
مكانة الليبرالية والديمقراطية في العراق
إمكانيــة  أيــة  هنــاك  هــل 
بشــكل  الليبراليــة  النتصــار 
علــى  والديمقراطيــة  خــاص 
كتيــار  العــراق  فــي  العمــوم 

واجتماعــي؟ سياســي 
االخيــرة  االنتخابــات  بعــد 
ــي أُجريــت فــي ١٠ تشــرين  الت
ومــا  العــام،  هــذا  مــن  األول 
جــدل  محــل  نتائجهــا  زالــت 
ــة  ــا المحكم ــادق عليه ــم تص ول
االتحاديــة، أي بعــد مــا يقــارب 
ــلط الضــوء  ــهر ونصــف، س ش
مخطــط  بشــكل  اإلعالمــي 
ومــدروس علــى إحــراز صــف مــن “المســتقلين” علــى عــدد مــن المقاعــد البرلمانيــة. 
ــج لهــم بعــد تشــكيل قســم منهــم  ــة للتروي ــة االعالمي ــك، ازدادت الحمل ــر مــن ذل وأكث
تحالــف او ائتــالف ســمي ب)الكتلــة الشــعبية(، وتصويرهــا علــى انهــاء إحيــاء للتيــار 
الليبرالــي فــي العــراق وكان رمــوزه حينــذاك محمــد حديــد وكامــل الجادرجــي وجعفــر 
ابــو التمــن، وان فجــر شــمس الحريــة والديمقراطيــة الحقيقيــة ستشــرق علــى العــراق 

بعــد عصــر جليــدي دام مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن.
وكمــا تحدثنــا مــن قبــل وفــي مناســبات أخــرى، إن إعــادة الدمــاء إلــى العمليــة 
السياســية مــن اولويــات حكومــة الكاظمــي والقــوى الدوليــة والعالميــة المســاندة لهــا، 
ــن ٨٢٪  ــر م ــة اكث ــد مقاطع ــة بع ــا وخاص ــراق به ــر الع ــة جماهي ــادة ثق ــا أن إع كم
منهــا لالنتخابــات األخيــرة و للمــرة الثانيــة، أحــدى المســائل المحوريــة وفــي صلــب 
ــا  ــس االمــن بيان ــوى. ولهــذا اصــدر مجل ــك الق ــة واالســتراتيجية لتل السياســات العملي
أشــاد باالنتخابــات ونتائجهــا، إلــى جانــب بيــان آخــر أدان عمليــة اغتيــال الكاظمــي، 
التــي كانــت مــن الممكــن فــي حــال نجاحهــا نشــر الفوضــى ونســف العمليــة السياســية.
ــي( بعــد الغــزو  ــار الليبرال ــم مــا يســمى )التي ــى الرغــم مــن محــاوالت فــي تعوي وعل
ــظ و  ــدي الحاف ــان الباجــي ومه ــال عدن ــن السياســيين أمث ــى صــف م ــالل، عل واالحت
جــالل الماشــطة، وقــد ســلموا هــؤالء  أســلحتهم مبكــرا وانضمــوا الــى صفــوف نــادي 
ــد تأســيس  ــذي يري ــار ال ــن التي ــى الســلطة بي ــن القدمــاء، إال أن الصــراع عل المحاربي
ــة  ــد تأســيس دول ــي وآخــر يري ــط العرب ــة تتجــه نحــو الشــرق وتبتعــد عــن المحي دول
ــة الكاظمــي  ــي حكوم ــدد امان ــد يب ــي ق ــط العرب توجــه شــراعها نحــو الغــرب والمحي
وداعميهــا اإلقليمييــن والدولييــن فــي اعــادة الوهــج والبريــق للعمليــة السياســية عبــر 
الترويــج لمــا ســموه بالمســتقلين والتيــار الليبرالــي. وخــالل األيــام األولــى بعــد 
ــد  ــوم والنق ــه الل ــات بتوجي ــدة لالنتخاب ــراف المؤي ــات األط ــطت دعاي ــات نش االنتخاب
ــم تقاطــع  ــو ل ــات، وأنهــا ل ــي قاطعــت االنتخاب ــة الت ــر المليوني ــى الجماهي ــع إل والتقري
االنتخابــات لحصــل المســتقلون علــى اضعــاف المقاعــد التــي حصلــت عليهــا، وبهــذا 
ســتنتهي المحاصصــة السياســية و ســيقصى اإلســالم السياســي خــارج الحلبــة، وســيعم 

ــى الفســاد. .. ــان ويقضــى عل األمــن واألم
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احتجاجات الطلبة من أجل مطالبهم 
العادلة وينبغي عدم تركهم وحدهم!

ــدن  ــن م ــدد م ــات ع ــة جامع ــة لطلب ــام الداخلي ــة االقس ــرع طلب ــام، ش ــدة أي ــذ ع من
واقضيــة كردســتان باالحتجــاج واغلقــوا بصفوفهــم الشــوارع. فباإلضافــة الــى 
الداخليــة وتاميــن  االقســام  بتحســين  الطلبــة  يطالــب  بالمخصصــات،  المطالبــة 
ــياء  ــر االش ــذه اكث ــاء. ان ه ــاء والكهرب ــود والم ــل  الوق ــة مث ــات الضروري الحاج
ــا  ــرد عليه ــا وت ــى عاتقه ــا عل ــة ان تضعه ــلطات الحاكم ــى الس ــاطة عل ــة وبس اولي
عمليــاً. فبــدالً مــن االســتماع لمطالــب الطلبــة، قامــت الحكومــة واالجهــزة القمعيــة 
بشــن هجــوم علــى المحتجيــن ونشــر القــوى االمنيــة المســلحة المدججــة بالهــراوات 
الكهربائيــة والغــازات المســيلة للدمــوع، وعمــدت الــى الســعي لفــض احتجــاج الطلبة 
واجتماعاتهــم. ورغــم هــذا، عجــزت الســلطة لحــد االن عــن تفريقهــم، وقــد أُغلقــت 

ــن. ــل المتظاهري ــن قب ــليمانية م ــة الس ــية لمدين بعــض الشــوارع الرئيس
إننــا، وفــي الوقــت الــذي نديــن اعمــال القمــع ونشــر القــوى االمنيــة وضــرب واهانــة 
ــا الالمحــدود  ــرة اخــرى  عــن دعمن ــر م ــة، نعبّ ــم العادل ــم بحقوقه ــة لمطالبته الطلب

لتاميــن المخصصــات للطلبــة ومســتلزمات وضروريــات االقســام الداخليــة لهــم.
ــات  ــن ضروري ــن تأمي ــب م ــتوى مناس ــات ومس ــرف المخصص ــة بص ان المطالب
االقســام الداخليــة لطلبــة كردســتان هــي ابســط عمــل وتكلفــة علــى الخزينــة 
والثــروات الهائلــة ومجمــل تلــك الرســاميل التــي تعتــاش عليهــا هــذه الســلطة 
ــة  ــبة لطلب ــن بالنس ــراًء. ولك ــم ث ــة وتزيده ــة ومســؤولي االحــزاب الحاكم والحكوم
ــف  ــم تحــت ال ــون دراســتهم وتعليمه ــرة وكادحــة ويواصل ــل فقي جــاءوا  مــن عوائ
ــاه،  ــة والرف ــين المعيش ــن اجــل تحس ــن النضــال م ــو جــزء م ــة، ه ــة وضائق ضائق
وعليــه، فانــه مطلــب عــادل ومبعــث دعــم واســع للمجتمــع، وليــس ثمــة اي تبريــر 
او حجــة لقطعهــا او عــدم تأمينهــا مــن قبــل الســلطة، وهــي، اي المبــررات، امــر ال 

ــه.  ــول ب ــه او القب ــن تصديق يمك
وامتــداداً لسياســة قطــع الرواتــب وزيــادة الضرائــب علــى الجماهيــر وعــدم تأميــن 
الوقــود والمــاء الكهربــاء ورفــع اســعارها، وتعاظــم البطالــة وعــدم توظيــف خريجــي 
ــذ  ــم، من ــر بالغــالء، ت ــال كاهــل الجماهي ــدة واثق ــات والمعاهــد لســنوات مدي الجامع
ــة  ــاعي حكوم ــل مس ــة. ان مجم ــام الداخلي ــة االقس ٢٠١4، قطــع مخصصــات طلب
الرأســماليين فــي كردســتان لهــي مــن اجــل افقــار وتجويــع مجمــل المجتمــع. وبوجــه 
ــي  ــة الت ــر الكادح ــن والجماهي ــن والموظفي ــال والمعلمي ــان العم ــاعي، ف ــذه المس ه
ــن  ــن اجــل تامي ــا م ــرت عــن احتجاجاته ــا، وعبّ ــب وتأخيره تصــدت لقطــع الروات
المســتلزمات الصحيــة والخدميــة فــي مــدن واقضيــة كردســتان، وامســكت بخنــاق 
الســلطة مــن اجــل مطاليبهــم، ويحلـّـوا فــي الميــدان كل مــرة فــي مــكان مــا وبأشــكال 
مختلفــة. ان احتجــاج طلبــة االقســام الداخليــة هــو جــزء مــن هــذا االحتجــاج 
الجماهيــري الواســع الــذي يمســك بخنــاق الســلطة ويصــر علــى تحقيــق المطاليــب 
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* سمير عـــادل :

اال ان الســذاجة السياســية التــي تمنــع دائمــا لفيــف مــن 
المثقفيــن الذيــن يســمون أنفســهم بالليبرالييــن مــن رؤيــة 
أبعــد مــن وقــع أقدامهــم، صدمــت بــأن العمليــة السياســية ال 
يمكــن لهــا أن تجــدد نفســها بالرغــم مــن إحــراز المســتقلين 
4٠ مقعــدا فيهــا )هــذا إذا افترضنــا انهــم ســيظلون مســتقلين 
للنهايــة وقاومــوا عــدم الغــرق فــي مســتنقع العمليــة السياســية 
ــر  ــد أكث ــة السياســية أن تول ــع ذمتهــم ( وال يمكــن للعملي وبي
مــن فــأرا. وأن أســاس المعضلــة السياســية فــي العــراق هــي 
ــال يمكــن  ــة السياســية، ودون انهــاء عمرهــا، ف ــس العملي نف
انتظــار الخيــر منهــا، وقــد أثبتــت كل هــذه الســنوات صحــة 

مــا ذهبنــا اليهــا.
ــذي  ــرين وال ــن والخاس ــراع الفائزي ــا ص ــا جانب وإذا وضعن
ســيكون فــي النهايــة عقــد هدنــة بينهمــا وإعــادة تقاســم 
ــداع  ــإن الخ ــها، ف ــى أساس ــة عل ــكيل حكوم ــب وتش المناص
والتضليــل الــذي يمارســها مناصــرو العمليــة السياســية عبــر 
ــة  ــه إال إعاق ــر للمســتقلين ليــس الهــدف من ــل والتزمي التطبي
حماســة الجماهيــر التــي قالــت ال للعمليــة السياســية..وال 
لالنتخابــات، وهــم مرعوبــون من اشــتعال شــرارة انتفاضتها 
مــن جديــد كمــا اشــتعلت انتفاضــة البصــرة والمــدن الجنوبيــة 

ــام ٢٠١٨. ــات ع ــد انتخاب بع
ــراق  ــى الع ــة عل ــر طــوق العزل ــالل كس ــزو واالحت إن الغ
بعــد حصــار دام ثالثــة عشــر عــام وأصبــح جــزء مــن 
النظــام الرأســمالي العالمــي، وفــي نفــس الوقــت تابعــا 
االمبرياليــة، وحــدد  للــدول  االقتصــادي  الصعيــد  علــى 
ــو  ــي وه ــمالي العالم ــاج الرأس ــيم اإلنت ــي تقس ــع ف ــه موق ل
ال  المثــال  ســبيل  علــى  اخذنــا  مــا  واذا  النفــط.  إنتــاج 
الحصــر ظــروف وشــروط عمــل العمــال فــي القطــاع 
ــى الشــركات  ــلم حقــول عديــدة منهــا ال ــذي س النفطــي ال
اكســيون موبايــل وشــيفرون االمريكيــة  مثــل  االجنبيــة 
ــة  ــو االيطالي ــة واين ــة الصيني ــية وبتروجاين ــال الفرنس وتوت
و غازبــروم الروســية وبتــرش بتروليــوم البريطانيــة، فــإن 
أوضاعهــم ال يحســد عليهــا مــن حيــث توزيــع األربــاح 
وتفشــي األمــراض الســرطانية دون تغطيــة صحيــة كافيــة 
وطــول ســاعات العمــل وســوء الطعــام أو قلــة دفــع بدالتــه 
و مشــكلة النقــل، وهــي  أي ظــروف العمــل األقســى عندمــا 
كانــوا تحــت اشــراف شــركة نفــط الجنــوب ونفــط البصــرة، 
وان الحكومــة العراقيــة تطبــق قوانينهــا التــي صــدرت فــي 
ــع أي  ــي من ــال وه ــى العم ــين عل ــدام حس ــام ص ــد نظ عه
ــى اخــر ان  ــم واالحتجــاج . بمعن ــن أشــكال التنظي شــكل م

ــة لفــرض  ــدم كل التســهيالت القانوني ــة تق الحكومــة العراقي
اشــكال مــن العبوديــة علــى العمــال مــن أجــل در األربــاح 
لصالــح تلــك الشــركات االجنبيــة، هــذا ناهيــك عــن وجــود 
شــركات الســمنت الفرنســية الفــارج والشــركات االيرانيــة 
والتركيــة فــي مجــال التعليــب والبنــاء والدواجــن التــي هــي 
ــة العراقيــة أرباحــا كبيــرة  األخــرى تجــد فــي ســوق العمال

ــية. ــال القاس ــل العم ــروط عم ــبب ش بس
مــا نــراه اليــوم فــي العــراق مــن وجــود الحريــات النســبية 
علــى صعيــد الفكــر والــرأي واإلعــالم والتظاهــر ليــس 
هــو نتــاج تصديــر الغــزو واالحتــالل لمفهــوم الديمقراطيــة 
ــيات،  ــى المليش ــم عل ــه قائ ــي نصف ــام برلمان ــيس نظ وتأس
ــة  ــية القومي ــارات السياس ــدرة التي ــدم ق ــاج ع ــو  نت ــا ه إنم
واالســالمية مــن حســم موضوعــة الســلطة فيمــا بينهــا. وإذا 
ــل  ــررت مث ــي م ــن الت ــة القواني ــإن حزم ــال ف ــا قلي ــا دققن م
ــودات  ــن مس ــدد م ــة وع ــات النقابي ــر والحري ــة التعبي حري
لقوانيــن جديــدة التــي لــم تمــرر فــي البرلمــان مثــل االمــن 
ــر عــن خطــة سياســة وبرنامــج  ــي  وغيرهــا تعب االلكترون
عمــل علــى الصعيــد االســتراتيجي لتنظيــم القمــع وفرضــه 
علــى المجتمــع مــن قبــل الطبقــة الحاكمــة. وان شــكل النظــام 
السياســي وماهيتــه فــي العــراق ليــس فقــط ال يتعــارض مــع 
ــرة تســانده  ــل االخي ــة ب ــة العالمي ــوى االمبريالي ــح الق مصال
بــكل مــا أوتــي لهــا مــن قــوة. اي ليــس لديهــا أيــة مشــكلة 
مــع نظــام المحاصصــة القوميــة والطائفيــة كمــا اســلفنا مــن 
قبــل فــي مقــال مفصــل ) التعميــة وإخفــاء الصــراع الطبقــي 
ــام  ــذا النظ ــر ه ــد عب ــي(. وق ــهد السياســي العراق ــي المش ف
ــدا  ــر متســامحة اب ــا غي ــى أنه ــة السياســية عل ــر العملي وعب
مــع اي شــكل مــن أشــكال الحريــات. فمنــذ انتفاضــة شــباط 
٢٠١١ وبعــد ذلــك تظاهــرات تمــوز ٢٠١٥ ثــم احتجاجــات 
تظاهــرات  بينهمــا  ومــا   ٢٠١٨ فــي  الجنوبيــة  المــدن 
المنطقــة الغربيــة فــي ٢٠١٣، واخيــرا وليــس اخــرا  قتــل 
ــي انتفاضــة  ــور ف ــر الزه ــي عم ــاب ف ــن ٨٠٠ ش ــر م اكث
أكتوبــر عــام ٢٠١٩، فلقــد غــض الطــرف عــن قتلهــم عبــر 
ــة السياســية، يكشــف  ــن أطــراف العملي ــرة بي مســاومة حقي
الليبرالــي ليــس  عــن أن شــمس الديمقراطيــة بالمفهــوم 
ــارص.  ــي شــتاء ق ــر مــن تســجيل حضــور لســاعات ف أكث
ولــم تبــِد الــدول التــي تمتلــك شــركات عاملــة فــي العــراق 
ــى  ــا عل ــن قلقه ــر م ــة أكث ــة العالمي ــدول االمبريالي ــي ال وه
ــوات  ــل الق ــن قب ــس م ــط النف ــة بضب ــن والمطالب المتظاهري
االمنيــة، واالدعــاء الفــارغ مــن المحتــوى بانهــا تحتــرم حــق 
التظاهــر، باســتثناء انتفاضــة أكتوبــر التــي صــدرت خاللهــا 
الــدول الغربيــة بيــان ادانــة لقمــع المتظاهريــن ضمــن لعبــة 
ــت  ــا كان ــا عندم ــر صالحه ــت لغي ــي كان ــوى الت ــوازن الق ت

حكومــة عبــد المهــدي تمثــل مصالــح النفــوذ اإليرانــي فــي 
العــراق.

وان كل مــا تريدهــا االمبرياليــة العالميــة فــي تصديــر 
الديمقراطيــة الــى بلــدان تابعــة لهــا، هــي حصرهــا بآلياتهــا 
الشــكلية؛ وهــو صنــدوق االنتخــاب وحــق االقتــراع او 
للســلطة  الســلمي  بالتبــادل  باألخيــر  ليصــب  التصويــت 
وليــس أكثــر مــن هــذا. وفــي حــاالت كثيــرة ترفــض 
ــز  ــدوا ان الفائ ــت اذا وج ــج التصوي ــا نتائ ــكا وحلفائه أمري
بتلــك االنتخابــات طــرف مناهــض لمصالحهــا السياســية 

واالقتصاديــة كمــا شــاهدناه فــي العديــد مــن البلــدان.
أي إذا تجاوزنــا مفهــوم الديمقراطيــة والليبراليــة ووســعنا 
مــن حدودهــا، وليــس كمــا حــاول االحتــالل تأطيرهــا وفشــل 
فــي ترســيخها، و معطياتهــا الماديــة هــي المقاطعــة العظيمــة 
لالنتخابــات وخــالل ثــالث ســنوات ولمرتيــن، نقــول اذا 
ــة  ــات السياســية  وحري ــى الحري ــم  ال ــك المفاهي ــا تل تجاوزن
التعبيــر والــرأي والمعتقــد والحقــوق المدنيــة والمســاواة، 
تنخفــض، ألن  األجنبيــة  الشــركات  أربــاح  فــإن حصــة 
القاعــدة القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة للمطالــب العادلــة 
ــم  ــش الكري ــق بالعي ــة والح ــة الحري ــول مقول ــع وتتح ستتس
والرفــاه والعدالــة والمســاواة الــى عقليــة جمعيــة ووعــي فــي 
المجتمــع، وســتتحول إلــى حــركات تنتــزع حقوقهــا وتســجل 
انتصاراتهــا، وعلــى االمبرياليــة العالميــة تقديــم تنــازالت من 
ــاح  ــا ســتقل ايضــا مــن أرب ــا بدوره ــاح شــركاتها، وأنه أرب
الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة فــي العــراق التــي هيــأت  

ــراق. ــي الع ــتغالل ف ــتثمار واالس ظــروف االس
أن الليبراليــة كنظــام اقتصــادي، بــدء يــرى النــور فــي 
ــة  ــي أسســت للموازن ــة البيضــاء الت ــس الورق العــراق، ولي
اال تتويجــا رســميا لليبراليــة االقتصاديــة وإنهــاء الجــدل 
حولهــا بعــد طــول تــردد مــن الحكومــات الســابقة فــي تبنيها. 
ــر  ــس أكث ــة لي ــإن الليبرالي ــد السياســي، ف ــى الصعي ــا عل أم
ــيخ  ــية وترس ــة السياس ــى العملي ــرعية عل ــاء الش ــن إضف م
ــه، ســوى  ــن يمتلك ــال وبغــض النظــر عم ســلطة رأس الم
جــاء بالفســاد واالســتحواذ أو باالســتثمار واســتغالل الطبقــة 
ــة  ــوق العراقي ــي الس ــتثمار ف ــات االس ــة. وان متطلب العامل
ــا  ــي ذكرته ــن الت ــى القواني ــي وال ــع سياس ــى قم ــة ال بحاج
ــة  ــة البرجوازي ــدول والطبق ــركات وال ــح الش ــن مصال لتأمي
الحاكمــة فــي العــراق. امــا )التيــار الليبرالــي( وهــو التســمية 
التــي يحــاول أن يطلــق الحالمــون الليبراليــون الجــدد علــى 
ــر  ــن أكث ــن يك ــم ل ــعبية(، فدوره ــة الش ــتقلين أو )الكتل المس
مــن محاولــة فاشــلة فــي مســح آثــام العمليــة السياســية، فــي 

ــى  إنهــاء عمرهــا. ــاج ال ــذي تحت ــت ال الوق

احتجاجات الطلبة من أجل مطالبهم العادلة
ــة كردســتان ان  ــى طلب ــي عل ــذه االحتجاجــات، ينبغ ــي ه ف
ــدان بصــوت واحــد  ــي المي ــوا ف ــن و ان يبق ــوا موحدي يكون
بنيــل  المتمثلــة  مطالبهــم  حــول  منظميــن  يكونــوا  وان 
مخصصاتهــم المســروقة وتأميــن المــاء النظيــف والكهربــاء 
ــوا مســاعيهم  ــة، ويواصل والغــاز والوقــود او وســائل التدفئ
ــرض  ــس ف ــة. لي ــلطة الحاكم ــى الس ــا عل ــى ان يفرضوه ال
ــة الدراســة  ــرض مجاني ــل بف هــذه المســتلزمات فحســب، ب
والتعليــم وتاميــن مســتلزماتهما، هــو مهمــة تقــع علــى عاتــق 
الحكومــة وبوســعها تاميــن ذلــك مــن العائــدات الهائلــة 
للســلطة الحاكمــة. فــي الوقــت ذاتــه، علــى الطلبــة المحتجين 
ــدة، وان ال  ــتقلة بصــورة موح ــم المس ــوا صفوفه ان يصون
ــة  ــم تتم ــن ه ــان الذي ــمحوا ألي طــرف او عضــو برلم يس
ــا، تحــت مســميات  ــة ذاته ــة الراهن ــالً للمنظوم ــراً مكم وام

ــوا  ــة«، وان يربط ــع الطلب ــف م ــة« و«التعاط »المعارض
ــون نضالهــم.  ــة ومطالبهــم و يحرف انفســهم باحتجــاج الطلب
بــل فقــط عبــر صيانــة الطلبــة لصفهــم الموحــد واصرارهــم 
اشــكال  مــن  شــكل  اي  عــن  واالبتعــاد  مطالبهــم  علــى 
ــر. وان  ــم اكث ــذي يعطــي حجــة للســلطة لقمعه ــال ال االنفع
ــم االخــرى.  ــم ومطالبه ــل مخصصاته ــة ني هــذا هــو ضمان
 ١٢ للصفــوف  الطلبــة  ونضــال  احتجــاج  تجربــة  ان 
ــم هــي  ــرت الســلطة بمطالبه ــى ان اق ــب ال ــم الصل ووقوفه
ــرة  ــر الفقي ــاالت الجماهي ــار لنض ــة وانتص ــوذج وتجرب نم

ــا. ــتفادة منه ــن االس ــة، ويمك والمحروم
ال ينبغــي ان نتــرك الطلبــة وحدهــم. إنهــم ابنــاء وبنــات 
الجــوع  فــي  تغــرق  التــي  المضطهــدة  الجماهيــر  هــذه 
االخــرى  الجامعــات  طلبــة  علــى  والحرمــان.  والعــوز 

ــز  ــي مراك ــال وموظف ــدارس وعم ــات والم ــاتذة الجامع واس
الكادحــة  الجماهيــر  ومجمــل  والعمــال  المختلفــة  العمــل 
والمحرومــة ان يدعمــوا ويســاندوا هــذا االحتجــاج ومطالــب 
ــى الرضــوخ  ــة ويجبــرون بصــوت واحــد الســلطة عل الطلب

لمطاليبهــم.
الطلبــة  الحتجــاج  مســاندتنا  الــى  وباإلضافــة  اننــا، 
ومطاليبهــم، نعــد انفســنا جــزء مــن نضالهــم ومســاعيهم الــى 
ــم داخــل  ــم وتحســين ظــروف حياته ــوا مخصصاته ان ينال

االقســام الداخليــة ومجمــل منظومــة التعليــم.

الحزب الشيوعي العمالي في كردستان
22 تشرين الثاني 2021
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بيان من مؤتمر االتحادات والنقابات العمالية العراقية 

تابــع مؤتمــر االتحــادات والنقابــات العماليــة العراقيــة  التظاهــرات الطالبيــة والجماهيريــة الكبــرى فــي مدينــة الســليمانية ..هــذه التظاهــرات التــي تعبــر عــن  همــوم 
ومطالــب طلبــة الجامعــات والتــي تطــورت لمطالــب جماهيريــة تعانــي منهــا جماهيــر كردســتان العــراق وبالــذات البطالــة وانعــدام فــرص التشــغيل….. ان مؤتمرنــا 
اذ يحــي التضامــن بيــن عمــوم طلبــة محافظــات كردســتان فــان المؤتمــر يديــن بأشــد العبــارات العنــف المفــرط الــذي اســتخدمته األجهــزة األمنيــة التابعــة لألحــزاب 
الحاكمــة ضــد المتظاهريــن   وهــذ يفنــد اكذوبــة مــا تدعيــه هــذه االحــزاب الحاكمــة  مــن تمتــع جماهيــر كردســتان بالديمقراطيــة . لكنهــم ال يختلفــون عــن حــكام 

العــراق وميليشــياتهم الذيــن مارســوا القتــل والخطــف واالعتقــال بحــق ابطــال انتفاضــة تشــرين منــذ عــام ٢٠١٩.
ان مؤتمــر االتحــادات يطالــب بإطــالق ســراح كل المعتقليــن  فــورا  وبضمهــم عــدد مــن الصحفييــن الذيــن غطــوا تفاصيــل هــذا التظاهــرات ومنهــم )١مصطفــى 

باهــر ٢اوميــد حســين٣كامران لطيــف4 محمــود احمــد(

**ارفعوا اياديكم عن طلبة وجماهير كردستان. واوقفوا عنفكم

مؤتمر االتحادات والنقابات العمالية العراقية
بغداد/24/نوفمبر 2021

عن سنوات الصراع الطبقي في السودان
* أحمد عبد الستار :

مــن القوانيــن العامــة فــي طبيعــة الطبقــات البرجوازيــة 
الحاكمــة، ســعيها المحمــوم لتدميــر كل مــن يعتــرض 
ســبيل ســيادتها بالمجتمــع، مهمــا كان الثمــن، ومهمــا 
كانــت التضحيــات وإن ُضحــي بالعالــم والبشــر مــن 
ــط كل حــق لغيرهــا مــن  ــة عــرض الحائ بعدهــا. ضارب
الطبقــات االجتماعيــة األخــرى، بالعيــش الكريــم والحيــاة 
المســتقرة وعالــم ال يهــدده الــزوال. مســخرة كل مــا 
تملكــه مــن أدوات القــوة الماديــة والنفســية لهــذا الهــدف 
الوحيــد، وتأبــى أن تقتنــع ولــو للحظــة واحــدة بــأن 

ــى. ــد ول ــي ق ــا التاريخ عهده
وعلــى  الظلــم،  علــى  المحرومــة  الطبقــات  تحتــج 
التفــاوت الطبقــي واالســتغالل، مطالبــة لوضــع حــٍد 
ــابات  ــي حس ــا إال ف ــزوم له ــي ال ل ــاكات الت ــذه االنته له
ــة. ال يتعــدى يــوم واحــد ال يمكــن أن نشــاهد  البرجوازي
أو نطالــع أو نســمع عــن االحتجاجــات والتظاهــرات 
واالنتفاضــات فــي كل بلــدان العالــم ومدنــه ومناطقــه 
الكثيــرة علــى الطبقــات البرجوازيــة الحاكمــة، التــي 
تديــر المجتمعــات البشــرية وفــق قوانينهــا التــي صاغتهــا 

ترســيخا لمصالحهــا الحصريــة.
ــا  ــد مــن الزمــن اشــتعلت منطقتن ــد مــن عق ــا يزي ــذ م من
الواســعة،  واالحتجاجــات  االنتفاضــات  مــن  بسلســلة 
والتــي جــاد اإلعــالم الرأســمالي العالمــي عليهــا بألقــاب 
ملونــة وشــملها بعنــوان عريــض باهــت )الربيــع العربي( 
والتــي أدت، فــي واحــدة مــن نتائجهــا إلســقاط حكوماتهــا 
وتغييرهــا وتلطيــف بعــض قوانيــن الحكــم. ولكــن وكمــا 
يقــال » ال زالــْت الشــوكة باقيــة فــي الجســد«، لــم تُحــل 
ــر  ــا الجماهي ــت مــن أجله ــي انطلق ــة الت المشــكلة األصلي
ــم  ــات الجســيمة؛ إلرســاء عال منتفضــة وقدمــت التضحي
ــا،   ــا وجذري ــرا حقيقي ــا تغيي ــر حياته ــن تغيي ــد يضم جدي

بــال اســتغالل وال حرمــان مــن حقــوق.
انتفضــت الجماهيــر بــدًء مــن تونــس ومصــر وليبيــا 
والعــراق والســودان ولبنــان واليمن...وارتــد زلزالهــا 
الــى كامــل المحيــط العربــي واالقليمــي وحتــى انعكســت 
تأثيراتهــا علــى بعــض المناطــق بالعالــم، وال زالــت 
حمــم منهــا ســاخنة ال يفتــر أوارهــا كمــا هــو الحــال فــي 
الســودان اآلن، والتــي لمــا تــزل بعــد فــي طــور التحقيــق.
الســودان،  انتفاضــة  علــى  الزمــن  مــن  عقــٌد  مــر 
واالنعطافــة األخيــرة قبــل عاميــن بإســقاط حكــم االخــوان 

المســلمين برئاســة عمــر البشــير؛ كانــت بمثابــة ضربــة 
ــى  ــاًء عل ــس بن ــر ولي ــإرادة الجماهي ــة للنظــام  وب قاصم
ــم  ــة للعال ــد أيضــا رســالة موجه ــة، وتُع ــب خارجي مطال
ــأن تغييــر األنظمــة ممكــن فيمــا إذا قــررت الجماهيــر  ب
ذلــك، أي حســب القاعــدة الماركســية التــي توجــب علــى 
الطبقــة المســحوقة االعتمــاد علــى الــذات، وعلــى ذاتهــا 

ــارة حصــراً. ــا الجب وقدراته
الواســع  وطيفهــا  الســودانية  االنتفاضــة  قيــادة  إن  إال 
المؤلــف مــن عشــرات االحــزاب، بمــا فيهــا الحــزب 
الشــيوعي واتحــاد المهنييــن الــذي تنضــوي تحــت مظلتــه 
ــة، وجماعــات سياســية  ــات المختلف العشــرات مــن النقاب
أخــرى، جميعهــا تــدور فــي الفلــك البرجــوازي وال تدفــع 
ــه  ــى أفق ــي إل ــة، بالصــراع الطبق ــا الطبقي ــم طبيعته بحك
ــم  ــكل الحك ــر ش ــدود تغيي ــد ح ــل عن ــل تظ ــوح، ب المفت
ــي، وتنشــد الشــراكة بالســلطة  ــواه الطبق ــاظ بمحت لالحتف

ــر. ــس غي ــم، لي وإدارة الحك
وفــي مقابــل الطبقــة البرجوازيــة الســودانية، ســواًء 
أكانــت حاكمــة أم معارضــة، هنــاك جبهــة الجماهيــر 
المحرومــة مــن عمــال وموظفيــن وأربــاب حــرف، 
ــوا  ــاف... ناضل ــدن واألري ــحوقي الم ــن مس ــن م وماليي
ــم  ــة، وبوعيه ــة الحاكم ــور الطبق ــرة ج ــه المباش بطريقت
ــي  ــهم ف ــال انفس ــن العم ــم م ــم قس ــدود نظ ــي المح الطبق
مجالــس عماليــة فــي المصانــع، كمــا شــّكل األهالــي فــي 
المقاطعــات الســكنية فــي الريــف أو المدينــة، بمــا يشــبه 

مجالــس اإلدارة البلديــة للوحــدات الســكنية.
تحالــف اإلســالميين والعســكر ال يريــد أن يخلي الســاحة، 
وكطبقــة حاكمــة خبيــرة وتمتلــك أدوات الســلطة، تعــرف 
ــرعة  ــواب المش ــف األب ــن مختل ــلطة م ــود للس ــف تع كي
ــت  ــان( تح ــادة )البره ــكر بقي ــاد العس ــا ع ــا، مثلم أمامه
شــتى الحجــج واالفتراضــات الكاذبــة، لالحتفاظ بالســلطة 
ــودان  ــن الس ــى أم ــاظ عل ــع الحف ــس لدواف ــة، ولي الطبقي
ــه،  ــو ومجموعت ــكان ه ــاع مكاســب االنتفاضــة، ف وضي
أشــد قســوة وتنكيــل مــن )البشــير( علــى الجماهيــر، 
ومــا انقالبــه األخيــر إال نتيجــة إلحســاس هــذه الجماعــة 
ــدي  ــى ي ــاع مصالحهــم ومكاســب الوشــيك، عل مــن ضي
الجماعتيــن  بيــن  تفاهــم  وبعــد  )حمــدوك(.  حكومــة 
ــي تصالحــا ويصــرح )حمــدوك(  وضغــط إقليمــي ودول
ــى  ــه جــاءت: »للمحافظــة عل ــأن عودت ــد للســلطة ب العائ
اقتصاديــة  مكاســب  وأي  االقتصاديــة...«  المكاســب 
هــذه ســوى مكاســبهم الطبقيــة وعــدم إغفــال نصيــب 
العســكر، مــن أمــول البلــد ومــن نهــب قــروض صنــدوق 

ــي إشــارة  ــه ف ــن خــالل تلفيق ــي، الواضــح م ــد الدول النق
ــار  ــون بالمس ــا ملتزم ــالً:« أنن ــذا الخصــوص قائ ــه به ل
الديمقراطــي والحفــاظ علــى حريــة التعبيــر والتجمــع 

ــم«. ــى العال ــر عل ــاح أكب الســلمى وانفت
مشــاركة  الســلطة  إدارة  معنــاه  الديمقراطــي  المســار 
بيــن حكومتــه والعســكر، واطــراف برجوازيــة أخــرى، 
وحريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي واضح الحفــاظ عليها، 
فيمــا شــاهدناه عالنيــةً لعــدد الضحايــا إطــالق الرصــاص 
ــزج  ــت وال ــع االنترن ــلميين وقط ــن الس ــى المتظاهري عل
بالســجون ... واالنفتــاح علــى العالــم يقصــد االلتــزام 
ــة  ــات الرجعي ــي، وتوجيه ــد الدول ــدوق النق بشــروط صن

ــرب. ــالءات الغ ــة وإم العربي
جماهيــر الســودان نســاًء ورجــاًل، أظهــروا شــجاعة 
وبــأس فــي مواجهــة اإلخــوان والعســكر، تتجلــى يوميــا 
أمامنــا صورهــا الرائعــة، المثيــرة إلعجاب العالــم التواق 
للحريــة والكرامــة اإلنســانية. لكــن الشــجاعة وحدهــا ال 
تكفــي فــي بعــض الظــروف، والبــد لهــذه الشــجاعة 
ــر  ــك أدوات أكث ــن تملّ ــا م ــق أهدافه ــن تحقي ــأس م والب
بأســا إن لــم تكــن نظيــرةً لمــا يملكــه العــدو. هنــا يتوجــب 
علــى الســودانيين تصعيــد نضالهــم الطبقــي ألن كل ذلــك 
االنجــاز والتضحيــات ســوف تســحقها الثــورة المضــادة 
ــا  ــس فيم ــول كارل مارك ــا يق ــه كم ــر، ألن ــهولة ويس بس
ــة فــأن  ــة العامل ــاه ..االبتعــاد فــي الثــورة عــن الطبق معن
ــده  ــن بع ــت، ويشــرح تروتســكي م ــألة وق ســقوطها مس
ذلــك:« تعنــي الثــورة تغييــراً للنظــام االجتماعــي. إنهــا 
تنقــل الســلطة مــن أيــدي طبقــة أنهكــت إلــى أيــدي طبقــة 
أخــرى صاعــدة. وتشــكل االنتفاضــة اللحظــة األكثــر 
حرجــاً وحــدة فــي صــراع الطبقتيــن مــن أجــل الســلطة. 
ــورة  ــار الث ــى انتص ــؤدي إل ــة أن ت ــن لالنتفاض وال يمك
الحقيقــي والــى قيــام نظــام جديــد إال فــي حالــة اســتنادها 
إلــى طبقــة تقدميــة قــادرة علــى أن تجمــع حولهــا أغلبيــة 
االنتفاضــة  اســتطاعت  وفعــال  الســاحقة«.  الشــعب 
الســودانية لحــد اآلن أن تجمــع الجماهيــر المحرومــة 
ــي، أو  ــا النهائ ــا ينقصهــا صــوب هدفه والمســحوقة، وم
ــل  ــن نق ــدالً م ــي ب ــزب عمال ــور ح ــى ظه آن األوان إل
الســلطة مــن يــد برجوازيــة إلــى يــٍد أخــرى برجوازيــة، 
ــي  ــي المجتمــع والت ــدة ف ــة الوحي ــدي الطبق ــى ي ينقلهــا إل
مهمتهــا التاريخيــة القضــاء علــى كل اســتغالل وتفــاوت 
ــر  ــة الجماهي ــودانية وغالبي ــة الس ــة العامل ــي، الطبق طبق

ــى هــذا الحــزب. الســاحقة بحاجــة إل
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ــوي  ــالف الج ــي الغ ــة ف ــازات الدفيئ ــز الغ ــط تركي يرتب
ــة؛  ــة الحــرارة العالمي ــط درج ارتباطــا مباشــرا بمتوس
وقــد ظــل تركيــز هــذه الغــازات ومعهــا درجــات الحرارة 
العالميــة يرتفــع باطــراد منــذ قيــام الثــورة الصناعيــة. ان 
ثانــي أوكســيد الكربــون الــذي يمثــل نحــو ثلثــي غــازات 
ــوري.  ــود األحف ــاج حــرق الوق ــه نت ــي معظم ــة، ف الدفيئ
انبعاثــات  خــالل  مــن  البشــري  النشــاط  تســبب  لقــد 
غــازات الدفيئــة بالفعــل ب ١,٠٩ درجــة مئويــة مــن 
االحتــرار وبتغيــر واضــح فــي المنــاخ بحيــث بــات اليــوم 
ــرق  ــي مفت ــر تحــدي يواجــه البشــرية ونحــن اآلن ف أكب
ــع.   ــذا الواق ــد ه ــر ليؤك ــذا التقري ــاء ه ــد ج ــرق. وق الط
ــام  ــي القي ــق النظــام الرأســمالي بشــكل كامــل ف ــد أخف لق
بــأي عمــل مؤثــر لحــد االن للتصــدي لهــذا التحــدي. ان 
ــى كل  ــب عل ــد تغل ــح ق ــل الرب ــن اج ــاج م ــق اإلنت منط
ــر المناخــي واآلمــال  مــا هــو ضــروري لمواجهــة التغي
ضعيفــة بــان يقــوم النظــام مــن خــالل آلياتــه بالكثيــر دون 
ــل البشــرية  ــن قب ــن خــالل نضــال جــدي م ــر م ان يُجب
ــال القادمــة أكثــر  التــي يهمهــا مصيرهــا ومصيــر األجي
ــم  ــرة مــن الرأســماليين وممثليه ــة صغي ــاح حفن مــن أرب

ــيين. السياس
فــي البدايــة يجــب التأكيــد بــان الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ محافظــة وتميــل الــى التخفيــف من 
التقديــرات. اذ فــاق معــدل التغيــرات المناخيــة توقعــات 
التقاريــر الخمســة  الهيئــة فــي كل تقريــر مــن  هــذه 
ــن  ــح م ــث أصب ــذ ١٩٩٠. حي ــرت من ــي نش ــابقة الت الس
ــة البشــر  ــرار العالمــي نتيجــة فعالي ــان االحت الواضــح ب
أســوأ ويحــدث بســرعة أكبــر ممــا توقعتــه هــذه الهيئــة، 
وهنــاك ادلــة بــان األمــور ســوف تكــون أســوأ بكثيــر مــن 
ــات  ــر. ان توقع ــذا التقري ــي ه ــي وردت ف ــات الت التوقع
الكثيــر مــن العلمــاء اكثــر قتامــة مــن توقعــات هــذه 
الهيئــة. ان عمــل هــذه الهيئــة يتأثــر باإلجمــاع الــذي 
تســعى الــى تحقيقيــه وبالضغوطــات السياســية التــي 

ــا. ــارس عليه تم
ــة  ــود المبذول ــان الجه ــادس ب ــم الس ــر التقيي ــد التقري يؤك
للحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة لحــد االن هــي اقــل 
بكثيــر ممــا يتطلبــه العلــم للحــد مــن الزيــادة فــي درجــات 
ــك  ــة ناهي ــن مئوي ــرن دون درجتي ــذا الق ــي ه الحــرارة ف
عــن الهــدف المنشــود المتمثــل فــي اقــل مــن ١,٥ درجــة 
مئويــة. ويقــول ان الحــد مــن االحتــرار الــى ١,٥ درجــة 
مئويــة يتطلــب تخفيضــات فوريــة وكبيــرة ومتزايــدة 

باســتمرار فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة.
يبيــن التقريــر بــأن اإلجــراءات البشــرية ال تــزال لديهــا 
القــدرة للحــد مــن تغيــر المنــاخ وتحديــد مســار المنــاخ في 
المســتقبل ودرء أكثــر نتائــج التغيــر المناخــي تدميــرا.  اذ 
التــزال هنــاك كــوة تصغــر بشــكل ســريع لتجنــب أســوأ 
ــد يقضــي  ــذي ق ــي ال ــرار كارث االحتمــاالت نتيجــة الحت
علــى الحيــاة بشــكلها المألــوف، ولكــن هــذا يتطلــب 
ــم. ان مســتقبل  إجــراءات راديكاليــة علــى مســتوى العال

ــى هــذا الكوكــب  ــاة عل البشــرية وربمــا كل اشــكال الحي
ــرار عليهــا االن.  ــم اإلق ــي يت ــارات الت ــى الخي تعتمــد عل
ــة القادمــة  ــي وربمــا الســنوات القليل ــد الحال ــر العق ويعتب
ــات  ــى البشــرية خفــض االنبعاث ــة حيــث يتعيــن عل حيوي
ــى  ــة عل ــي المحافظ ــل ف ــا أم ــون له ــذري ليك ــكل ج بش
مســتقبل يتــم فيــه المحافظــة علــى المجتمعــات البشــرية 
المدنيــة المعاصــرة التــي تعمــل بشــكل طبيعــي.  بعــض 
مــا ســيحدث فــي المســتقبل ال رجعــة فيــه، ولكــن الكثيــر 
ــي  ــه االن وف ــنقوم ب ــا س ــى م ــد عل ــيحدث يعتم ــا س مم
ــر فــي العمــل  ــوم مــن التأخي المســتقبل. ويلمــح ان كل ي
يجعــل المشــكلة أســوأ وأكبــر. وســوف تأتــي بعــض 
فوائــد خفــض انبعــاث غــازات الدفيئــة مثــل جــودة الهواء 
بســرعة، فــي حيــن ان درجــات الحــرارة العالميــة ســوف 

تســتغرق ٢٠-٣٠ ســنة لكــي تســتقر.
ــة  ــطح العالمي ــرارة الس ــة ح ــإن درج ــر ف ــا للتقري ووفق
ــى  ــل ال ــى االق ــرن عل ــى منتصــف الق ــع حت ســوف ترتف
١.٥ درجــة مئويــة او أكثــر فــوق مســتويات ١٨٥٠-
ــي  ــات الت ــناريوهات االنبعاث ــع س ــي ظــل جمي ١٩٠٠ ف
ــذه  ــب ه ــن تجن ــن الممك ــد م ــم يع ــا. اذ ل ــر به ــم النظ ت
الزيــادة.  اذ يقــول فــي إطــار الســيناريوهات التوضيحيــة 
الخمســة، فــي األجــل القريــب )٢٠٢١-٢٠4٠(، مــن 
ــي  ــرار العالم ــتوى االحت ــاوز مس ــدا أن يتج ــح ج المرج
البالــغ ١.٥ درجــة مئويــة فــي  ظــل ســيناريو انبعاثــات 
المرجــح أن  المرتفــع جــدا، و مــن  الدفيئــة  غــازات 
يتجــاوز فــي إطــار ســيناريوهات انبعاثــات غــازات 
ــن  ــاال م ــر احتم ــو أكث ــة. وه ــطة والعالي ــة المتوس الدفيئ
ــات غــازات  ــيناريو انبعاث ــي إطــار س ــه تجــاوزه ف عدم
الدفيئــة المنخفضــة، واكثــر احتمــاال مــن عدمــه ان يتــم 
ــازات  ــات غ ــيناريو انبعاث ــار س ــي إط ــه ف الوصــول الي

ــدا. ــة المنخفضــة ج الدفيئ
اي انــه يمكــن فــي إطــار ســيناريو واحــد مــن مجمــوع 
الســيناريوهات الخمســة عــدم تجــاوز عتبــة ١.٥ درجــة 
وهــذا الســيناريو هــو خــارج متنــاول يــد البشــرية بــدون 
شــك. ولكــن حتــى هــذا الســيناريو يعنــي مآســي بشــرية 
هائلــة، فحتــى ١.٥ درجــة مئويــة من االحتــرار العالمي، 
ســتكون هنــاك موجــات حــرارة متزايــدة ومواســم دافئــة 
أطــول ومواســم بــاردة أقصــر، وحرائــق ، وجفــاف 

وفيضانــات واعاصيــر بشــكل غيــر مألــوف.
ان بلــوغ او تجــاوز االحتــرار العالمــي درجتيــن مئويتين 
التقريــر هنــاك  هــي بمثابــة كارثــة.  ولكــن حســب 
ســيناريوان مــن مجمــوع خمســة ســيناريوهات التــي 
باإلمــكان ان تتفــادى ارتفــاع درجــة الحــرارة أكثــر مــن 
درجتيــن.  وهــي الســيناريوهات ذات انبعاثــات غــازات 
ــي  ــات ثان ــدا وانبعاث ــة المنخفضــة والمنخفضــة ج الدفيئ
ــر  ــي الصف ــى اجمال ــض إل ــي تنخف ــون الت ــيد الكرب أكس
حــول أو بعــد عــام ٢٠٥٠،  متبوعــا بمســتويات متفاوتــة 
مــن اجمالــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الســلبية. اذ 
يقــول التقريــر فــي ظــل ســيناريوهات انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة المنخفضــة جــدا والمنخفضــة، مــن غيــر المرجح 
جــدا او مــن غيــر المرجــح  أن يحــدث تجــاوز االحتــرار 

العالمــي درجتيــن مئويتيــن.

مــن   ،١٨٥٠-١٩٠٠ مــع  بالمقارنــة  التقريــر  يقــول 
المرجــح جــدا أن يكــون متوســط درجــة حــرارة الســطح 
العالمــي خــالل الفتــرة ٢٠٨١-٢١٠٠ أعلــى بمقــدار 
ــل  ــي ظ ــة ف ــة مئوي ــى ١.٨ درج ــة إل ــة مئوي ١.٠ درج
ســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة المنخفضــة جــدا 
الــذي تــم النظــر فيــه، وبمقــدار ٢.١ درجــة مئويــة الــى 
ــدار  ــط وبمق ــيناريو المتوس ــي الس ــة ف ــة مئوي ٣.٥ درج
ــل  ــي ظ ــة ف ــة مئوي ــى ٥.7 درج ــة إل ــة مئوي ٣.٣ درج

ــدا. ــة ج ــة المرتفع ــازات الدفيئ ــات غ ــيناريو انبعاث س
تشــهد  التــي  الســناريوهات  ظــل  فــي  حتــى  وهكــذا 
انبعاثــات منخفضــة ومنخفضــة جــدا ســتبقى درجــة 
ــذا  ــيكون له ــل وس ــرن المقب ــى الق ــة حت ــرارة مرتفع الح

االمــر عواقــب هائلــة.
ــن درجــة  ــر م ــع كل جــزء صغي ــر م ــرق كبي ــاك ف وهن
مئويــة مــن االحتــرار العالمــي. فــكل جــزء مــن درجــة 
يتــم تجنبهــا، يعنــي تفــادي الكثيــر مــن المعانــاة و حمايــة 
المالييــن  عيــش  وســبل  األرواح  مــن  االالف  مئــات 
وحمايــة الكثيــر مــن االنــواع والنظــم االيكولوجيــة. اذ ان 
التغيــرات فــي النظــام المناخــي تصبــح أكبــر فــي عالقــة 
ــمل  ــي تش ــي، وه ــرار العالم ــادة االحت ــع زي ــرة م مباش
زيــادات فــي وتيــرة وشــدة الحــرارة القصــوى، موجــات 
الحــر البحــري وهطــول األمطــار الغزيــرة والفيضانــات 
والجفــاف الزراعــي واإليكولوجــي فــي بعــض المناطــق 

ــة الشــديدة. ــر المداري واألعاصي
ــرارة  ــداث الح ــدة اح ــي ش ــادة ف ــر وزي ــال، ان توات فمث
القصــوى علــى اليابســة التــي كانــت تحــدث كمعــدل مــرة 
كل عشــر ســنوات تحدث االن ٢.٨ مرة )زيادة ١٨٠٪(  
ــة  ــد ١.٥ درج ــادة ٣١٠٪( عن ــرة )زي ــدث 4.١ م وتح
مئويــة و٥.6 مــرة )زيــادة 46٠٪( عنــد درجتيــن و4.٩ 
مــرات )زيــادة ٨4٠٪(  عنــد أربعــة درجــات. فــي حيــن 
ان احــداث االمطــار الغزيــرة التــي كانــت تحــدث مــرة 
كل عشــر ســنوات تحــدث االن ١.٣ مــرة ) زيــادة ٣٠٪(  
ــد ١.٥  ــادة ٥٠٪( عن ، وســوف تحــدث ١.٥ مــرة  )زي
ــد درجتيــن و 7.٢ )  ــادة 7٠٪( عن درجــة و ١.7  ) زي
١7٠٪( عنــد 4 درجــات. واحــداث الجفــاف التــي كانــت 
تحــدث مــرة كل عشــر ســنوات تحــدث االن ١.7 مــرة ) 
زيــادة 7٠٪(  فــي حيــن ســتحدث ٢ مــرة )١٠٠٪(  عنــد 
١.٥ درجــة و٢.4 مــرة ) زيــادة ١4٠٪( عنــد درجتيــن  
و4.١ مــرة ) زيــادة ٣١٠٪(  عــن 4 درجــات. وســوف 
ــد ١.٥  ــدل ١٠٪ عن ــتوائية بمع ــر االس ــزداد األعاصي ت

درجــة مئويــة و ٣٠٪ عنــد اربــع درجــات مئويــة.
ــذات بيــن ١.٥ و ٢ درجــة مئويــة  ــة بال ــم المقارن وقــد ت
مــن االحتــرار، فوجــد بانــه هنــاك فــرق كبيــر فــي شــدة 
وتواتــر الحــوادث المناخيــة الشــديدة والمفرطــة مثــل 
موجــات الحــر وهطــول االمطــار والجفــاف والحرائــق 
وتوفــر الميــاه والمحاصيــل الزراعيــة وارتفــاع مســتوى 
ســطح البحــر. اذ تحــذر لجنــة األمــم المتحــدة ان تحديــد 
ــل  ــي تقلي ــة يعن ــرار العالمــي ب ١.٥ درجــة مئوي االحت
ــة  ــى المخاطــر المتعلق ــن يتعرضــون ال عــدد البشــر الذي
ــن  ــات م ــى عــدة مئ ــا يصــل ال ــر بم ــى الفق ــاخ وال بالمن

ــول٢٠٥٠. ــن بحل الماليي


