
التعمية وإخفاء الصراع الطبقي في 
المشهد السياسي العراقي

الدولــي  األمــن  بيــان مجلــس 
عــن االنتخابــات التــي جــرت 
ــي ١٠ تشــرين األول يكشــف  ف
لطالمــا  واحــدة  مســالة  عــن 
التغاضــي عنهــا أو عــدم  تــم 
االكتــراث لهــا، وهــو اضفــاء 
الشــرعية علــى االنتخابــات و 
أيــة ضربــة  لتــدارك  مســعى 
اســتباقية لمــن يحــاول تعكيــر 
العمليــة  اســتمرار  صفــو 
البيــان  أي  وهــو  السياســية. 
رســالة واضحــة، بــان ال بديــل 
ــراق اال عبــر  ــر فــي الع للتغيي
صناديــق االنتخابــات وبصــورة شــكلية بحيــث ال تمــس االمــن االقتصــادي العالمــي، 
الــذي يتلخــص بعــدم زعزعــة موقعيــة العــراق فــي تقســيم االنتــاج الرأســمالي العالمــي 
ــة  ــن  ان العملي ــس األم ــان مجل ــول بي ــر يق ــكل آخ ــط. وبش ــة النف ــي صناع ــذي يعن ال
ــدر  ــاج البرلمــان وهــي ق ــات إلعــادة انت ــن تتجــاوز صناديــق االنتخاب ــة  ل الديمقراطي
ــي  ــاركة ف ــبة المش ــا نس ــس مهم ــا. ولي ــل به ــا ان تقب ــراق وعليه ــي الع ــر ف الجماهي
ــس  ــو نف ــم ه ــر، فالمه ــن الجماهي ــن ٨٢٪ م ــر م ــا اكث ــو قاطعته ــى ل ــات حت االنتخاب
العمليــة االنتخابيــة. وهــذه هــي رســالة ذات شــقين، األول أن البديــل البرجــوازي فــي 
العالــم  هــو البرلمــان، وعبــر انتخابــات هــي مــن تضــع قواعدهــا ســواًء علــى صعيــد 
االنفــاق المالــي أو علــى الصعيــد االمنــي او علــى الصعيــد االعامــي مــع االختــاف 
بدرجــات كل واحــد حســب أوضــاع البلــدان التــي تجــري فيهــا االنتخابــات. أمــا الشــق 
الثانــي هــو الحيلولــة دون انــدالع انتفاضــات وثــورات تقلــب كل المعادلــة السياســية. 
ــورات  ــة هــو االنتفاضــات والث ــة البرجوازي ــب الطبق ــر الرعــب فــي قل ــر مــا تثي فأكث
كمــا راينــا فــي الثورتيــن المصريــة والتونســية التــي جاهــدت جميعهــا كطبقــة موحــدة 
لقلبهــا وتشــويهها وتحريــف مســارها وتحويلهــا الــى صراعــات طائفيــة وفــي بعــض 
ــاص  ــواب االقف ــح أب ــر فت ــة عب ــروب اهلي ــى ح ــرورة ال ــت الض ــان اذا اقتض االحي
إلخــراج كل الجماعــات االســامية االرهابيــة فــي المنطقــة مثلمــا شــاهدناه فــي ليبيــا 
ــعي  ــو س ــن ه ــس االم ــان مجل ــن بي ــر  يبي ــب اآلخ ــى الجان ــن. وعل ــورية واليم وس
االقطــاب الرأســمالية العالميــة فــي مجلــس األمــن لخلــق االســتقرار السياســي واالمنــي 
فــي العــراق كــي يكــون  مدخــا الســتقرار المنطقــة وبالتالــي تأميــن مســتلزمات دوران 
ــي  ــة ف ــر كذب ــة أكب ــن المحاصص ــدا ع ــة وبعي ــة االغلبي ــكيل حكوم ــال. تش رأس الم
الموســم الجديــد لتدشــين المشــهد السياســي بعــد انتخابــات اقــل شــعبية مــن انتخابــات 
٢٠١٨، فالعــراق الــذي قســم بدعــم السياســة األمريكيــة الــى مناطــق نفــوذ ميليشــياتية 

ــي. ــى الديمقراط ــة بالمعن ــة برلماني ــة اغلبي ــة حكوم ــه أي ــكل في ــن تتش ل
التتمة )ص2(...

االسبوعيــــة

FORWARD أساس االشتراكية
اإلنسان ...

االشتراكية حركة 
اعادة الخيار 
لالنسان

تصدر كل يوم اثنين

8 - تشرين الثاني - 2021

91العدد :رئيس التحرير : أحمد عبدالستار wp-iraq.com

صحيفة سياسية عامة للحزب الشيوعي العمالي العراقي
» منصور حكمت «

ص3 ص4

يد
حم

ما 
تو

ن
ني

لي

دل
عا

ر 
مي

س

من فشل لفشل...!
)بصدد تكتيكات الوالئيين تجاه نتائج 

االنتخابات!(
* فارس محمود :

ان احــدى االفــرازات المباشــرة  لانتخابــات فــي العــراق هــي االنحــدار الســريع للتيــارات 
والقــوى المليشــياتية الوالئيــة. فبعــد الهزيمــة المدويــة التــي تعــرض لهــا هــذا التيــار فــي 
االنتخابــات وحصولــه لحــد االن علــى مــا بيــن ١4-١6 مقعــد انتخابــي، نــرى هــذا التيــار 
فــي تخبــط وتيــه سياســي وعملــي جــدي. ان هزيمتــه االنتخابيــة ترجــع بالدرجــة االولــى 
واالســاس الــى انتفاضــة تشــرين والمجابهــة البطوليــة لشــباب وشــابات تشــرين لهــذه القــوى 
وفضحهــا لماهيتهــا االجتماعيــة والسياســية القمعيــة واالســتبدادية.  للــرد علــى هــذا الهزيمة 
المــرة، وللدفــاع عــن مكانتــه وامتيازاتــه، لجــأ هــذا التيار المليشــياتي الوالئي لعــدة تكتيكات. 
لــم يكــن نصيــب اي منهــا، التــي تهــدف فــي المطــاف االخيــر ممارســة الضغوطــات علــى 
االخريــن كــي ال يمســوا امتيازاتهــم ومكانتهــم فــي الســلطة والثــروة، ســوى الفشــل الذريــع.
»االطــار التنســيقي الشــيعي«: إذ مــع ظهــور النتائــج االوليــة لانتخابــات، رفضــت قــوى 
هــذا التيــار تلــك النتائــج »الصادمــة« لهــم )والمتوقعــة علــى صعيــد المجتمع( وأكــدت على 
ــع  ــداً!! وللدف ــر امــراً جدي ــو ان التزوي ــاً بوصفهــا مــزورة و...كمــا ل ــول بهــا بتات عــدم القب
باحتجاجهــا هــذا، تذّكــرت )االطــار التنســيقي للقــوى الشــيعية( لتجتمع فيــه، وأوكلــت امرها 
وامــر القــوى الرافضــة للنتائــج الــى المالكــي ودولــة القانون اللذان تحدثا بغطرســة فــي البدء 
عــن قدرتهمــا علــى تشــكيل الكتلــة االكبــر وتشــكيل الحكومــة. ودعــت التيــار الصــدري الى 
مشــتركهم القديــم هــذا مــن اجــل تشــكيل حكومــة ائتافيــة مشــتركة يتوافقــوا جميعــا عليهــا، 
ــوى المهزومــة  ــاً منهــا، اي وجهــت الق ــاف »الشــيعية« وال تهمــش طرف تضــم كل االطي
الدعــوة للتيــار الصــدري ان يشــكل حكومــة برئيــس وزراء »ائتافي قح« وليــس »صدري 
قــح« »تصــون مصالحنــا نحــن »الشــيعة » جميعــاً«. وقــد فشــل هــذا التكتيــك فشــاً كبيــراً 
النعــدام افاقــه اساســاً، وباألخــص اثــر االنســحاب الواقعي والعملــي  إلتاف »قــوى الدولة« 
المتكــون مــن تيــار الحكمــة للحكيــم والنصر للعبــادي اللذان يختلفــان مع الوالئييــن والمالكي 
مــن ناحيــة التوجهــات السياســية )الوطنية-القوميــة العراقيــة( ولكــن جمعتهــم مؤقتــاً مــرارة 
الهزيمــة االنتخابيــة. وانعقــد فــرط هــذا التجمــع ســريعاً نظــراً للتوجهــات المتناقضــة وانعدام 
االفــاق السياســية. الفــرز اليــدوي: ولــم يحقــق طــرح التيــار الوالئــي )وفــي مرحلــة قصيرة، 
االطــار التنســيقي( باالعتــراض والمطالبــة بالعــد اليــدوي لألصــوات فــي الدوائــر االنتخابية 
المشــكوك بنتائجهــا ســوى فشــاً ذريعــاً، حيــث اعلنــت المفوضية العليــا لانتخابــات تطابق 
نتائــج العــد اليــدوي مــع االلكترونــي! وحيــن رأت فشــل هــذا، قامــت بالحديــث عــن العــد 
والفــرز اليــدوي علــى كل المراكــز والصناديــق االنتخابيــة فــي عمــوم العــراق وليــس قســماً 
منهــا!! وفــي كل هــذا المســار، كانــت تتطلــع مــن هــذه االعمــال والضغوطــات الــى كســب 
الوقــت بــكل االشــكال الممكنــة عســى ان يفتــح لهــا الوقــت بــاب امل وحٍل مــا. التظاهــر امام 
المنطقــة الخضــراء: لجــأ هــذا التيــار الــى أســلوب التظاهر أمــام المنطقة الخضــراء. إذ جمع 
المئــات مــن أزالمــه، مــن الذيــن خبزتهــم ومعيشــتهم ورواتبهــم مرتبطــة بوجــود هــذا التيــار 

ــروا.                                                     التتمــة )ص2(... ليتظاه

ماذا يقول التقرير حول 
احتماالت المستقبل 

المناخي؟
 الجزء )2(

من مقال لينين عن ذكرى 
ثورة السابع من نوفمبر 

عام 1917



2
التعمية وإخفاء الصراع الطبقي . . .

* سمير عـــادل :

ــكل  ــه سيش ــوم بأن ــا كل ي ــذي يتحفن ــدر ال ــدى الص ومقت
فــي  االكبــر  الكتلــة  تشــكيل  االغلبيــة عبــر  حكومــة 
البرلمــان لــن يقــوم لــه قائــم بــدون القائمــة القوميــة 
الكردســتانية والقائمــة )الســنية( العروبيــة، والتــي تعنــي 
ــن  ــة بي ــب المحاصص ــة حس ــب الحكومي ــيم المناص تقس
تلــك الكتــل، وبخــاف ذلــك لــن يكــن هنــاك كتلــة اكبــر.
ــى مســألتين  ــة يجــب النظــر ال ومــن خــال هــذه الزاوي
هــي  االولــى  السياســي،  المشــهد  علــى  اســتحدثت 
الصرخــات التــي تتعالــى مــن تحالــف المليشــيات بقيــادة 
ــد  ــذي توح ــيعي ال ــت الش ــمى البي ــا يس ــوم م ــح وعم فت
تحــت عنــوان االطــار التنســيقي. فــكل التصريحــات 
واالحتجاجــات وعــدم االعتــراف بنتائــج االنتخابــات 
ــي قطــع الطــرق  ــه ف ــذي تحدث ــج والفوضــى ال والضجي
ــة  ــي المحاول ــا، ه ــراء، مرده ــة الخض ــام المنطق واقتح
بالحفــاظ او فــي افضــل االحــوال علــى إنقــاذ مــا يمكــن 
انقــاذه مــن حصصهــم السياســية والماليــة واالداريــة 
والعســكرية. فهــم يدركــون أفضــل مــن غيرهــم أن 
نتائــج االنتخابــات لــن تتغيــر، وهــم ادرى بطــرق مكــة 
ــرق  ــالكها، وان ح ــر ومس ــز التزوي ــعابها أي بدهالي وش
ــات ٢٠١٨  ــوا فــي انتخاب ــات كمــا فعل صناديــق االنتخاب
لــن تنفعهــم هــذه المــرة. أمــا المســألة الثانيــة هــي إذكاء 
نيــران الطائفيــة فــي أي بقعــة مــن العــراق، وكانــت 
ــال  ــى فرصــة الفتع ــة ديال ــي محافظ ــة ف ــة المقدادي مدين
حريــق طائفــي فــي المنطقــة )مثــل حرائــق المستشــفيات 
فتــح عبــر سياســة  مليشــيات  قبــل  مــن  والمــزارع( 
التهجيــر ومحاولــة إلنتــاج التظلــم الشــيعي لإلبقــاء علــى 
حصصهــم فــي الحكومــة الجديــدة. فبعــد فشــل ترويجهــم 
لهويــة “المقاومــة والممانعــة” وعــدم إيجــاد ســوق لهــا، 
ــري  ــادي العام ــا ه ــي يقوده ــيات الت ــك المليش ــت تل ذهب

ارتكبتهــا  التــي  المروعــة  الجريمــة  اســتغال  فــي 
عصابــات داعــش فــي قريــة )نهــر االمــام( لطــرح 
هويتهــا التالفــة القديمــة فــي المشــهد السياســي بعــد 

هزيمتهــا فــي االنتخابــات.
ــيات  ــاح مليش ــي اي جن ــاح الوالئ ــا ان الجن ــذا يقودن وه
الحشــد الشــعبي تحــت مظلــة فتــح، يبحــث عــن مصالحــه 
ــران. ان  ــح اي ــدا عــن مصال ــة بعي السياســية واالقتصادي
ــراق،  ــي الع ــوم ف ــدم كل ي ــلطة يحت ــى الس الصــراع عل
ــاته  ــاح وكل ممارس ــذا الجن ــزال ه ــا اخت ــس صحيح ولي
السياســية والعمليــة بعمالتهــم إليــران. إن هــذا االختــزال 
هــو سياســة دعائيــة للتيــار القومــي العروبــي والوطنــي 
ــارات ومصــر  ــكا والســعودية واالم ــن أمري المدعــوم م
اجتماعيــا  الوالئــي  التيــار  مكانــة  لتقويــض  واالردن 
ــة  ــرك اي ــه  دون ت ــة ل ــية وامني ــات سياس ــه ضرب لتوجي
بصمــات او إســقاطه دون احــداث اي صــوت مــدوي 
لــه. وهــي فــي نفــس الوقــت سياســة مــن شــأنها التعميــة 
علــى ماهيــة الصــراع السياســي بيــن هــذه االجنحــة 
فــي صفــوف الجماهيــر وعمــوم المجتمــع، وتحويــل 
الصــراع بيــن العمــال والكادحيــن ومحرومــي المجتمــع 
ــا او  وهــذه الطبقــة الفاســدة المدعومــة ســواء كان ايراني
امريكيــا الــى صــراع قومــي ووطنــي مــن أجــل ما ســمي 
ــم  ــم ل ــوا جميعه ــذي كان ــت ال ــي الوق ــراق، ف ــيادة الع بس
يقـٌـم لهــم قائــم دون انتهــاك ســيادة العــراق وتحويلــه الــى 
مرتعــا ســياحيا لــوكاالت المخابــرات االقليميــة والدوليــة 

ــة. ــوش المنطق ــرق المــوت وجي وف
ان الصــراع علــى الســلطة بيــن الجنــاح اإلســامي-
المليشــياتي المدعــوم مــن إيــران وبيــن الجنــاح القومــي 
ــو  ــرب ه ــا الع ــكا وحلفائه ــن أمري ــوم م ــي المدع المحل
وتأميــن  المــال  رأس  مصالــح  ادارة  علــى  صــراع 
سياســي  نظــام  فــرض  عبــر  الربــح  مســتلزمات 
علــى  الحفــاظ  مــع  اســتبدادي  بمحتــوى  واجتماعــي 

الجناحيــن  وكا  الشــكلية.  الناحيــة  مــن  الديمقراطيــة 
متفقــان، بــأن الحفــاظ علــى موقعيــة العــراق فــي صناعــة 
النفــط وفــي نفــس الوقــت فتــح اســواقه لــن يكــون اال عبر 
ــي  ــة الكاظم ــا حكوم ــي روجــت له ــة البيضــاء الت الورق
واشــتقت منهــا قانــون الموازنــة الــذي يعنــي توســيع 
ــذا  ــي ه ــه ف ــم اخفائ ــا يت ــوز. اي م ــر والع ــاحة الفق مس
التكالــب علــى الســلطة هــو الوجــه المعــادي لهذيــن 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المصالــح  مــع  الجناحيــن 
المحرومــة مــن  المطلقــة  العاملــة واالغلبيــة  للطبقــة 
جماهيــر العــراق. والمضحــك فــي هــذا الصــراع علــى 
الســلطة، فــكا الجناحيــن يحــاوالن إخفــاء ماهيتهمــا فــي 
ــة  ــة الطائفي ــر االحتمــاء: امــا بالهوي الســلب والنهــب عب
ــة  ــعبي-فتح او بالهوي ــد الش ــاح الحش ــال جن ــي ح ــا ف كم
القوميــة ومــا يســمونها بالمحيــط العربــي كمــا فــي حــال 
ــو  ــروع األول ه ــار الكاظمي-الصــدر. وإذا كان مش -تي
المقاومــة والممانعــة وطــرد القــوات االجنبيــة ومواجهــة 
فــان  وظلمهــا،  فســادها  إلدامــة  الصهيونــي  الكيــان 
مشــروع الثانــي هــو االصــاح، والذيــن يعنــي تقويــض 
حصــة منافســه األول عبــر شــعارات شــعبوية خاليــة مــن 
ايــة برامــج اقتصاديــة وسياســية تحقــق الحــد االدنــى مــن 

الحريــة والمســاواة والرفــاه.
ان كل اشــكال الصــراع بيــن هــذه االجنحــة على الســلطة 
ومواقــف االقطــاب الرأســمالية العالميــة وتغليفــه بهويات 
طائفيــة وقوميــة وحقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، لديهــا 
ــي،  ــة الصــراع الطبق ــاء ماهي ــة واحــدة وهــي إخف وظيف
والحيلولــة دون نهــوض صــف جماهيــري يتقدمــه العمال 
برايــة مســتقلة و بهــدف تحقيــق الحريــة والمســاواة  
القوميــة  الترهــات  كل  الحائــط  بعــرض  ضاربــا 
ــق االميــن العــام  ــات مجلــس األمــن وقل ــة وبيان والطائفي

ــراق. ــى اوضــاع الع ــم المتحــدة عل لألم
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ــة  ــام بواب ــن« ام ــن« و«مكرمي ــم »معززي ــوا خيامه نصب
المنطقــة الخضــراء مهدديــن باقتحــام المنطقــة إن لم تنصاع 
الحكومــة لمطالبهــم. ان هــذه البوابــة التي وضعت الســطات 
القمعيــة فــي تشــرين ٢٠١9 بوجــه متظاهــري تشــرين 
جــدران اســمنتية طويلــة وعريضــة قبــل مئات االمتــار منها 
واطلقــت النــار عليهــم وازهقــت ارواح المئــات مــن شــباب 
تشــرين دون ان يتمكنــوا للوصــول للجــدران، ناهيــك عــن 

بوابــة المنطقــة الخضــراء.
رأى المجتمــع الخزعلــي وأمثــال الخزعلــي وقصد اصبحوا 
»رســل حقــوق االنســان« و«دعــاة حريــة«، رأتهــم  وهــم 
ــتوري  ــق الدس ــن »الح ــام ع ــائل االع ــي وس ــون ف يتحدث
ــي التظاهــر الســلمي« )!!(، و »عــن ضــرورة  للشــعب ف
معرفــة مــن اعطــى اوامــر اطــاق النــار علــى المتظاهريــن 
ومحاســبته«، وادان هــادي العامــري )!!( »حالــة القمــع 
مــع  الحكوميــة  الســلطات  بهــا  تتعامــل  التــي  البشــعة 
المتظاهريــن الســلميين المعترضيــن علــى ســرقة أصواتهــم 
وتزييــف النتائــج، والذيــن لــم يتجــاوزوا حــدود الديمقراطيــة 
فــي طــرق التعبيــر عــن آرائهــم التــي كفلهــا لهم الدســتور«، 
مطالبــا التدخــل العاجــل لاقتصــاص مــن الذيــن أصــدروا 

أوامــر إطــاق الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن. )!!( 
ــا.  طبعــا هــذا، بعــد ان  ــكاذب هــذا جانب لنضــع التهويــل ال
أحرقــت جماعاتهــم مــا احرقــت، ورمت الشــرطة باألحجار 
بشــكل مكثــف وغزيــر وســعت القتحــام الخضــراء »ألنهــا 
ــول  ــى ق ــا« عل ــدم دخوله ــا الداعــي لع ــة، وم ارض عراقي
الطائفــي الوالئــي المســخ هاشــم الكنانــي. متناســياً االخيــر 
بخســة مــاذا عملــت جماعتــه بوجه متظاهــري تشــرين! وال 
يغيــب عــن بــال احد تلــك التهديــدات التــي قام بهــا الخزعلي 
والفيــاض والعامــري بحــق »المندســين« و«الجوكرييــن« 
و«اوالد الســفارات« مــن منتفضــي اكتوبــر  ووعيدهــم. لــم 
يكتفــوا بهــذا، بــل ســعوا، بصــورة كوميديــة ممجوجــة، الــى 
تقليــد ومضاهاة انتفاضة تشــرين، اذ كانوا يغســلون اوجههم 
بالببســي والكوكاكــوال تأثــرا بالدخانيــات »غيــر الموجــودة 
ــرة  ــد تظاه ــم تتع ــاة، ل ــرين ماس ــت تش ــاً«!!! ان كان اساس
ــا فجــة. لقــد اصبحــوا مــادة تنــدر  الوالئييــن ســوى كوميدي

كبيــر فــي المجتمــع!
ــرف  ــو »الط ــن ه ــرة م ــه ذرة بصي ــن ل ــن كل م االن تيق
ــة  ــام بواب ــود ام ــو الموج ــث ه ــرف الثال ــث«! ان الط الثال
المنطقــة الخضــراء. اذ لــم يــَر احــد قنابــل دخانيــة وال 
قتــل متظاهــر وال تلــك المجــزرة التــي ارتكبهــا هــذا التيــار 
الوالئــي بحــق منتفضي تشــرين. لقد فشــلت هذه المســرحية 
بصــورة ابشــع مــن هزيمتهــم االنتخابيــة. مجــزرة المقدادية: 

ال يعــرف هــذا التيــار المليشــياتي مــاذا يفعــل لكــي يبقــى. 
ــي  ــك الت ــى تل ــة حت ــكل االوراق الممكن فمســموح اللعــب ب
أشــدها اجراميــة. فافتعــل، او وظَّــف هجــوم اجرامــي مســلح 
لعصابــة يقــال انهــا تنتمــي لداعش فــي قرية الهواشــة ومقتل 
مــا يقــارب ١3 انســان مدنــي بــريء، لتســتغل االمــر وتنفــذ 
عمليــة قتــل جماعــي وتهجيــر طائفيــة واســعة شــملت مــا 
يقــارب 5٠٠ عائلــة فــي مدينــة المقداديــة )ديالــى(.  ليتحدث 
جاوزتهــم بعظمــة لســانهم عــن ضــرورة عمليــة تطهيــر 
ــات  ــاه مئ ــه تج ــوا ب ــا قام ــرار م ــى غ ــرى عل ــة اخ طائفي
العوائــل »الســنية« فــي جــرف الصخر!! ليخــرج الخزعلي 
ويفضــح نفســه وتوجهاتهــم، ويوجــه رســالة صريحــة 
بمــا معنــاه )اتمنــى ان يكــون هــذا اخــر حــدث إلقنــاع 
االخريــن بضــرورة بقــاء الحشــد(!! فــي رســالة واضحــة،  
ان ارتــكاب الجرائــم هــو إلقنــاع االخريــن بوجــوب ابقــاء 
مليشــيات الحشــد )!!(. ان كل هــّم امثــال العامــري والفياض 
والخزعلــي، ومــن ورائهــم اوليــاء نعمتهــم فــي ايــران، هــو 
لإلبقــاء علــى هــذه المليشــيات ســيئة الصيــت جاثمــة علــى 
صــدر المجتمــع.  ثمــة حركــة اجتماعية واســعة على صعيد 
المجتمــع تطالــب بحــل مليشــيات الحشــد وذلــك لجرائمهــا 
بحــق المجتمــع واعمــال القتــل والفســاد والنهــب التــي تقــوم 

بهــا وهيمنتهــا علــى مقــدرات المجتمــع!
التتمة )ص3(...
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قصــف منــزل الكاظمــي: رغــم شــجب الكثيــر مــن اطــراف 
الوالئييــن ورجــاالت الجمهوريــة االســامية وحســن نصــر 
ــه ال  ــزل الكاظمــي، اال ان ــة قصــف من هللا وغيرهــم  لعملي
ــن  ــة بي ــة الجاري ــن المجابه ــدث ع ــذا الح ــل ه ــن فص يمك
الوالئييــن ومــن معهــم مــن مثل المالكــي وحكومــة الكاظمي 
ومــن معهــا مــن امثــال التيــار الصــدري. ان القــوى الوالئيــة 
ــى، ال تعــرف  ــر سياســية بمعن ــوى متغطرســة، غي هــي ق
ســوى التشــدد والتصعيــد و«العنتريــات« و«العنتكــة« ولي 
االذرع و...غيرهــا. وارتباطــا باألخــص مــع التصريحــات 
االولــى للخزعلي المشــكك بالحدث واســتهزاء كتائب حزب 
هللا، ال يمكــن اســتبعاده مــن العمــل المذكــور. ان رد فعــل 

الكاظمــي، باألخــص بعــد زخــم التأييــد العالمــي واالقليمــي 
والمحلــي الواســع الــذي نالــه ارتباطــاً بعمليــة القصــف هذه، 
شــرع بنشــر المدرعــات فــي شــوارع بغــداد في اســتعراض 
قــوى واضــح. انهــا رســالة واضحــة لقــوى هــذه التيــارات 

المنبــوذة والمهمشــة اجتماعيــاً الــى ابعــد الحــدود.
لقــد تلقــت هــذه القــوى ادانــة دوليــة وعالميــة ومحليــة 
واجتماعيــة واســعة. وســواء اقامــت بهــذه العمــل ام لــم 
ــات المــرات  ــة اشــد بمئ ــة جدي ــه، فإنهــا تلقــت ضرب ــم ب تق
ــة  ــل، تعاظمــت مكان ــي المقاب ــات. وف ــة االنتخاب مــن ضرب
الكاظمــي والتيــارات التــي تشــترك معــه باألفــق والمصلحة 
باألخــص  خصومهــم،  امــام  كثيــرة  بمراتــب  ذاتهمــا، 
الوالئييــن والمالكــي، وهــو مــا يفســح البــاب امامــه لرئاســة 

وزراء ثانيــة.
ــم يــرى نظــام الجمهوريــة  وتجــاه هــذا التراجــع الجــدي، ل

االســامية بــداً مــن ارســال قآانــي ليطمئــن الكاظمــي بانهــم 
رافضــون لهــذه االعمــال و«يقرص اذن« حلفائــه بضرورة 

»التهدئــة«، الن التصعيــد قــد يطيــح بهــم!  
الوالئيــة  المليشــياتية  للتيــارات  المتعاظــم  االنــزواء  أن 
المخضبــة اياديهــا بدمــاء اآلالف مــن االبريــاء فــي تشــرين 
ــث  ــي مبع ــي و... ه ــل وديال ــة والموص ــق الغربي والمناط
فــرح لــكل انســان يتطلــع للحرية والمســاواة، بيــد ان خاص 
جماهيــر العــراق يبــدأ مــن غلــق صفحــة العمليــة السياســية 
ككل، باحتالهــا، وبقواهــا الدينيــة والطائفيــة والقوميــة 
والعشــائرية قاطبــة. ان لجــم هــذه القــوى التي الحقــت الدمار 
المــادي والمعنــوي بالمجتمــع وازاحة هيمنتها على المجتمع 
هــو ســبيل ال غنــى عنــه مــن اجل غــد حر ومرفــه للمجتمع. 
وان هــذه مهمــة عمــال وكادحــي وتحــرري المجتمــع ودعاة 

مســاواته!

ماذا يقول التقرير حول احتماالت المستقبل المناخي؟
* توما حميد / الجزء الرابع :

يقيـّـم هــذا التقرير االســتجابة المناخية لخمســة ســيناريوهات 
تغطــي نطــاق التطــور المســتقبلي المحتمل لتغيــر المناخ.

 وتشــمل ســيناريوهات ذات انبعاثــات عاليــة، وعاليــة جــدا 
مــن الغــازات الدفيئــة وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون التي 
ــام  ــول ع ــة بحل ــتويات الحالي ــا عــن المس تتضاعــف تقريب
٢٠5٠ و ٢١٠٠، علــى التوالــي، وســيناريوهات مع انبعاث 
غــازات الدفيئــة المتوســطة وانبعاثــات ثاني أكســيد الكربون 
التــي تبقــى حــول المســتويات الحالية حتى منتصــف القرن، 
والســيناريوهات ذات انبعاثــات غــازات الدفيئــة المنخفضــة 
ــات ثانــي أكســيد الكربــون التــي  والمنخفضــة جــدا وانبعاث
تنخفــض إلــى الصفــر الصافــي حــول أو بعــد عــام ٢٠5٠،  
ــي  ــات ثان ــي انبعاث ــن صاف ــة م ــا بمســتويات متفاوت متبوع

أكســيد الكربــون الســلبية.
ــات غــازات  ــرات الناجمــة عــن انبعاث ــد مــن التغي إن العدي
ــي الماضــي والمســتقبل ال رجعــة عنهــا لقــرون  ــة ف الدفيئ
ــى آالف الســنين، وال ســيما التغيــرات فــي المحيطــات  وإل

ــة ومســتوى ســطح البحــر العالمــي. ــح الجليدي والصفائ
يقــول التقريــر ستســتمر درجــة حــرارة الســطح العالمية في 
الزيــادة حتــى منتصــف القــرن علــى األقــل فــي إطــار جميع 

ســيناريوهات االنبعاثات المشــار اليها.
 ســيتم تجــاوز االحتــرار العالمــي البالــغ درجتيــن مئويتيــن، 
مقارنــة ب ١٨5٠-١9٠٠، خــال القرن الحادي والعشــرين 
ــة  ــة العالي ــات غــازات الدفيئ ــي ظــل ســيناريوهات انبعاث ف
ــرار  ــة جــدا. ومــن المرجــح جــدا ان يتجــاوز االحت والعالي
العالمــي درجتيــن مئويتيــن فــي الســيناريو المتوســط. فــي 
ظــل ســيناريوهات انبعاثات غــازات الدفيئــة المنخفضة جدا 
والمنخفضــة، مــن غيــر المرجــح جــدا او مــن غيــر المرجح  
ــن.  ــن مئويتي ــي درجتي ــرار العالم أن يحــدث تجــاوز االحت
وســيتجاوز االحتــرار العالمــي ١.5 درجــة مئويــة مقارنــة 
بالفتــرة ١٨5٠-١9٠٠ خــال القــرن الحادي والعشــرين في 
ظــل الســيناريوهات المتوســطة والعاليــة والعاليــة جــدا التي 

نظــر فيهــا هــذا التقريــر.
بالمقارنــة مــع ١٨5٠-١9٠٠، مــن المرجــح جــدا أن يكــون 
متوســط درجــة حــرارة الســطح العالمــي خــال الفتــرة 
٢٠٨١-٢١٠٠ أعلــى بمقــدار ١.٠ درجــة مئويــة إلــى ١.٨ 
درجــة مئويــة فــي ظــل ســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
المنخفــض جــدا الــذي تــم النظــر فيــه، وبمقــدار ٢.١ درجــة 

ــيناريو المتوســط  ــي الس ــة ف ــى 3.5 درجــة مئوي ــة ال مئوي
ــي  ــة ف ــى 5.7 درجــة مئوي ــة إل ــدار 3.3 درجــة مئوي وبمق

ظــل ســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة المرتفعــة جــدا.
وفــي إطــار الســيناريوهات التوضيحية الخمســة، فــي األجل 
ــن المرجــح جــدا أن يتجــاوز  ــب )٢٠٢١-٢٠4٠(، م القري
مســتوى االحتــرار العالمــي البالــغ ١.5 درجــة مئويــة فــي  
ظــل ســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة المرتفــع جــدا، و 
مــن المرجــح أن يتجــاوز فــي إطــار ســيناريوهات انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة المتوســطة والعاليــة. وهو أكثــر احتماال من 
عدمــه تجــاوزه فــي إطار ســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئة 
المنخفضــة, واكثــر احتمــاال من عدمــه ان يتم الوصــول اليه 
فــي إطــار ســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة المنخفضــة 

جــدا.
وتصبــح العديــد مــن التغيــرات فــي النظــام المناخــي أكبــر 
فــي عاقــة مباشــرة بزيــادة االحتــرار العالمي، وهي تشــمل 
زيــادة وتيــرة وشــدة الحــرارة المتطرفــة، وموجــات الحــر 
البحريــة، وهطــول األمطــار الغزيــرة، والجفــاف الزراعــي 
ــر  ــبة األعاصي ــق، ونس ــض المناط ــي بع ــي ف واإليكولوج
المداريــة الشــديدة، فضــا عن انخفــاض الجليــد البحري في 

القطــب الشــمالي، والغطــاء الثلجــي، والتربــة الصقيعيــة.
هنــاك ادلــة قويــة علــى أن يــؤدي اســتمرار االحتــرار 
العالمــي إلــى تكثيــف اإلنتــاج الطبيعــي للميــاه اي زيــادة فــي 
حــدة دورة الميــاه العالميــة، بمــا فــي ذلــك تقلبهــا، وهطــول 
األمطــار الموســمية الغزيــرة علــى الصعيــد العالمــي، 
ــاف الشــديد  ــا فضــا عــن الجف ــات المرتبطــة به والفيضان
ــد مــن المناطــق. حيــث مــن المتوقــع أن تصبــح  فــي العدي
ــرا  ــر تغي ــطحية أكث ــاه الس ــق المي ــار وتدف ــول  األمط هط
علــى معظــم المناطــق البريــة فــي غضــون المواســم ومــن 
ســنة إلــى أخــرى. ومــن المتوقــع أن يــزداد متوســط هطــول 
األمطــار الســنوي علــى األراضــي فــي العالم بنســبة تتراوح 
ــات  ــي إطــار ســيناريو انبعاث ــة ف ــي المائ ــر و5 ف ــن صف بي
غــازات الدفيئــة المنخفــض جــدا، وبنســبة تتــراوح بيــن 5.١ 
و ٨ فــي المائــة بالنســبة لســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
المتوســطة و١-١3٪ فــي ظــل ســيناريو انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة المرتفعة جــدا بحلــول ٢٠٨١-٢٠99 مقارنة بالفترة 
١995-٢٠١4. ومــن المتوقــع ان يــزداد هطــول االمطــار 
فــوق خطــوط العــرض العالية والمحيــط الحادي االســتوائي 
وأجــزاء مــن المناطــق الموســمية، ولكنــه ســينخفض علــى 
أجــزاء مــن المناطــق شــيه المداريــة ومناطــق محــدودة مــن 

المناطــق المداريــة.
مــن المتوقــع أن تــزداد نســبة األعاصيــر المداريــة الشــديدة 
)الفئــات 4-5( وســرعة الريــاح القصــوى ألشــد األعاصيــر 
المداريــة حــدة علــى الصعيــد العالمــي مــع تزايــد االحتــرار 
العالمــي ومــن المؤكــد تقريبا أن المتوســط العالمي لمســتوى 
ســطح البحــر سيســتمر فــي االرتفــاع خــال القــرن الحــادي 
والعشــرين. بالمقارنــة بالفتــرة ١995-٢٠١4، متوســط 
ــول  ــاع مســتوى ســطح البحــر العالمــي المحتمــل بحل ارتف
عــام ٢١٠٠ هــو ٠.٢٨-٠.55 فــي ظــل ســناريو انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة المنخفضــة جــدا و ٠.3٢-٠.6٢ متــر فــي 
ظــل ســيناريو انبعاثات غازات الدفيئة المنخفضــة و 44.٠-
ــة  ــات غــازات الدفيئ ــي ظــل ســيناريو انبعاث ــر ف ٠.76 مت
المتوســط و ٠.63-١.٠١ م فــي اطــار ســيناريو انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة المرتفعــة جــدا.  وبحلــول عــام ٢١5٠ 
ســيكون ٠.37-٠.٨6 متــر فــي ظــل الســيناريو المنخفــض 
جــدا و ٠.46-٠.99 متــر فــي ظــل الســيناريو المنخفــض 
و ٠.66-١.33 متــر فــي ظــل الســيناريو المتوســط و 
٠.9٨-١.٨٨ متــر فــي ظــل الســناريو العالي جــدا. ال يمكن 
اســتبعاد ارتفاع متســوط ســطح البحــر العالمي فــوق النطاق 
المحتمــل- الــذي يقترب مــن مترين بحلول عــام ٢١٠٠ و 5 
م بحلــول عــام ٢١5٠ فــي اطــار ســيناريو انبعاثــات غازات 
ــة المرتفعــة جــدا. وعلــى المــدى الطويــل، سيســتمر  الدفيئ
مســتوى ســطح البحــر باالرتفــاع لقــرون إلــى آالف الســنين 
بســبب اســتمرار ارتفــاع درجــة حــرارة المحيطــات العميقة 
وذوبــان الغطــاء الجليــدي، وســيظل مرتفعــا آلالف الســنين. 
وعلى مدى الســنوات ال ٢٠٠٠ القادمة، ســيرتفع المتوســط 
العالمــي لمســتوى ســطح البحــر بنحــو متريــن إلــى ثاثــة م 
إذا اقتصــر االحتــرار علــى ١.5 درجــة مئويــة، ومن مترين 
إلــى 6 م إذا اقتصــر علــى درجتيــن مئويتيــن و١9 إلــى ٢٢ 
م مــع ارتفــاع درجــة حــرارة 5 درجــات مئويــة، وسيســتمر 
فــي االرتفــاع علــى مــدى آالف الســنين الاحقــة. وبســبب 
االرتفــاع النســبي لمســتوى ســطح البحــر، مــن المتوقــع أن 
تقــع أحــداث مســتوى ســطح البحر الشــديدة التــي وقعت مرة 
واحــدة فــي القــرن فــي الماضي ســنويا علــى األقل فــي أكثر 
مــن نصــف جميــع مواقــع قيــاس المــد والجــزر بحلــول عــام 
٢١٠٠.ســيكون هنــاك زيــادة فــي وتيــرة وشــدة الفيضانــات 
ــآكل الســواحل  الســاحلية فــي المناطــق المنخفضــة وفــي ت

علــى طــول معظــم الســواحل الرمليــة.
التتمة )ص4(...
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ــذ عــام  ــة الســابقة من ــات غــازات الدفيئ ــد ألزمــت انبعاث وق
١75٠ المحيــط العالمــي باالحترار في المســتقبل. سيســتمر 
تحمــض المحيطــات وإزالة االوكســجين مــن المحيطات في 
القــرن الحــادي والعشــرين بمعــدالت تعتمد علــى االنبعاثات 
فــي المســتقبل. التغيــرات فــي درجــة المحيطــات العالميــة 
وتحمــض أعمــاق المحيطــات وإزالــة االوكســجين ال رجعة 

فيهــا فــي الجــداول الزمنيــة المئويــة الــى االالف الســنين.
ســوف تســتمر الجبــال واألنهــار الجليديــة القطبيــة بمواصلة 
الذوبــان لعقــود أو قــرون. فقــدان الكربــون الدائــم التجمد بعد 
ذوبــان التربــة الصقيعيــة )دائمــة االنجمــاد( ال رجعة فيه في 

ــة المئوية. الجداول الزمني
ــادة فــي تواتــر وشــدة االحــداث التــي  ــى زي امــا بالنســبة ال
تحصــل مــرة واحــدة كل خمســين ســنة بــدون تأثيــر البشــر، 
فــاذا كانــت  مثــل هــذه االحــداث تحــدث مــرة فــي الفتــرة بين 

١٨5٠-١9٠٠ تحــدث االن 4.٨ مــرات وســتحدث 6.٨ 
مــرة عنــد درجــة حــرارة ١.5 وســتحدث ١3.9 مــرة عنــد 

درجتيــن و 39.٢ عنــد 4 درجــات. 
احــداث الجفــاف التــي تحــدث مرة كل عشــر ســنوات تحدث 
االن ١.7 مــرة وســتحدث مرتيــن عنــد ١.5 درجــة و4.٢ 

مــرة عنــد درجتيــن و4.١ مــرة عنــد 4 درجــات
ــرة.  ــى هطــول االمطــار الغزي ــق عل ــس الشــيء ينطب ونف
فالحــدث الــذي كان يحــدث مــرة كل عشــر ســنوات يحــدث 
االن ١.3 مــرة و ١.5  مــرة عنــد ١.5 درجــة و١.7 مــرة 

عنــد درجتيــن و ٢.7 مــرة عنــد 4 درجــات.
وفــي ظــل ســيناريوهات التــي تشــهد زيــادة انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون، يتوقــع أن تكــون احــواض الكربــون فــي 
المحيطــات واليابســة أقــل فعاليــة فــي إبطــاء تراكــم ثانــي 

أكســيد الكربــون فــي الغــاف الجــوي.
وســيكون هنــاك حــدوث متزايــد لبعــض األحــداث المتطرفة 
التــي لــم يســبق لهــا مثيــل فــي ســجل األرصــاد الجويــة ، 

حتــى عنــد ١.5 درجــة مئويــة مــن االحتــرار العالمــي.

ــال  ــج المنخفضــة االحتم ــى النتائ ــدودة عل ــة مح ــاك أدل هن
وعاليــة التأثيــر، مثــل انهيــار الغطــاء الجليــدي، والتغيــرات 
المفاجئــة فــي دوران المحيطــات واألحــداث المتطرفــة 
المركبــة واالحتــرار بمقاديــر اكبــر بكثيــر مــن نطــاق 
التوقعــات الحاليــة وهــي احــداث اقــل احتماال ولكــن ال يمكن 

اســتبعادها.
ــاس الحــراري منخفضــة  ــات غــازات االحتب تحقيــق انبعاث
أو منخفضــة جــدا ســيؤدي فــي غضــون ســنوات إلــى آثــار 
ــراري  ــاس الح ــازات االحتب ــزات غ ــى تركي ــة عل ملحوظ
والهبــاء الجــوي وجــودة الهــواء مقارنــة بســناريوهات 
ــة المرتفعــة والمرتفعــة جــدا. فــي  ــات غــازات الدفيئ انبعاث
ــات  ــذه الســيناريوهات المتناقضــة، ســتبدأ االختاف ظــل ه
ــة  الواضحــة فــي اتجاهــات درجــة حــرارة الســطح العالمي
فــي الظهــور فــي غضــون حوالــي ٢٠ عامــا، وعلــى مــدى 
فتــرات زمنيــة أطــول للعديد مــن العوامــل األخــرى المؤثرة 

علــى المنــاخ.

من مقال لينين عن ذكرى ثورة السابع من نوفمبر عام 1917
... أيــا كانــت أهــم الظاهــرات، البقايــا، الرواســب مــن القنانة 
في روســيا عشــية ١9١7؟ الملكية، الفئات المغلقة الحاكمة، 
التملــك العقــاري و التمتــع بــاألرض، وضــع المــرأة، الديــن، 
اضطهــاد القوميــات. خــذوا أيــا مــن »إســطبات أوجيــاس« 
هــذه المتروكــة، و نقــول هــذا للمناســبة، إلــى حــد ملحــوظ، 
غيــر منظفــة بصــورة تامــة مــن قبــل جميــع الــدول المتقدمة 
حيــن قامــت بثورتهــا الديمقراطيــة البرجوازيــة، منــذ ١٢5 
ســنة و ٢5٠ ســنة و أكثــر )١649 فــي انجلتــرا(،– خــذوا 
أيــا مــن إســطبات أوجيــاس هــذه، تــروا أننــا نظفناهــا كليــا. 
ففــي نحــو عشــرة أســابيع، ال أكثــر، منــذ ٢5 تشــرين األول 
– أكتوبــر )7 تشــرين الثانــي – نوفمبــر( ١9١7 حتــى حــل 
ــر ١9١٨(،  ــي – يناي ــون الثان ــية )5 كان ــة التأسيس الجمعي
ــد ألــف مــرة عمــا فعــل  ــا فــي هــذا المضمــار مــا يزي فعلن
البرجوازيــون )الكاديــت(  الليبراليــون  الديمقراطيــون و 
و  )المناشــفة  الصغــار  البرجوازيــون  الديمقراطيــون  و 
االشــتراكيون – الثوريــون( فــي ثمانيــة أشــهر مــن حكمهــم.
إن هــؤالء الجبنــاء، هــؤالء الثرثاريــن، هــؤالء النرجســيين 
المشــفوفين بأنفســهم، هــؤالء أشــباه هملــت مــن قيــاس 
ــم  ــون، – و ل ــن كارت ــيف م ــون بس ــوا يلوح ــر، كان مصغ
يقضــوا حتــى على الملكيــة! لقد أفرغــوا الزبالــة الملكية كما 
ــرك حجــرا  ــم نت ــم يفعــل أحــد فــي أي وقــت مضــى. و ل ل
ــدة، مــن هــذه العمــارة  ــدة علــى قرمي علــى حجــر، و قرمي
التــي دامــت قرونــا و قرونــا، عمــارة نظــام الفئــات المغلقــة 
)إن أكثــر البلــدان تقدمــا، كانجلتــرا و فرنســا و ألمانيــا، لــم 
تتخلــص بعــد حتــى اآلن مــن بقايــا هــذا النظــام!(. إن أعمــق 
جــذور هــذا النظــام، أي بقايــا اإلقطاعيــة و القنانــة فــي تملك 
ــا. »يمكــن الجــدال« )ففــي  األرض، إنمــا اســتأصلناها كلي
ــفة، و  ــت، و المناش ــاء الكادي ــن األدب ــي م ــا يكف ــارج م الخ
االشــتراكيين – الثورييــن للدخــول فــي هــذا الجــدال( حــول 
معرفــة مــا ســينجم »فــي آخــر المطــاف« مــن اإلصاحــات 
الزراعيــة التــي تقــوم بهــا ثــورة أكتوبــر الكبــرى. إننــا لســنا 
ــدال،  ــذا الج ــى ه ــا عل ــع وقتن ــتعداد لتضيي ــى اس ــوم عل الي
ــة الجــداالت  ــا بالنضــال نحــل هــذا الجــدال و كل طائف ألنن
التــي تتوقــف عليــه. و لكنــه ال يمكــن الجــدال ضــد واقــع أن 
الديمقراطييــن البرجوازييــن الصغار »قد تفاهمــوا«، طوال 

ثمانيــة أشــهر، مــع الماكيــن العقارييــن 
حفظــة تقاليــد القنانــة، بينــا كنســنا نحــن كليا 
خــال بضعــة أســابيع هــؤالء الماكيــن 
العقارييــن و جميــع تقاليدهــم علــى الســواء 

ــى وجــه األرض الروســية. مــن عل
ــرأة ،  ــوق للم ــاب الحق ــن، أو غي ــذوا الدي خ
أو اضطهــاد القوميــات غيــر الروســية و 
عــدم مســاواتها فــي الحقــوق. و كلهــا قضايا 
تتعلق بالثورة الديموقراطية البرجوازية. إن 
تافهــي الديموقراطيــة البرجوازيــة الصغيرة 
قــد ثرثــروا حــول هــذه الموضوعــة طــوال 
ثمانيــة أشــهر. و ليــس ثمــة بلــد واحــد، 
ــم، حلــت فيــه  ــدان فــي العال بنــي أرقــى البل
هــذه المســائل إلــى النهايــة فــي االتجــاه 
ــد  ــا فق ــا عندن الديمقراطــي البرجــوازي. أم
ــر.  ــورة أكتوب ــة تشــريع ث ــى النهاي ــا إل حله
لقــد حاربنــا الديــن و نحاربــه حقــا، و منحنــا 
جميــع القوميات غيــر الروســية جمهوريات 
أو مقاطعــات مســتقلة ذاتيــا خاصــة بهــا. و 
لــم تعــد روســيا تعــرف هــذه الســفالة، هــذه 
الشــناعة، هــذه الدنــاءة، ونعنــي بهــا انعــدام 
الحقــوق أو عــدم المســاواة فــي الحقــوق 
بالنســبة للمــرأة، هــذه البقيــة المنفــرة المتبقية 
و  الوســطى،  القــرون  و  اإلقطــاع  عــن 
المرممــة فــي جميــع بلــدان الكــرة األرضية، 

دون أي اســتثناء، مــن جانــب البرجوازيــة الجشــعة و 
ــورة. ــدة و المذع ــرة البلي ــة الصغي البرجوازي

البرجوازيــة  الثــورة  لمكتســبات  توطيــدا  لكنــه،  و 
الديموقراطيــة فــي صالــح شــعوب روســيا، كان يتعين علينا 
أن نمضــي إلــى أبعــد. و هــذا مــا فعلنــاه. فقــد حللنــا قضايــا 
الثــورة البرجوازيــة الديموقراطيــة عرضــا، خــال الســير، 
ــي،  ــي و الحقيق ــا الرئيس ــا« لعملن ــا ثانوي ــا »نتاج بوصفه
لعملنــا الثــوري، البروليتــاري، االشــتراكي. فاإلصاحــات، 
كمــا قلنــا دائمــا، نتــاج ثانــوي للنضــال الطبقــي الثــوري. و 
اإلصاحــات الديموقراطيــة البرجوازيــة، كمــا قلنــا و أثبتنــا 

بأفعالنــا – نتــاج ثانوي للثورة البروليتارية، أي االشــتراكية. 
و نقــول بالمناســبة أن جميــع إضراب كاوتســكي و هلفردينغ 
و مارتــوف و تشــيرنوف و هيلكويــت و لونغــه و ماكدونالــد 
و توراتــي و ســائر أبطــال الماركســية »الثانيــة و النصــف« 
لــم يســتطيعوا إدراك هــذه العاقــة بيــن الثــورة الديموقراطية 
البرجوازيــة و الثــورة البروليتاريــة االشــتراكية. إن األولــى 
تتحــول إلــى الثانيــة. و الثانيــة تحل، عرضا، قضايــا األولى. 
و الثانيــة توطــد عمــل األولــى. و النضــال، النضــال وحــده، 
ــاوز  ــي تج ــة ف ــح الثاني ــد تنج ــى أي ح ــرر إل ــذي يق ــو ال ه

ــى. األول


