
بين دولة فرق الموت 
والدولة اإلسالمية

علــى  صحفــي  رد  أول  فــي   
تفجيــر البصــرة، ســمى الكاظمــي 
فــرق  بأنهــم  الجريمــة  منفــذي 
بمقدورهــم  وليــس  المــوت، 
ســيقدمهم  و  الدولــة،  إرهــاب 
بــدال  القانــون  عبــر  للعدالــة 
ــم،  ــة معه ــول بالمواجه ــن الدخ م
عليهــم  القبــض  إلقــاء  وكأن 
ــل  ومحاكمتهــم ليســت مواجهــة ب
ــذه  ــم به ــا له ــة يقيمه ــة تنكري حفل
يتذكــر  وبمحاذاتــه  المناســبة. 
الكاظمــي  الثعابيــن اي  راقــص 
ــري انتفاضــة  ــة متظاه ــف قتل مل
أكتوبــر و يســتله مــن أرشــيفه، ليلــوح بــه بيــن الحيــن واآلخــر فــي كل حــادث أمنــي يمــس 
حاشــيته مــن رجــال المخابــرات. ويــكاد يكــون اســتعمال الملــف المذكــور أقــرب إلــى ملــئ 
الفراغــات فــي رده الدعائــي أكثــر ممــا هــو مــادة لالســتهالك اإلعالمــي لــذر الرمــاد فــي 
عيــون الجماهيــر بأنــه مــا زال يتابــع تحقيقــات قتلــة المتظاهريــن. فــكل الوقائــع تشــير حتــى 
الذيــن حاولــوا اغتيالــه ال يمكــن االفصــاح او الكشــف عــن اســمائهم او الجهــة التــي تقــف 
ورائهــم، فمــا بالــك بالكشــف عــن قتلــة المتظاهريــن، ألنــه ببســاطة أن دويلــة فــرق المــوت 
ــد بناءهــا الكاظمــي  ــة التــي يري او محــور المقاومــة والممانعــة أقــوى مــن مشــروع الدول
بســواعد مليشــيات الصــدر والدعــم األمريكــي والدولــي. واللوحــة االمنيــة االخــرى التــي 
يجــب الوقــوف عندهــا، هــي زيــادة وتيــرة فعاليــات ونشــاطات عصابــات داعــش واتســاع 
رقعــة عملياتــه النوعيــة فــي عــدة محــاور وفــي آن واحــد، فــي قواطــع اربيــل وكركــوك 
ــذه  ــام ٢٠١٧، وه ــذ ع ــه من ــار علي ــالن االنتص ــن إع ــم م ــى الرغ ــوى، عل ــى ونين وديال
مرتبطــة ومتداخلــة مــع الفعاليــات والنشــاطات السياســية لعناصــر المليشــيات التــي ســماها 
ــي  ــات ف ــج االنتخاب ــال نتائ ــاوالت ابط ــرات ومح ــن التظاه ــوت؛ م ــرق الم ــي بف الكاظم
المحكمــة االتحاديــة، وصــوال إلــى المحاولــة الفاشــلة فــي اغتيــال رأس مشــروع )الدولــة(  
وآخرهــا وليــس أخيرهــا  التــي انتهــت بعمليــة تفجيــر فــي البصــرة ولــم تثبــت أي عالقــة 
بينهــا وبيــن تنظيــم داعــش،  الــذي اودى بحيــاة ٤ أبريــاء وجــرح أكثــر مــن ٢٠ شــخص.   
وتكشــف هــذه اللوحــة عــن مســألتين، االولــى اســتمرار الظلــم الطائفــي فــي المناطــق التــي 
ــرق المــوت  ــة أن ف ــا، والثاني ــة له ــة اجتماعي ــات داعــش وتجــد حاضن تنشــط فيهــا عصاب
ــه  ــى داعــش وعمليات ــة محــور )المقاومــة والممانعــة( بحاجــة ال ــي تحتمــي تحــت مظل الت
كــي تســتمد شــرعية وجودهــا خاصــة بعــد إعــالن طــي صفحــة العمليــات القتاليــة للوجــود 
األمريكــي فــي العــراق،  وتصبــح هويتهــا )المقاومــة والممانعــة( فاقــد الصالحيــة، وهــي 
التــي أصدرتهــا ايــام انتفاضــة أكتوبــر وتحديــدا بعــد قتــل قاســم ســليماني علــى يــد القــوات 
ــاري  ــزاع  ملي ــي انت ــتمرارها ف ــررات الس ــى مب ــة ال ــيات بحاج ــذه المليش ــة. فه األمريكي

ــي. ــادي والسياس ــنفوذها االقتص ــتمتاع بـ ــا واالس ــنوية له ــة الس ــن الموازن دوالر م
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أكاذيب ليس لها مشتري !
* فارس محمود :

ليــس ثمــة مثــل هــذه االيــام تبيــن وباجلــى االشــكال ماهيــة تيــارات واحــزاب الســلطة 
السياســية المليشــياتية الحاكمــة. ال ينطــق قــادة هــذه التيــارات والناطقــون المتحذلقــون 
باســمها بكلمــة دون ان تشــعر بتــالل مــن الكــذب والريــاء والنفــاق خلــف كل ادعاءاتهــم 
ــى  ــاج ال ــر يحت ــذا! إن االم ــكل ه ــوا ب ــن يأت ــن اي ــم. تســال نفســك م ــم وآرائه ومنطقه

درجــة خاصــة مــن انعــدام الضميــر واالنســانية.
التباكي على رأي المصوتين!

ــار  ــوى االط ــي »ق ــة ف ــة« المتجمع ــارات »الوالئي ــرة التي ــت عقي ــف ارتفع ــا كي راين
التنســيقي« بالحديــث عــن »ال نقبــل بضيــاع اصــوات النــاس هــدراً«، »إن هــذه حقــوق 
النــاس ومــن مســؤوليتنا ان نصونهــا!!!« »مــن أول مرتكــزات الديمقراطيــة احتــرام 

راي النــاس المصوتيــن« وغيرهــا.
 إن مــن يســمعهم يظــن ان هــذه اول انتخابــات تجــري فــي العــراق. منــذ ٢٠٠5 
، تجــري انتخابــات تلــو انتخابــات ســواء برلمانيــة او مجالــس بلديــة او غيرهــا 
وكلهــا كانــت رائحــة التزويــر و«حــرق الصناديــق« وتغييــر االرقــام وغيرهــا تزكــم 
االنــوف. مــا الــذي جــرى اليــوم حتــى يقومــوا بــكل هــذا الضجيــج؟! أ هــذه هــي المــرة 
االولــى التــي تحــدث فيهــا هــذه االمــور ام المــرة االخيــرة؟! إنهــم يعرفــون قبــل غيرهــم 
ــل  ــال قت ــد واعم ــي االذرع والتهدي ــف وممارســة الضغــوط ول ــر والتزيي مــدى التزوي
ــرق  ــن ف ــي جــرت. ولك ــات الت ــي كل االنتخاب المرشــحين المنافســين واخراســهم... ف
هــذه المــرة عــن ســابقاتها هــي الهزيمــة النكــراء التــي تعرضــوا لهــا. بكلمــة اخــرى، ال 

ــا شــراره! يهــم التزويــر طالمــا يشــمل االخريــن وال يصيبن
ــل ويخطــف  ــن ويقت ــال المتظاهري ــاً، فمــن يغت ــاس« جانب ــة »اصــوات الن دعــوا قضي
ــا  ــع احــد م ــد ان بوســعه ان يقن ــن«.... ال اعتق ــأر مربعتي ــدد ويســجن ويأخــذ الث ويه
بانــه يفكــر بـــ«رأي النــاس« أو »احتــرام راي النــاس«! ال يهمــه وجودهــم وبقائهــم 
الفيزيقــي، مســتقبلهم ومســتقبل اطفالهــم، فــأي كــذب وصالفــة هذيــن اللتــان يتحدثــوا 
بــه عــن »رأي« احــد مــا! لقــد دمــروا حيــاة ومعيشــة اجيــال، لقــد وجهــوا ضربــة لــكل 
قيــم انســانية وتقدميــة وراقيــة للمجتمــع، فــأي حديــث عــن صيانــة »رأي المواطــن«؟! 
كمــا ليــس ثمــة مليشــيا فــي الكــون، مليشــيا ملطخــة اياديهــا بدمــاء االبريــاء و«خيــرة 
الشــباب« يهمهــا »مرتكــزات الديمقراطيــة«! أن يتحــدث عــن هــذا غيرهــم، فهــو امــر 
ــون نســمة  مــن الممكــن فهمــه! امــا هــم، فــال تســتصغروا عقــل مجتمــع مــن ٤٠ ملي
لــه مــن الفهــم الكثيــر بمجمــل مــا يجــري منــذ عقديــن تقريبــاً، وباألخــص بماهيــة هــذه 
ــل  ــاًء! إن مجم ــة اخــرى، رج ــوا عــن بضاع ــا. ابحث ــي ال حــدود إلجرامه ــوى الت الق
القضيــة هــو ان هزيمتهــم قــد تمــت قبــل ذلــك بكثيــر، اي علــى ايــدي الشــبيبة المنتفضــة 
مــن الفتيــات والفتيــان فــي اكتوبــر ٢٠١9، شــباب تواقيــن لعالــم افضــل خــاٍل مــن كل 

انــواع انعــدام الحقــوق والحريــات والحرمــان.
ديمقراطية المليشيات!

ليــس ثمــة اي نــوع مــن انتخابــات او اي شــكل مــن اختيــار، حتــى ولــو فــي حدهمــا 
ــى رؤوس المجتمــع. ــى، طالمــا رؤوس حــراب المليشــيات مســلطة عل االدن

التتمة )ص2(...

العالم على وشك كارثة 
إنسانية!

مناقشة  التقرير األخير 
لهيئة  األمم المتحدة 
المعنية بتغير المناخ
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* سمير عـــادل :

ــي كل  ــراق ف ــر بالع ــي تم ــية الت ــاهد السياس المش
ــزول عندهــا وال  ــرض الن مــرة هــي محطــات تف
يمكــن العــودة اليها. وفي كل محطة سياســية تشــتد 
ــى  االزمــة السياســية بســبب اشــتداد الصــراع عل
ــد المتصارعــون  ــد كل محطــة يعتق الســلطة. وعن
أنهــم حســموا االنتصــار لصالحهــم علــى حســاب 
ــا ان  ــت دائم ــع تثب ــر، اال ان الوقائ الطــرف االخ
كل واحــد يمســك بخنــاق اآلخــر وال يمكــن الفــكاك 
ســوى بغــرق الجميــع. وتأتــي ادعــاءات الصــدر 
بتشــكيل حكومــة أغلبيــة فــي ســياق عمليــة ابتــزاز 
سياســي ومحاولــة النتــزاع تنــازالت سياســية 
مــن منافســيه مــن اخوتــه األعــداء فــي البيــت 
الشــيعي او اســمه الحركــي الجديــد وهــو اإلطــار 
التنســيقي. وحكومــة االغلبيــة تعنــي بلغــة الصــدر 
هــي  تنحيــة جنــاح ومليشــيات فتــح -دولــة القانــون 
ــوال  ــن االح ــي احس ــدة او ف ــة الجدي ــن الحكوم م
والمؤسســات  المفاصــل  وتنظيــف  ترويضهــم، 
الحكوميــة مــن براثنهــم. فــي الطــرف اآلخــر 
ــة  ــة السياســية تلعــب األحــزاب القومي مــن العملي
الكرديــة دورا فــي رص صفــوف لمــا يســمى 
بعــرب الســنة واعــادة اللحمــة الــى وحــدة البيــت 

علــى  قائمــة  السياســية  العمليــة  ألن  الشــيعي، 
المحاصصــة ودون المحاصصــة فــال حتــى كســرة 
ــت  ــى اخــر كان ــي الســلطة. اي بمعن ــم ف ــز له خب
كمــا  الجديــدة،  المحطــة  األخيــرة  االنتخابــات 
كانــت انتفاضــة أكتوبــر محطــة  ســبقتها، فالعــراق 
بعــد هــذه االنتخابــات لــن تكــون هــي نفســها قبــل 
ــات. وهــذا يعنــي بالتحليــل األخيــر؛ اوال  االنتخاب
ــوى االســالم السياســي  ــأن ق ــم الظــن ب ــن الوه م
ترضــى  او  تستســلم  ســوف  إليــران  الموالــي 
بقســمتها، فمحاولــة اغتيــال الكاظمــي وتفجيــرات 
الديموغرافــي فــي قضــاء  البصــرة والتطهيــر 
بعــد  ووقــح  وســافر  علنــي  بشــكل  المقداديــة 
ــد  ــى ي ــام ( عل ــر االم ــة ) نه ــي قري ــدث ف ــا ح م
عصابــات داعــش فــي محافظة ديالــى توضح دون 
أي لبــس أن شــتاء هــذا العــام لــن يمــر دون أيــام 
ال يتخللهــا بــرد زمهريــر. وثانيــا ان عــود داعــش 
ســيقوى مــن جديــد وســتزداد عملياتــه االجراميــة 
ليــس بســبب الحاضنــة االجتماعيــة فحســب بــل إن 
مــن يغذيهــا ويغــض الطــرف عــن تسلســلها مــن 
ــة  ــو أفضــل ورق ــش، فه ــى داع ــه أن يبق مصلحت
للعــب بهــا. وطالمــا ظــل الظلــم الطائفــي بالمعنــى 
المطلــق الــذي يختــزل كل ممارســات الســلطة 
السياســية مــن التغييــر الديمغرافــي والتطهيــر 
فــي  االف  مئــات  معانــاة  واســتمرار  الطائفــي 

بفعــل  المــدن  وخــراب  النازحيــن  مخيمــات 
الحــرب علــى داعــش دون بصيــص أمــل فــي 
األعمــار، فاألحمــق بامتيــاز مــن يظــن أن نهايــة 
ــد  ــة ووعي ــات األمني ــر العملي ــتحل عب لداعــش س
وتهديــدات الكاظمــي وتجديــد الوجــود األمريكــي 
وأخــرى  قتاليــة  مهمــات  عنــوان  تحــت  مــرة 
ــإن  ــة ف ــألة الثالث ــا المس ــورة. أم ــب والمش للتدري
ــه  ــدور الكاظمــي تحقيق األمــن واألمــان ليــس بمق
لجماهيــر العــراق، وســيبقى قتلــة المتظاهريــن 

ــة. ــور العدال ــارج س خ
إن تجربــة حكومــة الكاظمــي ســواء فــي إقصــاء 
فــرق المــوت مــن حيــاة الجماهيــر او بإنهــاء 
داعــش لــن يكــن عبــر دولــة الكاظمــي غيــر 
الحريــة  طالبــي  رقــاب  علــى  ســوى  المرئيــة 
ــدر  ــات الص ــم، و جعجع ــش الكري ــز والعي والخب
المحميــة بمليشــياته، بــل عبــر تنظيــم حركــة 
سياســية اجتماعيــة جماهيريــة ضــد انعــدام األمــن 
بجميــع  المليشــيات  بحــل  والمطالبــة  واألمــان 
وتقديــم  الشــعبي  الحشــد  فيهــا  بمــا  فصائلهــا 
ــم  ــى المحاك ــر ال ــة متظاهــري انتفاضــة أكتوب قتل
العلنيــة، والســعي لتســليح تلــك الحركــة بآفــاق 
وسياســات انهــاء الظلــم الطائفــي فــي العــراق 
واإلقــرار علــى هويــة تعــرف البشــر علــى أســاس 

المواطنــة والهويــة اإلنســانية.

أكاذيب ليس لها مشتري !
* فارس محمود :

ــاالت،  ــد واالغتي ــد والوعي ــيات والتهدي ــل المليش ــي ظ ف
تســلب كل ارادة حتــى ولــو كانــت شــكلية لإلنســان. 
ــة، وفــي ارقــى اشــكالها السياســية  اذا كانــت الديمقراطي
والعمليــة، تهــدف الــى ســلب االنســان مــن حقــه الواقعــي 
والبديهــي فــي االختيــار الحــر والواعــي فــي رســم 
مســتقبله والمصيــر السياســي للمجتمــع كل يــوم وكل 
ــلحة  ــل االس ــي ظ ــة ف ــال بديمقراطي ــف الح ــة، فكي لحظ

والمليشــيات والبلطجــة؟!
يزعقــون بأعلــى أصواتهــم »اذا لــم تعيــدوا االنتخابــات، 
فســيذهب المجتمــع للفوضــى واالنفــالت«! ان هــذا هــو 
ــات،  ــج االنتخاب ــروا نتائ ــم تغي ــزي لـــ«اذا ل االســم الرم
واذا لــم تبطلــوا مفعولهــا، نقلــب الطاولــة عليكــم وعلــى 
المجتمــع«. فمــن ســيحل الفوضــى واالنفــالت االمنــي، 
ومثلمــا راينــا دومــاً، هــو ليــس العامــل وال المعلــم، وال 
الممرضــة وال الطالبــة الجامعيــة، وال العاطــل عــن 
العمــل او االغلبيــة الســاحقة للمجتمــع التــي تنشــد حيــاة 

ــل هــي المليشــيات نفســها. افضــل لهــا وألبنائهــا، ب
 انــه تهديــد بأجلــى االشــكال واكثرهــا صالفــة. انــه 
رســالة للمجتمــع قبــل ان تكــون لمنافســيهم وخصومهــم. 
اي ســنقلب المجتمــع علــى راســكم. اذ انهــم، ورغــم 
ــف  ــم ال ــم، تربطه ــيهم وخصومه ــع منافس ــم م اختالفاته
ثــروات  وتقاســم  الحكــم  تخــص  ومصلحــة  وشــيجة 
افــراد  كونهــم  عــن  تحدثنــا  ومثلمــا  انهــم  المجتمــع. 
ــو طبقــة واحــدة، طبقــة الرأســماليين  ــة واحــدة ممثل عائل

والبرجوازيــة.  

»هيبة الدولة«!
ليــس فــي العــراق »دولــة« مــن االســاس حتــى يتحــدث 
ــذ ٢٠٠3!  ــاً من ــكل يوم ــم تتش ــا! ل ــن »هيبتـ«ه ــد ع اح
وان مجمــل صــراع االطــراف المليشــياتية الطائفيــة 
كل  المســالة،  هــذه  حســم  اجــل  مــن  هــو  والقوميــة 
لصالحــه! تتعقــب كل االطــراف التــي تتحــدث بهــذه 
العبــارة عــن مصالحهــا المباشــرة حصــراً وال غيــر 
ــو  ــه، ه ــة« نفس ــة الدول ــن »هيب ــدث ع ــن يتح ــك. فم ذل
مــن حاصــر المنطقــة الخضــراء والبرلمــان قبــل ســنوات 
قليلــة وبــات رئيســه ليلتهــا فيهــا! وهــو نفســه مــن جعــل 
ــار  ــاك اخب ــداد بحجــة ان هن ــي بغ ســراياه تســتعرض ف
ــذا دون ان  ــة، هك ــق المقدس ــدات للمناط ــة تهدي ــن ثم ع
ــة هــذه المخاطــر وال  ــة« ماهي يعــرف احــد مــن »الدول
االطــراف المشــتبه بهــا و...الــخ ولــم يتبيــن شــيء بعــد 
ــن  ــيات »م ــل المليش ــن ح ــدث ع ــن يتح ــط! وم ــك ق ذل
اجــل بنــاء الدولــة« هــو نفســه بــدء عملــه السياســي 
ــو المليشــيات  بعــد نيســان ٢٠٠3 بتشــكيل المليشــيات تل
ورمــى بهــا وبالقتلــة عديمــي الرحمــة والضميــر لتنقــض 
علــى المجتمــع وتحرريــه ودعــاة مســاواته ومدنيتــه! هــو 
مــن ضــرب الطلبــة مــن الجنســين فــي جامعــة البصــرة 
ووقــف بوجــه »الســفرات الطالبيــة« الترفيهيــة لكونهــا 
ســفرات »مــن الجنســين«،  هــو نفســه مــن كان يتنافــس 
ــث  ــن ب ــْن يســبق االخري ــع مليشــيات اخــرى حــول َم م
الرعــب  فــي افئــدة المجتمــع عبــر قتــل »المثلييــن« 
ــر  ــي، وعب ــاً. وبالتال ــه مثلي ــى ان ــه عل ــّكوا ب ــن يش او م
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــة ومهاب ــق مكان ــافر، خل ــرام الس االج

ــان.    ــت حقيرت ــى وان كان حت

فــي  االنســان  مكانــة  المليشــيات.  تحكمــه  المجتمــع 
المجتمــع تحــدده عالقتــه بهــذه المليشــيات والتيــارات 
المليشــياتية. غنــاه او فقــره، ان يعمــل او ال يعمــل، 
نــوع عملــه، بقائــه فــي عملــه او ازاحتــه منــه، وضعــه 
ــذه  ــدده ه ــذا تح ــه و.... كل ه ــتقبل اطفال المعيشــي ومس

العالقــة.
كل انســان فــي المجتمــع ينشــد ان يعيــش فــي مجتمــع فيــه 
قوانيــن، فيــه مؤسســات يلجــأ اليهــا اذا تعــرض العتــداء 
ــو  او خطــر او اذا ســاء وضعــه الصحــي او ... حتــى ل
كانــت فيــه قوانيــن ســيئة او متخلفــة، يســتطيع ان يتحــرك 
ــد ان  ــا. بي ــل تغييره ــن اج ــوى م ــع الق ــل ويجم ويناض
الحديــث عــن »هيبــة الدولــة« فــي ســياق االوضــاع 
السياســية الراهنــة هــو توجــه سياســي محــدد لتيــار 
سياســي محــدد يهــدف الــى ازاحــة خصومــه ومنافســيه 
للجماهيــر  المعاديــة  األجنــدة  معهــم  يتقاســم  الذيــن 
والقمعيــة ذاتهــا. انــه توجــه إلزاحــة طــرف. انــه توجــه 
التيــار الوطني-العراقــي- القومــي الــذي يقــف علــى 
ــه  ــن خلف ــي وم ــار الصــدري والكاظم ــوم التي ــه الي راس
طيــف واســع مــن الجماعــات القومية-الســنية. وان هــذا 
التيــار فــي صــراع مــع التيــار الوالئــي »المنفلــت« 
ــه صــراع رجعــي  ــة«. إن و«الخــارج عــن طاعــة الدول
معــاداة  مــن  ذاتهــا  الدرجــة  يتقاســمان  وكال طرفيــه 
الحريــة والمســاواة والرفــاه ووقوفهمــا التــام فــي خنــدق 

ــر. ــادي للجماهي ــد مع واح
لــن يســتطيعوا عبــر هــذه االكاذيــب التــي حبلهــا اقصــر 
ممــا يتصــوروا ان يديمــوا عمــر ســلطتهم. ان يــوم لفــظ 
انفــاس ســلطتهم وحكمهــم قريــب، اكثــر ممــا يتصورون! 
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يســلط التقريــر الضــوء أيضــا علــى عــدد مــن اثــار تغيــر 
المنــاخ التــي يمكــن تجنبهــا بالحــد مــن االحتــرار العالمــي الــى 
ــى ســبيل  ــن، فعل ــن مئويتي ــة بدرجتي ــة مقارن ١.5 درجــة مئوي
المثــال، بحلــول عــام ٢١٠٠، ســيكون ارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر اقــل بمقــدار ١٠ ســم عنــد ارتفــاع درجــة الحــرارة 
مئويتيــن.  بدرجتيــن  مقارنــة  مئويــة  درجــة   ١.5 بمقــدار 
واحتمــال خلــو المحيــط المتجمــد الشــمالي مــن الجليــد البحــري 
ــاع  ــع ارتف ــرن م ــي الق ــدة ف ــرة واح ــيكون م ــف س ــي الصي ف
ــة  ــة ، مقارن ــة مئوي ــى ١.5 درج ــرارة األرض ال ــة الح درج
ــن  ــن مئويتي ــع درجتي ــد م ــي العق ــل ف ــى األق ــدة عل ــرة واح بم
ــة  ــي المائ ــن ٧٠ و 9٠ ف ــة بي ــعاب المرجاني ــتنخفض الش وس
مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار ١.5 درجــة مئويــة، فــي 
ــن 99  ــر م ــا )اكث ــة تقريب ــعاب المرجاني ــع الش ــن  ان جمي حي
ــن  ــة.  وم ــتفقد بدرجــة حــرارة ٢ درجــة مئوي ــة( س ــي المائ ف
ــا أن المتوســط العالمــي لمســتوى ســطح البحــر  ــد تقريب المؤك
سيســتمر فــي االرتفــاع خــالل القــرن الحــادي والعشــرين. 
ــتوى  ــاع مس ــط ارتف ــرة ١995-٢٠١٤، متوس ــة بالفت بالمقارن
ســطح البحــر العالمــي المحتمــل بحلــول عــام ٢١٠٠ هــو 
٠.٢8-٠.55 فــي ظــل ســناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
المنخفضــة جــدا و ٠.3٢-٠.6٢ متــر فــي ظــل ســيناريو 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة المنخفضــة و ٠.٤٤-٠.٧6 متــر 
فــي ظــل ســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة المتوســط و 
٠.63-١.٠١ م فــي اطــار ســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
المرتفعــة جــدا.  وبحلــول عــام ٢١5٠ يكــون 3٧.٠-86.٠ 
متــر فــي ظــل الســيناريو المنخفــض جــدا و ٠.٤6-٠.99 متــر 
فــي ظــل الســيناريو المنخفــض و ٠.66-١.33 متــر فــي ظــل 
الســيناريو المتوســط و ٠.98-١.88 متــر فــي ظــل الســناريو 
العالــي جــدا. ال يمكــن اســتبعاد ارتفــاع متســوط ســطح البحــر 
ــن  ــن متري ــرب م ــذي يقت ــل- ال ــوق النطــاق المحتم ــي ف العالم
بحلــول عــام ٢١٠٠ و 5 م بحلــول عــام ٢١5٠ فــي اطــار 
ســيناريو انبعاثــات غــازات الدفيئــة المرتفعــة جــدا -بســبب 
ــى  ــدي. وعل ــاء الجلي ــات الغط ــي عملي ــق ف ــن العمي ــدم اليقي ع
المــدى الطويــل، يلتــزم مســتوى ســطح البحــر باالرتفــاع 
لقــرون إلــى آالف الســنين بســبب اســتمرار ارتفــاع درجــة 
الجليــدي،  الغطــاء  وذوبــان  العميقــة  المحيطــات  حــرارة 
وســيظل مرتفعــا آلالف الســنين. وعلــى مــدى الســنوات ال 
ــة، ســيرتفع المتوســط العالمــي لمســتوى ســطح  ٢٠٠٠ القادم
البحــر بنحــو متريــن إلــى ثالثــة م إذا اقتصــر االحتــرار 
علــى ١.5 درجــة مئويــة، ومــن متريــن إلــى 6 م إذا اقتصــر 
ــاع درجــة  ــى ٢٢ م مــع ارتف ــن و١9 إل ــن مئويتي ــى درجتي عل
حــرارة 5 درجــات مئويــة، وسيســتمر فــي االرتفــاع علــى 
ــتقبل  ــي المس ــان ف ــي ب ــذا يعن ــة. ه ــنين الالحق ــدى آالف الس م
البعيــد حتــى ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار ١.5 درجــة يعنــي 
ــار وهــذا يعنــي  ــة امت ــاع مســتوى ســطح البحــر حــد ثالث ارتف
بــان مناطــق واســعة مــن اليابســة ســوف تغــرق. حتــى افضــل 
الســناريوهات وهــو بلــوغ مســتوى االنبعاثــات اجمالــي الصفــر 
فــي منتصــف القــرن، تواجــه البشــرية وضعــا ســيئا للغايــة اذ 
سيســتمر مثــال ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر لقــرون جزئيــا 
نتيجــة ذوبــان الغطــاء الجليــدي حــول جزيــرة غرينالنــد حيــث 
مــن المحتمــل اننــا تجاوزنــا بالفعــل العتبــة التــي يمكــن بعدهــا 
إيقــاف ذوبــان جليــد غرينالنــد رغــم ان التخفيضــات الســريعة 
ــاع  ــن ارتف ــر م ــتبطئ بشــكل كبي ــات س ــي االنبعاث ــة ف والعميق

ــرن. ــذا الق ــي ه مســتويات ســطح البحــر خاصــة ف
ــن  ــادرة ل ــة الن ــة المتطرف ــر المناخي ــان الظواه ــع ب ــن المتوق م
تبقــى نــادرة تحــت جميــع الســناريوهات وســتحدث بشــكل 
متزايــد ومتزامــن ومركــب فــي مــكان واحــد ممــا يــؤدي الــى 

اجهــاد اليــات االســتجابة. اذ سنشــهد ازمــة مناخيــة بعــد ازمــة 
مناخيــة، أي التغيــر المناخــي لــن يكــون موجــه حــر هنــا، 
وعاصفــة هنــاك وفيضــان فــي مــكان وجفــاف فــي مــكان اخــر 
بــل سلســلة المتناهيــة ومتســارعة مــن الكــوارث الطبيعيــة التي 
ــهد  ــوف تش ــيجه.  س ــزق نس ــاني وتم ــع اإلنس ــتنهك المجتم س
اليابســة وخاصــة المناطــق الحــارة موجــات حــر غير مســبوقة، 
تصبــح فــي أماكــن معينــة قاتلــة عندمــا تفــوق الحــرارة قــدرة 
ــم، وستشــهد المناطــق الســاحلية ارتفاعــا  جســم االنســان للتأقل
ــادي  ــرن الح ــوال الق ــر ط ــطح البح ــتوى س ــي مس ــتمرا ف مس
والعشــرين، ممــا يســاهم فــي حــدوث فيضانــات ســاحلية أكثــر 
تكــرارا وشــدة فــي المناطــق المنخفضــة وتــآكل الســواحل 
ــت  ــا تح ــاحلية او انغماره ــق الس ــن المناط ــر م ــر الكثي وتدمي
ــطح  ــتوى س ــع مس ــوف يرتف ــول ٢١٠٠ س ــال بحل ــاء. فمث الم
ــي  ــذا كاف ــوال، وه ــن األح ــي احس ــنتم ف ــي 5٠س ــر حوال البح
ــف  ــا والمالدي ــل شــنغهاي، والغــوس وجكارت ــدن مث ــرق م لغ
والكثيــر مــن جــزر المحيــط الهــادي وتهديــد مناطــق منخفضــة 
ــر،  ــات الح ــؤدي موج ــوف ت ــل. س ــا الني ــالدش ودلت ــل بنغ مث
ــاخ  ــاط المن ــب أنم ــى جان ــاه ال ــص المي ــاف ونق ــات جف وموج
ــتؤثر  ــة وس ــل الزراعي ــى فشــل المحاصي ــدة األخــرى ال الجدي
علــى انتــاج الغــذاء. وعندمــا يصبــح موســم الحــر أطــول فــان 
ــل مــن خــالل  ــي تنق ــك الت ــر مــن االمــراض وخاصــة تل الكثي
الحشــرات ســوف تصبــح اكثــر شــيوعا. وتؤثــر التغييــرات فــي 
المحيــط، بمــا فــي ذلــك، االحتــرار وموجــات الحــرارة البحريــة 
ــتويات  ــاض مس ــات وانخف ــض المحيط ــرارا وتحم ــر تك األكث
ــات  ــة للمحيط ــم اإليكولوجي ــن النظ ــى كل م ــجين، عل األوكس
واألشــخاص الذيــن يعتمــدون عليهــا ، اذ ســوف تقضــي علــى 
اعــداد األســماك التــي هــي مصــدر مهــم للغــذاء لمليــارات مــن 
ــات  ــى االضطراب ــاخ ال ــر المن ــؤدي تغي ــد ي ــي ق ــر. بالتال البش
ــل نمــوا مــن خــالل الضغــط  ــدان األق وزعزعــة اســتقرار البل
علــى القــدرة االجتماعيــة علــى توفيــر الضروريــات األساســية 
مثــل الغــذاء والمــاء ووســائل العيــش مــع الظــروف المناخيــة 
ــتوى  ــاع مس ــة ارتف ــور وخاص ــذه األم ــر ه ــد تجب ــية. ق القاس
ســطح المــاء الماليــن علــى تــرك محــل اقامتهــا ممــا ســيؤدي 
ــود  ــى صع ــؤدي  ال ــد ت ــي ق ــة والت ــى موجــات هجــرة خيالي ال
ــة  ــى الحــدود الدولي ــن الحيطــان عل ــروز اشــكال م ــن وب اليمي
والــى الفصــل المناخــي حيــث ســيطوق األثريــاء مناطقهــم مــن 
ــؤدي االحــداث  ــي. وســوف ت ــار البيئ ــن مــن االنهي المتضرري
والفيضانــات  الحــرارة  موجــات  مثــل  المتطرفــة  المناخيــة 
الــى  واالعاصيــر  الغزيــرة  االمطــار  وتســاقط  والحرائــق 
وفــاة اعــداد هائلــة مــن البشــر بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر 
نتيجــة التأثيــر علــى الصحــة العامــة وانتشــار االمــراض وقلــة 
المــواد الغذائيــة.  وقــد نشــهد حــروب علــى الميــاه واألراضــي 
ــه  ــوف تواج ــيناريوهات س ــل أفضــل الس ــي ظ ــة. وف الزراعي
المجتمعــات البشــرية فــي ظــل الرأســمالية تفاقــم فــي عــدم 
ــة  ــة المتطرف ــة. ورغــم ان االحــداث المناخي ــاواة والبطال المس
ــدون اســتثناء، ولكــن  ــم ب ــى كل مناطــق العال ــر عل ســوف تؤث
ــن  ــر م ــي أكث ــر المناخ ــرر بالتغي ــوف تتض ــق س ــاك مناط هن
ــم،  ــن العال ــة ع ــة مفصل ــة خريط ــرت الهيئ ــد نش ــا ولق غيره
كمــا لبعــض المناطــق قــدرة اقــل لالســتجابة للتغيــر المناخــي. 
العالمــي  االحتــرار  مــن  الحــد  أن  إلــى  التقريــر  يخلــص 
إلــى ١.5 درجــة مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل العصــر 
الصناعــي، ســيتطلب انتقــاالت ســريعة وكبيــرة وبعيــدة األمــد 
وغيــر مســبوقة فــي كافــة مناحــي الحيــاة مثــل قطــاع األراضــي 
والطاقــة والصناعــة، والمبانــي، والنقــل والمــدن. وســيتعين أن 
ينخفــض صافــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناجمــة 
ــة  ــي المائ ــو ٤5 ف ــي بنح ــد العالم ــى الصعي ــان عل ــن اإلنس ع
عــن مســتويات عــام ٢٠١٠ بحلــول عــام ٢٠3٠، ليصــل 
إلــى اجمالــي الصفــر حوالــي عــام ٢٠5٠.وهــذا يعنــي ان 
ــون  ــيد الكرب ــي أكس ــة ثان ــا إزال ــب ان يقابله ــات يج اي انبعاث

مــن الهــواء. ولكــن رغــم ان هــذا الســناريو، أي اإلبقــاء علــى 
درجــة الحــرارة دون ١.5 هــو الخيــار الوحيــد لمســتقبل يمكــن 
ــي  ــه ه ــرص تحقيق ــي اال ان ف ــر كارث ــتقبل غي ــه اي مس تحمل
ــة  ــا ســنصل عتب ــر مــن العلمــاء بانن ــد الكثي ــة جــدا. يعتق ضئيل
١.5 درجــة مئويــة فــي بدايــة الثالثينيــات مــن هــذا القــرن ان 
ــة  ــة مئوي ــة ٢ درج ــنصل عتب ــت وس ــذا الوق ــل ه ــن قب ــم يك ل

ــي ــل المناخ ــب العم ــع متعق ــول موق ــول ٢٠٤5. اذ يق بحل
بــان السياســات الحاليــة ســتؤدي الــى زيــادة بيــن ٢.١ و 
3.9 درجــة مئويــة وكمعــدل ٢.٤ درجــة بنهايــة هــذا القــرن.  
ســوف يصبــح المســتقبل اســوا بشــكل اســرع مــن حيــث 
الظواهــر المناخيــة المتطرفــة. وهنــاك الكثيــر ممــن يعتقــد 
ــاط  ــاوز نق ــى تج ــؤدي ال ــد ي ــن ق ــوق درجتي ــرار ف ــان االحت ب
ــا  ــة فيه ــرات ال رجع ــى تغيي ــؤدي إل ــي ت ــة، الت ــول الهام التح
فــي النظــم اإليكولوجيــة الرئيســية والنظــام المناخــي الكوكبــي، 
والــى حلقــة دائميــه مــن االحتــرار الكوكبــي التــي ســتؤدي الــى 
ذوبــان األنهــار الجليديــة وارتفــاع مســتوى مــاء البحــر، حيــث 
ســيتم تفعيــل حلقــات التغذيــة الراجعــة أي الكــوارث التي تتغذى 
علــى بعضهــا البعــض وتــؤدي الــى تفاقمهــا وتعــزز االحتــرار 
ــد  ــذي ق ــح ال ــر مناخــي جام ــى تغي ــي ســتؤدي ال ــي، والت الذات
ــة  ــى حال ــدد ظــروف وجــود البشــرية. اذ تصــل األرض ال يه
تكــون معهــا جهــود االنســان لتقليــل االنبعاثــات عديــم الجــدوى.  
فمثــال يــؤدي المزيــد مــن االحتــرار الــى حرائــق الغابــات التــي 
ــد مــن  ــون ممــا يجعلهــا مصــدر للمزي تعمــل كأحــواض الكرب
الكربــون والــذي يــؤدي الــى المزيــد مــن االحتــرار، او تــذوب 
ــدان  ــى فق ــؤدي ال ــذا ي ــي وه ــد القطب ــن الجلي ــرة م ــات كبي كمي
القــدرة علــى عكــس الحــرارة خــارج الغــالف الجــوي بــل الــى 
امتصاصهــا وهــذا يــؤدي الــى المزيــد مــن االحتــرار وبالتالــي 
الــى المزيــد مــن ذوبــان الجليــد وهكــذا. او ســيؤدي االحتــرار 
الــى ذوبــان التربــة الصقيعيــة التــي تغطــي مســاحات واســعة 
ــن  ــة م ــات هائل ــاث كمي ــى انبع ــذا ســيودي ال ــن األرض وه م
غــاز الميثــان الــذي يــؤدي الــى المزيــد مــن االحتــرار. رغــم 
ان التقريــر يقــول بــان مثــل هــذا االحتمــال هــو ضعيــف ولكــن 
ــال  ــان احتم ــاء ب ــن العلم ــر م ــد الكثي ــتبعاده، يعتق ــن اس ال يمك
حــدوث تغيــرات مــن هــذا القبيــل قــوي. اذا لــم تجبــر البشــرية 
راديكاليــة  بإجــراءات  القيــام  علــى  وقادتهــا  البرجوازيــة 
ــادة  ــال زي ــر المناخــي، تخاطــر باحتم ــة التغي ــة لمواجه وعميق
ــا  ــة وعنده ــات مئوي ــن ٢-٤ درج ــب بي ــرارة الكوك ــة ح درج

ــا. ــى كوكبن ــاة  عل ــي تهــدد الحي ــة الت ــة مناخي ســتواجه كارث
اذ ان ماضــي النظــام الرأســمالي فــي التعامــل مــع هــذه التحــدي 
ال يدعــو الــى االمــل، فمثــال أكثــر مــن نصــف انبعاثــات 
الكربــون بســبب الوقــود االحفــوري فــي تاريــخ البشــرية 
ــم  ــة األم ــذ  تأســيس اتفاقي ــنة، أي من ــي اخــر 3٠ س انتجــت ف
المتحــدة االطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي عــام ١99٢. 
واليــزال اســتهالك الوقــود االحفــوري مــن نفــط وفحــم والغــاز 
الطبيعــي فــي الــذروة رغــم التعهــدات التــي قطعــت فــي اتفاقيــة 
باريــس والتــزال الحكومــات تقــدم مــا يقــارب 6 ترليــون دوالر 
ســنويا علــى شــكل اعانــات لصناعــة الوقــود االحفــوري حــول 
ــة  ــق بالبيئ ــذي يلح ــرر ال ــر ان الض ــب ان نتذك ــم.  ويج العال
ال يقتصــر علــى االحتــرار، بــل يشــمل تلــوث المحيطــات 
ــوث المــاء  ــات وتل ــي اعــداد األســماك وقطــع الغاب وتدهــور ف
ــوث البالســتيكي، واســتنزاف األراضــي  ــوث الهــواء والتل وتل
الزراعيــة وكلهــا تتجــه الــى األســوأ. مــن الواضــح ان النظــام 
ــة. يجــب ان  ــى البيئ ــع المحافظــة عل ــق م ــمالي ال يتواف الرأس
ــة  ــركات االحتكاري ــة للش ــاح االني ــون األرب ــان تك ــمح ب ال نس
وكبــار الرأســماليين محــرك القــرارات واإلجــراءات التــي 
تؤخــذ اليــوم او ال تؤخــذ بخصــوص خفــض الغــازات الدفيئــة 
ــى مــدى قــرون او حتــى االف  التــي ســيكون لهــا عواقــب عل
الســنين القادمــة والتــي ســتحدد مصيــر األجيــال الحاليــة و التــي 

لــم تولــد بعــد.
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ــي  ــد الســتار( ف ــه )أحمــد عب ــة خاضهــا مؤلف ــرات واقعي ــاب:  مذك الكت
ســجون ومؤسســات األمــن البعثيــة، مــن االعتقــال والتحقيــق وســجن 
أبــو غريــب، وحيــاة الســجن الداخليــة ومــا مــر علــى الســجن والســجناء 
ــة، واســباب ودافــع ارتباطــه بالشــيوعية،  مــن نوائــب وويــات عصيب
مــع عــرض مبســط لمــا يعتمــل داخــل نفــوس الســجناء أثــر خلفياتهــم 
ــات  ــن صفح ــة م ــرض لصفح ــية، وع ــة والسياس ومرجعياتهــم الثقافي
حكــم البعــث البغيضــة علــى العــراق والعراقييــن، ومــا مــر فــي ســنوات 
وحقبــة البعــث ال يمكــن تلخيصــه ال فــي هــذه اإلشــارة وال داخــل متــن 
ــال  ــة لألجي ــة مهم ــوء ووثيق ــة ض ــاء نقط ــاب إلق ــه. الكت ــاب نفس الكت
ــن  ــة بي ــه بالمفاضل ــث إليهام ــذي، يســعى البع ــل ال ــذا الجي ــة وه القادم
ســوء النظــام الحالــي مــع نظــام البعــث الــذي ال يقــل ســوء عنــه. إنــه 
وثيقــة ســجلها مؤلفهــا ال بــد أن يطلــع الجمهــور عمــا حصــل ودار خــال 

ســنوات البعــث داخــل أقبيتــه المشــؤومة.

العالم على وشك كارثة إنسانية!
* عادل احمد :

انعقــد مؤتمــر قمــة الديمقراطية  بصــورة افتراضية،وهي 
القمــة التــي دعــى لهــا جــو بايــدن رئيــس أمريــكا يومــي 
روســيا  تكــن  ولــم  ديســمبر.  مــن  والعاشــر  التاســع 
والصيــن مدعوتــان لهــذا المؤتمــر بحجــة ان أنظمــة 
هــذه الــدول تتعــارض مــع مفهــوم الديمقراطيــة والنظــام 
الديموقراطــي. والهــدف المعلــن لهــذا المؤتمــر هــو 
األنســب  والشــكل  الديمقراطيــة  مفهــوم  عــن  الدفــاع 
ــه  ــة. ولكن ــه االقتصادي ــي وبنيت ــي العالم ــام السياس للنظ
ــوة  ــة الق ــة لمواجه ــات عالمي ــر تحالف ــة مؤتم ــي الحقيق ف
تتســارع  والتــي  الصاعــدة،  الصينيــة  االقتصاديــة 
االقتصــاد  وهبــوط  انــزالق  امــام  صعودهــا  وتيــرة 

العالميــة.  األمريكيومكانتــه 
الديمقراطيــة   "تحــدي  بانــه  المؤتمــر  تعريــف  ان 
ــا خطــر  ــي طياته ــي ف ــة تخف ــر كذب ــتبدادية"هو اكب لالس
المرحلــة العالميــة التــي يمــر بهــا النظــام الراســمالي 
العالمــي واحتمــال المواجهــات السياســية والعســكرية بين 
األقطــاب المتصارعــة. ان تشــديد العقوبــات علــى الدولــة 
ــم  ــيا وتضخي ــدود روس ــى ح ــو ال ــراب النات الصينيةواقت
مشــكلة أوكرانياوتســليح الجيــش االوكرانــى والمنــاورات 
العســكرية للناتــو بالقــرب مــن نقــاط األهدافاالســتراتيجية 
الروســية، وكذلــك منــاورات أمريــكا فــي بحــر الصيــن 
الجنوبــي بالقــرب مــن حــدود الصيــن الشــعبية هــي 
اكبــر دليــل علــى خطــورة هــذه المرحلــة واحتمــال 
ــات  ــي حــل الخالف ــرة ف نشــوءمواجهات عســكرية خطي
السياســية واالقتصاديــة فــي عالــم الراســمال الحالــي ... 
وان ابرازالديمقراطيــة مــرة اخــرى وفرضهــا بالقــوة 
ليــس اال محاولــة أخــرى تقــوم بهــا أمريــكا بقيــادة بايــدن 
ــة  ــى جانبهــا فــي معركتهــا االقتصادي ــاء ال لكســب الحلف

ــن.  ــع الصي والسياســية م
وراء  يلهــث  الواقعــي  الراســمالي  العالــم  ولكــن   
يربــح  وان  يســتثمر  ان  ســهال  يكــون  األرباح،وانــى 
ــوذج  ــد النم ــوم يع ــة. والي ــة النموذجي ــي الطريق ــذه ه فه
الصينــي بالنســبة الكثريــة الراســماليين الطريقــة الناجحة 

ــان  ــوق االنس ــاك حق ــة النته ــم وال قيم ــة للتراك والمالئم
ــى انبعــض  ــاح. حت ــك فــي حســابات األرب او ماشــابه ذل
الــدول األوروبيــة مثــل فرنســا وألمانيــاال تعيــر اهتمامــا 
لقيــم الديمقراطيــة بقــدر إيجــاد موضــع قــدم فــي النظــام 

ــون.  ــاء والتك ــور اإلنش ــي ط ــو ف ــذي ه ــي ال العالم
ان خــوف أمريــكا والغــرب مــن النمــوذج السياســي 
الروســي،  اقــل  وبشــكل  الصينــي،  واالقتصــادي 
لتنامــي الراســمال  والســيطرة علىاألســواق ومناطــق 
الصينيــة  العســكرية  القــدرة  نمــو  النفوذ،وكذلــك 
التقنيــات  احــدث  ادخــال  علــى  والروســيةوالقدرة 
ــي  ــكرية ه ــات العس ــي الصناع ــة ف ــا الذكي والتكنولوجي
اكبــر خطــر علــى أمريــكا والغــرب. وان تقبــل هــذه 
ــوت  ــاة او م ــة حي ــي بمثاب ــكا ه ــبة أمري ــة بالنس الوضعي
نظامهــا السياســي واالقتصاديوالــذي هيمــن علــى العالــم 
الثانيــة والــى يومنــا هــذا…  العالميــة  الحــرب  بعــد 
ــات  ــي الديمقراطــي، حســب اعتراف ــوذج الغرب وان النم
المثقفيــن البرجوازييــن انفســهم، وصــل الــى مطافــه 
االخيــر مــن حيثنمــو األربــاح وتتفاقمازمتــه يــوم بعــد يوم 
علــى الرغــم مناعمــال ضــخ الــدم فــي عروقه باســتمرار.
ولكــن فــي المحصلــة ال يســتطيع ان يواجــه نمــوذج تدخل 

الدولــة فــي كل تفاصيــل حركــة الراســمال. 
ونظامهــا  االقتصــادي  نموذجهــا  للصيــن،ان  بالنســبة 
ــة، وضــخ  ــع الصيني ــواق بالبضائ ــي واغراقاألس السياس
رســاميلها فــي تنميــة أســواق الــدول "الناميــة" فــي اســيا 
وافريقيــا وامريــكا الالتينيــة، كمــا اســتطاعت حتــى االن 
ــى  ــة ال ــتثمرين، باإلضاف ــدول والمس ــة ال ــب ثق ان  تكس
ــدم  ــم وع ــي العال ــن ف ــتعماري للصي ــر االس ــخ غي التاري
تورطهــا فــي الحــروب العالميــة تعــد عوامــل قــوة لهــذه 
االنطالقــة الصينيــة العمالقــة. وان هــذا النمــوذج الدارة 
ــه الفرصــة والحظــوظ الن ينافــس  الراســمال العالمــي ل
وبنجــاح بقيــة النمــاذج الديمقراطيــة الغربيــة. ولهــذا، 
نرىاقتــراب روســيا وبعــض الــدول األخــرى مــن الصيــن 
وبنــاء عالقــات سياســية واقتصاديــة معهــا للوقــوف 

ــكا.  بوجــه امري
ان ازمــة أوكرانيا،وقبــل ان تكــون بمواجهــة روســيا، 
ــن، ويحــاول  ــة لمواجهــة الصي ــة محاول ــي الحقيق هــي ف

الغــرب ان يضغــط علــى روســيا عســكريا وفــرض 
عقوبــات اقتصاديــة عليهــا لكــي تبتعــد عــن عقــد اتفــاق 
ــم تحشــيد  ــل يت ــن. وان فــي المقاب اســتراتيجي مــع الصي
األوكرانيةواحتمــال  الحــدود  علــى  الروســي  الجيــش 
احتــالل اوكرانيــا هــي نقطــة انطــالق صــراع نحــو 
مواجهــات عســكرية ضاريــة، والتــي قــد تــؤدي فــي 
ــر  ــو الخط ــذا ه ــرة. وانه ــة مدم ــرب نووي ــا الىح دوره
المحــدق الــذي قــد يســوداألجواء العالميــة فــي بدايــة 
الراســمالية  القــوى  اســتطاعت  واذا  الجديــدة.  الســنة 
ــع  ــى المجتم ــوة عل ــراع بالق ــذا الص ــرض ه ــة ف العالمي
ــم  ــق مظل ــال البشــرية بنف البشــري، سيمرمســتقبل األجي
وثمــة احتماليــةان تُدفــن كل الحضــارة االنســانية وان 

تســود البربريــة مكانهــا…
ان القــوة البشــرية فقــط مــن باســتطاعتها ان توقــف 
ــا و تفشــل  ــي وجهه ــف ف ــة، وان تق ــذه البربري ــة ه عجل
كل مخططاتهــا. ان هــذه القــوة اإلنســانية المتناميــة هــي 
ــة،  ــة الحالي ــر المرحل ــة بخط ــى دراي ــوض وعل ــي نه ف
وخاصــة فــي ظــل وبــاء كورونــا الذيخيــم علــى حياتهــا 
ومعيشــتها.  ليــس ســهال علىامريــكا ان تــرى افــول 
ــار  ــك، الدم ــول، دون ش ــذا االف ــيصاحب ه ــها وس شمس
ــذا  ــن ه ــا. ولك ــل إبقاءأمريكالمكانته ــن اج ــية م والوحش
ليــس ســهال، وانمــا يتوقــف علــى صــراع القــوة المنتجــة 
وعالقاتهــا وصراعاتهــا فــي المجتمــع. وان أيــة طريقــة 
تحــاول فيهــا ان توقــف عجلــة تطــور المجتمــع البــد 
لهــا مــن ان تســتخدم القــوة المفرطــة والدمويــة فــي 
صراعهــا. وان هــذا هــو الخطرالــذي علينــا لجمهبقوتنــا 

ــم.  ــاء العال ــي انح ــانيةوالطبقية ف اإلنس
ان معرفــة اوضاعنــا الحاليــة ومعرفــة الصــراع الطبقــي 
ــة  ــات الطبقي ــوازن واإلمكاني ــة الت ــع ومعرف ــي المجتم ف
هــي مفتــاح  للنصــر فــي المواجهــة وإيجــاد الطــرق 
ــا  ــة للراســمالية وحروبه ــذه البربري ــاف ه المناســبة اليق
مرحلتنــا  خطــر  ادراك  وان   … ومآســيها  وويالتهــا 
ــي  ــة ف ــة واقعي ــاد سياس ــك إيج ــارها وكذل ــور مس و تط
الشــيوعيين  الحاليــة، مهمــة  هــي مهمتنــا  مواجهتهــا 

ــة. ــم قاطب ــاء العال ــي انح ــن ف والتحرري

صدر من دار نشر ألكا لصاحبها الروائي العراقي علي بدر، كتاب ) في سجن األحكام الخصة...مذكرات سجين 
3 f سياسي في العراق( ألحمد عبد الستار ، واآلن في معرض العراق الدولي للكتاب قسم


