ــر بالفائ ــراد. والجدي ــة لألف المصلحــة الذاتي
ــوان  ــر 35” بعن ــرة “انتفاضــة أكتوب ــي نش ــاه ف ــا كتبن م
)فــي نقــد النرجســية واالنــا( “ان االنتفاضــات والثــورات 
هــي عمــل جماهيــري عظيــم، ال يشــترك فيهــا شــخص 
وال فــرد واحــد او اثنيــن، وال تتعلــق بمصالــح شــخصية، 
بــل تصنعهــا كتــل بشــرية كبيــرة وتتعقــب مصالــح 
ــد  ــاني. وال نري ــا االنس ــر وجوده ــس مصي ــتركة تم مش
ــي ان  ــط يكف ــن فق ــخ، ولك ــر التاري ــدا عب ــب بعي ان نذه
نشــير الــى العمــل الجماعــي الــذي بــرز خــال انتفاضــة 
تشــرين/اكتوبر، بــدًءا مــن صاحــب التكتــك الــذي وضــع 

جانبــا قــوت أســرته والقــرض الــذي عليــه بســبب شــرائه 
للتكتــك كــي يرتــزق منــه، ومــرورا بالمســعفين  وخاصــة 
ــن  ــة عمله ــي إدام ــرددن  ف ــم يت ــي ل ــاث اللوات ــن اإلن م
وبربــات  بحقهــن،  والقتــل  الخطــف  عمليــات  رغــم 
المنزلــي  العمــل  إجــراء  العبــارة  بدقيــق  أو  البيــوت 
ــيط  ــا كان بس ــغ مهم ــة مبل ــى اي ــن عل ــي ال يحصل اللوات
وإدارة  والطبــخ  بالتربيــة  العظيمــة  أعمالهــن  جــراء 
بالطعــام  المتظاهريــن  بتزويــد  قمــن  االســرة، حيــث 
والشــراب وكافــة المســتلزمات، وانتهــاء بــكل الذيــن 
قامــوا بتوثيــق تلــك األعمــال عبــر معــارض الرســم 
والشــعر والقصــة والروايــة والنحــت والكتابــة… أن 
قــدح شــرارة االحتجاجــات والتظاهــرات لــن يتحــول 
الــى انتفاضــات وثــورات دون مشــاركة جماعيــة واعية، 
وتحــول الفــرد فيهــا وألول مــرة الــى إنســان يشــارك مــن 
يقــف الــى جانبــه وكتفــا لكتــف فــي صنــع إرادة واحــدة 
ــى هــذه اللوحــة، فــا  ــا ال ــر. واذا نظرن مــن أجــل التغيي
ــات  ــوف االنتفاض ــي صف ــية ف ــة والنرجس ــكان للفردي م
العمــل  هــذا  دون  لــه  قيمــة  ال  فالفــرد  والثــورات. 
الجماعــي، وان نكــران الــذات والتضحيــة بالنفــس التــي 
ســطرها شــباب اكتوبــر بصــدور عاريــة وهــم يســقطون 
والوثبــة  والتحريــر  والخانــي  الســنك  جســر  علــى 
والحريــة…. البــروم  وام  والحبوبــي  والجمهوريــة 
ــال  ــاء  ولألجي ــة لألحي ــاة حــرة كريم هــو مــن اجــل حي
الباقيــة. ان النرجســية واالنــا تــكاد تكــون ظاهــرة بقــدر 
مــن انهــا نزعــة مرضيــة ولطالمــا ســيطرت علــى عــدد 
شــباط  انتفاضــة  ومنــذ  التنســيقيات  مــن  قليــل  ليــس 
٢011. إن هــذه النزعــة كانــت وراء الاتنظيــم. اي 
بعبــارة اخــرى ان الدعــوة الــى تبجيــل اســتقالية الفــرد 
ــد  ــكاره، وضــرب كل قواع ــل أف ــوع، وتبجي ــي المجم ف
بــرأي  األخــذ  بعــدم  الحائــط   بعــرض  الديمقراطيــة 
بنظــر االعتبــار والبحــث  المجموعــة  فــي  اآلخريــن 
عــن الخــاص الفــردي، كان يقــف خلــف الاتنظيــم. 
فالتنظيــم بحاجــة إلــى مشــاركة جماعيــة وعقــل جماعــي 
ــة.  وقــرار جماعــي وهــذا ال يتــاءم مــع النزعــة الفردي
ــلوك  ــن الس ــدة م ــة جدي إن االنتفاضــة عرضــت منظوم
واألخــاق  علــى المجتمــع التــي تعكــس جوهــر االنســان 
الحقيقــي، ولطالمــا طمســتها  منظومــة الفســاد واألخــاق 
التــي فرضتهــا الطبقــة الحاكمــة. وعليــه يجــب نقــد هــذه 
ــس  ــية ولي ــة سياس ــن زاوي ــا م ــية واالن ــة النرجس النزع
ــروج لهــا  ــة ت ــة، فمردهــا  أنهــا عقلي ــة اخاقي مــن زاوي
الطبقــة السياســية الحاكمــة عبــر االعــام وعبــر شــراء 

الذمــم مــن اجــل الحيلولــة دون ان يبحــث االنســان الــى 
خــاص جماعــي وليــس فــردي. فالفــرد بالنســبة للســلطة 
ــه  ــن ترويضــه واحتوائ ــهل يمك ــدف س ــو ه ــة ه الحاكم
إمــام الجماعــة فــا يمكــن لهــا مــن جرهــا الــى أجندتهــا 
بســهولة. علينــا أن نشــن نقــدا الذعــا دون ايــة رحمــة وال 
هــوادة بشــكل سياســي لهــذه النزعــات مــن أجــل مصالــح 
ــن  ــة والمســاواة، م ــق الحري ــن أجــل تحقي ــر، م الجماهي
ــراده احــرار  ــون كل اف ــاني، يك ــع انس ــاء مجتم أجــل بن

ومتســاوين”.
مــا نريــد أن نقولــه بالرغم من انتشــار الفكر االشــتراكي، 
وبالرغــم مــن تشــكيل عــدة حلقــات ومجاميــع اشــتراكية 
ــي  ــة الت ــة الفردي ــن النزع ــي م ــت تعان ــا زال ــا م إال أنه
هــي بالحقيقــة هــي نزعــة غيــر اشــتراكية، أنهــا نزعــة 
برجوازيــة صغيــرة، تلــك النزعــة تقــف حائــا امــام 
اندمــاج الحلقــات االشــتراكية وتوحيدهــا او حتى التنســيق 
فيمــا بينهــا حــول مســائل عمليــة مشــتركة مثــل مواجهــة 
انعــدام االمــن والمليشــيات، موضوعــة البطالــة، مســالة 
مهزلــة االنتخابــات وتنظيــم حركــة إلفشــالها ونســف 
العمليــة السياســية، توحيــد االحتجاجــات الجماهيريــة 
ــا  ــق مطالبه ــا لتحقي ــة وشــعار واحــد وقيادته تحــت مظل

ــاه والمســاواة.. ــة والرف ــر الخدمــات والحري بتوفي
كمــا  لإلنســان  الخيــار  اعــادة  تعنــي  االشــتراكية  ان 
يعلمنــا منصــور حكمــت، تعنــي ســعادة االنســان تتحقــق 
ــي  ــع، وتعن ــراد المجتم ــيادة ســعادة كل اف ــن خــال س م
المســاواة بيــن البشــر التــي يكــون فيهــا اإلنســان “الفــرد” 
ال يتميــز اقتصاديــا واجتماعيــا ودينيــا وطائفيــا وجنســيا 
عــن اآلخريــن. إن النزعــة الفرديــة واألنــا ليــس خصــال 
ــة عنهــا بــل وهــي متناقضــة  االشــتراكيين، وهــي غريب
معهــا. وعليــه أن النزعــة االشــتراكية فــي العمــل نجدهــا 
ــي  ــة، وه ــة العامل ــوف الطبق ــي صف ــزي ف ــكل غري بش
ــى  ــل عل ــاد العم ــو اتح ــا نح ــح دائم ــا ان تجن ــا تدفعه م
جميــع االصعــدة بينمــا تعمــل البرجوازيــة الــف طريــق 
وطريــق مــن اجــل دك صفــوف العمــال عبــر الترهــات 
القوميــة والدينيــة والطائفيــة، وعبــر تســويق اوهــام 
حــول الخــاص الفــردي مــن خــال شــراء الذمــم ودفــع 

ــاوى. الرش
ــا ال هــوادة  ــذات وشــن حرب ــة وتقديــس ال ــد الفردي ان نق
ــر  ــح بصب ــب التوضي ــية ويج ــالة سياس ــي مس ــا ه عليه
وثبــات وتأنــي لاشــتراكيين فــي كل مــكان بأنــه مــرض 
ــل  ــن اج ــة م ــره البرجوازي ــي نش ــاهم ف ــة يس أي الفردي

ــدي. ــا االب خلوده

لينين " موضوعات عن الديمقراطية "
الديموقراطيــة  أي  بالديموقراطيــة،  يســمى  مــا  إن 
البرجوازيــة ليســت ســوى دكتاتوريــة برجوازيــة مقّنعــة. 
ــا  ــرى تمجيده ــا ج ــي طالم ــعبية « الت إن » اإلدارة الش
الواقــع  الشــعب.  مثــل وحــدة  تلفيــق،  ليســت ســوى 
ــا  ــن مصالحه ــق بي ــن التوفي ــد طبقــات ال يمك ــه توج أن
أقليــة  إالّ  ليســت  البرجوازيــة  أن  المتعارضــة. وبمــا 
ــذه » اإلدارة  ــق، ه ــذا التلفي ــى ه ــا تلجــأ إل ــة، فإنه ضئيل
الشــعبية «، المزعومــة مــن أجــل تثبيــت ســيطرتها علــى 
الطبقــة العاملــة بواســطة التعابيــر الجميلــة، ومــن أجــل 
ــن  ــس م ــى العك ــا. وعل ــا إرا دة طبقته ــرض عليه أن تف
ــا التــي تشــكل األغلبيــة العظمــى  ذلــك، فــإن البروليتاري
ــا  ــوة منظماته ــح ق ــكل صري ــتخدم بش ــكان، تس ــن الس م
الجماهيريــة وســوفياتاتها مــن أجــل الدفــع باالنتقــال نحــو 

ــات. ــد ون طبق ــيوعي ب ــع ش مجتم
علــى  يقــوم  البرجوازيــة  الديموقراطيــة  جوهــر  إن 
والحريــات،  بالحقــوق  المحــض  الشــكلي  االعتــراف 
وتحديــدا تلــك المتعــذ رة علــى البروليتارييــن وأنصــاف 
البروليتارييــن، بســبب افتقارهــم للمــوارد الماديــة، بينمــا 
تملــك البرجوازيــة كل االمكانــات لتســتفيد مــن هــذه 
ــذب  ــا لتك ــا وتنظيمه ــن صحافته ــة، وم المصــادر المادي
ــوم  ــك يق ــى العكــس مــن ذل ــى الشــعب وتخدعــه. عل عل
الجديــد  النمــوذج  الســوفياتي – هــذا  النظــام  جوهــر 
ــا  ــاب البروليتاري ــى اكتس ــة – عل ــلطة الحكومي ــن الس م
إمكانيــة تأميــن حقوقهــا وحريتهــا بالفعــل. إن ســلطة 
الســوفيات تضــع فــي أيــدي الشــعب أجمــل القصــور 
ــن  ــخ.. م ــورق، ال ــتودعات ال ــع ومس ــوت والمطاب والبي

تصبــح  وال  ونقاباتــه،  واجتماعاتــه  صحافتــه  أجــل 
الديموقراطيــة البروليتاريــة ممكنــة فعــا إالّ عنــد ذلــك.
ــة  ــي الديموقراطي ــي، ال تعط ــام البرلمان ــل النظ ــي ظ ف
بالقــول، وتكــون  إالّ  للجماهيــر  الســلطة  البرجوازيــة 
ــة واإلدا رة  ــلطة الفعلي ــن الس ــا ع ــدة كلي ــا مبع تنظيماته
الحقيقيــة للبــاد. أّمــا فــي النظــام الســوفياتي فتحكــم 
وتســتقدم  نفســها،  بواســطتها  الجماهيــر،  تنظيمــات 
الســوفياتات إلــى إدارة الدولــة عــددا متزايــدا باســتمرار 
ــعب  ــيتمكن ا لش ــط س ــة فق ــذه الطريق ــال. وبه ــن العم م
ــم  ــي حك ــة ف ــاهمة الفعال ــن المس ــيئا م ــيئا فش ــل ش العام
ــى  ــز النظــام الســوفياتي عل ــذا الشــكل، يرتك ــة. به الدول
تنظيمــات الجماهيــر البروليتاريــة، الممثلــة بالســوفياتات 
نفســها واالتحــادات المهنيــة الثوريــة والتعاونيــات الــخ.
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توما حميد :

وبــاء  مــن  البرجــوازي  اليميــن  موقــف  بــات  لقــد 
ــل  ــا واللقاحــات ضــد هــذا الفيــروس والكــم الهائ كورون
ــال  ــرها أنصــع مث ــي ينش ــة الت ــات المضلل ــن المعلوم م
علــى وقــوف اقصــى اليميــن ضــد العلــم عندمــا تتطلــب 
مصالحــه السياســية هــذا االمــر، حتــى إذا كان هــذا يعنــي 
االضــرار بســامة ومصيــر المجتمــع البشــري بأكملــه. 
ــاء  ــة الوب ــم نتيج ــول العال ــات ح ــام الوفي ــم ان ارق فرغ
تدحــض بشــكل قاطــع االدعــاءات حــول عــدم خطــورة 
الــواردة  اإلحصــاءات  ان  ورغــم  كورونــا  فيــروس 
ــح  ــن التلقي ــة م ــدالت عالي ــي ســجلت مع ــدول الت ــن ال م
ــان  ــه ب ــس في ــل ال لب ــدم دلي ــا تق ــكا وبريطاني ــل امري مث
ــول  ــروس والدخ ــة بالفي ــر اإلصاب ــل خط ــات تقل اللقاح
الــى المستشــفى والوفــاة نتيجــة الفيــروس بشــكل كبيــر، 
ورغــم اثبــات ســامة اللقاحــات وخاصــة اللقاحــات 
ــا  ــر حوله ــي اثي ــة والت ــات الحديث ــي اســتخدمت التقني الت
اكبــر قــدر مــن المعلومــات المضللــة بعــد تلقيــح مئــات 
الماييــن مــن البشــر حــول العالــم،  يســتمر اليميــن فــي 
حملتــه لنشــر نظريــات المؤامــرة و المعلومــات المضللــة 
ــا  ــاء كورون ــى وب ــق عل ــات يطل ــدد.  ب ــذا الص ــي ه ف

وبــاء غيــر الملقحيــن نتيجــة الفــرق الكبيــر 
التــي تحدثهــا اللقاحــات. ففــي أمريــكا 

ــد  ــا يزي ــب م ــة أصي ــن جه ــا، م مث
بهــذا  انســان  مليــون  عــن 36 

ــر  ــم اكث ــى منه ــروس وتوف الفي
مــن 6٢6 الــف شــخص ومــن 
جهــة أخــرى اســتلم اكثــر مــن 
193 مليــون شــخص علــى 
مــن  واحــدة  جرعــة  األقــل 

اللقــاح و لــم تســجل اال حــاالت 
ــن احــداث ســلبية  نــادرة جــدا م

خطيــرة. لــذا فــان كل االدعــاءات 
الفيــروس  حــول  اليمــن  نشــرها  التــي 

غيــر  هــي  العاجــات  ومختلــف  واللقاحــات 
ــي  ــم دحضهــا بشــكل قاطــع ف ــل ت ــل، ب مدعومــة بالدالئ
فتــرة قصيــرة جــدا، ولكــن رغــم هــذا تكافــح الســلطات 
ــاع  ــي اقن ــدول ف ــن ال ــر م ــي الكثي ــي ف ــكادر الصح وال
الســكان بضــرورة التطعيــم ضــد الفيــروس. ان الشــكوك 
والجــدال حــول اللقاحــات ومقــدار المعلومــات الخاطئــة 
والمضللــة التــي تنتشــر تولــد قــدر هائــل مــن اإلحبــاط. 
ــع تعاظــم دور  ــع م ــي المجتم وتتعاظــم هــذه المشــكلة ف

ــن. اقصــى اليمي
الغائــب فــي كل هــذا هــو الكشــف عــن الطبيعــة الطبقيــة 
كبيــر  تشــكل خطــر  والتــي  المضللــة  الحملــة  لهــذه 
ــى ســبب انتشــار  ــب ينظــر ال ــي الغال ــى البشــرية. ف عل
هــذه المعلومــات المضللــة وجــود وســائل التواصــل 
االجتماعــي او قلــة الوعــي الصحــي والعلمــي او وجــود 
ــي  ــن ف ــع، ولك ــي المجتم ــن ف ــن المجاني ــل م ــدد هائ ع
ــاداة  ــة. ان مع ــباب طبقي ــرة اس ــذه الظاه ــة ان له الحقيقي
وأحيانــا  اقتصاديــة  مصالــح  اجــل  مــن  هــي  العلــم 
تصبــح وســيلة مــن الوســائل االيدولوجيــة لليميــن لحشــد 
الجماهيــر. لليميــن تاريــخ طويــل مــن معــاداة العلــم مثــل 
انــكار مخاطــر التدخيــن، مخاطــر الســكر المكــرر، 
االفــراط فــي اكل اللحــوم والمنتجــات الحيوانيــة والتغيــر 
والترويــج  بشــكل عــام،  التلقيــح  المناخــي، ومعــاداة 
ــن  ــف م ــى الموق ــن يبق ــة. ولك للطــب والعاجــات البديل

ــر المناخــي، واحــدا  ــكار التغي ــل ان ــه مث ــاء مثل هــذا الوب
ــى  ــورة عل ــم خط ــد العل ــن ض ــف اليمي ــر مواق ــن أكث م
حيــاة البشــرية. ان الفــرق بيــن انــكار تغيــر المنــاخ وبيــن 
ــرها  ــي ينش ــب الت ــو ان األكاذي ــاء ه ــن الوب ــف م الموق
اليميــن تجــاه الوبــاء تنفضــح ويمكــن دحضهــا فــي وقــت 

ــبيا.  ــر نس قصي
ــا النظــام  ــي يواجهه ــة الت ــة العميق ــة االقتصادي ان االزم
والفشــل   ٢008 ازمــة  منــذ  وخاصــة  الرأســمالي 
االقتصــادي والسياســي لألحــزاب التقليديــة، أحــزاب 
يميــن ويســار الوســط قــد فســحت فرصــة لبــروز اقصــى 
اليميــن. فــي نفــس الوقــت، مــن وجــه نظــر البرجوازيــة 
ــة  ــذه المرحل ــل ه ــي مث ــدا ف ــم ج ــن دور مه ــذا اليمي له
ــك نجــد  ــة. ولذل ــات عميق ــث يواجــه كل النظــام أزم حي
ــة  ــدول الغربي ــا ال ــا فيه ــمالية بم ــات الرأس ــان المجتمع ب
ــن  ــيات اقصــى اليمي ــج بمليش ــكا تع ــل امري ــة مث المتقدم
مثــل "ثــري بيرســينتجيرز" و"اوث كييبيــرس" و"بــرواد 
كونتنجنســي"  و"امريــكان  بويــز"  و"بوغالــو  بويــز" 
ومئــات المنظمــات اليمينيــة االخــرى. تلجــأ أحــزاب 
ــوق  ــف ضــد معظــم حق ــي تق ــن الت ــوى اقصــى اليمي وق

مثــل  العاملــة  األدنــى الطبقــة  الحــد  رفــع 

ــة  ــل الرعاي ــة مث ــات االجتماعي ــم الخدم ــور، وتقدي لألج
الصحيــة، وحقــوق النســاء واألقليــات وتدافــع بقــوة عــن 
اقتصــاد ســوق الحــر وعــدم المســاواة فــي المجتمــع الــى 
الترويــج لقضايــا ايدولوجيــة وسياســية لحشــد الدعــم 

لنفســها ولألحــزاب التــي تؤيدهــا.
االنقســامات  كل  بتشــجيع  اليميــن  اقصــى  يقــوم  اذ 
والتعصبــات فــي المجتمــع علــى أســاس العنصريــة 
والقوميــة  المحليــة  والنزعــة  األجانــب  وكراهيــة 
ــن  ــن الذي ــل المهاجري ــة جع ــل محاول ــة. ويمث والذكوري
يهربــون مــن اوطانهــم نتيجــة سياســات الحكومــات 
الفــداء وتحمليهــم مســؤولية  كبــش  اليمينيــة  الغربيــة 
اهــم ركــن مــن اركان  الرأســمالي  النظــام  إخفاقــات 
سياســة هــذه القــوى. كمــا ان تقســيم البشــر علــى أســاس 
الديــن والطائفــة هــو ســاح مهــم بيــد هــذه القــوى ليــس 
فــي دولــة مثــل العــراق الــذي يُحكــم مــن قبــل ميليشــيات 
ــه  ــودي وحزب ــدا م ــم نارين ــت حك ــد تح ــة او الهن طائفي
ــادة  ــوم ع ــا.   ويق ــكا مث ــي أمري ــى ف ــل حت ــب، ب فحس
ــى  ــاء عل ــه القض ــذي يمكن ــوي ال ــل الق ــج للرج بالتروي
الفســاد والمخــدرات والمحســوبية وتجــاوزات الــدول 
ــد ترامــب  ــل دونال ــا نمــاذج لهــم مث ــد وجدن األخــرى وق

ــان ورجــب طيــب  ــدا مــودي، واورب وبولســنارو ونارين
اردوغــان وغيرهــم.  ويــروج هــذا اليميــن ضــد حقــوق 
المــرأة وضــد حقــوق الشــرائح األخــرى مثــل مثلــي 
ــوق  ــة حق ــض عالمي ــر رف ــع. تعتب ــي المجتم ــس ف الجن
ــان  ــوق االنس ــن حق ــاع ع ــي الدف ــة ف ــان واالنتقائي االنس
واحــدة مــن مميــزات هــذه القــوى. وال يعتــرف اقصــى 
اليميــن حتــى بالكثيــر مــن الحقــوق والحريــات التــي 
توفرهــا الديمقراطيــة الليبراليــة تحــت حجــة الدفــاع عــن 
حقــوق األغلبيــة فــي المجتمــع. يتعايــش هــذا اليميــن 
ــس ال يمكــن:  ــه لي ــا ان ــة مفاده ــة يميني ــى نشــر رواي عل
الوثــوق بالحكومــة والمؤسســات الحكوميــة فحســب، بــل 
بالمؤسســات الرســمية بمــا فيهــا المهنيــة ومــن ضمنهــا 
التــي تمثــل مــن اإلنجــازات المهمــة للبشــرية مثــل 
المنظمــات الصحيــة ومؤسســات البحــث العلمــي وتشــن 

ــات. ــذه المؤسس ــمعة ه ــوية س ــة لتش حمل
ــل حــق حمــل  ــة فــي المجتمــع مث وتحــول مســائل جانبي
الســاح الــى قضايــا أساســية. يعتبــر تشــكيل ميليشــيات 
ــن  ــذا اليمي ــم له ــكال التنظي ــن اش ــم م ــكل مه ــلحة ش مس
ــن  ــر م ــي الكثي ــاب ف ــة اإلره ــى ممارس ــأ ال ــي تلج والت

ــان. األحي
ــو  ــاخ ه ــر المن ــول تغي ــرة ح ــات المؤام ــر نظري ان نش
وســيلة أخــرى للحشــد السياســي والــذي يتماشــى 
مــع مصالــح الرأســماليين الذيــن ينظــرون 
الــى القوانيــن والضوابــط الازمــة 
الحــراري  االحتبــاس  لمكافحــة 
تراكــم  امــام  جديــة  عوائــق 

الرأســمال.
ــرة  ــات المؤام ان نشــر نظري
ــي  ــة الت ــات المضلل والمعلوم
قــراءة  ســوء  علــى  تســتند 
متعمــدة للمنشــورات العلميــة 
أي  علــى  تســتند  ال  التــي  او 
واللقاحــات  الوبــاء  حــول  دليــل 
إجــراءات  فــي  الشــك  تشــجع  التــي 
الصحــة العامــة التــي تحــد مــن انتشــار الوبــاء 
الصحيــة  العاجــات  فوائــد  وتضخيــم  ومخاطــره 
البديلــة مثــل هيدروكــس كلوركويــن وصــوال الــى نشــر 
أفــكار ســخيفة مثــل كــون اللقــاح وســيلة لــزرع شــريحة 
تتبــع او طريقــة لتغييــر الحمــض النــووي هــي جــزء مــن 
عمليــة الحشــد مــن قبــل اقصــى اليميــن وهــي جــزء مــن 

حزمــة تشــمل كل األمــور التــي ذكرناهــا.
يجــب النظــر الــى نظريــات المؤامــرة والمعلومــات 
المضللــة تجــاه الوبــاء واللقاحــات ليــس كأفــكار مزعجة، 
ــرة  ــية خطي ــة وسياس ــة ايدولوجي ــن دعاي ــزء م ــل كج ب
مرتبطــة أحيانــا بقضايــا مصيريــة بالنســبة للبشــرية. 
ــن  ــى اليمي ــة ألقص ــة الحالي ــد الحمل ــال ض ــب النض يج
بصــدد الوبــاء واللقاحــات ليــس كحملــة منعزلــة بــل 
باعتبارهــا جــزء مــن حزمــة مــن األفــكار و الممارســات 
ــى  ــة ال ــي النهاي ــدف ف ــي ته ــن الت ــذا اليمي ــة له الرجعي
اخضــاع البشــرية ولفــت األنظــار عــن أزمــات واخفاقات 
النظــام الرأســمالي. فــي نفــس الوقــت، يبقــى هــذا اليميــن 
الرجعــي القــوة االحتياطيــة التــي يــزج بهــا الــى الواجهــة 
مــن قبــل البرجوازيــة فــي فتــرات االســتقطاب الطبقــي 
الحــاد، وعندمــا تكــون البرجوازيــة وحكمهــا تحــت 
خطــر حركــة عماليــة واعيــة ومقتــدرة. على الشــيوعيين 
ــي الرجعــي  ــوى الطبق ــح هــذا المحت ــي العــراق توضي ف

ــد-19. ــح ضــد كوفي ــة للتلقي ــة المعادي للحمل

رغم ان 
ارقام الوفيات حول العالم نتيجة 

الوباء تدحض بشكل قاطع االدعاءات حول عدم 
خطورة فيروس كورونا ورغم ان اإلحصاءات الواردة من الدول 
التي سجلت معدالت عالية من التلقيح مثل امريكا وبريطانيا 

تقدم دليل ال لبس فيه بان اللقاحات تقلل خطر اإلصابة 
بالفيروس والدخول الى المستشفى والوفاة نتيجة 

الفيروس بشكل كبير


