
مكانة اإلسالم السياسي في سياسة امريكا
أمريكا تعوم الصدر في العراق.

حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، 
القانــون الدولــي، همــا المفاهيــم 
االساســية التــي تســتند عليــه 
فــي  السياســي  الخطــاب 
ــة  ــاب الدولي ــتراتيجية األقط اس
المتصارعــة لحمايــة مصالحهــا 
ــا  ــن خالله ــرر م ــا وتب وحلفائه
الحــركات  قمــع  فــي  التدخــل 

لهــا. المعارضــة  والتيــارات 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
والغرب يعتمد نفاقهما السياســي 
ــى  ــي عل ــا السياس ــي خطابهم ف
حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، 
بينمــا تعتمــد الصيــن وروســيا فــي دوســها علــى القيــم االنســانية بحمايــة القانــون الدوليــة 

وشــرعية حكوماتهــا وبغــض النظــر عــن تورطهــا بجرائــم ضــد االنســانية.
وعلــى اســاس هذيــن المفهوميــن تســوق تلــك االقطــاب »مصداقيــة« صراعهــا 
ــدول والحكومــات لتحقيــق مصالحهــا. وموقــع اإلســالم السياســي فــي تحقيــق  مــع ال
اســتراتيجية هذيــن المفهوميــن هــو نســبي وحســب درجــة خطورتهــا علــى مصالــح 
تلــك الــدول. فمثــال لــم يتقاطــع الغــرب مــع االســالم السياســي فــي الحــرب البــاردة، 
ــر  ــذي غي ــن ســالح ســتينغر ال ــدة  م ــرات عدي ــوى بم ــل وكان افضــل  ســالح واق ب
موازيــن القــوى فــي حــرب الســوفييت فــي أفغانســتان لصالــح الغــرب. وبغــض النظــر 
عــن المحتــوى الفكــري والسياســي الــذي تســتند عليهــا ايديولوجيــة جماعــات اإلســالم 
السياســي الــذي يحمــل فــي مجملــه  تحقيــر اإلنســان وضــرب تطلعاتــه وامنياتــه وال 
ــارج  ــر خ ــا يفك ــدا طالم ــدور أب ــه مه ــه، ودم ــي قاموس ــر ف ــة تذك ــة قيم ــه أي ــك ل يمل
الصنــدوق الــذي تضعهــا المنظومــة االســالمية، فاإلســالم السياســي كان دومــا محــل 
ترحيــب لــدى الغــرب وحلفائــه قبــل الشــرق طالمــا ال يهــدد مصالحهــا، وكان حليفــا 
قويــا لــه فــي حربهــم البــاردة ضــد الشــيوعية والحــركات المعاديــة لالســتعمار والهيمنة 
الغربيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط. ولــم يتقاطــع الغــرب مــع اإلســالم السياســي اال 
مــع مجموعــة القاعــدة،  وهــو مــن دعمهــا لتكــون أداة التعبئــة التنظيميــة والسياســية 
ــى الحــرب فــي أفغانســتان ضــد  ــد اآلالف مــن الشــباب وارســالهم ال ــة لتجني والفكري
االحتــالل الســوفيتي،  وتقاطــع ايضــا مــع دولــة الخالفة االســالمية ألن األخيــرة أرادت 
تغييــر الجغرافيــا السياســية واعــادت صياغــة اتفاقــات جديــدة  لتقســيم النفــوذ السياســي 
ــا،  ــو وغيره ــايكس بيك ــة س ــي اتفاقي ــاءت ف ــي ج ــة الت ــمالية العالمي ــاب الرأس لألقط
ــر  ــا ويجــدر بالذك ــا. كم ــرب له ــا الغ ــي وضعه ــر الت وخرجــت عــن الخطــوط الحم
ــورة  ــى الث ــاف عل ــى الســلطة لاللتف ــي إل ــي دعــم وصــول الخمين مســاهمة الغــرب ف
اإليرانيــة وتفريغهــا مــن يســاريتها وشــيوعيتها عبــر الدعــم اإلعالمي لخطــب الخميني
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حول مقترح قانون الكاظمي الخاص 
بــ »إعادة التجنيد اإللزامي« !

حوار قناة »عالم أفضل« مع فارس محمود
الجزء الثاني واألخير :

عالــم افضــل: يتحدثــون عــن ان »قانــون التجنيــد االلزامــي ليــس مشــروع قتالــي 
فحســب، بــل مشــروع للنهــوض بالشــباب ولتطويــر البلــد واقتصــاد البلــد، اذ 
ــي القطــاع  ــي، يســتخدموها ف ــاك، وبالتال بوســعهم ان يتعلمــوا مهــن واعمــال هن
الخــاص او الحكومــي وغيــره«... وفيمــا يخــص »تطويــر االقتصاد«، يستشــهدون 
كثيــراً بتجربــة جيــش مصــر، حيــث للجيــش مشــاريع اقتصاديــة وشــركات خاصــة 

بــه تقــوم بتوظيــف الجنــود وطاقاتهــم و... الــخ مــاذا تقــول عــن هــذا؟!
ــش  ــاة الجي ــش وقن ــر الجي ــاذا عب ــذا؟ لم ــْن به ــى َم ــوا عل ــود: يضحك ــارس محم ف
يتعلــم الشــباب مهــن واعمــال؟! لمــاذا ليــس مباشــرة عبــر معاهــد وجامعــات؟! مــا 
الحاجــة للتجنيــد االلزامــي ليقومــوا بهــذا؟! ولكــن قبــل هــذا وذاك، ينبغــي توجيــه 
الســؤال للســلطة الحاكمــة بكاظمييهــا وغيــر كاظمييهــا: مــاذا عملتــم لمئــات اآلالف 
ــن  ــل الذي ــن العم ــن ع ــهادات، والعاطلي ــة الش ــن، حمل ــات والخريجي ــن الخريج م
ــج  ــن »خري ــا م ــد م ــع أح ــى يتطل ــد االن حت ــم لح ــات منه ــم المئ ــروا وقتلت تظاه

ــب«؟! معســكرات تدري
ــة  ــة مصــر هــي تجرب ــة جيــش مصــر، وتجرب ــا االســتفادة مــن تجرب يطلبــون من
ــر.  ــش مص ــة جي ــح تجرب ــات. ألوض ــي الثمانين ــراق ف ــكري بالع ــع العس التصني
يخــدم الجنــدي خدمتــه االلزاميــة عبــر القيــام بالعمــل فــي مشــروع  مــن مشــاريع 
ــروات  ــة مــن ث ــة هائل ــدرات اقتصادي ــى ق ــش يســيطر عل ــرة، والجي ــش الكثي الجي
المجتمــع. يقولــون لــه تعمــل لدينــا)2-3 ايــام فــي االســبوع( فــي مصنــع، معمــل، 
ــه  ــد ألن ــزي زهي ــكري رم ــب عس ــل رات ــش، مقاب ــة للجي ــا تابع ــود م ــة وق محط
تقضــي انــت خدمــة علــم، خدمــة إلزاميــة يجــب ان تقــوم بهــا. وبالتالــي، الخدمــة 
االلزاميــة هــي منبــع خصــب لعمالــة رخيصــة، بأجــور ال تصــل الــى جــزء بســيط 
ــة  ــل طويل ــاعات عم ــكان، وبس ــي ذاك الم ــادي ف ــل االعتي ــرة العام ــن أج ــداً م ج
ويســتمر هــذا لســنتين او اكثــر، وبعدهــا يأتــي آخــرون ليحلــوا محلــه.. وهلمجــرا!
ان هــذا يخلــق اربــاح خرافيــة للطبقــة البرجوازيــة وجيشــها. ويقولــون لــه اعمــل 
لنــا يوميــن او 3 ايــام وبقيــة االيــام لــك؟! إنــه عمــل اجبــاري بشــع ومرهــق دون 
حــق االحتجــاج او االضــراب، دون ضمانــات وحقــوق،... عمــل ســخرة، عمــالً 
عبوديــاً حتــى يراكمــوا اربــاح طائلــة وخرافيــة للبرجوازيــة ال يمكــن جنيهــا فــي 

اوضــاع عاديــة او مجتمــع عــادي!
أي إن دعاتنــا المحترمــون يريــدون أن يراكمــوا ثــروات هائلــة للطبقــة البرجوازيــة 
فــي العــراق عبــر اإلمعــان فــي اضطهادهــم كعمــال بلبــاس الجيــش، وبحقــوق ادنى 

وبظــروف عمــل ابشــع مــن وضعيــة العامــل العاديــة المزريــة اساســاً.
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* سمير عادل :

 و بثهــا اإلذاعــي فــي )بــي بــي ســي( البريطانيــة و)مونــت 
الدعــم  ووصــل  امريــكا،  وصــوت  الفرنســية  كارلــو( 
الــى حــد نقــل الخمينــي علــى متــن طائــرة خاصــة تابعــة 
ــة الفرنســية الــى طهــران.  وهكــذا وكمــا  للخطــوط الجوي
ــدة  ــات المتح ــدف الوالي ــبة اخــرى، كان ه ــي مناس ــا ف قلن
الثورتيــن  بعــد  السياســي  اإلســالم  بدعــم  االمريكيــة 
مرســي  محمــد  أوصــل  والــذي  والتونســية  المصريــة 
واخــوان المســلمين وحركــة النهضــة التونســية للســلطة في 
مصــر وتونــس الــى الســلطة، هــو مــن اجــل بنــاء جــدار 
لصــد الحــركات الداعيــة للتحــرر والمســاواة وفــرص 
العمــل والكرامــة االنســانية وتحقيــق كل أشــكال الحريــات 
تقويــض  تعنــي  باألســاس  التــي  واالنســانية،  الفرديــة 
تقليــص  تعنــي  وايضــا  العالميــة،  االمبرياليــة  اربــاح 
النفــوذ السياســي للغــرب وهيمنتــه فــي المنطقــة. وكان 
مشــروع دعــم االســالم السياســي يصــب بإعــادة تموضــع 
االمبرياليــة االمريكيــة ورســم ســيناريو جديــد للتمــدد 
األمريكــي فــي المنطقــة وشــمال أفريقيــا مــن خــالل بوابــة 
ــيته  ــف وحش ــما لتلطي ــد اس ــذي أوج ــي ال ــالم السياس اإلس
وهــو اإلســالم المعتــدل. واســتطاع الغــرب بقيــادة أمريــكا 
وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا مــن تقديــم كل اشــكال الدعــم  
ــية  ــة والتونس ــن المصري ــد الثورتي ــي  بع ــالم السياس لإلس
ــم اجهاضهمــا، حيــث قايضــت  لتحريفهــا وقلبهمــا ومــن ث
الجماهيــر المحرومــة التــي اســقطت أعتــى نظاميــن وهمــا 
مبــارك وبــن علــي باألمــان مقابــل الحرمــان مــن الحقــوق 
ــي  ــكل جل ــم بش ــذا الدع ــاء ه ــاواة. وج ــات والمس والحري
وواضــح مــن خــالل تأسيســها لــكل العصابــات االســالمية 
واعــادة ســيناريو سياســتها أثنــاء الحــرب البــاردة فــي 
أفغانســتان فــي ســورية والمنطقــة، حيــث فتحــت مســاجد 
وجوامــع تلــك الــدول للخطــب االســالمية التعبوية وإرســال 
ــدول  ــك ال ــرات تل ــة مخاب ــوريا و بمعاون ــى س ــباب ال الش
وبالتنســيق مــع المخابــرات التركيــة لتنتــج باألخيــر دولــة 
الخالفــة االســالمية، التــي كان قبــل اجتياحهــا ثلــث مســاحة 
العــراق بعاميــن، يجلــس جــون مكيــن رئيــس لجنة التســليح 
فــي الكونغــرس االمريكــي مــع  ابو بكــر البغــدادي زعيمها 

ــه المشــورة والدعــم. ــدم ل ــي األراضــي الســورية ليق ف
واخيــرا جــاء تســليم افغانســتان الــى طالبــان وهــي ال 
ــش، اال  ــن داع ــانية ع ــق االنس ــرام بح ــية واج ــل وحش تق
ان الواليــات المتحــدة األمريكيــة عومــت األولــى وقامــت 
بتأهيلهــا للســلطة بينمــا شــنت حربــا عالميــة علــى داعــش، 
وكالهمــا داعــش وطالبــان همــا مــن صنيعــة الغــرب مــن 

ــا. ــا سياســيا وعســكريا ومالي خــالل دعمهم
مــا نريــد ان نقولــه ان مفاهيــم حقوق اإلنســان والديمقراطية 
هــي يافطــات سياســية لتبريــر التدخــل األمريكــي والغربــي 
إذا مــا تعرضــت مصالحهــا للخطــر. وأصبحــت تلــك 
المفاهيــم ادوات ابتــزاز الحكومــات والــدول التــي تعــارض 
ــن  ــف ع ــارة وتكش ــداث إث ــر االح ــل اكث ــا. ولع مصالحه
الوجــه المنافــق القبيــح لسياســة الواليات المتحــدة األمريكية 
خــالل فصــول مــن تاريخهــا الدمــوي هــو المكالمــة الهاتفية 
الشــهيرة التــي جــرت بيــن هنــري كيســنجر وزيــر خارجية 
ــا غطــت  ــي عندم ــس االندونيس ــوهارتو الرئي ــكا وس امري
ــش  ــا الجي ــي ارتكبه ــة  المجــازر الت ــائل إعــالم عالمي وس
الحكومــة  العســكري علــى  انقالبــه  أثنــاء  االندونيســي 
المواليــة للســوفييت، اذ تفيــد االرقــام بأنــه قتــل مــا يقــارب 
مليــون شــخص مــن الشــيوعيين واليســاريين ونشــطاء 
عمــال ونســاء تحرريــات اضافــة الــى اعتقــال وســجن 
االف، وكان ســوهارتو يحــاول تبريــر مــا يحــدث فــي 

ــه يقــدر ذلــك، ويتفهــم  اندونيســيا، ورد عليــه كيســنجر بأن
مــا يحــدث.

وعليــه ليــس هنــاك تقاطعــات بيــن اإلســالم السياســي 
ــة،  ــة ومالي ــح اقتصادي ــية ومصال ــة سياس ــرب كأنظم والغ
اإلنســاني  التراجــع  عصــر  يمثــل  االول  ان  بالرغــم 
والوحشــية البشــرية علــى جميــع االصعــدة، فــي حيــن 
يمثــل الثانــي ثمــرة نضــال االنســانية وتقدمهــا المدنــي 
والحضــاري. أن الفيصــل كمــا ذكرنا هو المصالح وليســت 
المفاهيــم. وتكشــف نمــاذج اإلســالم السياســي التــي وصلت 
ــة مشــكلة للغــرب معهــا إال  ــى الســلطة، عــدم وجــود أي ال
فــي حــدود المزايــدة السياســية لالســتهالك اإلعالمــي لــذر 
الرمــاد فــي العيــون أمــام الــرأي العــام العالمــي حــول 
ــن  ــا ع ــي تعلقه ــية الت ــات السياس ــى الالفت ــا عل مصداقيته
حقــوق اإلنســان.  فهــا هــي تســلم افغانســتان الــى طالبــان 
دون ان يــرف لهــا جفــن، وتعمــل جاهــدة علــى عقــد صفقــة 
مــع الجمهوريــة االســالمية حــول االتفــاق النــووي وتمددها 
ــى ســقوط اإلخــوان  ــل عل ــة، وتأســفت مــن قب ــي المنطق ف
ــاض  ــبب اجه ــش المصــري بس ــد الجي ــى ي ــلمين عل المس
مشــروعها اإلســالمي “المعتــدل”. ولــم تكــن لديهــا مشــكلة 
ــر  ــت تغيي ــا حاول ــالمية اال عندم ــة االس ــة الخالف ــع دول م
الخارطــة الجيــو سياســية. واذا مــا اخذنــا حقــوق اإلنســان 
كمعيــار لتقييــم حركــة طالبــان والجمهوريــة االســالمية فــي 
ــأن االختــالف بينهــا  ــة االســالمية، ف ــة الخالف ايــران ودول

ــر. هــي درجــة وحشــيتها وليــس أكث

التيار الصدري في السيناريو األمريكي 
في العراق:

المشــروع  فشــل  عــن  والتحــدث  للتكــرار  داعــي  ال   
ــرق  ــروع الش ــل بمش ــذي تمث ــة ال ــي المنطق ــي ف األمريك
ــد  ــراق. وبع ــالل الع ــزو واحت ــر الغ ــر عب االوســطي الكبي
ذلــك واجــه الغــرب عمومــا تداعيــات الثورتيــن المصريــة 
والتونســية التــي حاولــت تغييــر المعــادالت السياســية، لذلك 
لجــأت الــى اســتراتيجية الفوضــى الخالقــة التــي نــادت بهــا 
كوندريــزا رايــس مستشــارة االمــن القومــي فــي إدارة 
اوبامــا، وهــي عبــر إحــداث تعميــم الفوضــى االمنيــة فــي 
ــن أو االســتفادة  ــا نســائم الثورتي ــت عليه ــي هب ــدان الت البل
منهــا. وجــاء دعــم اإلســالم السياســي وكل عصاباتــه 
ــي ســورية  ــق االســتراتيجية المذكــورة ف ــه  لتحقي وجرائم

ــن. ــا واليم وليبي
إن معضلــة السياســة االمريكيــة التــي تواجههــا اليــوم فــي 
ــرف ان  ــا نع ــي. وكم ــوذ اإليران ــخ النف ــي ترس ــراق ه الع
نفــس االدارة االمريكيــة قامــت بدعــم المليشــيات المواليــة 
إليــران وعلــى راســها مليشــيات بــدر التــي يرأســها رئيــس 
تحالــف فتــح هــادي العامــري، تحــت عنــوان الحــرب علــى 
داعــش بالعلــن ولكــن الحقيقــة التــي تكمــن ورائهــا جــر هذه 
الميلشــيات تحــت عباءتهــا. وبعد فشــلها، أي فشــل احتوائها 
وانتزاعهــا مــن حــض الجمهوريــة االســالمية، ألغــت قرار 
ــهر  ــل أش ــي قب ــرس االمريك ــن الكونغ ــرار م ــل بق التموي

لتضــع نهايــة كذبتهــا وهــي الحــرب علــى داعــش.
ان افضــل انــواع جهــاز الحمايــة للمصالــح االمريكيــة فــي 
ــار  ــي اختي ــة هــو ف العــراق وبمواجهــة المليشــيات الوالئي
تيــار يشــترك معهــا عقائديــا وهــي االيدلوجيــة االســالمية 
ويتقاطــع معهــا سياســيا فــي النفــوذ والمصالــح، ولهــا 
قــوى ميلشــياتية تردعهــا. ان التيــار الصــدري هــو افضــل 
الخيــارات السياســية أمــام السياســة االمريكيــة، فهــو تيــار 
شــعبوي قومــي بمســحه ايديولوجية اســالمية وله مليشــيات 
ويســتمد قــوة زعيمــه مــن قــوة تاريــخ أبيــه الذي يعتبــر أحد 
المراجــع االســالمية المنافســة. وفــي نفــس الوقــت ان التيار 

الصــدري بأمــس الحاجــة اليــوم الــى الدعــم األمريكــي بعــد 
انحســار نفــوذه االجتماعــي والسياســي تحــت ضربــات 
انتفاضــة اكتوبــر، فهــو المــالذ األخيــر للحمايــة مصالحــه 
االقتصاديــة ونفــوذه السياســي مــن المليشــيات الوالئيــة 
التــي تســيطر علــى الحشــد الشــعبي ولهــا إمكانيــات ماليــة 
ولوجســتية وعســكرية كبيــرة بمــا ال يقــاس مــع االمكانــات 
التــي تملكهــا مليشــيات التيــار الصــدري. وهــذا يفســر 
مواقــف الصــدر بتأييــده التفاقيــة الكاظمــي مــع الســعودية 
واإلمــارات ومشــروع المشــرق الكبيــر مــع األردن ومصر 
ــرعنة  ــول ش ــر ح ــي األخي ــة بايدن-الكاظم ــده التفاقي وتأيي
جديــدة للوجــود األمريكــي و بعنــوان مختلــف فــي العــراق.
التيــار  ان  مؤخــرا  االمريكيــة  الصحــف  نشــرت  وقــد 
الصــدري هــو البديــل الــذي تعــول عليهــا ادارة بايــدن 
فــي انتخابــات اكتوبــر فــي هــذه المرحلــة لمواجهــة النفــوذ 
اإليرانــي. طبعــا ان ايــران تعــرف خطورة ما يشــكله التيار 
الصــدري منــذ انتفاضــة أكتوبــر الــذي ظهــر كتيــار يحــاول 
التّصيــد فــي المــاء العكــر أثنــاء انتفاضــة اكتوبــر، حيــث 
اســتغلت الفرصــة لإلطاحــة بحكومــة عبــد المهــدي الموالية 
ــن  ــم يك ــة. ول ــن المليشــيات الوالئي ــة م ــران والمدعوم إلي
ــدى الصــدر  ــر مقت ــة النجــف مق ــة فــي مدين قصــف الحنان
ــرة إال رســالة للصــدر مــن  ــك الفت ــي تل ــرة مســيرة ف بطائ
أجــل تعديــل موقفــه وجــره الــى خنــدق المليشــيات الوالئية. 
ليــس مهمــاً الســجل الدمــوي للمليشــيات التيــار الصــدري 
ــا هجــوم  ــي كان اخــر فصوله ــن والت ــل المعارضي ــي قت ف
بلطجيــة المســماة القبعــات الزرقــاء علــى المتظاهريــن فــي 
ســاحات ومياديــن االحتجاجــات امــام انظــار الكاظمي الذي 
غــض الطــرف عمــا فعلتهــا تلــك المليشــيات، ولــم يدرجهــا 
فــي خانــة »الســالح المنفلــت« ألنــه وصــل الــى الســلطة 
ــم  ــة بالرغ ــه الثق ــحب من ــم تس ــار الصــدري ول ــم التي بدع
مــن تحرشــه بالمليشــيات الوالئيــة وتجفيــف منابــع تمويلــه 
ــى »الحضــن العربــي« الن  ــه بإعــادة العــراق ال ومحاولت
مقتــدى الصــدر يقــف بالمرصــاد لكــن مــن ينــال مــن 
الكاظمــي فــي البرلمــان، وليــس مهمــاً معــاداة الصــدر 
للنســاء عندمــا دعــا الــى فصــل االنــاث عــن الذكــور فــي 
ــح  ــر عندمــا وجــد أن صــوت المــرأة أصب انتفاضــة أكتوب
عاليــا وبــات يهــدد هويتــه االســالمية، وليــس مهمــاً تهشــيم 
رؤوس المثلييــن بالبلــوكات مــن قبل مليشــياته، وليس مهماً 
حلــق رؤوس مخالفيــه، وليــس مهمــاً المقبــرة  الجماعية في 
منطقــة الســدة فــي بغــداد التــي تورطــت مليشــياته بالتطهير 
الطائفــي عــام 2٠٠٦- 2٠٠٨، وليــس مهمــاً حجــم الفســاد 
المتــورط بــه، نقــول ليــس مهمــاً )ســيفي( أو ســجل مقتــدى 
الصــدر امــام االدارة االمريكيــة  وتيــاره طالمــا إنــه البديــل 
االمثــل لمواجهــة نفــوذ المليشــيات الوالئيــة واكبــر صمــان 

امــان لمصالــح امريــكا فــي العــراق والمنطقــة.
ــن  ــم م ــن ترتجــف قلوبه ــك الذي ــول ألولئ ــرى نق ــرة اخ م
ــوا  ــا زال ــن م ــراق، او الذي ــن الع ــي م ــحاب االمريك االنس
ــاع عــن  ــع للدف ــكا الســد المني ــان امري ــام ب ــن  بأوه غارقي
حقــوق االنســان فــي العالــم، بــأن مــن وضــع اإلســالم 
السياســي علــى رقــاب الجماهيــر واصبحــت جاثمــة علــى 
صدورهــا هــي نفســها الواليــات المتحــدة االمريكيــة، 
السياســي  االســالم  هيكلــة  اعــادة  تحــاول  االن  وهــي 
وتمثيلــه بالتيــار الصــدري الــذي لــم يكــن اقــل اجرامــا مــن 
المليشــيات الوالئيــة بحــق البشــر فــي العــراق، ولــم يكــن 
ــه  ــه إال أهل ــل ال يحمل ــل الثقي ــا. إن الحم ــادا منه ــل فس أق
كمــا يقــال، فالدفــاع عــن اإلنســان وقيمتــه وحريتــه، واعادة 
الكرامــة االنســانية الــى البشــر وانهــاء كل اشــكال التمييــز 
ضــده مرتبــط بالتيــار التحــرري المتجــذر فــي عمــق 
المجتمــع العــراق، وهــو وراء عــدم تحويــل العــراق الــى 

ــرى. ــتان اخ افغانس
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* فارس محمود :

هــذا مــا تريــدوه لشــباب العــراق؟! هــذا طــرح برجوازي 
مــن أجــل خلــق تراكــم ســريع وصاروخــي لألربــاح 
والثــروات للبرجوازييــن، ال أكثــر، علــى حســاب ســحق 

ــل!   الجندي-العام
الشــيوعي  الحــزب  برنامــج  يتحــدث  أفضــل:  عالــم 
ــائر  ــش وس ــل الجي ــن ح ــل« ع ــم افض ــي، »عال العمال
ان  بوســعكم  هــل  الحرفيــة«...  المســلحة  القــوات 

أكثــر؟!  توضحــوا هــذا 
 فــارس محمــود: تُبنــى الــدول علــى عموديــن، مرتكزيــن 
ــي(  ــي )الدواوين ــاز البيروقراط ــا: الجه ــن وهم أو ركني
ــه  ــه ومخابرات ــي بجيشــه وشــرطته وامن ــاز القمع والجه
االول، إلدارة  الرســمية.  الرســمية وغيــر  ومليشــياته 
االجتماعيــة.  شــؤونه  ومجمــل  واقتصــاده  المجتمــع 
والثانــي، إلخضــاع المجتمــع وضمــان تســييره عمليــات 

ــات«. ــدون »منغص ــاز االول ب الجه
ــع ليســت ســوى  ــي المجتم ــلحة ف ــوى المس ــش والق الجي
أدوات مأجــورة للطبقــة الحاكمــة تــم تنظيمهــا علــى 
ــم،  ــا إخضاعه ــن، مهمته ــال والكادحي ــة العم حســاب نفق
ــد  ــة للبل ــوق الداخلي ــة والس ــح البرجوازي ــة مصال وحماي

ــرى. ــدان األخ ــاوالت البل ــه تط ــام وبوج أم
ــى حجــب  ــة تســعى إل ــات الحاكم ــد إن الطبق ــن المؤك م
المحتــوى الطبقــي للجيــش وتحــت مســميات مختلفــة 
مــن مثــل »ســور الوطــن« وغيــر ذلــك. ولكــن الجيــش، 
لتاريــخ المجتمــع البشــري، قــد تــم اســتخدامه  وفقــاً 
ــر  ــي مجابهــة وقمــع الجماهي ــة، ف ــي الحــروب الداخلي ف
ــروب  ــن الح ــرة م ــف م ــر بأل ــة والمنتفضــة اكث المحتج

ــي«. ــدو الخارج ــع »الع ــدود م ــى الح عل
 ففــي الحــاالت التــي يتفاقــم بهــا الصــراع، وتنــزل 
الجماهيــر بقــوة للميــدان بحيــث تعجــز األجهــزة الداخليــة 
ــن  ــا ع ــن وغيره ــوات أم ــرطة وق ــن ش ــة« م »التقليدي
الســيطرة علــى الوضــع، وتســير األمــور نحــو انفــالت 
األوضــاع مــن قبضــة الطبقــة الحاكمــة، يتــم انــزال 
ــداراً واســتحكاماً ومتانــة  الجيــش بوصفــه قــوة أكثــر اقت

ــذه. ــوارئ ه ــاالت الط ــة لح وشراس
 وحيــن تعجــز البرجوازيــة عــن كبــح جمــاح الجماهيــر، 
تعمــد البرجوازيــة الــى االشــارة للجيــش أو اإليعــاز لــه 
بالتدخــل وازاحــة الحكومــة وإقامــة حكومــة طــوارئ أو 
ــة أو مقتصــرة  ــة فردي ــة. وهــذا ليســت حال أحــكام عرفي
علــى بلــدان افريقيــا واســيا. أذ  شــهدت هــذا أغلــب 
ــش  ــذا، فالجي ــدم. وله ــم المتق ــه العال ــم، ومن ــدان العال بل

جهــاز قمعــي لهــذه الطبقــة، للحــروب الداخليــة ومجابهــة 
»العــدو الداخلــي« اكثــر مــن الخارجــي. ولهــذا، ينبغــي 
للبرجوازيــة،  القمعيــة  األجهــزة  ســائر  وحــل  حلــه 

ــس.   ــلحة للمجال ــر المس ــوى الجماهي ــتبدالها بق واس
عالم افضل: هل من كلمة اخيرة بهذا الصدد؟

فــارس محمــود: لــدي مالحظــة لــم تســنح الفرصــة 
للحديــث عنهــا اال وهــي إن أول القــرارات التــي اتخذتهــا 
حكومــة الكاظمــي هــي »الورقــة البيضــاء«، أي سياســة 
وورقــة افقــار الجماهيــر وتجويعهــا، وخفضــت مــن 
الــدوالر وغيرهــا مــن  قيمــة العملــة العراقيــة أمــام 
االحزمــة«  »شــد  وسياســات  »تقشــفية«  سياســات 
والتــي يقتطعونهــا مــن المتقاعديــن والعمــال ومحرومــي 
المالــي« واألزمــة  المجتمــع وذلــك بحجــة »العجــز 
ــا:  ــؤال المطــروح هن ــد! الس ــة« للبل ــة واالقتصادي المالي
لمــاذا للتجنيــد اإللزامــي الــذي يحتــاج الــى مبالــغ طائلــة، 
هنــاك أمــوال. فــي اوضــاع هنــاك مــا يقــارب مــن 
ــش  ــن جي ــة م ــلحة المختلف ــوى المس ــب للق ــون منتس ملي
ــد أن  ــريع و... بي ــل س ــوات تدخ ــمركة وق ــد وبيش وحش
ــن الشــباب  ــدة وتعيي ــف جدي ــاك أمــوال لوظائ ليســت هن
ــدة كل  ــة بعي وغيرهــا؟! ان هــذا يبيــن كــم أن هــذه الدول
البعــد عــن مصالــح الجماهيــر. ويجــب ان ترحــل فــوراً.

النفاق… في ضوء مؤتمر السالم واالسترداد في أربيل !
عادل أحمد :

عقــدت نــدوة سياســية فــي أربيــل تحــت عنــوان " الســالم 
ــائر  ــاء العش ــن رؤس ــة م ــل مجموع ــن قب ــترداد "م واالس
ــية  ــخصيات السياس ــض الش ــابقين وبع ــش الس ــادة الجي وق
حكوميــة،  غيــر  أمريكيــة  منظمــة  برعايــة  العراقيــة 
لتوجيــه نــداء ألجــل إقامــة الصلــح والتطبيــع مــع الحكومــة 
الرئيســية  االهــداف  عــن  النظــر  بغــض  اإلســرائيلية. 
للمؤتمــر او أســباب انعقــاده فــي هــذه الفتــرة بالــذات 
ــي العــراق،  ــة ف ــات البرلماني ــراب موعــد االنتخاب مــع اقت
ظهــرت ردود فعــل مختلفــة مــن الحكومــة العراقيــة وقــادة 
بعــض األحــزاب الشــيعية و الحكومــة اإليرانيــة وانطلقــت 
إقليــم  بحــق  ناريــة  والتهديــدات وصيحــات  التنديــدات 
ــر. ــذا المؤتم ــي ه ــاركين ف ــخاص المش ــتان واألش كردس
ان اول رد فعــل نــاري كان مــن قبــل مقتــدى الصــدر وهدد 
ــم كردســتان بعواقــب وخيمــة  المشــاركين وحكومــة اإلقلي
وكــرر دعواتــه المتكــررة الفارغــة فــي الدفــاع عــن قضيــة 
ــا المشــروعة. ان كل هــذه الدعــوات ال  فلســطين وحقوقه
يتجــاوز كلمــات متكــررة وفارغــة المحتــوى كــون التيــار 
الشــيعية والطائفيــة طيلــة  الصــدري وبقيــة األحــزاب 
ــاي  ــم ب ــم يق ــط ل ــس فق ــة لي ــاً الماضي ــة عشــرة عام الثماني
ــا  ــوا كابوس ــل كان ــن ب ــن العراقيي ــة المواطني ــيء لخدم ش
ــم علــى صــدور المواطنيــن وزادوا  ــا ومتطفــال يجث مرعب
مــن فقــر ومعانــاة المواطنيــن العراقييــن و خلــق ظــروف 
مأســاوية ال تليــق باإلنســان، مــن عــدم وجــود األمــان 
الناشــطين  اغتيــاالت  وانتشــار  والقتــل،  المجتمــع  فــي 
والسياســيين المعارضيــن لهــم .. واليــوم يرفعــون صوتهــم 
باألكاذيبهــم فــي الدفــاع عــن المواطنيــن الفلســطينيين 
ــة  ــاق هــو ثمــرة ماهي ــة الفلســطينية.. ان هــذا النف والقضي
والجوهــر السياســي لهــذه األحــزاب والمجموعــات والتــي 
تعتــاش علــى خــداع المواطنيــن بالمشــاعرالقومية والدينيــة  
الوهميــة ألغراضهــا ومصالحهــا السياســية واالقتصاديــة.

ان التيــار القومــي العروبــي وكذلــك التيــارات اإلســالمية 
تعتــاش  والتــزال  كانــت  والســني  الشــيعي  بشــطريها 
والقضيــة  الفلســطينيين  بحــق  القومــي  الظلــم  علــى 
ــن  ــا ع ــام دفاعه ــى أوه ــاتها عل ــي سياس ــطينية وتبن الفلس
ــن  ــطيني  ولك ــعب الفلس ــق الش ــي بح ــم القوم ــاء الظل إنه
ــب سياســات  ــن اإلســرائيلي بتعق ــة تخــدم اليمي ــي الحقيق ف
ــطينيين. ان  ــق الفلس ــانية بح ــر اإلنس ــية والغي ــر وحش اكث
إنهــاء الظلــم القومــي علــى الشــعب الفلســطيني يأتــي مــن 
إنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي ألراضــي فلســطين، وكذلــك 
ــدا عــن  ــش بعي ــة المســتقلة للفلســطينيين والعي إقامــة الدول

السياســات اإلســرائيلية المتعســفة.
الحــزب  حاكميــة  تحــت  المؤتمــر  هــذا  انعقــاد  ان 
الديمقراطــي الكردســتاني وعلــى المــأل، ينطــوي علــى 
قبــل  انعقــاده  يأتــي  السياســي وخاصــة عندمــا  هــدف 
االنتخابــات فــي العــراق والتــي تهــدف الــى كســب التيــار 
اإلســالمي الســني الــى جانــب البارزانــي، وال ســيما وأن 
التيــار قــد المصالحــة مــع االســرائيل وخاصــة اإلمــارات 
والســودان  والمصــر  واألردن  والمغــرب  والســعودية 
برعايــة أمريكيــة.  وان كســب تعاطــف التيــار الســني 
يأتــي أيضــا مــن خــالل تعليقــات قــادة الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني بــان مــن القــادة الســابقين فــي الحــزب البعــث 
ممــن قامــوا بعمليــة األنفــال متواجديــن فــي أربيــل وكذلــك 
ــدوري الشــخص  ــزت ال ــان ع ــوي ب ــن العل ــح حس تصري
الثانــي بعــد الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين كان 
ــي.. ان  ــة البارزان ــاك أيضــا برعاي ــل ومــات هن ــي أربي ف
ــي  ــن ف ــور التكوي ــي ط ــرات ف ــن تغي ــي ضم ــذا يأت كل ه
المنطقــة وان كل طــرف يحــاول ترســيخ مكانتــه وموقيعتــه 
الديمقراطــي  الحــزب  وان  القادمــة.   التغيــرات  فــي 
الكردســتاني يتحــرك ضمــن هــذا االســتراتيجية والتــي 
هــي أصــال غيــر واضحــة بمــا يكفــي، ولــم تحســم األمــور 
بعــد بيــن األقطــاب العالميــة واإلقليميــة  كذلــك لــم تحســم 
األمــور محليــا ضمــن نطــاق العــراق الملــيء بالصراعــات 

ــية. ــلطة السياس ــى الس عل

ال يخفــى علــى احــد بــان عالقــة أربيــل مــع إســرائيل 
يتعقبــان  الطرفيــن  كال  وان  جيــدة  سياســية  عالقــة 
مصالحهمــا المشــتركة ضمــن الصــراع بيــن األقطــاب 
العالميــة وخاصــة روســيا والصيــن مــن طــرف وأمريــكا 
وبريطانيــا مــن طــرف اخــر وكذلــك الصــراع الخفــي مــن 
ــط. وان  ــرق األوس ــي الش ــا ف ــا أيض ــا وألماني ــل فرنس قب
ــرة  ــذ فت ــدأت من ــرائيل ب ــع إس ــة م ــع العالق ــة تطبي محاول
وان بــوادر إتمــام العالقــة بــدأت مــن أربيــل وتحــاول 
كســب األطــراف األخــرى لهــذه العمليــة فــي مواجهــة المــد 
ــن  ــاق السياســيين العراقيي ــة. وان نف ــي المنطق ــي ف اإليران
مــن القومييــن العروبييــن والكــورد والتيــارات اإلســالمية 
الشــيعية والســنية لقضيــة الفلســطينية وكذلــك لقضيــة خدمة 
الشــعب العراقــي معروفــة فــي أعمــال كل هــذه األطــراف 
وراينــا ســلطة كل هــذه األحــزاب وتحالفاتهــا ورأينــا الهــوة 
التــي تفصــل مصلحــة كل هــذه األحــزاب والتيــارات، 
مــع مصالــح الجماهيــر مــن العمــال والكادحيــن والفقــراء 
ــن  ــب المواطني ــح ومطال ــن، هــم فــي واٍد ومصال والمعدمي

ــداً… ــا أب ــي مصالحهم ــن تلتق ــي واٍد آخــر ول ف
ان مزايــدات بيــان الــوزارة الداخليــة العراقيــة وتصريحات 
ــن  ــرج م ــر ال تخ ــذا المؤتم ــتنكار ه ــدر الس ــدى الص مقت
اعــالن الدعايــات االنتخابيــة. ان حكومــة الكاظمــي تُرعــى 
ــرائيلية  ــة اإلس ــي للدول ــم األساس ــكا الداع ــل أمري ــن قب م
ــع  ــه  م ــا ومصالح ــا عالقاته ــار الصــدري له ــك التي وكذل
أمريــكا وتتماشــى سياســاته مــع السياســات أمريكيــة، ولكن 
يزايــدون فــي معاداتهــم إلســرائيل إعالميــا ولكــن فــي 
الحقيقــة يتعقبــون مصالحهــم لتتصالــح مــع مصالــح أمريــكا 
ــك الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني  ــة. وكذل ــي المنطق ف
يتعقــب سياســاته ومصالحــه مــع مصالــح أمريــكا…  وان 
هــذا النفــاق يعلمــه الجميــع وحــان الوقــت التخــاذ الموقــف 
الحاســم مــن قبــل المواطنيــن بحــق جميــع هــذه السياســات 
السياســية  العمليــة  وأحزابهــا ومليشــياتها، برفــض كل 

وليــس فقــط مقاطعتهــا.
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»تغيير العالم« بين مفهومين
احمد عبد الستار :

مــرت علينــا خــالل األيــام الماضيــة الذكــرى العشــرين 
ــي  ــرات الت ــول، الطائ ــن أيل ــر م ــادي عش ــات الح لهجم
اإلرهابــي  القاعــدة  تنظيــم  مــن  انتحاريــون  خطفهــا 
واســتخدموها كصواريــخ لضــرب أهــداف مهمــة داخــل 
ــارة  ــز التج ــي مرك ــة. برج ــدة األمريكي ــات المتح الوالي
ــقطت فــي  ــة أس ــرة الرابع العالمــي والبنتاغــون والطائ
ــذه  ــة ه ــات الدموي ــة الهجم ــد. ونتيج ــي بعي ــل زراع حق
قــد أدت إلــى ســقوط مــا يقــارب مــن الثــالث آالف 
ــي  ــن ف ــن والعاملي ــن الموظفي ــاء، م ــن األبري ــة م ضحي

ــن. ــذه األماك ه
ــي بشــكل عــام  ــكاد يجمــع اإلعــالم البرجــوازي الغرب ي
ــررت  ــارة تك ــد عب ــى تردي ــاً، عل ــي خصوص واألمريك
علــى مــدى العشــرين عامــاً الماضيــة، وهــذا العــام 
ــم  ــرت العال بطبيعــة الحــال بــأن هجمــات 11 أيلــول غيّ

ــكا. ــرت أمري وغيّ
الكهــا كل اإلعــالم الغربــي مــن أقصــاه إلــى أقصــاه مــن 
أبســط صحيفــة إلــى أهــم موقــع إخبــاري، وعلــى مــرور 
ــود مضــت  ــذا الحــدث المأســاوي بعق ــل ه ــت.  وقب الوق
ــر  ــارة »تغيي ــدْت عب ــى غ ــا، حت ــى ترديده ــن عل مثابري
العالــم«، العبــارة األكثــر تــداوالً تبــرز علــى الفــور مــع 
ــوات  ــى القن ــث  عل ــر أو حدي ــوب أو خب أول ســطر مكت
التلفزيونيــة أو علــى منصــات األنترنــت. مســتغلين هــذه 
المناســبة بشــكل مقصــود إلفشــائها وإتاحتهــا بــال حــدود.

فما الداعي لذلك؟
ممــا ال مــراء فيــه، كثيرة هي االكتشــافات  واالختراعات 
ــى األرض،  ــر عل ــة البش ــرْت معيش ــي غيّ ــة الت العبقري
ــاه، وبســطت  ــر ســهولة وأمــان ورف ــم أكث ــت العال وجعل
مقاومــة الطبيعــة لإلنســان ومــن ثــم الســيطرة علــى كثيــر 
مــن قوانينهــا الملتبســة حتــى بــات مــن الصعــب العيــش 
ــا فــي العــراق  مــن دونهــا، كمــا هــو الحــال مــع معاناتن
ــة، أو  ــدة طويل ــذ م ــا من ــن منه ــاء المحرومي ــن الكهرب م
العيــش مــن دون العجلــة أو وســائل االتصــاالت وغيرهــا 
عــدد كبيــر مــن االختراعــات واالكتشــافات العمليــة التــي 
ــم  ــا شــكلها الحاضــر، فــي الصحــة والتعلي منحــت حياتن

والعمل...الــخ.
بالطبيعــة،  وعالقتــه  اإلنســان  معيشــة  تغييــر  إنَّ  إال 
وتســهيل أنجــاز العمــل، واالبتــكارات التــي تتراكــم 
يوميــاً، شــيء، والمفهــوم الــذي قالــه كارل ماركــس 
حــول تغييــر العالــم كأطروحــة أساســية مــن اطروحــات 

نظريتــه، شــيء آخــر.
لقــد رأى ماركــس مــن خــالل دراســاته وبحوثــه النظريــة 
بدمــه  الواقعــي  العالــم  فــي  أمامــه  الماثــل  اإلنســان 
ولحمــه وعالقاتــه االجتماعيــة واالقتصاديــة. ال كمــا 
رأتــه المــدارس الفلســفية الســابقة عليــه، كمفهــوم مجــرد 
المعرفــي  التأمــل  علــى  نشــاطه  يقتصــر  وغامــض. 
ــدة عــن واقعــه  ــات البعي ــي فضــاء الروحاني ــق ف والتحلي
ــد، لكــي يتحــرر اإلنســان برأيــه مــن  العيانــي، بــل والب
ــارة  ــه، وبعب ــه بتأمل ــراء عمل ــوم بإث ــراب، أن يق كل اغت
بســيطة »ربــط المعرفــة بالعمــل« وهنــا هــذه، هــي 
ــم التــي يــرى  الرابطــة النوعيــة المميــزة لإلنســان بالعال
ــي  ــي والعمل ــق نشــاطه العيان ــأن عــن طري ماركــس،  ب
كــرس  ولقــد  تغييــره،  ثــم  العالــم ومــن  فهــم  يمكــن 
ــل أســباب  ــده النظــري لكشــف وتحلي ماركــس جــل جه

اغتــراب االنســان عــن نشــاطه العملــي، فــي عالــم يقــف 
علــى رأســه ويكفــي إعادتــه ليقــف علــى قدميــه كمــا يقول 
لكــي يكتســب هيئــة معقولــة، وملخصهــا ضيــاع اإلنســان 
يُعــاد  ولكــي  الرأســمالي،  المجتمــع  فــي  واغترابــه 
لإلنســان اعتبــاره اإلنســاني يجــب تحطيــم الظــروف 
ــد تشــكيلها بمــا يتناســب مــع جوهــره  ــه ويُعي التــي تغرب
الفريــد، يغيــر العالــم ليكــون فــي قلبــه وضميــره الحــر.
يســكن الرأســمالية منــذ ظهــور البيــان الشــيوعي أواســط 
القــرن التاســع عشــر حتــى اليــوم، رعــب ال نظيــر لــه، 
منشــأه كــون هــذا البيــان كان بمثابــة البــاب الرئيــس 
ــام  ــة النظ ــي؛ لطبيع ــي العلم ــد المنهج ــرع للنق ــذي ُش ال
ــه  ــا يحمل ــة، وم ــل ســيرورته التاريخي الرأســمالي وتحلي
مــن آثــام وتناقضــات تجــاه حيــاة البشــر. وإن حالــوا 
ــاءات والحجــج  ــتى االدع ــذا الرعــب تحــت ش ــاء ه إخف
عــدم  ظاهرهــا  رعنــاء  ممارســات  ومــن  النظريــة، 
ــد  ــي والوحي ــبب الحقيق ــو الس ــى ه ــه يبق ــاالة. إال أن المب
لقلقهــم المتعاظــم، ألنه ببســاطة مــع نقده واقع الرأســمالية 
فقــد شــّخص البديــل المناســب والمالئــم للبشــرية، غيــر 
النظــام الرأســمالي القائــم علــى الملكيــة الخاصــة، وتدمير 
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــى األرض م ــاة عل ــم والحي العال

ــة. ــوع مــن الملكي هــذا الن
ــلوك  ــن س ــر م ــا يظه ــى م ــي، عل ــد االعــالم الغرب يتعم
حرفــي مــدروس فــي لعبــة تكــرار عبــارة »تغييــر 
ألتفــه  بــل  داعٍ،  بــدون  القــول  يمكــن  ال   ، العالــم« 
ســبب يدعــو إلــى ذلــك، مثــل تطويــر برنامــج مــا علــى 
ــة،  ــى الهواتــف النقال ــد عل اإلنترنــت أو إضافــة زر جدي

بعدهــا تضــج الفضائيــات والمواقــع بصخــب وتهليــل 
بــأن أصحــاب الشــركة الفالنيــة المنتجــة للحواســيب 
والهواتــف أو البرامــج االلكترونيــة، قــد غيّــرت العالــم. 
يتحفنــا االعــالم بمثــل هــذه الفتوحــات التــي تغيــر العالــم 

ــور. ــل وال فت ــال كل ــاً، ب يومي
ــق  ــة أو وف ــي، بنصيح ــالم الغرب ــل االع ــر يعم والظاه
مبــدأ : االفــراط فــي اســتخدام فكــرة مــا بــداعٍ  يســتدعيها 
ــن  ــة م ــة وفارغ ــا مبتذل ــل منه ــدون داعٍ يجع ــاً، أو ب حق
المعنــى، ومثــل أي عبــارة تكــرر استنســاخها بــال طائــل 
وباتــت باهتــة وســطحية، وبالتالــي تفقــد رونقهــا وداللتهــا 

ــة. األصلي
يفقــد كل مــن تتســاقط علــى مســامعه عبــارة تغييــر العالــم 
ــا  ــه لمكافئه ــا، وإدراك ــة محتواه ــه بقيم ــة إحساس المبتذل
الحقيقــي. أجيــال تطــرق مســامعهم ليــل نهــار لتتســاوى 
بعدئــذ عندهــم معادلــة تغييــر العالــم بيــن مــا يرمــي إليــه 
ماركــس ونظريتــه الشــيوعية بإزالــة النظــام الرأســمالي 
مــن الوجــود، ومــا يرمــي إليــه اإلعــالم الغربــي وطبولــه 
المزعجــة، للقضــاء حتــى علــى عبــارة لــم يعـُـد يتحملهــا، 

ولذلــك اســتهلكها وجعــل منهــا ضحيــة.
عملهــم مثــل عمــل الســاحر، الــذي يســعى إلعــادة إنتــاج 
ــا  ــة وظواهره ــعوذة. والطبيع ــة بالش ــر الفيزيائي الظواه
غيــر عابئــة تعمــل وفــق قوانينهــا، كذلــك القوانيــن 
االجتماعيــة واالقتصاديــة تتحــرك إلــى األمــام رغــم 
ــل  ــاك عق ــا إن هن ــاء المقصــود، بم ــب واإلخف كل التغيي

ــةً. ــم حقيق ــر العال ــو تغيي ــإرادة نح ــه ب ــي يتج اجتماع


