
اليسار ومكانة التيار االشتراكي فيه
بالضــرورة  ينتمــي  ال  اليســار 
إلــى  أو  االشــتراكية  إلــى 
الشــيوعية  بينمــا  الشــيوعية، 
واالشــتراكية تنتمــي بالضــرورة 
إلــى اليســار، وســوف نوضــح 
بيــن  الحاصــل  االلتبــاس 
اليســار والشــيوعية والدعــوات 
بيــن  المتصاعــدة  الموســمية 
توحيــد  حــول  واآلخــر  الحيــن 
اليســار عنــد تصاعــد منحنــى 
انســداد االفــاق وضيــاع البوصلــة 
بالالحــول  السياســية والشــعور 
وال قــوة، وخاصــة فــي فصــل 
الحصــاد السياســي مثــل االنتخابــات وتفاقــم األوضــاع االمنيــة وصياغــة مشــاريع قوانيــن 
معاديــة لإلنســانية تخــدم مصالــح التيــارات البرجوازيــة ســواء كانــت إســالمية أو قوميــة 

األمريكــي. بالنمــوذج  تتغنــى  التــي  الديمقراطيــة  أو 
لقــد بينّــا فــي مناســبة أخــرى وفــي موضــوع مفصــل تحــت عنــوان )ألي يســار ننتمــي- 
مقولــة اليســار بيــن البرجوازيــة والبرجوازيــة الصغيــرة(، كمــا أوضحنــا أيضــا وأكدنــا 
فــي النــدوة التــي أقامتهــا قنــاة )البصــرة ديرتنــا( علــى منصــة )الــزوم( حــول مفهومنــا 
ــد  ــة )توحي ــف أطروح ــة تق ــة اجتماعي ــة أرضي ــى أي ــا عل ــرح هن ــا سنش ــار، إال أنن لليس
اليســار(، وكيــف نمضــي بالمجتمــع نحــو انعطافــه لليســار بشــكل نهائــي، ونلحــق 
ــل  ــي، المتمث ــن الرجع ــي باليمي ــي واالجتماع ــري والسياس ــد الفك ــى الصعي ــة عل الهزيم
ــد  ــن تعي ــات وســن قواني ــوق والحري ــد الحق ــى صعي ــة واإلســالمية عل ــارات القومي بالتي
ــى  ــية عل ــة والجنس ــة والطائفي ــة والديني ــاواة القومي ــان والمس ــة لإلنس ــار والكرام االعتب
ــة  ــالل انتفاض ــار خ ــو اليس ــف نح ــي انعط ــع العراق ــك أن المجتم ــد. ال ش ــع الصع جمي
ــن  ــن م ــزول الماليي ــت بن ــك تمثّل ــى ذل ــة عل ــات المادي ــا، والمعطي ــا بعده ــر و م أكتوب
العاطليــن عــن العمــل إلــى ســاحات ومياديــن االنتفاضــة تطالــب بفرصــة عمــل، وباقتحــام 
المــرأة تلــك المياديــن إلــى درجــة بــث الرعــب فــي قلــب التيــار الصــدري، ليفتــي زعيمــه 
مقتــدى بالفصــل بيــن الذكــور واإلنــاث فــي الســاحات، وكان جوابهــن عليــه )شــلع قلــع 
ــى  ــرض التراجــع السياســي واالجتماعــي عل ــك، إذ ف ــن ذل ــر م ــم(، واكث ــا وياه والكاله
ــة  ــي لوالي ــاح الموال ــه، لينتهــي بخضــوع الجن ــه ووطني عمــوم اإلســالم السياســي بوالئي
الفقيــه وعلــى المضــض بشــخصية غيــر ملوثــة ــــ علــى األقــل بالعلــن ــــ بســمعة اإلســالم 
ــة  ــة االنتفاض ــن قبض ــية م ــة السياس ــى العملي ــاظ عل ــوزراء للحف ــة ال ــي، لرئاس السياس
وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، وهنــا نالحــظ أنَّــه وألول مــرة يفقــد اإلســالم السياســي الشــيعي، 
ــم الجعفــري عــام ٢٠٠٥ حتــى الســقوط المــدوي  الســلطة التنفيذيــة منــذ حكومــة إبراهي
لعبــد المهــدي تحــت ضربــات االنتفاضــة عــام ٢٠٢٠، ورفــع شــعارات معاديــة للطائفيــة 
واإلســالم السياســي وحــرق مقــرات عشــرات األحــزاب والمليشــيات اإلســالمية، حتــى 
ــن وتهديدهــم.. ــن والملحدي ــن بالحــذر مــن العلمانيي ــت صيحــات الصــدر و الوالئيي تعال
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من يستطيع االحتفاظ بالسلطة 
في السودان ؟

* عادل أحمد :
إلى أين يستمر التوازن الحالي بين الجيش والشعب في السودان؟

ــل  ــى قب ــال أي ال ــوراء قلي ــى ال ــى هــذا الســؤال؛ مــن االصــح ان نرجــع ال ــة عل ان اإلجاب
االحتجاجــات والتظاهــرات التــي أدت الــى اإلطاحــة بحكومــة عمــر البشــير العســكرية. ان 
المؤسســة العســكرية الســودانية جــاءت الــى الســلطة بعــد انقــالب علــى الحكومــة صــادق 
المهــدي المنتخبــة والتــي كانــت متعاونــة مــع اإلســالميين أمثــال تيار احمــد الترابــي في عام 
١٩٨٩ . ومنذ ذلك الوقت بدأت المؤسســة العســكرية بترســيخ ســلطتها عن طريق مشــاريع 
اقتصاديــة ضخمــة  علــى نهــج مثيلتهــا فــي دولــة المصــر… ومــع انــدالع االحتجاجــات 
والتظاهــرات بالضــد مــن حكومــة بشــير واســقاطها والتــي كانت الطــرف القوي فيهــا التيار 

المدنــي والمؤسســات المهنيــة والحركــة النســوية وكذلــك النقابــات العماليــة الرســمية.
ان قــوة الحركــة االحتجاجيــة والتــي أطاحــت بحكومــة البشــير لــم يكــن لديهــا الطاقــة الكافية 
إلســقاط حكومة العســكريين من اإلســاس وبالكامل ، وانما اســتطاعت ان تقلل من ســلطتها 
واجبارهــا علــى التنــازل وقبــول بمشــاركة المدنييــن في الســلطة وتقســيم الســلطة بالتســاوي 
وبالتنــاوب بينهمــا. وان التيــار المدنــي كان متوهمــا بالمؤسســة العســكرية ولم يوجــه حراب 
نقــده لهــذه المؤسســة والشــعور بالخطــر المحــدق وخطورتــه… وبعــد ســنتين مــن تقاســم 
الســلطة هــذه واشــتداد الصــراع بينهمــا وخاصــة  فــي ظــل الظــروف والمعانــاة التــي يمــر 
فيهــا المجتمــع الســوداني مــع تبــادل االتهامــات احدهمــا لآلخــر، هــو  الســبب فــي عرقلــة 
مســيرة اإلصالحــات السياســية واالقتصاديــة ، وفــي المحصلــة النهائيــة تفاقم الصــراع نحو 
انقــالب العســكري علــى الحكومــة المشــتركة. ولــم يكــن خيــار امــام التيــار المهنــي والمدني 
اال التمســك بالســاحة وتعبئــة الجماهيــر مــن جديــد بوجــه االنقــالب العســكري واســتمرار 
االحتجاجــات. وان النقابــات العماليــة وخاصــة عمــال النفــط ومشــاركتها فــي دعــم المدنيين، 

لهــا وزنهــا وخطورتهــا والتــي تٌراقــب مــن قبــل الــدول الغربيــة وخاصــة أمريــكا.
ان احــد اهــم نقــاط القــوة التــي تتوفــر عليهــا حركــة االحتجاجــات فــي الســودان انهــا تتمتــع 
بنــوع مــن التنظيــم فــي لجــان المحــالت الســكنية فــي كل مــكان. أي لجــان الفعاليــن فــي كل 
محــالت الســكن والعمــل. ان مهمــة هــذه اللجــان التنســيق والتعــاون مــع البعــض وتبــادل 
الخبــرات وفــي حــاالت انقطــاع االنترنــت والشــبكات او الخطــوط الهواتــف يتــم االتصاالت 
المباشــرة بيــن الفعاليــن وناشــطي االحتجاجات الجماهيريــة. ان هذه الخاصيــة التي تتمتع به 
الحركــة االحتجاجيــة فــي الســودان مــا كانــت موجــودة  فــي مصر او فــي العراق اثنــاء القيام 
باالحتجــاج بالضــد مــن األنظمــة الحاكمــة . وان هــذا النــوع مــن التنظيــم أدى إلــى الحفــاظ 
علــى التــوازن بيــن العســكريين والمدنييــن لصالــح المدنييــن وهذه هي نقــاط القوة و الســالح 
القــوي الــذي يســتخدمه التيــار المدني بالضد من العســكر والمؤسســة العســكرية. واليوم بعد 
انقــالب العســكر وفــرض حالــة الطــوارئ فــي المجتمع لم يســتطع العســكر فــرض التراجع 

والتنــازل علــى التيــار المدنــي واســكات أصواتهــم االحتجاجية …
ان اســتمرار التــوازن بيــن العســكر والمدنييــن لــن يبــق علــى طــول الخــط ولفتــرة طويلــة 
وانمــا يحــاول العســكر بــكل امكانياتهــم وقوتهــم االقتصادية والعســكرية إزاحة العقبــات امام 

اســترجاع ســلطتهم المطلقــة كمــا كانــت فــي عهــد عمــر البشــير . 
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* سمير عـــادل :

وتحديــدا  العراقــي  المجتمــع  فــإنَّ  آخــر  بمعنــى  اي    
ــال كلمــة فصــل تجــاه كل  ــاره المتمــدن والمتحضــر، ق تي
ــع  ــأنَّ المجتم ــول ب ــي تق ــوى اإلســالمية الت تخرصــات الق
العراقــي مجتمــع إســالمي أو أنَّ أغلبيتــه مســلمة ومــن ثــّم 
ــى  ــادق إل ــه البن ــر توجي ــه عب ــلمة علي ــرض األس يجــب ف
ــرؤوس. ــى ال الصــدور او وضــع فوهــات المسدســات عل
وفــي هــذه االنعطافــة اليســارية فــي المجتمــع يالحــظ 
التيــار  وعمــوم  الماركســية  واقتــدار  مكانــة  ضعــف 
االشــتراكي والشــيوعي فيهــا. وكمــا قلنــا ســابقا فــإنَّ 
االنتفاضــة،  فــي صفــوف  االشــتراكي  التيــار  ضعــف 
وعــدم تســلح فعاليهــا و نشــطائها بالفكــر االشــتراكي، 
ــي  ــذي يعن ــة ال ــة العامل ــن الطبق ــج م ــم المنت ــاب القس وغي
ضعــف التيــار االشــتراكي فــي صفوفهــا، أدى بالتالــي 
ــي االنتفاضــة  ــذي طــرح ف ــار االشــتراكي ال ــى أنَّ الخي إل
والسياســة التــي طرحهــا التــي تمثَّلــت )بإنهــاء عمــر 
ــى اإلرادة  ــند عل ــة تس ــيس حكوم ــية، تأس ــة السياس العملي
الحــرة للجماهيــر، وبرنامجهــا تحقيــق الحريــة والمســاواة 
واألمــان والــذي يتلخــص بحــل المليشــيات بمــا فيهــا 
ــم  ــى المحاك ــن إل ــة المتظاهري ــم قتل ــعبي، تقدي ــد الش الحش
ــق  ــة، تحقي ــر فرصــة عمــل او ضمــان بطال ــة، توفي العلني
ــي  ــي والقوم ــز الجنس ــكال التميي ــاء كل أش ــاواة وإنه المس
والدينــي والطائفــي(، نقــول لــم يحــظ هــذا الخيــار بمكانــة 
وقيافــة واعتبــار ولــم يكــن مــن بيــن الخيــارات السياســية  
أمــام االنتفاضــة، ممــا أدى بالنهايــة إلــى ســيادة األفــق 
القومــي المحلــي علــى االنتفاضــة، وكان هــذا التيــار وراء 
عــدم تحــول االنتفاضــة إلــى ثــورة عارمــة تكنــس كل هــذه 

القــوى الرجعيــة وعمليتهــا السياســية.
ومــن هنــا تكتســب مقولــة )اليســار( المعنــى االجتماعــي. 
الرؤيــة االجتماعيــة هنــا غائبــة كليــا فــي مفهــوم  إنَّ 
ــى الماركســية وبغــض النظــر عــن  ــي تتبن ــات الت المنظم
ــا يطــرح  ــك نجــد أنَّ م ــي، ولذل ــا التنظيم ــا وحجمه عدده
اليــوم فــي صفــوف تلــك المنظمــات، حيــث يتمحــور دائمــا 
ــي  ــد اليســار( و بشــكل ببغائ ــدا حــول مشــروع )توحي وأب
ودون أي محتــوى، علــى أنَّ توحيــد اليســار وبحســب مــا 
عبرنــا عنــه فــي مــكان آخــر ومثلمــا تــراه هــذه المنظمــات 
ــا ال  ــات، ألنَّه ــري لمنظم ــع جب ــرد جم ــة مج ــو حصيل ه

مــن  تنطلــق  لليســار وال  االجتماعــي  المحتــوى  تــرى 
منظــور طبقــي، أو باألحــرى ال تــرى علــى أيــة أرضيــة 
طبقيــة تقــف، وكل اعتقادهــا هــو أنَّ تحقيــق أهــداف توحيــد 
اليســار فقــط يكــون بذلــك الجمــع الجبــري، فــي حيــن أنَّ 
العالــم الواقعــي، هــو عالــم صــراع طبقــي و تتالطــم فيــه 
مصالــح األحــزاب السياســية التــي تعبــر عــن مصالــح 

ــا. طبقاته

الصراع على أبوية اليسار:
قبــل كل شــيء علينــا أن نقــر حقيقــة بأننــا لــو أخذنــا مقولــة 
أو مصطلــح )اليســار( بشــكل عمومــي فــي المجتمــع، فــأنَّ 
مــن مثّلــه خــالل القــرن العشــرين فــي العــراق هــو الحــزب 
الشــيوعي العراقــي. فهــو قــد اســتطاع التعبيــر عــن تيــار 
اجتماعــي كبيــر فــي المجتمــع إذ اقتــرن معنــى )اليســار( 
فــي تلــك المرحلــة بمقارعتــه لالســتعمار، ومــن ثــمَّ طــرح 
ــذي  ــة ال ــمالية الدول ــى رأس ــتند عل ــج اقتصــادي يس برنام
جــاء فــي تطابقــه مــع بقيــة االجنحــة البرجوازيــة المعاديــة 
لالســتعمار مثــل التيــار البرجــوازي الوطنــي الــذي مثلــه 
ــك  ــد ذل ــم وبع ــم قاس ــد الكري ــادة عب ــكر بقي ــالب العس انق
ــة  ــط ومجاني ــم النف ــي تأمي ــث ف ــزب البع ــروع ح ــع مش م
التعليــم والطبابــة المجانيــة وبنــاء واســتحداث بنيــة تحتيــة 
اقتصاديــة كــي تمكــن العــراق مــن االنخــراط بالســوق 
الرأســمالية العالميــة وأن تكــون لــه القــدرة علــى المنافســة 
أو اســتقطاع جــزء مــن أربــاح اإلمبرياليــة العالميــة التــي 
تســيطر علــى العالــم، وهــذا التطابــق فــي التوجهــات كان 
وراء التحالــف عشــية انقــالب تمــوز ١٩٥٨ وثــم  تأســيس 
مــا تســمى بـــ )الجبهــة الوطنيــة( بيــن البعــث والشــيوعي 
ــث ١٩٦٨،  ــالب البع ــد انق ــراق بع ــي الع ــم ف إلدارة الحك
وعليــه ســواًء أكان البعــث او الحــزب الشــيوعي فقــد قامــا 
بجــّرِ اليســار بشــكله العمومــي ورائهــم أو لنقــل انهمــا 

مثــاله فــي تلــك المرحلــة.
وكان هــذا اليســار، وهــو يســار الطبقــة البرجوازيــة، هــو 
ــيوعي  ــزب الش ــه الح ــد مثل ــي، وق ــي إصالح ــار قوم يس
ــة  ــالل مرحل ــار خ ــز اليس ــى مرك ــع عل ــي، إذ ترب العراق
القــرن العشــرين مــع تقاســم حــزب البعــث معــه فــي حقبــة 
الســبعينات مــن القــرن المنصــرم بعــد إعــالن تأميــم النفــط 

ــة. وتبنــي مشــروع رأســمالية الدول
ــوم  ــي بمفه ــيوعي العراق ــزب الش ــة الح أن التصــاق مكان
ــة واليســارية  ــة االجتماعي ــك األرضي اليســار جــاء مــن تل

التــي تطرقنــا إليــه، وإن خيــارات الحــزب الشــيوعي 
ــل  ــالل مث ــد االحت ــية بع ــات سياس ــكيل جبه ــي بتش العراق
التحالــف مــع الوفــاق الوطنــي وتأســيس القائمــة العراقيــة 
او التحالــف مــع التيــار الصــدري، ليــس منبعــه انحــراف 
السياســية  مبادئــه  عــن  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب 
ــات  ــدم صــدق ني ــن صــدق او ع ــع م ــه، وال ناب وبرنامج
ونــوازع أخالقيــة، إنمــا هــو امتــداد لــكل تاريخــه السياســي 
الشــيوعي  الحــزب  عنــد  التحالــف  )انظــر موضوعــة 
تلــك  كانــت  آخــر  وبمعنــى   ،)٨ العــدد  العراقي-المــد 
ــاس  ــية. وكان أس ــه السياس ــن مصالح ــة م ــات نابع التحالف
تلــك التحالفــات هــو المضــي بالمشــروع القومــي المحلــي 
الــذي بدئــه منــذ تأسيســه،  بيــد أن مــا وقــف حائــال خــالل 
ــو الصــراع  ــراق ه ــالل الع ــزو واحت ــد غ ــا بع ــة م مرحل
الطائفــي، ولذلــك البــد لــه مــن إيجــاد مشــروع عابــر  
للطائفيــة التــي وقفــت حائــال او عائقــا جديــا أمــام االنســجام 
االســتقرار  وخلــق  البرجوازيــة،  للطبقــة  السياســي 
السياســي للنهــوض باالقتصــاد وترميــم الســوق الرأســمالية 
العراقيــة وإلحاقهــا مــن جديــد بالعالــم الرأســمالي الحــر أو 
االقتصــاد الحــر، أو كمــا ســماها ممثلــي الحــزب الشــيوعي 
العراقــي أمثــال رائــد فهمــي أو قبلــه حميــد مجيــد موســى 

ــاص.  ــاع الخ ــوض بالقط ــمى النه ــان بمس ــي البرلم ف
وســواًء وافــق المخلصــون األيديولوجيــون ألطروحــة 
توحيــد اليســار، أو لــم يوافقــوا، فــأن أي مشــروع يجهــض 
الطائفيــة فــي العــراق، ــــ حيــث دفعــت جماهيــر العــراق 
ثمنــا باهظــا لالســتقطاب الطائفــي الــذي نتــج عنهــا حــرب 
ـــ نقــول أي مشــروع يجهــض الطائفيــة فإنَّه والشــك  أهليــةـ 
ســيصب فــي صالــح تقويــة أجــواء االنعطــاف نحــو اليســار 
فــي المجتمــع، او بمعنــى آخــر انتشــال المجتمع مــن القذارة 
الطائفيــة. وهــذه السياســة أي مشــروع عابــر للطائفيــة 
جــاءت فــي صالــح بقــاء الحــزب الشــيوعي العراقــي علــى 
مقعــد اليســار، وبغــض النظــر عــن محتــوى الرجعــي 
ــي  ــزا ف ــه مرك ــى تبوئ ــه أو حت ــة مع ــات المتحالف للجماع
مجلــس الحكــم الــذي أسســه االحتــالل بقيــادة بــول بريمــر 
ــروع  ــذا المش ــارج ه ــيعي. وخ ــد الش ــاس المقع ــى أس عل
ــيوعي  ــزب الش ــس للح ــة(، لي ــر للطائفي ــروع العاب )المش
ــه  ــكار تمثيل ــة احت ــي حلب ــاء ف ــروع للبق ــي أي مش العراق
لليســار، بيــد أن اإلصــرار علــى أبويتــه لليســار ومحاولتــه 

ــة، التمســك بهــذه األبوي
التتمة )ص3(...

من يستطيع االحتفاظ بالسلطة ؟ . . .
* عادل أحمد :

وان االنقــالب الحالــي هــو خطوة في هذا االتجاه واذا اســتطاع 
)العســكر( ان يزيــح المدنييــن بالقــوة فــان االســتبداد والقمــع 
المطلــق ســوف يعــود كمــا كان في الســابق؛ ولكن اذا اســتطاع 
ــة االحتجاجــات  ــه وتوســيع رقع ــة مكانت ــي تقوي ــار المدن التي
عــن طريــق احتــواء جميــع القطــاع اإلنتاجــي وكســب قــوة 
الطبقــة العاملــة الــى جانبــه فــان إزاحــة العســكر ســوف يكون 
ســهال ويمهــد الطريــق لتأميــم جميــع المؤسســات االقتصاديــة 
ــن وان تجعــل مــن  ــة المواطني ــي خدم ــا ف العســكرية وجعله
الجيــش مؤسســة عســكرية بــدون ســلطة سياســية. وهــذا 
يتوقــف علــى الحفــاظ علــى التنظيــم الحالــي وتقويتــه وجعلــه 
منظمــا ومســتقالً عــن التيــارات اإلصالحيــة البرجوازيــة 

األخــرى وان يتجــه نحــو يســار المجتمــع والحركــة النســوية 
وان يبتعــد عــن الحــركات اإلســالمية المتنوعــة والمتظاهــرة  

فــي لبــاس الديمقراطيــة …
ان هنــاك عوامــل أخــرى يمكــن ان تؤثــر علــى مســتقبل هــذا 
الصــراع وهــو تدخــل القــوة اإلقليميــة والعالميــة وصراعاتها. 
ان روســيا والصيــن يحــاوالن تخفــف األعبــاء على المؤسســة 
ــا بجانــب هــذ المؤسســة  العســكرية الســودانية وتقــف ضمني
القمعيــة لكــي تمهــد الطريــق لبنــاء موضــع قــدم فــي الشــرق 
ــار  ــكا والغــرب ان تدعــم التي ــك تحــاول أمري األوســط. وكذل
اإلســالمي مــا يســمى بالمعتدلــة كتيــار المهدي المتمثــل بمريم 
الصــادق المهــدي وان تقــوي موقعيتهــا داخــل التيــار المدنــي 
فــي االحتجاجــات الجماهيريــة. ان تدخــل هــذه الــدول ســوف 
يعرقــل تتغيــر األوضــاع لصالــح الجماهيــر المحرومــة فــي 

الســودان. ولكــن الحــذر واليقظــة وكذلــك تبديــد األوهــام  بــكل 
القــوة المضــادة وكذلك االعتمــاد األكثر بقــوة وإرادة الجماهير 
المســتقلة بإمــكان ان يعرقــل محــاوالت جميع القوة مــن الدول 
االمبرياليــة واإلقليميــة الرجعيــة  ان يكــون له موضــع قدم في 

ــودان. مستقبل الس
ان تجربــة الســودان لهــا تأثيــر على األوضــاع في المنطقة في 
كال االحتماليــن، انتصــار العســكر أو انتصــار التيــار المدنــي. 
ومــن هنــا على االحــرار ودعاة الحريــة والمســاواة ان يدعموا 
الحركة النســوية والنقابات العمالية واليســار واالشتراكيين في 
الســودان وان يقــووا  صفــوف هذه االتجاهــات. وان تقوية هذه 
الحــركات ســوف يؤثــر إيجابيــا علــى مســتقبل االحتجاجــات 
فــي المنطقــة ويكــون تجربــة يمكــن االســتخالص الــدروس 

منهــا نحــو تقــدم االحتجاجــات وانتصارها.
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* سمير عـــادل :

ــه،  ــاري ل ــس يس ــاء أي مناف ــة إلقص ــة واعي ــد سياس  تُع
فهــذا الحــزب ليــس لديــه مشــكلة مــع القــوى اليمينيــة ســواء 
ــه ال  كانــت قوميــة عروبيــة أو إســالمية، فهــو يعــرف بأنَّ
يمكنــه التنافــس معهــا او إزاحــة أي منهــا، لــذا نجــده 
ــي المجتمــع  ــا ف ــه لليســار كــي يكــون رقم متمســكا بابويت
وبالتالــي للحصــول علــى ســهم فــي الســلطة، ويســتمد قــوة 
هــذه األبويــة مــن تاريخــه المضــاد لالســتعمار وتضحياتــه 
علــى هــذا الطريــق. صحيــح أنَّ هــذا الحــزب يعلــن بيــن 
مــدة وأخــرى عــن تأســيس تحالفــات مثــل التيــار المدنــي او 
التيــار الديمقراطــي، ولكــن إذا مــا دققنــا فيــه، ليــس هنــاك 
اي وجــود او ثقــل ألي حــزب أو منظمــة شــيوعية أو 
ماركســية أو اشــتراكية فيهــا، ألنــه ال يريــد وضــع نفســه 
ــي  ــه يزيحــه، وف ــس ل ــاد مناف ــف محــرج أو إيج ــي موق ف
ــد ذلــك وســيلة للحفــاظ علــى أبويــة هــذه  نفــس الوقــت يُع

ــات. التحالف
ــد  ــى الصعي ــذي ســاد عل ــه إن اليســار ال ــد أن نقول مــا نري
ــا  ــي. أم ــيوعي العراق ــزب الش ــه الح ــي، كان يمثل السياس
القســم اآلخــر مــن اليســار فهــو ينقســم إلــى قســمين، األول 
خــرج مــن رحــم الحــزب الشــيوعي العراقــي والــذي مــا 
ــا  ــر وم ــن البك ــد حس ــم احم ــرة حك ــش فت ــه يعي زال وكأنَّ
زال يــردد مقولــة االســتعمار والبرجوازيــة الكمبرادوريــة 
ــن  ــد خــرج م ــا القســم اآلخــر فق ــة، أّم ــة الوطني والبضاع
واســتقل  العراقــي  العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  رحــم 
بمنظمــات حاولــت التمســك بعبــاءة ماركــس وتالبيبــه 
إرضــاء لـ تاريخها النضالــي والحيلولة دون رؤية كوابيس 
فــي أحالمهــا بســبب تأنيــب ضميرهــا األيديولوجــي، وان 
هذيــن القســمين يرفعــان رايــة توحيــد اليســار علــى صعيــد 
الشــعارات، بينمــا علــى الصعيــد العملــي ال يقدمــون علــى 
أيــة خطــوة الن نزعــات المثقفيــن، البرجوازيــة الصغيــرة، 
تشــرذمها  تقــف وراء  الالتحــزب  و  واالنــا  النرجســية 

وعــدم جمعهــا بشــكل أحــادي.

اليسار والوحدة  تحت راية االشتراكية:
ــاذا ال تســعى  ــى نقطــة أخــرى، وهــي لم ــا إل ــذا يقودن وه
ــت  ــل تح ــع والعم ــد والتجم ــدم التوحي ــات بع ــذه المنظم ه
رايــة االشــتراكية، او تشــكيل قطــب اشــتراكي. والجــواب 
وببســاطة،  االشــتراكية  الرايــة  تحــت  العمــل  أنَّ  هــو 
ستكشــف عــن بعــد تلــك المنظمــات عــن االشــتراكية، فهــي 
ال تريــد وضــع نفســها فــي هــذا االختبــار، هــذا ناهيــك عــن 

ــم كل طــرف لالشــتراكية. ــة وفه رواي
ــد اليســار( ووضــع  ــة )توحي ولذلــك نجــد القفــز إلــى مقول
ــي  ــا، لتالف ــن له ــة آم ــذه اليافط ــت ه ــات تح ــذه المنظم ه
المشــكالت األيديولوجيــة التــي تعتــرض طريــق توحيدهــا 
ــوال  ــل األح ــي أفض ــا، أو ف ــون لفظي ــا يك ــا م ــذي دائم ال
التخلــص مــن تأنيــب الضميــر، وال يتجــاوز أطــر وجــود 
او  الفرقويــة  قدســيتها  فقــط علــى  والحفــاظ  منظماتهــا 

ــة. المحفلي
إلــى  المنظمــات  هــذه  تنظــر  ال  المثــال  ســبيل  فعلــى 
برنامــج الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي فــي مواجهــة 
ــاه  ــي تبن ــي والت ــج الوطن ــذي ســمي بالبرنام ــا، وال كورون
٦ اتحــادات عماليــة و ١٦ منظمــة وحــزب سياســي، بانــه 
احــد مشــاريع اليســار، أو تقويــة اليســار فــي المجتمــع، ولم 
نســمع مــن أيــة منظمــة مــن تلــك المنظمــات التــي تدعــي 
اليــوم إلــى توحيــد اليســار، بــأن تقــدم علــى االنخــراط فــي 
ــن وســالمة  ــة مســؤولة عــن أم ــي )الدول ــج الوطن البرنام

ــة طــاوالت مســتديرة  ــم الحــزب ألربع ــع(، او تنظي الجمي
ــن  ــة بي ــي االحتجاجــات الجماهيري ــن ف للناشــطين والفعالي
صفوفهــم  رص  علــى  والعمــل   ٢٠١٨-٢٠١٩ عامــي 
وتقويتهــم سياســيا وفصــل آفاقهــم عــن القــوى والتيــارات 
ــة  ــر حري ــروع مؤتم ــاك مش ــه كان هن ــة، وقبل البرجوازي
العــراق الــذي حشــد القــوى الجماهيريــة وانخــرط فــي 
صفوفــه أيضــا العديــد مــن القــوى السياســية علــى الصعيــد 
أيــادي  المحلــي والعالمــي إلنهــاء االحتــالل وتقصيــر 
مؤتمــر  أكبــر  تنظيــم  وراء  وكان  السياســي،  اإلســالم 
عمالــي فــي تاريــخ العــراق فــي نيســان مــن عــام ٢٠٠٩ 
وبمشــاركة وفــود مــن أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا واليابــان 
وجنــوب أفريقيــا وايــران, وصــادق علــى قــرارات إنهــاء 
ــة  ــر ديني ــة وغي ــر قومي ــة غي ــيس حكوم ــالل وتأس االحت
ــون  ــروع قان ــة مناهضــة لمش ــكيل جبه ــراق وتش ــي الع ف
النفــط والغــاز لالحتــالل، والدفــاع عــن الحريــات النقابيــة 
فــي العــراق. الــخ، كل هــذه المشــاريع التــي قــام بهــا 
هــذه  تــرى  ال  العراقــي،  العمالــي  الشــيوعي  الحــزب 
ــة  ــد اليســار او تقوي المنظمــات فيهــا خطــوات نحــو توحي
اليســار فــي المجتمــع العراقــي، ألنهــا ال تــرى باليســار إال 
ــة فقــط، فهــي تنخــرط فــي  بحــدود منظماتهــا األيديولوجي
ــن  ــا، بم ــف م ــذا إذا اســتطاع صياغــة تحال ــات، ه التحالف
تشــاركها الهمــوم الفكريــة أو القريــب منهــا أيديولوجيــا، إال 
أن تحقيــق أي هــدف اجتماعــي بمــا يقــوى يســار المجتمــع 

فــال شــأن لهــا بــه.
ــزب  ــر الح ــال يعتب ــي، ف ــق االجتماع ــذا المنطل ــق ه ووف
الشــيوعي العمالــي العراقــي، بــأنَّ الحــزب الشــيوعي 
العراقــي منافســاً لــه فــي قيــادة اليســار فــي المجتمــع، ألن 
األرضيــة االجتماعيــة الطبقيــة التــي يقــف عليهــا الحــزب 
الشــيوعي العمالــي العراقــي ليســت األرضيــة التــي يقــف 
عليهــا الحــزب الشــيوعي العراقــي، فكمــا يعلمنــا منصــور 
ــة  ــي رواي ــتراكية ه ــيوعية واالش ــا للش ــت أن روايتن حكم
ماركــس للشــيوعية التــي جــاءت فــي البيــان الشــيوعي و 
ــى  ــال، أي القضــاء عل ــة ورأس الم ــة األلماني األيديولوجي
العمــل المأجــور وبنــاء مجتمــع خالــي مــن الطبقــات، بينمــا  
كانــت روايــة الحــزب الشــيوعي العراقــي عــن الشــيوعية 
ــى اإلقطــاع   ــتعمار والقضــاء عل ــي النضــال ضــد االس ه
ــم  ــي عال ــه شــيئا ف ــق من ــم يب ــذي ل ــد ال ــي الماضــي التلي ف
الرأســمالي اليــوم، ثــم بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي، 
تبنــى )الديمقراطيــة( أســوة باألحــزاب الشــيوعية التقليديــة 
التــي كانــت تــدور فــي الفلــك الســوفيتي، وليــس هــذا 
فحســب، بــل ال يوجــد فــي منظومتنــا الفكريــة والسياســية 
ــن  ــاك م ــا او هن ــا نمثله ــمية، وانن ــيوعية الرس ــة الش مقول
ــا  ــة كم ــيوعية العمالي ــنا بالش ــمينا أنفس ــك س ــا، ولذل يمثله
ــنا عــن الشــيوعيات  ــت لفصــل انفس ــول منصــور حكم يق
التقليديــة ســواء كانــت مــن المدرســة الســوفيتية او الماويــة 
الصينيــة او األورو شــيوعية او األلبانيــة او اليوغســالفية. 

الــخ.
التــي  األخــرى  اليســارية  المنظمــات  وبعكــس  وعليــه 
تلــوم دائمــا الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي بأنــه 
ــى اليســار  ــا ننظــر إل ــر ظهــره ل”وحــدة اليســار” فإنن يدي
ــة  ــا الفكري ــلفنا، وأن أولوياتن ــا أس ــي كم ــور اجتماع بمنظ
تقويــة  علــى  تنصــب  الميــدان،  هــذا  فــي  والسياســية 
ــى وجــه  ــى العمــوم والشــيوعية عل ــار االشــتراكي عل التي
ــي  ــيما ف ــية والس ــة الماركس ــليحه بالراي ــوص وتس الخص

صفــوف الطبقــة العاملــة.
أن نقطــة انطالقنــا هــي طبقتنــا، الطبقــة التــي ننتمــي لهــا 
وهــي الطبقــة العاملــة، وننظــر إلــى المجتمــع  علــى أســاس 
طبقــي، إذ ينقســم إلــى الطبقــة العاملــة والبرجوازيــة، وان 

ــا المجتمــع اإلنســاني هــي  ــي يتعــرض له ــم الت كل المظال
بســبب الظلــم الطبقــي، ذلــك مــن اجــل ادامــة العمــل 
ــزع  ــي تنت ــة الرأســمال الت ــى ربحي ــاظ عل المأجــور، للحف
مــن ثمــرة عمــل العمــال، بينمــا يعيــش العمــال فــي حالــة 
اغتــراب عــن ثمــرة عملهــم وال ينعمون بها. أن كل أشــكال 
التمييــز العرقــي والقومــي والجنســي، تجــارة المخــدرات 
ــر  ــي مظاه ــس، ه ــارة الجن ــرية، تج ــع األعضــاء البش بي
ــد إنتــاج نفســه كل يــوم.  ــم الطبقــي الســافر الــذي يعي الظل
وعليــه أن عنصــر تحــرر المجتمــع اإلنســاني هــو العامــل، 
ــة العمــل المأجــور يــؤدي  وان تحــرر العامــل مــن عبودي
ــة  ــي الراي ــية ه ــع، والماركس ــرر المجتم ــى تح ــي إل بالتال
النضاليــة الفكريــة والسياســية لذلــك العامــل فــي تقدمــه مــن 
اجــل تحريــر نفســه وتحريــر المجتمــع اإلنســاني برمتــه، 
هــذه هــي باختصــار شــيوعيتنا، وال يهمنــا ال مــن بعيــد وال 
مــن قريــب مــن يدعــي أو ينتحــل صفــة الهويــة الشــيوعية.
 إنَّ اتحــاد اليســار او تحالــف اليســار ليــس علمــا جــاء مــن 
الفضــاء، وال يُعــد تحويلــه إلــى مشــروع عملــي مــن المهام 
المســتحيلة، ولكــن المعضلــة األصليــة أن المجاميــع التــي 
ــى أرض  ــل عل ــد العم ــار ال تري ــد اليس ــى توحي ــو إل تدع
ــن  ــي م ــر االجتماع ــل التغيي ــت عام ــا انتزع ــع ألنه الواق
أسســه الفكريــة والسياســية، واســتعاضت عنــه بالجــداالت 
ــى  ــي تكــون أقــرب إل ــة العقيمــة الت ــة واأليديولوجي الفكري
الجــدل البيزنطــي، هــل الدجاجــة مــن البيضــة أم البيضــة 

مــن الدجاجــة.
وأخيــرا فإنَّنــا فــي الحــزب الشــيوعي العمالــي عملنــا 
ــي  ــذي يعن ــع ال ــار المجتم ــة يس ــل تقوي ــن اج ــل، م ونعم
فــي  واألجــور  العقــود  عمــال  نضــاالت  عــن  الدفــاع 
ــط، ونضــاالت  ــاع النف ــي قط ــر ف ــال الحف ــاء وعم الكهرب
والمهــن  والمحاضريــن  والهندســة  البيطــرة  خريجــي 
الصحيــة والدراســات العليــا، وتنظيــم حركــة ضــد البطالة، 
والدفــع بنضــاالت المــرأة مــن أجــل تغييــر قانــون األحــوال 
الشــخصية ومســاواتها الكاملــة مــع الرجــل، وندافــع عــن 
الحريــات  عــن  بضــراوة  والدفــاع  و  الطفــل،  حقــوق 
الفرديــة والسياســية، والنضــال مــن اجــل إنهــاء الظلــم 
القومــي والطائفــي والدينــي بحــق الديانــات والطوائــف 
األخــرى، اي النضــال مــن اجــل فصــل الديــن عــن الدولــة 
ــرض  ــاء تطــاول المليشــيات وف ــم، و إنه ــة والتعلي والتربي
ــي، أن أي  ــالم السياس ــات اإلس ــى كل جماع ــع عل التراج
طــرف يشــاركنا فــي أيــة واحــدة مــن هــذه المياديــن نحــن 
نبــادر ونمــد أيدنــا لــه، وكفــى مــن رفــع يافطــات “توحيــد 
اليســار” دون أيــة خطــوة عمليــة، فكمــا قــال ماركــس 

»هنــا رودس فلنرقــص هنــا« .

كل المظالم التي يتعرض 
لها المجتمع اإلنساني هي 

بسبب الظلم الطبقي، 
ذلك من اجل ادامة العمل 

المأجور، للحفاظ على ربحية 
الرأسمال التي تنتزع من 

ثمرة عمل العمال
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* توما حميد / الجزء الثالث :

التغيّر المناخي قضية طبقية!
ــرة  ــة كبي ــة طبقي ــر المناخــي قضي ــة التغيّ ــر قضي تعتب
ــذات لعــدة  ــة بال وحاســمة وهــي قضيــة الطبقــة العامل
ــن  ــؤولون ع ــم مس ــاء ه ــة، األغني ــن جه ــباب. فم أس
معظــم انبعاثــات غــازات الدفيئــة. فحســب  تقريــر 
لألمــم المتحــدة ينتــج اغنــى ١% فــي العالــم  مــن 
ــر ٥٠% مــن  ــا ينتجــه افق ــة ضعــف م الغــازات الدفيئ
الســكان. كمــا يقــدر بــان اغنــى ١٠% مســؤولون عــن 
ــؤولون  ــى ١% مس ــة، واغن ــازات الدفيئ ــن غ ٥٠% م
ــر  ــن ان افق ــي حي ــة، ف عــن ٢٠% مــن غــازات الدفيئ
٥٠% مــن ســكان العالــم هــم مســؤولون عــن ١٠% مــن 
ــؤولون  ــاء مس ــا ان األغني ــط. كم ــة فق ــازات الدفيئ غ
ــادات فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة  عــن اغلــب الزي
ــى ٥%  ــال اغن ــرة، فمث ــنوات االخي ــود والس ــي العق ف
ــادة فــي غــازات  هــو مســؤولون عــن 37% مــن الزي

ــي اخــر ٢٥ ســنة. ــة ف الدفيئ
ويمكــن مشــاهدة هــذه الحقيقيــة بشــكل صــارخ كل 
ــة  ــس كمي ــاث نف ــي انبع ــع ف ــبب الجمي ــال يتس ــوم. ف ي
ــى  ــب ال ــذي يذه ــر ال ــل الفقي ــة. فالعام ــازات الدفيئ غ
ــي  ــام ال يتســبب ف ــل الع ــه مســتخدما وســائل النق عمل
نفــس كميــة غــازات الدفيئــة التــي يتســبب بهــا مديــر 
ــي  ــم ف ــى العال ــد او حت ــوب البل ــة يج ــركة احتكاري ش
طائــرة خاصــة. كمــا ان هنــاك فــرق كبيــر بيــن مقــدار 
ــح  ــاة عامــل يكاف ــم عــن نمــط حي ــي تن ــات الت االنبعاث
مــن اجــل البقــاء بمــا فيهــا اســتخدامه للطاقــة فــي 
ــي  ــا والعطــل الت ــي يقتنيه ــدار األشــياء الت ــت ومق البي

يقضيهــا بالمقارنــة مــع نمــط حيــاة انســان غنــي تحــول 
ــى جــزء مــن شــخيصته.  ــة ال ــاق الطاق ــذخ وانف الب

كمــا ان الــدول الغنيــة والمتقدمــة تســببت وتتســبب 
بكميــة اكبــر مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن ناحيــة 
نصيــب الفــرد ومــن الناحيــة التاريخيــة بالمقارنــة مــع 
الــدول الفقيــرة بمــا فيهــم الهنــد والصيــن.  فاليــوم 
أكبــر مصــدر النبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون فــي 
العالــم مــن حيــث نصيــب الفــرد هــي البلــدان الرئيســية 
المنتجــة للنفــط وخاصــة تلــك التــي لهــا حجــم ســكاني 
منخفــض والتــي تتمتــع بمســتوى معيشــي عالــي. 
مثــال  فــي ٢٠١7  لالنبعاثــات  العالمــي  فالمتوســط 
كان 4.٨ طــن للفــرد الواحــد، فــي حيــن شــهدت قطــر 

اعلــى نســبة مــن االنبعاثــات فــي العالــم عنــد 4٩ طــن 
ــل اســتراليا  ــة مث للشــخص الواحــد. كمــا ان دول غني
والواليــات  طنــا(   ١7 الفــرد  نصيــب  )متوســط 
المتحــدة ) ١٦.٢ طــن( وكنــدا )١٥.٦ طــن( هــي 
ــات  ــة لالنبعاث ــدالت عالي ــي تشــهد مع ــدول الت ــن ال م
ــات اذ  ــي االنبعاث ــرد و اجمال ــب الف ــث نصي ــن حي م
يوجــد عالقــة قويــة بيــن الدخــل ومســتويات المعيشــة 
العاليــة وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون للفــرد. فــي 
حيــن ان هــذه النســبة فــي الهنــد مثــال هــي ١.٩ طــن 
وفــي الكثيــر مــن البلــدان الفقيــرة هــي اقــل مــن الطــن 
الواحــد بكثيــر. مــن جهــة أخــرى بــدأت بعــض الــدول 
فــي زيــادة اســتخدامها للوقــود االحفــوري منــذ الثــورة 
الصناعيــة فــي حيــن ان دول أخــرى لــم تبــدأ فــي 
اســتخدام الوقــود االحفــوري الــى فــي أوقــات متأخــرة 
ــة  ــدول الغني ــة ال ــة التاريخي ــن الناحي ــك م ــبيا ولذل نس
تســببت فــي مقاديــر اكبــر مــن االنبعاثــات بالمقارنــة 
مــع الــدول الفقيــرة والمتخلفــة.  فــي الحقيقــة تســببت 
ــة فــي 7١% مــن  حوالــي ١٠٠ اكبــر شــركة احتكاري
شــركات  هــي  ومعظمهــا  منــذ ١٩7٠  االنبعاثــات 

ــة. ــدول غني ل
ــد  ــا البل ــي يختاره ــة الت ــب مصــادر الطاق ــا، تلع طبع
ــال ان  ــات، فمث ــدار االنبعاث ــي مق ــا أيضــا ف دورا مهم
الــدول االوربيــة التــي تتمتــع بمســتوى معيشــي عالــي، 
ــل  ــي مث ــن المتوســط العالم ــة م ــات قريب ــا انبعاث لديه
وبريطانيــا  وبرتغــال )3.٥(  ) ٥.٨ طــن(  فرنســا 
)٥.٨ ( اذ يتــم انتــاج معظــم الكهربــاء مــن المصــادر 
ــة والمتجــددة. ففــي عــام ٢٠١٥ جــاءت نســبة  النووي
٦% فقــط مــن الكهربــاء فــي فرنســا مــن الوقــود 

ــال. ــا مث ــي الماني ــبة ٥٥% ف ــة بنس ــوري مقارن االحف
ــراء  ــة والفق ــة العامل ــر الطبق ــة أخــرى، تعتب ــن جه م
ــر  ــب التغي ــن مــن عواق ــر المتضرري بشــكل عــام أكث
المناخــي. فعــدا الموقــع الجغرافــي، يعتبــر الدخــل 
مــن  التضــرر  مــدى  يحــدد  اهــم عامــل  والثــروة 
ــة تجنبهــا، والقــدرة  عواقــب التغيــر المناخــي وإمكاني
ــؤ  ــي تلك ــذا ســبب أساســي ف ــا وه ــي منه ــى التعاف عل
الرأســماليين فــي القيــام بإجــراءات جديــة. اذ لألغنيــاء 
قــدرة أكبــر لحمايــة أنفســهم مــن عواقــب التغيــر 
المناخــي مثــل بنــاء بيــوت تقــاوم االحــداث المناخيــة 
ــة  ــاء وحماي ــادة البن ــر وإع ــل األعاصي ــة مث المتطرف
انفســهم مــن موجــات الحــرارة العاليــة، وشــراء عقــود 
ــج  ــي تنت ــة الت ــعار العالي ــل األس ــدة، وتحم ــن جي تامي

ــخ.  ــل ال ــدرة المحاصي ــن ن ع
فــي الحقيقيــة فقــد بــدأ األغنيــاء فعــال بإجــراءات 
عندمــا  المناخــي  التغيــر  عواقــب  مــن  تحميهــم 
يســوء الوضــع.  مثــل بنــاء المالجــئ وتجهيزيهــا 
ــوت  ــراء البي ــات و ش ــران الغاب ــن ني ــي م ــي تحم الت
بعيــدا عــن األماكــن المعرضــة للخطــر مثــل ارتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر وحتــى شــراء البيــوت فــي دول 
اخــرى وقــد بــدأت تظهــر غيتــوات لألغنيــاء ألســباب 

ــة. مناخي
كمــا ان رغــم ان التغيــر المناخــي ســوف يؤثــر علــى 
كل منطقــة وكل بلــد حــول العالــم بمــا فيــه الــدول 
الغربيــة الغنيــة، ولكــن المعانــاة ســتكون اكبــر بكثيــر 
ــة،  ــة التحتي ــى البني ــرة التــي تفتقــر ال ــدول الفقي فــي ال
واألمــوال والتكنلوجيــا الالزمــة للتأقلــم والتصــدي 

ــة. ــة  المتطرف ــداث المناخي ــاخ و االح ــر المن لتغي
ــة  ــرة ومتخلف ــدول واغلبهــا دول فقي كمــا ان بعــض ال
للتأثــر  عرضــة  أكثــر  جيوغرافيــه  ألســباب  هــي 
ــاه  ــار بالمي ــر واالنغم ــل التصح ــي مث ــر المناخ بالتغي
نتيجــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر واالرتفــاع 
ــدول  ــن ان ال ــي حي ــرارة. ف ــة الح ــي درج ــرط ف المف
ــبيا  ــة نفســها بشــكل أفضــل نس ــا حماي ــة بإمكانه الغني
ــا  ــوم أيض ــي تق ــي. وه ــر المناخ ــب التغي ــد عواق ض
ــاء  ــا لإلبق ــى حدوده ــدران عل ــن الج ــواع م ــاء أن ببن

علــى ضحايــا التغيــر المناخــي خــارج حدودهــا.  
لهــذه األســباب نجــد ان الكثيــر مــن االفراد والشــركات 
والــدول التــي تســتفاد مــن اإلبقــاء على الوضــع الحالي 
يعرقلــون العمــل المناخــي رغــم ان هــذا يعنــي تدميــر 
الكوكــب و تهديــد مصيــر مئــات المالييــن مــن البشــر. 
لهــذا ال نســتغرب ان تحــاول دول مثــل الســعودية 
المتحــدة  األمــم  التأثيــر علــى  واليابــان  وأســتراليا 
لتعديــل التقريــر العلمــي األخيــر الصــادر عــن الهيئــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ  او تصــرف شــركات الوقــود 
ــى الحكومــات مــن  ــر عل ــارات للتأثي ــوري الملي االحف
ــاخ  ــة لمواجهــة تغيــر المن اجــل تميــع الخطــط الوطني
وصــرف المالييــن علــى دراســات مزيفــة مــن اجــل 
ــاء  ــا لإلبق ــن اجــل كســب دعمه ــر م ــل الجماهي تضلي

علــى الوضــع الحالــي.
المناخــي قضيــة طبقيــة وهــي  التغيــر  يعــد  لهــذا 
قضيــة الطبقــة العاملــة بوجــه الخصــوص ألنهــا اكثــر 
المتضرريــن مــن عواقبــه. فهــي قضيــة االختيــار 
ــل  ــة العظمــى مــن البشــرية مقاب ــح الغالبي ــن مصال بي
أربــاح انيــة لحفنــة صغيــرة نســبيا حــول العالــم التــي 
تأمــن بــان بإمكانهــا حمايــة نفســها ضــد اثــار التغيــر 

ــي. المناخ
ــر  ــي التغي ــن يأت ــوف ل ــرى س ــا الكب ــل كل القضاي مث
التقدميــة  القــوى  نضــال  دون  الميــدان  هــذا  فــي 
التــي  الفئــة  فنفــس  واالشــتراكيين،  والشــيوعيين 
ــاء  ــع لإلبق ــا داف ــي له ــروة وبالســلطة والت تمســك بالث
علــى الوضــع الحالــي هــي الفئــة التــي يجــب ان تغيــر 
نمــط حياتهــا واولوياتهــا وطريقــة اإلنتــاج واســتخدام 
الطاقــة وهــو امــر لــن يحــدث بســهولة. يجــب ان 
يتعامــل الشــيوعيون واالشــتراكيون مــع هــذه القضيــة 

ــة. ــة مصيري ــة طبقي كقضي

في الحقيقية فقد بدأ األغنياء فعال بإجراءات تحميهم 
من عواقب التغير المناخي عندما يسوء الوضع.  مثل بناء 
المالجئ وتجهيزيها التي تحمي من نيران الغابات و شراء 

البيوت بعيدا عن األماكن المعرضة للخطر مثل ارتفاع 
مستوى سطح البحر وحتى شراء البيوت في دول اخرى


