
المقاطعة سياسة انتهازية
المقاطعة والعملية السياسية 

واالنتخابات
انتهازيــة  سياســة  المقاطعــة   
تعنــي  فهــي  بامتيــاز، 
ــوى الفاســدة  ــى الق ــط عل الضغ
والمجرمــة النتــزاع أو تحســين 
الســهم أو الحصــة فــي العمليــة 
السياســية للجهــة التــي تقاطــع، 
فالمقاطعــة هنــا ليســت أكثــر 
ــة بالمشــاركة  ــداء الرغب مــن إب
شــرط  السياســية  بالعمليــة 
فــي  مناســبة  مكانــة  توفــر 
صفــوف الفاســدين واللصــوص 

والحراميــة.
أســاس  أنَّ  يعــرف  الجميــع   
ــا  ــيات وجرائمه ــات المليش ــان وانف ــدام األم ــات وانع ــاب الخدم ــوز وغي ــر والع الفق
ــا  ــى م ــة السياســية، عل ــن العملي ــي م ــا متأت ــراق وعرضه ــة الع ــى طــول جغرافي عل
يقــارب مــن العقديــن مــن الزمــن، فاألحــزاب والقــوى والشــخصيات  بمــا فيهــا المالكي 
والعامــري، التــي جــاءت ونُّصبـَـت علــى رقــاب الجماهيــر بفضــل الغــزو األمريكــي، 
كانــوا يصفقــون بحماســة لجرائــم االحتــال، بينمــا اليــوم يزايــدون علــى إنهــاء 
الوجــود األمريكــي، ورهنــوا كل مقــدرات العــراق وثرواتــه ومصيــر جماهيــره إلــى 
الجمهوريــة اإلســامية فــي ايــران، وحولــوا مســاحة واســعة مــن العــراق إلــى حديقــة 
خلفيــة لجمهوريــة خامنئــي صاحــب المقولــة الشــهرية التــي عبــر عنهــا عبر قــادة فيلق 
ــن  ــي حي ــوق الوطــن”، ف ــة ف ــت الشــيعي  “وحــدة الطائف ــات( البي ــى )مكون ــدس إل الق
حولــوا القســم اآلخــر إلــى مرتــع للقواعــد األمريكيــة، وهــا هــم اليــوم ترتفــع عقيرتهــم 
وتتعالــى صرخاتهــم، بــأن صفقــات الكاظمــي مــع الســعودية واإلمــارات هــي اســتعمار 
جديــد. هــؤالء المتورطــون بأشــكال مختلفــة، بدمــاء جماهيــر العــراق ونهــب ثرواتهــا، 
هــم مــن يريــدون إدامــة العمليــة السياســية بالرغــم مــن كل ممــا آلــت إليهــا األوضــاع 
ــه  فــي العــراق. يقــول ألبــرت آينشــتاين صاحــب النظريــة النســبية، أن مــن يعتقــد أنَّ
ســيحصل علــى نتائــج إيجابيــة مــن تجربــة فشــلت عــدة مــرات، فهــذا يعنــي الجنــون 
ــة السياســية فــي العــراق  ــة العملي ــر تجرب ــه الحــظ كــي يختب ــم يحالف ــه ل ــه، ولكن بعين
ليضيــف لــه؛ انــه األحمــق وحــده مــن يعتقــد بعد مــا يقــارب عقدين مــن الزمــن وإجراء 
عــدة انتخابــات، بــأنَّ الســماء فــي العــراق ســتمطر المــن والســلوى، وســيهبط علينــا 
مــن كوكــب المريــخ صــف جديــد مــن األحــزاب ومــن القــوى غيــر اإلســامية وغيــر 
قوميــة عبــر العمليــة السياســية لتنقــل العــراق إلــى بــر الحريــة والمســاواة واألمــان.
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حول مقترح قانون الكاظمي الخاص 
بــ »إعادة التجنيد اإللزامي« !

حوار قناة »عالم أفضل« مع فارس محمود
الجزء األول

عالــم أفضــل: لقــد تصاعــد الحديــث عــن قانــون الخدمــة اإللزاميــة هــذه األيــام، إذ 
طرحــه مصطفــي الكاظمــي أمــام البرلمــان. إن هــذا القانــون ليــس بجديــد، حيــث تــم 
طرحــه امــام عــادل عبــد المهــدي الــذي أركنــه جانبــاً. ولكــن الســؤال هــو لمــاذا يتــم 
طرحــه اآلن، رغــم أن هنــاك أيــام قليلــة )بحــدود 40 يــوم( علــى انتهــاء أعمــال 
ــهر  ــن الش ــر م ــي العاش ــات ف ــري انتخاب ــرر ان تج ــن المق ــة، إذ م ــذه الحكوم ه
المقبــل، اكتوبر-تشــرين االول، وســيتم انتخــاب برلمــان جديــد... لمــاذا أآلن؟ هــل 

هنــاك ضــرورة سياســية واجتماعيــة مــا تخــص المجتمــع؟!
فــارس محمــود: مجــازاً، إنهــا ليســت قضيــة وال موضــوع احــد. األغلبيــة الســاحقة 
للمجتمــع ترســف بالجــوع، الفقــر المدقــع، العــوز، االنفــات االمنــي، غيــاب 
الخدمــات و...الــخ. ال تجــد آالف العوائــل ســوى النفايــات لألســف ســبياً إلمــرار 
معيشــتها، وال تجــد عشــرات اآلالف مــن النســاء ســوى المتاجــرة بأجســادهن مــن 
أجــل تأميــن لقمــة العيــش لهــن ولعوائلهــن. بلغــت االوضــاع الكارثيــة للمجتمــع حــداً 

مــن الســوء لــم تبلغــه قــط فــي تاريــخ المجتمــع المعاصــر.
 كمــا انــه، أي مقتــرح القانــون، ليــس قضيــة تلــك الماييــن التــي، مــن أجــل إنهــاء 
هــذه الوضعيــة المأســاوية والكارثيــة التــي تمــر بهــا، نازلــت الســلطة المليشــياتية 
ودفعــت مئــات الضحايــا وعشــرات اآلالف مــن الجرحــى، ناهيــك عــن مئــات 
المختطفيــن علــى مــا يقــارب الســنة. إن طــرح هــذا القانــون يعكــس كــم، إن هــذه 
الســلطة مفصولــة عــن المجتمــع وحاجاتــه ومتطلباتــه! وإنهــا تتعقــب أهدافهــا الخاصة 
ــون  ــه، يعرف ــن مثل ــي، وم ــن الواضــح ان الكاظم ــاذا اآلن؟! م ــؤال لم ــة. الس والضيق
جيــداً إن هــذا القانــون المقتــرح لــن تتــم مناقشــته فــي هــذه الــدورة، وإنمــا فــي الــدورة 
المقبلــة فــي احســن االحــوال. بيــد أن هنــاك أهــداف واقعيــة دعائيــة ينشــدها مــن هــذا 
االمــر. فاأليــام الراهنــة أيــام انتخابــات، أيــام دعايــة انتخابيــة ال لشــخصه فقــط، رغــم 
ــك،  ــي ســياق ذل ــي، وف ــي العراق ــاره السياســي العروب ــل لتي عــدم ترشــيحه لنفســه، ب
ــع بالحــس والشــعور القومــي  ــد أن يدف ــه يري ــة. ان ــي الســلطة المقبل ــة ف ــال مكان أن ين
ــار  ــه، أي تي ــار المنافــس ل ــد المجتمــع بوجــه التي والوطنــي و«العراقــي« علــى صعي
ــرة ال  ــذه الم ــه ه ــع رايت ــذي يرف ــي وال ــياتي الوالئ ــيعي المليش اإلســام السياســي الش
ــي  ــون. الكاظم ــة القان ــي، دول ــار المالك ــل تي ــي، ب ــاض وال الخزعل ــري وال الفي العام
هــو طــرف مــن تيــار واســع »وطنــي« و«عراقــي«، ومــن ممثليــه التيــار الصــدري، 
الحلبوســي،  الحكيــم، العبــادي، مــا يســمى بـ«الســنة« إجمــاالً ومعهــم المرجعيــة 
ــى الحــزب  ــك وحت ــح المطل ــاد عــاوي وصال ــال أي ــى أمث ــة ال ــي النجــف، باإلضاف ف

ــم،.  ــي وامثاله الشــيوعي العراق
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* سمير عادل :

علينــا أنَّ نؤكــد بأنَّــه ال تحّســن فــي الظــروف المعيشــية 
حــل  فــا  السياســية،  العمليــة  إنهــاء  دون  للجماهيــر 
ــاح  ــي بالس ــميها الكاظم ــا يس ــيات أو كم ــاء المليش إلنه
المنفلــت دون إنهــاء العمليــة السياســية، ال طريــق توفيــر 
الخدمــات دون إنهــاء العمليــة السياســية، ال حديــث عــن 
المســاواة والحريــة فــي ظــل هــذه القــوى الفاســدة، ودون 

ترحيلهــا إلــى الكهــوف التــي قدمــوا منهــا.
إنَّ )أفضــل( النتائــج التــي حصلــت عليهــا جماهيــر 
ــة  ــي حكوم ــر ه ــرين أكتوب ــة تش ــر انتفاض ــراق عب الع
ــادع  ــكل كاذب وخ ــورت بش ــن ص ــي م ــي، وه الكاظم
لتضحيــات  تلبيــة  أنهــا جــاءت  المنتفضــة  للجماهيــر 
العمليــة  مــن  المنبثقــة  الحكومــة  هــذه  االنتفاضــة، 
ــع  ــة م ــة هدن ــة البيضــاء، إقام ــية شــّرعت الورق السياس
ــر بعــد  ــى حســاب أمــن وســامة الجماهي المليشــيات عل
ــد غــض الطــرف  ــة، وق ــا منفلت أن صــدع رؤوســنا بأنَّه
عــن كل جرائمهــا، وبــات أي الكاظمــي يهادنهــا ويتملــق 
لهــا، إنَّــه يســاوم علــى دمــاء المنتفضيــن، وبــاع كلمــات 
يعرفــون  ال  الذيــن  علــى  حتــى  تنطــِل  لــم  معســولة 
ــم  ــاءت بدع ــي ج ــة الت ــك الحكوم ــي. تل ــع العراق الوض
مقتــدى الصــدر الــذي ال ينازعــه أحــد بالفســاد وبرعايــة 
الجميــع دون اي  المنفلتــة، ويتبجــح علــى  ميليشــياته 

خجــل او حيــاء ويزايــد علــى الفاســدين والمجرميــن 
بأنــه يريــد اإلصــاح. واإلصــاح فــي نظــره تنحيــة 
ــم  ــري والحكي ــي والعام ــن المالك ــه م ــوى المنافســة ل الق
كــي يتربــع علــى كرســي الفســاد لوحــده، وكأننــا نســينا 
ــي  ــن ف ــزرق بالمتظاهري ــات ال ــه أصحــاب القبع ــا فعل م
انتفاضــة أكتوبــر فــي ســاحات االنتفاضــة فــي الناصريــة 
وبغــداد وكربــاء والنجــف، أو وزرائــه فــي مياديــن 
الخدمــات مثــل الصحــة والكهربــاء وغيرهــا التــي فاحــت 
رائحــة فســادهم اكثــر مــن رائحــة الجيــف والمســتنقعات 
ــن  ــن بغــداد، إنَّ الصــدر هــو مــن اعل ــي تزي ــة الت الزبال
ــي  ــة( الت ــى )المقاطع ــد معن ــات، ليجس ــة االنتخاب مقاطع
نتحــدث عنهــا، عندمــا وجــد أنَّ حظوظــه ســتقل فــي هــذه 
االنتخابــات، وحيــن وجــد أنَّــه ال مفــر بــأن ال احــد يســمع 
ــظ  ــي يحاف ــة، ك ــه بالمقاطع ــع عــن موقف ــه، تراج دعوات

ــات. ــذه االنتخاب ــي ه ــه ف ــأي حصت ــل ب ــى األق عل
وأخيــرا فإننــا عندمــا نقــول ال أمن وال أمــان، ال حرية وال 
مســاواة، ال أمــل بالتغييــر دون إنهــاء العمليــة السياســية، 
ــاً  ــة ليســت إال تعميق ــات القادم ــو أنَّ االنتخاب ــبب ه والس
ــة   ــك األزم ــة أخــرى إلدارة تل ــة السياســية ، وحلق لألزم
بــدالً مــن حلهــا علــى حســاب أمــن وســامة ورفــاه 
ــم  ــوم القوائ ــودون الي ــن يق ــكل الذي ــراق، ف ــر الع جماهي
ــم والصــدر  ــل العامــري والمالكــي والحكي ــة مث االنتخابي
والخزعلــي والفيــاض والحلبوســي والخنجر…الــخ  يجب 

ــم  ــم جرائ ــة، بته ــم العلني ــي المحاك ــم ف ــون مكانه أن يك
الفســاد والنهــب وقيــادة مليشــيات لتقتــل بــدم بــارد وتنظــم 
حمــات التطهيــر الطائفــي وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، 
ــى أســس  ــي أرســت عل ــية الت ــة السياس ــات العملي أن آلي
ــة، وتقــوم علــى دعامتــي  ــة والطائفي المحاصصــة القومي
ــة  ــة العســكرية األمريكي ــة اإلســامية و الماكن الجمهوري
ــى  ــن لترشــيح انفســهم إل هــي مــن تأهــل هــؤالء المتهمي

ــدل مــن القصــاص العــادل بحقهــم. ــات ب االنتخاب
ــع الشــرعية عــن  ــو برف ــإنَّ اقصــر الطــرق ه ــه ف وعلي
العمليــة السياســية عبــر إفشــال االنتخابــات وتحويــل 
ــر إلــى حركــة عظيمــة تكنــس  غضــب وســخط الجماهي
هــؤالء مــن المجتمــع، إنَّ قــدر الجماهيــر ليــس البرلمان، 
العســكرية  الماكنــة  مخادعــة وضعتهــا  انــه صــورة 
األمريكيــة عبــر االحتــال وصورتهــا األقــام المأجــورة 
لتضعهــا كطــوق اســر علــى رقــاب الجماهيــر، لــذا فنحــن 
نــرى أنَّ الســلطة المنبثقــة مــن الجماهيــر مباشــرة عبــر 
تأســيس أشــكال تنظيميــة مختلفــة مثــل لجــان او مجالــس 
ــات،  ــة والجامع ــر الحكومي ــل والدوائ المحــات والمعام
واختيــار ممثليهــا لتأســيس هيئــة سياســية تحكــم العــراق 
ــذي ال  ــاواة، وال ــة والمس ــن والحري ــج االم ــذ برنام وتنف
يحتــاج إلــى المليــارات مــن الدنانيــر المســروقة مــن 
جيبونــا للدعايــة االنتخابيــة، وال انتظــار ألربعــة ســنوات 

ــا. ــة لن ــن المعادي كــي يســنوا خالهــا القواني
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بوجــه منافســه  التيــار  لهــذا  دفــع  الخطــوة هــي  هــذه 
المذكــور. األساســي 

مثلمــا حــدث االمــر مــع مؤتمــر بغــداد األخيــر، فالكاظمــي 
يعــرف أكثــر مــن غيــره أنــه، وبوصفــه علــى رأس هــرم 
الســلطة التنفيذيــة والحكومــة فــي العــراق، غيــر قــادر على 
حــل مشــكلة بيــن عشــيرتين متخاصمتيــن فــي البصــرة او 
ــة  ــف الحــال بحــل مشــكات اقليمي ــداد او ميســان، فكي بغ
معقــدة وشــائكة مــن مثــل الســعودية وايــران، تركيــا 
هــذه  فــي  المباشــر  هدفــه  ولكــن  وغيرهــا!  ومصــر 
األوضــاع هــو الدفــع بالمســار »الوطنــي«، »العراقــي« 
و«الــدور االقليمــي للعــراق« و«الثقــل السياســي للعراق« 
وغيرهــا  العربيــة«  حاضنتــه  الــى  العــراق  و«عــودة 
ورصيــده  شــعبيته  ورفــع  التيــار  بهــذا  الدفــع  بهــدف 
علــى صعيــد اجتماعــي بوجــه خصومــه، وباألخــص 
ابــان االنتخابــات. ولهــذا، ليــس بغريــب ان يهلــل مقتــدى 
الصــدر لهــذا المؤتمــر بوصفــه »مؤتمــر اخــوي قبــل ان 
يكــون سياســي«! والتــي ال تتعــدى عبــارة انشــائية عديمــة 

ــمجة! ــروح، وس ــى وال المعن
ــة او ليــس  ــون اي صل ولهــذا باختصــار، ليــس لهــذا القان
ــراق  ــر الع ــن معضــات جماهي ــة م ــة معضل ــى أي رد عل
التــي الحــد لهــا وال حصــر ويتعقــب اهــداف ضيقــة 

وخاصــة صــرف.       
عالــم أفضــل: بهــذا الخصــوص، مــا هــو موقــف التيــارات 
وأطــراف مــا يســمى بالعمليــة السياســية من هــذا الطرح؟!
فــارس محمــود: مثلمــا أشــرت ســابقاً، ورغــم إن اطــراف 
العمليــة السياســية لــم تتحــدث عــن هــذا االمــر لحــد االن، 
النهــم يدركــون انــه ليــس أولويــة اليــوم، ولــن تتــم مناقشــته 
او التصويــت عليــه اآلن او حتــى عــن قريــب، ولكــن يمكن 
ــح  تصنيــف المواقــف مــن هــذا القانــون، وحســب المصال

والهويــة السياســية لألطــراف الــى التالــي:
تيــار قومــي عروبــي عراقــي بصبغــة دينيــة )مــن أمثــال 
او بغيرهــا، وهــذا ذكــرت  التيــار الصــدري وغيــره( 

ــابق. ــؤالك الس ــي س ــه ف اطراف
ــي  ــران، وف ــي إلي ــياتي الموال ــار المليش ــى التي ــن يبق  ولك
ــة، وبســبب مــن انفضــاح ماهيــة هــذا التيــار  هــذه المرحل
ــال  ــي واعم ــم االجرام ــراً لدوره ــة نظ ــخوصه القيادي وش
ــرأس ألن  ــا، طأطــأ ال ــوم به ــام ويق ــي ق ــل البشــعة الت القت
ــن  ــو بالضــد م ــون، فه ــة القان ــوم المالكــي ودول ــوده الي يق
مؤسســة الجيــش، وســعى دومــاً الــى التنــدر واالســتخفاف 
ــات بالضــد  ــاعة الدعاي ــة وإش ــذه المؤسس ــتهزاء به واالس
الخــط،  بقادتــه علــى طــول  الجيــش، واســتهانوا  مــن 
ــر مناســبة عــن »فشــل« هــذه  ــون بمناســبة او غي ويتحدث
ــيات افضــل  ــد ومليش ــليحهم كحش ــن ان تس ــة وع المؤسس
ــه.  ــة مع ــح ومكان ــي صــراع مصال ــم ف ــش، وه ــن الجي م
الن أي اقتــدار لهــذه المؤسســة يقــع بالضــرر عليهــم، 
ويضــع عراقيــل وعقبــات امــام مشــاريعهم واهدافهــم التــي 
تصــب فــي صالــح ولــي نعمتهــم فــي ايــران. وباألخــص 
ــخ  ــة وتاري ــد قوي ــي تقالي ــش العراق ــون ان للجي ــم يعرف إنه
كمؤسســة وحضــور علــى صعيــد اجتماعــي جــراء وجــود 
تيــار عروبــي عراقــي قــوي، لــن اتحــدث هنــا عــن 
الســجل والماهيــة االجتماعيــة والطبقيــة لهــذا التأريــخ. 
ولهــذا، فانهــم، ال يريــدون اي وجــود لهــذه المؤسســة، 
وإن وجــدت، فتكــون بأحســن األحــوال مؤسســة هامشــية، 
ضعيفــة، خاضعــة لهــم. مثلمــا هــو حــال الجيــش االيرانــي 
امــام الحــرس الثــوري )الباســداران( أو الجيــش اللبنانــي 

ــاً. ــارق طبع ــع الف ــام حــزب هللا م أم
ــة باختــاف احزابهــا وتياراتهــا  ــة الكردي ــارات القومي التي
ــا  ــة. انه ــذه المؤسس ــدار له ــه اي اقت ــف بوج ــا، تق وميوله
ال تريــد جيــش مقتــدر فــي البلــد. ولهــذا، نراهــا كثيــراً مــا 
ــة وجيوشــها  ــات المتعاقب تتحــدث عــن اجــرام الديكتاتوري

ــر  ــي كردســتان العــراق وغي ــت ف ــي ارتكب والمجــازر الت
ــذه  ــن ه ــب م ــا ترتع ــي. انه ــة براي ــي مدان ــي ه ــك والت ذل
وســلطتها  طموحاتهــا  علــى  منهــا  وتخــاف  المؤسســة 

ــا! ــذا ال تريده ــا. وله ــا وثرواته وحكمه
ــن  ــاه م ــورة اع ــارات المذك ــن التي ــر كل م ــذا، تنظ وله
السياســية  وأهدافهــا  وصراعاتهــا  مصالحهــا  زاويــة 

حصــراً. المحــددة 
قليلــة علــى طــرح  أيــام  مــرور  أفضــل: رغــم  عالــم 
ــع بهــذا االمــر،  ــف يدف ــاك طي الموضــوع، شــهدنا أن هن
يدافــع عنــه، يــراه خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح، ويســّوق 
القانــون ضــرورة  هــذا  فــي  يــرى  او  مــن  يتأمــل  او 
الوطنيــة«،  والــروح  اللحمــة  »ســيقوي  ألنــه  وذلــك 
ــراء  ــاء والفق ــاء المجتمــع )االغني »ســيعمق مســاواة أبن
ــا  ــن«، فيم ــة الوط ــتراكهم بخدم ــي اش ــواء( ف ــى الس عل
يذهــب آخــرون الــى الحديــث عــن »تنميــة قيــم الرجولــة 
وضــد ميوعــة الشــباب واالنضبــاط الضــروري لمجابهــة 
متطلبــات ومصاعــب الحيــاة« وانتشــال الشــباب مــن 
المخــدرات واالنحرافــات االجتماعيــة« و...الــخ. مــا هــو 

ــات؟! ــذه الطروح ــم به رأيك
فــارس محمــود: هنــاك تصــور خاطــئ ومقلــوب فــي هــذه 
ــر  ــي أو غي ــن وع ــواء ع ــورون، س ــم يتص ــة. إنه العملي
وعــي، وأتوقــع كثيــراً عــن وعــي،  إن بوســع هــذا األمــر 
ان »يقــوي اللحمــة الوطنيــة« و«يحســم هويــة الدولــة 
العراقية-العروبيــة« و«بنــاء عــراق قومــي ووطنــي«. أي 
يحســموا هويــة البلــد والســلطة عبــر هــذا الســبيل، التجنيــد 
اإللزامــي. ولكــن حســم هويــة البلــد تأتــي امتــداداً وتتويجــاً 
لحســم مســالة الســلطة.  اليــوم، ثمــة تيــاران متصارعــان 
ــيعي  ــي ش ــام سياس ــم إس ــلطة: أحده ــى الس ــيان عل أساس
موالــي إليــران يســعى لتثبيــت هويــة اسامية-شــيعية-

طائفيــة وفرضهــا علــى المجتمــع،
التتمة )ص3(...
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وهــذا تــراه فــي كل ممارســته السياســية واالجتماعيــة، 
ينشــد  التــي  والتقاليــد  لســنّها،  يســعى  التــي  القوانيــن 
إشــاعتها، ودعايتــه ومناســباته الدينيــة، زياراتــه، كربائه، 
مناهجــه الدراســية، أســماء الشــوارع وأســماء المولوديــن 
للســلطة  المتعطشــون  الوالئيــون  أقــر  و..الــخ.  الجــدد 
تعطــش حيــاة أو مــوت انــه ال بــاس فــي هــذه المرحلــة ان 
يكــون المالكــي واجهتهــم ألن ليــس لديهــم وجــه »ابيــض« 
ــت  ــي تحدث ــي ووطن ــار عراق ــاك تي ــع. وهن ــام المجتم ام
عنــه يســير فــي ركــب امريــكا. إن حســم مصيــر الصــراع 
علــى الســلطة مســتقباً هــو مــن يحســم هويــة البلــد قوميــة، 
اســامية، إنســانية او علمانيــة أو غيرهــا ارتباطــا بصــراع 

ــة. ــية واالجتماعي الحــركات السياس
يقولــون علــى ســبيل المثــال ) إذا جعلنــا التجنيــد إلزاميــاً، 
ســيتعايش فــي معســكر واحــد احــد مــا جــاء مــن البصــرة 
وآخــر مــن االنبــار وغيرهــم مــن العمــارة واربيــل ودهوك 
والموصــل، مســيحيين وســنة وشــيعة و تركمــان و... 
وســتتقوى بهــذا النزعــة الوطنيــة العراقيــة!(. اي تصــور 
ــخ  ــداد تاري ــى امت ــذا؟! فعل ــرض ه ــاذج ومغ ســطحي وس
ــذي  ــن ال ــام. م ــي س ــين وف ــاس متعايش ــراق، كان الن الع
أتــى بالقتــل علــى الهويــة؟! مــن الــذي أتــى بالصــراع 
السني-الشــيعي؟! لــم يكــن صــراع نــاس »عادييــن«. إنــه 

صــراع مليشــيات اجراميــة والنــاس »العادييــن« هــم مــن 
كانــوا ضحيتــه! لشــدة انعــدام أخاقهــم السياســية يرمــون 
بالمذابــح والجرائــم التــي ارتكبوهــا، والتــي كانــت كل 
ــن عليهــا كمجرمــي حــرب  ــار القائمي واحــدة تكفــي العتب
او  جرائــم ضــد االنســانية،  علــى رأس المواطــن فــي 
تكريــت، والمثنــى والديوانيــة وكركــوك!!!! هــذا الصــراع 
مــن خلقــه ودفــع بــه ونّظــر اليــه هــم المليشــيات وأبواقهــا 
ومثقفوهــا القومييــن والطائفييــن، وليــس النــاس العادييــن. 
ــس  ــم، ولي ــى جبينه ــم عل ــب الجرائ ــب ان تكت ــذا، يج وله

ــن آخــر!  ــي أي جبي عل
ولكــن لــو فرضنــا انهــم جمعــوا »العراقييــن مــن كل 
العــراق فــي معســكرات أو مخيمــات مشــتركة«، هــل 
ــات  ــات وجماع ــام تكت ــاً أن تق ــكلة؟! أصعب ــتٌحل المش س
المعســكر،  داخــل  ومختلقــة  زائفــة  بهويــات  متناحــرة 
معســكر مدجــج بســاح؟!! إذ يكفــي ان تكــون هنــاك 
ــن  ــال الذي ــن امث ــات م ــة لجماع ــة أو طائفي ــح قومي مصال
فــي الســلطة لتحــاك المؤامــرات واألالعيــب حتــى تخلــق 
تكتــات ســنية وشــيعية وكرديــة وعربيــة وتركمانيــة 
الــى  وتتحــول  المعســكرات  فــي  و...الــخ  ومســيحية 

حمامــات دم. ألــم نــرى ونجــرب هــذا مــن قبــل؟!
أمــا المبــرر الــذي يتحــدث عــن تســاوى الغنــي والفقيــر في 
الدفــاع عــن البلــد، فنحــن ننشــد ان يتســاوى الغنــي والفقيــر 
بإمكانيــات  التمتــع  فــي  الرغيــد،  العيــش  الرفــاه،  فــي 

المجتمــع وثرواتــه، بالســفر ورؤيــة العالــم والــخ.... إنهــا 
ــي الجيــش. فأحدهمــا  ــي ف ــر والغن ــة أن يتســاوى الفقي كذب
يســتطيع أن يقــدم رشــاوي للضبــاط ويجلــس متنعمــاً فــي 
ــه  ــا تنقل ــة بائســة، أحدهم ــي ثكن ــه، واآلخــر ينحجــر ف بيت
ــات  ــض وراء الحاف ــر يرك ــل، واآلخ ــر مودي ــيارة آخ س
فــي العــاوي والنهضــة!.... ليكفــوا عــن هــذا الهــراء 

ــة...! بصراح
صحيــح! ليــس النعــدام الضميــر حــدود! دّمــروا الشــباب، 
ــا  ــل ب ــد، ب ــتقبل والغ ــي المس ــم عديم ــم، جعلوه حطموه
حاضــر ويــوم. إذ يومهــم غيــر معلــوم، ناهيــك عــن 
ــة  ــة الحكيم ــرارات التاريخي ــد الق ــتقبل. )إن أح ــد ومس غ
ليحــل  أوالً،  االجيــال!!!(.  صنــدوق  انشــاء  للكاظمــي 
مشــكلة »العايشــين«، الموجوديــن، وليفكــر بعــد ذلــك 
ــه  ــار ل ــاع مرعــب، ال النه ــباب بضي ــر الش ــال! يم باألجي
ــى، ال  ــه معن ــتيقاظ ل ــى، ال االس ــه معن ــل ل ــى، ال اللي معن
وقــت النــوم لــه معنــى، فــا عمــل وال دراســة ينهــض او 
ــون  ــا، واآلن هــم يتحدث ــة مــن أجله ــي ســاعة معين ــام ف ين
المتخلــف،  المفهــوم  وهــذا  الشــباب«  »ميوعــة  عــن 
ــة  ــوا أوزار القضي ــباب، ويرم ــوا الش ــة«! حّطم »الرجول
علــى كاهــل الشــباب؟! هــل فــي هــذا ذرة انصــاف؟! ذرة 
حقيقــة؟! حّطموهــم ودّمروهــم، ولــم يبقــوا نهارهــم نهــار، 
وال ليلهــم ليــل، واالن يطرحــون »التجنيــد االلزامــي« 

ــة؟! ــذه الوضعي ــن ه ــم م ــل لخاصه ــه ح بوصف

بديل آخر أمام االنتخابات البرلمانية في العراق !
* عادل أحمد :

لنبــدأ بســؤال: هــل االنتخابــات البرلمانيــة هــي الحــل 
الدولــة؟ إلدارة  والوحيــد  األنســب 

ــذ  ــة من ــات البرلماني ــارس االنتخاب ــراق نم ــي الع ــن ف نح
عــام ٢٠٠٥ وفــي كل العمليــة االنتخابيــة هنالــك ائتافــات 
وتوافقــات سياســية بيــن الكتــل واألحــزاب وفــي النهايــة مــا 
يقــوم بالســلطة السياســية الحقيقيــة والفعليــة ليــس البرلمــان 
وأعضائهــا  و حتــى ليــس االكثــر األصــوات الفائــزة 
فــي االنتخابــات وانمــا القــوة المســلحة مــن مليشــيات 
األحــزاب والطوائــف.. إذن مــا هــي الــدور األساســي 
لهــذه االنتخابــات والممثليــن المنتخبيــن فــي حيــاة النــاس؟ 
ــة  ــة االنتخابي ــدة  مــن هــذه العملي ــة ســنوات عدي ان تجرب
لــم يكــن ســوى تدهــور األوضــاع وتدهــور حيــاة ومعيشــة 
الجماهيــر مــن العمــال والكادحيــن والمعطليــن عــن العمــل 
نحــو األســوأ يــوم بعــد يــوم.. إذن أيــن تكمــن المشــكلة؟ هل 
المشــكلة فــي انتخــاب الممثليــن أم فــي نــوع االنتخــاب او 

ــي النظــام السياســي ككل؟ ف
ــن  ــاب الممثلي ــيطة  النتخ ــورة البس ــدم الص ــاول ان اق أح
ــن  ــن م ــح الناخبي ــل مصال ــي تمثي ــل تعن ــر ، ممث للجماهي
الشــعب أي كل مــا تحتاجــه الجماهيــر مــن فــرص عمــل 
ــاة  ــر مســتلزمات الحي ــش وتوفي ــق للعي ــدة ومســكن الئ جي
ــد وخدمــات عامــة  ــة وإدارة األمــور بشــكل جي الضروري
تليــق باإلنســان المعاصــر.. ان الممثــل المنتخــب فــي 
ــب  ــه ان يجي ــة علي ــزة باألكثري ــة الفائ ــع الكتل ــان م البرلم
علــى مطالــب الجماهيــر التــي انتخبتــه  أي تحقــق متطلبات 
الجماهيــر مــن الرفــاه وحيــاة كريمــة وهــل هــذا هــي 
ــي  ــي رأيناهــا خــال الســنوات المنصرمــة ف الصــورة الت
ــا  ــي طبع ــواب بالنف ــراق؟ الج ــي الع ــة ف ــة االنتخابي العملي

ــا.. ــة تمام ــة معكوس ــون بطريق ويك
ــوم األول  ــن الي ــان م ــي البرلم ــن ف ــب كل الممثلي ان واج
ــح  ــب مصال ــب تعق ــن إال واج ــم يك ــت، ل ــذا الوق ــى ه وال

شــخصية وكذلــك مصالــح الحــزب او الطــرف الــذي 
ينتمــي اليــه وفــي ٩٩٪ مــن الحــاالت يكــون بالضــد مــن 
مصالــح الناخبيــن مــن الجماهيــر المحرومــة والفقيــرة. و 
ــة  ــن الديني ــي تشــريع القواني ــا كيــف تســير األمــور ف راين
ــع حــق  ــى من ــري وال ــة الجعف ــون االحــوال المدني مــن قان
التظاهــرات والتجمعــات والــى تقليــل الرواتــب الموظفيــن 
وراينــا المجــادالت والمناقشــات البرلمانيــة حــول تقيــد 
حريــة المواطنيــن فــي الدفــاع عن نفســها وراينــا التصويت 
علــى إنشــاء ميليشــيات الحشــد الشــعبي  والتــي تقتــل 
ــة  ــن المعادي ــرض القواني ــا ف ــن وراين ــذب المتظاهري وتع
ــرات،  ــن القاص ــزواج م ــن ال ــان م ــوق االنس ــط حق ألبس
وراينــا ازديــاد الفقــر والجــوع وراينــا اســتحواذ األحــزاب 
ــا  ــوال واالقتصــاد وراين ــى مصــادر األم ــيات عل والمليش
ــا النهــب المنظــم  الفســاد المستشــري بشــكل فضيــع وراين

ــخ ــن و...ال ــة المواطني ــن لقم م
إذن هــذه الطريقــة النتخــاب الممثليــن للجماهيــر ال تليق وال 
ــر حتــى وان يكــن نزيهــة  ــات الجماهي ــى متطلب تجيــب عل
كمــا يدعــي أي بــدون تزويــر األصــوات ومــا شــابه، وال 
يكــون ممثــا أبــداً للجماهيــر مهمــا يكن الشــخص نظيفا وال 
يعبــر عــن مصالــح الجماهيــر المحرومــة. وال يمثلــون أبــداً 
الدفــاع عــن مصالــح جماهيــر العمــال والكادحيــن فــي أي 
وقــت مــن األوقــات . ولهــذا ال تكــون االنتخابــات البرلمانية 

الشــكل األنســب لتمثيــل الجماهيــر المحرومــة أبــداً.
لنــرى صــورة أخــرى مــن ممثــل الجماهيــر؛ عندمــا نقــول 
انتخــاب الممثــل بشــكل مبســط،  تعنــي انتخــاب أشــخاص 
مــن بيننــا ولكــي يكــون ممثــا عــن مصالحنــا أي ان ننتخب 
ــا المباشــر  ــق تجمعن ــراع مباشــر وعــن طري شــخص باقت
وليــس علــى أســاس األحــزاب او االنتمــاء السياســي وانمــا 
علــى أســاس المقــدرة والتعــاون والمثابــرة واإلخــاص فــي 
ــد  ــرى بع ــا ن ــر. وعندم ــات الجماهي ــب وأمني ــق مطال تحقي
مــرور الوقــت الكافــي ان الممثــل ال يعبــر بشــكل جيــد عــن 
ــس  ــل نف ــن داخ ــه م ــي عن ــم التخل ــن ، يت ــح الناخبي مصال

التجمــع، ونشــرح األســباب بيننــا ومــن ثــم ننتخــب ممثــل 
ــة  ــى االنتظــار أربع ــاج ال ــة وال يحت ــس الطريق اخــر وبنف
ســنوات، انتخابــات برلمانيــة جديــدة. لكــي ال ننتخــب 
الممثــل الفاشــل مــرة أخــرى.. وان هــذه الطريقــة هــي 
ــر  ــح الجماهي ــرا عــن إرادة ومصال ــر تعبي االنســب واالكث
المباشــرة واكثــر وضوحــا وبســاطة. عمليــة ال تحتــاج الــى 
الدعايــة االنتخابيــة وصــرف المبالــغ الماليــة الضخمــة مــن 
اجــل الترويــج ومعرفــة الشــخص المطلــوب انتخابــه. وان 
هــذه الطريقــة تــم تجربتهــا عالميــا بتســميات مختلفــة، مثــل 
كومونــات، ســوڤيتات، مجالــس ، هيئــات .. ورغــم اختاف 
التســميات هــي فــي حقيقتهــا،  تقــوم بنفــس المهمــة ونفــس 
الجوهــر أي االنتخــاب المباشــر عــن طريــق اجتمــاع عــام 
مباشــر مــن بيننــا وفــي جميــع مجــاالت الحيــاة والمعيشــة.. 

ــات المجالســية. أي االنتخاب
هــذه  الــى  ننظــر  المقــارن  المدخــل  هــذا  ضــوء  فــي 
االنتخابــات البرلمانيــة فــي العــراق فــي الشــهر القــادم 
الجماهيــر  أكثريــة  ومصالــح  مصالحنــا  الــى  وننظــر 
ــع  ــات وال م ــع االنتخاب ــق ال م ــي ال تتواف ــة والت المحروم
مجمــل مــا يســمى بالعمليــة السياســية... وان العائــق امــام 
تحقيــق حلمنــا تشــتت صفوفنــا وضعــف تنظيمنــا، وان أي 
ــا مرهــون  ــق مصالحن ــا و تحقي ــق مطالباتن ــي تحقي ــدم ف تق
ــة.  ــا االجتماعي ــط صفوفن ــق رواب ــا وتوثي ــق تنظيمن بتحقي
ــزاب  ــذه األح ــلطة ه ــن س ــنوات م ــرة س ــى خب ــا عل تعقيب
ــات برلماناتهــم  ــة وانتخاب والمليشــيات اإلســامية والطائفي
وحكوماتهــم المنتخبــة او توافقاتهــم السياســية رأيناهــم فــي 
وادي ونحــن جماهيــر العمــال والكادحيــن فــي وادي اخــر، 
وال إلتقــت المصالــح هــذه مــع بعضهــا أبــداً، وبــل بالعكــس 
متناحــرة حتــى المــوت. و لهــذا يتطلــب ان نفصــل صفوفنــا 
وافقنــا السياســي واالجتماعــي  عــن كل هــذه العمليــة 
السياســية وأحزابهــا وطوائفهــا وميلشــياتها ومرجعياتهــا..
وهــذا يتطلــب برفــع » ال » كبيــرة وبصــوت عالــي لــكل 

العمليــة السياســية وليــس فقــط مقاطعتهــا.
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* وسام شاكر / الجزء الثاني واألخير :

الهيئــة  وجهتهــا  التــي  االســئلة  بعــض  عــن  أجوبــة 
ــت شــارك  ــى االنترني ــدوة عل ــي ن ــة للحــزب ف االعامي
ــي الحــزب بمناســبة الذكــرى  ــاق ف ــا عــدد مــن الرف فيه
العراقــي  العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  لتأســيس   ٢8
ــة نظــري  ــل وجه ــة تمث ــة الحالي تمــوز ٢٠٢1 ، االجوب

الشــخصية فــي القضايــا المطروحــة .
6- لقــد فشــلت الشــيوعية فــي بلــدان المنشــأ كمــا يقولــون 
فلمــاذا   )  ، الشــرقية  اوروبــا   ، الصيــن   ، روســيا   (

ــراق ؟؟ ــي الع ــة ف ــس التجرب ــادة نف ــدون اع تري
ــى بحــث  ــاج ال ــه تحت ــة علي ــكالي االجاب ــؤال اش ــذا س ه
اكثــر منــه جــواب مختصــر .. ان تلــك التجــارب لــم 
بالمعنــى  شــيوعية  او  اشــتراكية  كتجــارب  تكتمــل 
ــيوعي  ــان الش ــز فــي البي ــس وانجل ــده مارك ــذي قص ال
او التجربــة التــي ابتدأهــا لينيــن والباشــفة  1٩17 - 
ــمالية  ــى نظــام رأس ــيا ال ــي روس ــت ف ــد تحول 1٩٢4 فق
ــن  ــزة  ضم ــة متبرج ــريحة بيروقراطي ــا ش ــة تقوده دول
الزمــن  تاريخيــة اســتغرقت 7 عقــود مــن  ســيرورة 
ــي  ــام 1٩8٠ ف ــن ع ــارا م ــح اعتب ــكل واض ــدأت بش وب
خلــق ازمــة اقتصاديــة اجتماعيــة مخطــط لهــا وبتأثيــرات 
ــمالية واقتصــاد  ــو الرأس ــتغرق التحــول نح ــة اس خارجي
الســوق عشــر ســنوات ضمــن عمــل منظــم ومخطــط مــن 
قبــل الطبقــة الحاكمــة البيروقراطيــة المعادية لاشــتراكية 
ــط  ــوذ ( وبتخطي ــادة مــن ســموا       ) بعمــاء النف وبقي
وتوجيــه مــن الخــارج حتــى عــام 1٩٩1  حيــن تــم حــل 
االتحــاد الســوفييتي وخصخصــة المشــاريع والصناعــات 
المحلييــن  والرأســماليين   للمافيــات  خــردة  وبيعهــا 
واالجانــب وهنــك تفاصيــل كثيــرة يمكــن التحــدث عنهــا 
فــي بحــث اخــر . هــذا علــى الرغــم مــن ان تجربــة ثــورة 
ــدور  ــة قامــت بال ــة طليعي ــدأت كتجرب ــر خاصــة ب اكتوب
الفاعــل فيهــا الطبقــة العاملــة والجماهيــر الكادحــة بقيــادة 
الحــزب البلشــفي وحققــت انجــازات عظيمــة وكبيــرة مــن 

ــة... ــة والتاريخي ــة العملي الناحي
االشــتراكية التــي تعنــي توزيــع عــادل للنتــاج االجتماعــي 
العمــل  الطبقيــة والغــاء  الطبقــات والفــوارق  والغــاء 
الماجــور وراس المــال فــي مرحلــة متقدمــة وتحقيــق 
الرفــاه االجتماعــي لــم تفشــل ابــدا ، ســتظل مطلوبــة 
وراهنــة وقائمــة وتتمثــل فــي حركــة الطبقــة العاملــة 
جميــع  وفــي  عالميــا  المتواصلــة  احتجاجاتهــا  وفــي 
القــارات ضــد جميــع شــرور ومآســي  الرأســمالية . ان 
انتهــاء او فشــل الفكــر االشــتراكي الماركســي و الوعــي 
ــي  ــود صــراع طبق ــتحيا نظــرا لوج ــي يظــل مس الطبق
صريــح وعظيــم ليــس فــي قلــب اوروبــا فحســب بــل فــي 
الصيــن  واســيا  واميــركا الاتينيــة وفــي كل مــكان فــي 

ــم . العال
وفــي الحقيقــة لقــد دخلــت االفكار االشــتراكية والشــيوعية 
فــي رهــان جديــد .. وهــو ان افــكار المســاواة والحريــة 
مــن  األنســان  وتحريــر  الطبقــات  والغــاء  والعدالــة 
ــة  ــكار الرجعي ــات واألف ــة الخراف االســتغال ومــن هيمن
التــي نســعى الــى تحقيقهــا فــي نضالنــا  ،اصبحــت 
ــة وضــرورة مــع اتســاع رقعــة الصراعــات  اكثــر اهمي
والحــروب اإلمبرياليــة التــي تقودهــا امريــكا او وكائهــا 

والليبراليــة  العولمــة  مرحلــة  الجديــدة  المرحلــة  فــي 
الجديــدة  وتنامــي الفــوارق بيــن البلــدان الغنيــة والفقيــرة 
والطائفيــة  والقوميــة  الدينيــة  الصراعــات  واحتــدام 
وهيمنــة  وظاميــة  رجعيــة  األفــكار  اشــد  وانبعــاث 
الخرافــات والجهــل علــى قطاعــات واســعة مــن البشــرية 
وبذلــك تعمقــت حــدة التمايــز الطبقــي واالجتماعــي بيــن 
أغنيــاء وفقــراء العالــم واتســع نطــاق الظلــم االجتماعــي 

ــباب . ــاء والش ــاد النس واضطه
ــر  ــة وتعبي ــة اجتماعي  ان الماركســية والشــيوعية كحرك
سياســي عــن مصالــح العمــال والمضطهديــن والكادحيــن 
االن بصــدد  هــي   ، والنســاء  والشــباب  والتحررييــن 
اســتعادة موقعهــا الحقيقــي مــرة اخــرى فــي المجتمــع . 
.وهــي  تتطــور اليــوم وتتخــذ أشــكاال سياســية وتنظيميــة 
جديــدة فــي معظــم بلــدان العالــم ، نحــن نســعى الــى بنــاء 
تجربــة اشــتراكية وفقــا لســيرورة الصراع الطبقــي محليا 
وعالميــا قائمــة علــى الحريــة والمســاواة والغــاء التمايــز 
الطبقــي مختلفــة عــن التجــارب الســابقة ومتجــاوزة لهــا 

ــات االوضــاع  ــوري ينســجم مــع متطلب ــق منظــور ث وف
فــي القــرن الحــادي والعشــرين  .

ــى  ــن عل ــي ، ولك ــيوعي العمال ــزب الش ــمكم الح 7- اس
ــة ..؟ ــم العمالي ــي قواعدك ــن ه ــع اي ارض الواق

ــد  ــاذة وبالتأكي ــدة وش ــة معق ــي اوضــاع اجتماعي ــن ف نح
بســبب  العمــال  تنظيــم  فــي  بالغــة  هنــاك صعوبــات 
االوضــاع السياســية واالدلجــة الطائفيــة والعســكرة ونفوذ 
المليشــيات  لكــن هــذه االوضــاع لــن تســتمر الــى مــا ال 
ــه  ــب من ــي جان ــن ف ــال والعاطلي ــم العم ــة . ان تنظي نهاي
ــي  ــرات الت ــي  والمتغي ــي الطبق ــم الوع ــون  بتعاظ مره
ــة  ســتحصل فــي االوضــاع السياســية فــي مراحــل قريب
قادمــة . ان تنظيــم الطبقــة العاملــة يعتمــد بشــكل كبيــر ال 
علــى ارادة حزبهــا السياســي فحســب بــل علــى حركتهــا 
ــي  ــا ف السياســية والوعــي بدورهــا التاريخــي ومصالحه
حقبــة تاريخيــة معينــة  واليــوم فــان الطبقــة العاملــة 
المعتــرك  دخــول  الــى  بحاجــة  العاطليــن  وجيــش 
السياســي مــن اجــل معرفــة طبيعــة القــوى السياســية 
والحــزب الــذي يمثلهــم وكل هــذا امــام تحديــات ضخمــة 
 ، والشــاذة  المعقــدة  االوضــاع  بســبب  العــراق  فــي 
المحاصصــة الطائفيــة والقوميــة ، الصــراع السياســي ، 
المليشــيات ، الفســاد،  فقــدان االمــن واالســتقرار ...الــخ
8- كل المعامــل والمصانــع متوقفــة عــن العمــل فــي 
العــراق ؟ فايــن هــي الطبقــة العاملــة التــي تريــدون 

االرتــكاز عليهــا فــي حركتكــم ؟؟
فــي ظــل تعطيــل المشــاريع الصناعيــة واالنتــاج المحلــي 
ــي  ــب هام ــد هــش ذو تركي ــو بل ــوم ه ــراق الي ــان الع ف
متقهقــر الــى مراحــل البرجوازيــة الصغيــرة الاهثــة 
وســيادة  المنتجــة  غيــر  التجاريــة  المضاربــات  وراء 
وفــي  الرجعيــة  والعشــائرية  البطريركيــة  العاقــات 
منتــج  بيروقراطــي ضخــم غيــر  دولــة  ظــل جهــاز 

مــن الموظفيــن الفاســدين والعســكريين والمليشــيات . 
ــا  ــداد البروليتاري ــع اع ــذه االوضــاع تتراج ــل ه ــي مث ف
ــنة  ــد س ــكل متزاي ــة بش ــزداد نســب البطال ــة وت الصناعي
بعــد اخــرى  ممــا يتطلــب توســيع المطالــب االجتماعيــة 
والعماليــة بتشــغيل المصانــع المتوقفــة ومحاربــة الفســاد 
المستشــري فــي المنشــآت والمصانــع غيــر المتوقفــة عــن 

ــل . العم
ان وجــود وســائل انتــاج ومصانــع امــر تمليــه الضــرورة 
التاريخيــة للتطــور االجتماعــي فبــدون قاعــدة ماديــة 
ــا  ــة )بروليتاري ــة عامل ــاك طبق ــون هن ــن تك ــة ل صناعي
ــي ســلم التطــور  ــام ف ــى االم ــع ال ــدم المجتم ــن يتق (  ول
والتقاليــد  االجتماعيــة  العاقــات  تتغيــر  لــن   ، ابــدا 
الســائدة العشــائرية البطريركيــة الدينيــة المرتبطــة بثقافــة 
واخــاق القــرون الوســطى المنحطــة ، ولــن يســود 
ــم والصحــة ، كل  ــن يتطــور التعلي ــدن والتحــرر ول التم
هــذه المظاهــر تحتــاج الــى قاعــدة ماديــة  صناعيــة 
ــاك  ــك هن ــع ذل ــا. وم ــد منه ــا وتتول ــف عليه ــة تق انتاجي

طبقــة عاملــة كبيــرة فــي العــراق فــي  قطــاع النفــط 
والســكك  والطبيــة  الغذائيــة  والصناعــات  والخدمــات 
ــا  ــول عليه ــا يع ــة وغيره ــمنت  والزراع ــد  والس الحدي

ــل . ــي فاع ــب دور سياس ــي لع ــا ف حزبن
لكــن الطبقــة الحاكمــة البرجوازيــة الطفيليــة الفاســدة 
ــات   ــع النفطــي والمضارب ــارس ســرقة الري ــة تم والتابع
ســريعة  مشــروعة  غيــر  بطــرق  االمــوال  وتراكــم 
بالرأســمالية  مــن خناقهــا  المرتبطــة  ومتعــددة وهــي 
العالميــة وفــي ظــل سياســات صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك الدولــي التــي تفــرض التقشــف ورفــع الدعــم 
عــن المنتــج الصناعــي المحلــي ورفــع ايــدي الدولــة 
عــن دعــم الحاجــات االســتهاكية بــل التخلــي عــن ايــة 
مســؤولية تجــاه المجتمــع . هــذه الطبقــة البرجوازيــة 
الطفيليــة ومؤسســاتها تســرق وتبتــز وتضــارب وتمتــص 
دمــاء المجتمــع بشــكل وحشــي وحتــى النخــاع ... ليســت 
ــة  او دعــم  ــل المتوقف ــع والمعام ــة بتشــغيل المصان معني
ــط  ــت ضغ ــرنا تح ــا اش ــي كم ــي المحل ــاج الصناع االنت
ــي  ــاهم ف ــن يس ــي م ــل ه ــة ب ــة واالقليمي ــوى العالمي الق
ــة . لكنهــا وكمــا هــي  ــم وافشــال الصناعــة الوطني تحطي
اليــوم ســتكون تحــت ضغــط االزمــة الدائمــة وستســتمر 
االحتجاجــات الشــعبية كمــا حــدث فــي انتفاضــة تشــرين 
، ال يمكــن لهــذا الوضــع المــأزوم ان يســتمر  وكل شــيء 
الجماهيــر واحتجاجاتهــا وقدرتهــا  مرهــون  بحركــة 

ــن . ــع الراه ــر الواق ــل تغيي ــن اج ــوض م ــى النه عل
 نحــن نركــز علــى قطاعــات اجتماعيــة واســعة : القســم 
ــن عــن العمــل  ــة ، العاطلي ــة العمالي الطليعــي مــن الطبق
الشــرائح الشــعبية المحرومــة والمهمشــة وكل العناصــر 
ــوى  ــم الق ــؤالء ه ــع فه ــي المجتم ــة ف ــة والثوري التحرري

ــة . ــه الثوري ــر االجتماعــي وادوات ــة للتغيي المادي

كل المعامل والمصانع متوقفة عن العمل في العراق ؟ 
فاين هي الطبقة العاملة التي تريدون 

االرتكاز عليها في حركتكم ؟؟


