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أزمة الهوية والصراع عليها
حزب الدعوة والتيار الصدري نموذجا
سمير عادل

الطبقــة البرجوازيــة العربيــة
تعيــش أحلــك أيامهــا ،تعيــش فــي
وضــع ال تحســد عليــه ،تعيــش
ازمــة الهويــة وفــي الوقــت نفســه
الصــراع فيمــا بينهــا علــى إيجــاد
هويــة لهــا .هــذه األزمــة أبعــد
مــن بيانــات حــزب الدعــوة
وتغريــدة الصــدر للدفــاع عــن قيــم
اإلســام والتقاليــد االجتماعيــة
التــي هزتهــا فعاليــات الفنــان
المصــري محمــد رمضــان.
ونــود التأكيــد بأننــا لســنا بصــدد
تقييــم فــن محمــد رمضــان ،فهــذا
خــارج دائــرة تخصصنــا ،إنمــا مــا يهمنــا هــي الزوبعــة االجتماعيــة التــي تحمــل فــي
طياتهــا ماهيــة سياســية ،والتــي اثارتهــا قــوى االســام السياســي الحاكــم فــي العــراق .وهــذه
ليســت المــرة االولــى التــي تثــار مســالة الدفــاع عــن اإلســام ،والقيــم المجتمعيــة ،وهــي
التــي أكثــر المقــوالت فضفاضــة وفارغــة مــن المحتــوى وال تشــير إلــى أي شــيء وممكــن
يعنــي كل شــيء .فقــد تكــون تلــك القيــم هــي حقــوق اإلنســان بالمعنــى المطلــق وحريــة
التعبيــر والــرأي والتنظيــم والتظاهــر ،وقــد تكــون قيــم مجتمــع داعــش وواليــة الفقيــه وحكــم
طالبــان .وقبــل محمــد رمضــان كان هنــاك مهرجــان بابــل و حفــات الفنانــة اليســا ،التــي
أثــارت غضــب رجــاالت الديــن وبعــض رجــال الديــن اإلســاميين مــن الصــف الثانــي أو
مــن الدرجــات الدنيــا.
لطالمــا طــرح ســؤال ،لمــاذا البرجوازيــة فــي منطقتنــا لــم تتجــه مثــل البرجوازيــة فــي
أوروبــا ،فــي إقصــاء الديــن مــن حيــاة المجتمــع وتكــون هويــة الــدول العربيــة علمانيــة،
و تفصــل الديــن عــن الدولــة وتعامــل البشــر علــى أســاس الهويــة اإلنســانية والمواطنــة
وبغــض النظــر عــن عرقــه وجنســه ودينــه وطائفتــه؟ وكان الجــواب دائمــا خاصــة مــن
قبــل مثقفــي نفــس الطبقــة بــأن البرجوازيــة العربيــة متخلفــة ،او االســام يضــرب جــذوره
فــي عمــق المجتمعــات العربيــة ،وعلينــا أن ال نجابــه الديــن بالنقــد السياســي والفكــري كــي
ال نجــرح مشــاعر المســلمين ،وبــأن المجتمعــات التــي نعيــش فيهــا هــي اغلبيــة مســلمة،
ضاربيــن بعــرض الحائــط مشــاعر المالييــن اآلخريــن مــن غيــر المســلمين أو مــن غيــر
المؤمنيــن بــأي ديــن .اال ان الحقيقــة التــي تكمــن خلــف كل تلــك المبــررات ،هــي أن الديــن
فــي منطقتنــا هــو أكثــر األســلحة االيديولوجيــة فتــكا ســواء فــي تخديــر الجماهيــر وخداعهــم
وتســكين آالم فقرهــم وعوزهــم ومرضهــم وحرمانهــم مــن إشــباع حاجاتهــم الماديــة كــي
يبقــوا علــى قيــد الحيــاة ،وقــد عبــرت جماهيــر العــراق فــي تظاهــرات تمــوز  ٢٠١٥عــن
الديــن بشــعارها المشــهور (باســم الديــن باكونــا الحراميــة) ،وهــي أكثــر الشــعارات التــي
أغاضــت قــوى اإلســام السياســي وخاصــة مقتــدى الصــدر ،فتخيــل يجــرد مقتــدى الصــدر
مــن عمامتــه وســاحه الديــن ،فمــاذا يبقــى لــه فــي المعادلــة السياســية العراقيــة!
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العدد 96 :

ما المطلوب القيام به نحو ّ
التغير
المناخي ؟؟
بحث في تفاصيل التغير المناخي !
توما حميد  /الجزء السابع :

يجــب ان يكــون واضحــا بــان التغيّــر المناخــي هــو أكبــر تحــدي يواجــه البشــرية فــي
هــذا القــرن ،ومــن منظــور العلــوم الفيزيائيــة ،الحــد مــن االحتــرار العالمــي الناجــم عــن
نشــاط اإلنســان إلــى مســتوى محــدد يتطلــب الحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
التراكميــة ،والوصــول علــى االقــل إلــى اجمالــي الصفــر مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون ،مــع تخفيضــات كبيــرة فــي انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري األخــرى
فــي أســرع وقــت .ونعــرف مــاذا يجــب ان نقــوم بــه مــن اجــل خفــض االنبعاثــات.
وللبشــرية المعرفــة واألدوات للقيــام بذلــك ،ولكــن العائــق هــو النظــام الرأســمالي.
ان الحــل الحقيقــي للتغيــر المناخــي وكل اشــكال تدميــر البيئــة االخــرى مثــل النفايــات
التــي تفــوق قــدرة الكوكــب الحتوائهــا ،واســتخدام المــواد الكيماويــة التــي تســمم
التربــة ومصــادر الغــذاء والمــاء واالســتغالل المفــرط للمصــادر الطبيعيــة وتدميــر
المواطــن االصليــة للكثيــر مــن الحيوانــات والحشــرات والصيــد المفــرط للثــروة المائيــة
وللحيوانــات وخاصــة المهــددة باالنقــراض وتدميــر النباتــات الطبيعيــة مثــل الغابــات
االســتوائية وغيرهــا هــو فــي تجــاوز الرأســمالية كنظــام.
ان اإلنتــاج مــن اجــل الربــح وتراكــم الرأســمال والنمــو االقتصــادي المركــب التــي ال
تعــرف النهايــة ،والتــي هــي المحــرك الرئيســي للنظــام الرأســمالي وضروريــة إلدامــة
هــذا النظــام ،ال تتماشــى مــع المحافظــة علــى الطبيعــة التــي يعتمــد عليهــا االنســان .ان
التناقــض بيــن نمــط االنتــاج الرأســمالي والحاجــة الــى المحافظــة علــى البيئــة والعيــش
بشــكل مســتدام هــو تناقــض غيــر قابــل للحــل .ال يمكــن للرأســمالية ان تعيــش فــي وئــام
مــع الكوكــب .فمــا دامــت الرأســمالية تحكــم سيســتمر تدميــر البيئــة ،فهــو نظــام يســتغل
الطبيعــة بقــدر اســتغالله لإلنســان.
طالمــا كانــت الرأســمالية هــي النمــط المهيمــن لإلنتــاج االقتصــادي فــي العالــم ،فــان
جميــع محــاوالت مكافحــة تغيــر المنــاخ بجديــة ســتكون غيــر مجديــة .ان تدميــر الكوكــب
مربــح للغايــة والطبقــة الرأســمالية لــن تتوقــف مــن تدميــر الكوكــب بحــد ذاتهــا ولــن
تجبرهــم الحكومــات علــى التوقــف عــن القيــام بذلــك ألنهــا فــي خدمــة هــذه الطبقــة
الرأســمالية اليــزال المجتمــع العالمــي فــي حالــة انــكار لحجــم الكارثــة الوشــيكة .ال يتمثــل
الهــدف فــي خلــق ســلع ماديــة او المشــاركة فــي اســتدامة طويلــة االجــل بــل فــي تحقيــق
أربــاح خاصــة مــن خــال تــداول الســلع.
لــن يكــون بإمــكان النظــام الرأســمالي معالجــة الكثيــر مــن المشــاكل حتــى إذا تمكنــا مــن
احتــواء االحتبــاس الحــراري دون درجــة الحــرارة التــي تشــكل كارثــة بيئيــة .ولهــذا
فــي االمــد المتوســط والبعيــد ،لكــي تظــل الحيــاة علــى األرض مســتدامة ،وان نتفــادى
انهيــارا
االزمــات االقتصاديــة والصحيــة وخطــر حــرب كارثيــة ،بــل لتفــادي حتــى
ً
اقتصاديــا واجتماعيًــا وبيئيًــا ،فــإن الخيــار الوحيــد الــذي امــام البشــرية ،هــو أن نضــع
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حــدا ً للنظــام الرأســمالي الحالــي.
احمد عبدالستار

أهالي الناصرية  ،لم يمنعوا المطربة (رحمة رياض)
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* سمير عادل :
وفــي نفــس الوقــت اســتخدم الديــن وهنــا أتحــدث تحديــدا
عــن اإلســام فــي مواجهــة الحــركات الثوريــة والتحرريــة
فــي مجتمعاتنــا وتصفيــة كل معــارض للنظــام السياســي إذا
مــا طالــب بالحريــة والمســاواة ،ألــم يقولــوا لنــا واطيعــوا
اولــي االلبــاب ،واوليــاء االمــور ،الن االخيــر متجســد
بطاعــة الحاكــم ،فهــو األدرى وهــو ولــي األمــر ومــن ذوي
األلبــاب.
وتبيــن التجربــة لنــا دون أي لبــس او عنــاء بــأن الطبقــة
البرجوازيــة العربيــة كأنظمــة سياســية حاكمــة بخبــرات
مراكــز دراســات الفكريــة والسياســية الغربيــة واجهــزة
مخابراتهــا ،بــأن الديــن لعــب دورا ً وعامــا مهمــا وحيويــا
فــي معركتهــا الفكريــة والسياســية واالجتماعيــة خــال أكثــر
مــن قــرن لمواجهــة الحركــة الشــيوعية الثوريــة والتحرريــة
فــي المجتمــع إبــان الحــرب البــاردة.
الحفــاظ علــى “اإلســام” بتفســير البخــاري وابــن تيميــة
وابــن العثيميــن والبــاز والحــرس القديــم فــي األزهــر
والخمينــي ومحســن الحكيــم ،بــات يصــارع الرأســمال فــي
منطقتنــا ويتناقــض مــع وجــوده ومســتلزمات اســتثماره،
وبــات يرعبــه ويجــرده مــن اي مــأوى .فكمــا نعــرف ان
الرأســمال ليــس مثــل اإلنســان ال حــول لــه وال قــوة فــي
ظــل األنظمــة االســتبدادية والقمعيــة التــي تحكــم بلداننــا،
فهــو أي رأســمال لــه اهلــه واصحابــه وممثليــه السياســيين
وجيــوش وقــوى امنيــة وســجون وأدوات التعذيــب تدافــع
بضــراوة عنــه .انــه نفــس الطبقــة التــي اســتخدمت تفســير
البخــاري والتيميــة بالدفــاع عــن ســلطتها واســتبدادها ،بينمــا
تجــد اليــوم أنهــا فــي ورطــة بســبب تفســيرات فقهاء اإلســام
وتحــاول التخلــص منهــا .
وفــي زمــن بحاجــة الــى االســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة
للحفــاظ علــى العالــم بعــد ان تحــول المنــاخ الــى معضلــة
كبيــرة للبشــرية وبقائهــا ،وفــي مســتقبل أصبــح ينــذر بنفــاذ
النفــط  ،فالطبقــة البرجوازيــة بحاجــة الــى تجديــد ادواتهــا
لتوفيــر الحمايــة للرأســمال وتأميــن مســتلزمات اســتثماره،
وان احــدى مياديــن االســتثمار هــو الســياحة وجــذب رؤوس
االمــوال مســاحات يســتمتع اصحابهــا بالحريــات الفرديــة.
أي أن العلمانيــة وتجديــد تفســيرات اولــي االلبــاب األوليــن
باتــت حاجــة ملحــة وضــرورة اســتمرار وجــود الطبقــة
البرجوازيــة .فاإلســام السياســي الــذي يســتند علــى
تفســيرات اولــي االلبــاب تحــول إلــى عائــق جــدي أمــام
تطــور واســتثمار رأســمال .ولذلــك نجــد لغــة جديــدة ولهجــة
حديثــة وخطــاب سياســي متمــدن يخاطــب مجتمعاتنــا .فعلــى
ســبيل المثــال ال الحصــر نجــد برنامــج (االضــاءات) فــي
قنــاة العربيــة المملوكــة للنظــام الســعودي و(حديــث العرب)
لســكاي نيــوز العربيــة الناطقــة غيــر الرســمية لدولــة
اإلمــارات وبرنامــج (يتفكــرون) فــي قنــاة الغــد المصرية ،و
البرامــج التــي تبــث بشــكل منتظــم عبــر قنــاة (فرانــس )٢٤
و (بــي بــي ســي) الذيــن كانــت تذيــع وفــي خضــم الثــورة
االيرانيــة خطــب الخمينــي ،نقــول تلــك القنــوات تتحــدث
عالنيــة عــن العلمانيــة ونقــد الديــن وتفســيرات األوليــن
وحتــى نقــد التاريــخ المحمــدي وتاريــخ االســام .بمعنــى
آخــر أن هــذا التحــول فــي الخطــاب السياســي والدعائــي
واإلعالمــي للقنــوات و الفضائيــات المملوكــة والممولــة مــن
تلــك الــدول يعكــس حــال األزمــة الهوياتيــة التــي تمــر بهــا
الطبقــة البرجوازيــة علــى العمــوم فــي المنطقــة.
إن القوميــة العربيــة واإلســام ،كانــا دائمــا فــي صــراع مــع
بعضهمــا ،صــراع بيــن األجنحــة البرجوازية على الســلطة.

وحــاول المثقفــون والمنظــرون البرجوازيــون التــزاوج بيــن
االثنيــن وحــل التناقضــات بينهــم ،وعلــى الرغــم حــاول
أمثــال ميشــيل عفلــق مــن المزاوجــة بيــن القوميــة العربيــة
واالســام اال انــه لــم يســتطع أن يحــول الهدنــة بيــن االثنيــن
الــى ســام دائــم انظــر الــى مقالنــا (العلمانيــة بيــن الطبقــات
وتياراتهــا السياســية -الحــوار المتمــدن) .وفــي خضــم
التحــوالت التــي جــاءت بعــد احتــال العــراق وبعــد ذلــك
انــدالع الثورتيــن المصريــة والتونســية ،وإدخــال الطائفيــة
كهويــة جديــدة فــي الصــراع بيــن األجنحــة المتصارعــة
علــى الســلطة والنفــوذ فــي المنطقــة ،إال إن ســرعان مــا
ســقطت الطائفيــة ،وســقطت ايضــا االيديولوجيــة االســامية
بالرغــم مــن الدعــم المالــي والسياســي والعســكري لــكل
الجماعــات االســامية االرهابيــة فــي المنطقــة مــن قبــل
الغــرب قبــل الشــرق .وهكــذا تبحــث االنظمــة التــي رفعــت
يومــا رايــة االســام فــي مواجهــة الشــيوعية ثــم الطائفيــة
فــي مواجهــة بعضهمــا ،تبحــث اليــوم عــن هويــة جديــدة،
وهــا هــي تتشــبث مــن جديــد بالعلمانيــة التــي قالــت يومــا
عنهــا كفــرا وأنهــا تصديــر مــن لألفــكار الغربيــة الــى
منطقتنــا وانهــا مشــروع اســتعماري.
مــا نريــد أن نقولــه هنــا اوال ،ان الثقافــة الســائدة فــي
هــي ثقافــة الطبقــة الحاكمــة .وأن المبــررات بــأن غالبيــة
المجتمــع هــي مــن المســلمين وال يجــوز المســاس بهــا لــم
تكــن أكثــر مــن ترهــات ،وبينتهــا التجربــة الســعودية ،فقيادة
المــرأة للســيارة وإنهــاء دور مؤسســة االمــر بالمعــروف
والنهــي عــن المنكــر وتحجيــم تدخــل رجــاالت الديــن فــي
تطاوالتهــا واســتهتارها علــى حيــاة الشــخصية لألفــراد فــي
المجتمــع ،وحــق الســفر للمــرأة بــدون “محــرم” وحــق ســكن
المــرأة لوحدهــا واقامــة الحفــات الغنائيــة ،والعمــل علــى
تغييــر المناهــج التعليميــة التــي تســتند علــى نشــر الكراهيــة
لغيــر المســلمين والنســاء ووضــع تفســيرات البخــاري وابــن
تيميــة فــي الرفــوف التــي تعــج بالغبــار والتــراب كــي ال
تراهــا العيــن المجــردة وتقصيــر اكثــر عــدد مــن االيــادي
للوصــول إليهــا وتناولها..الــخ ،جــاء بقــرار مــن الطبقــة
الحاكمــة فــي الســعودية .وقــد أحدثــت هــذه التغييــرات
الكبيــرة علــى هــزة عنيفــة بالمجتمــع ولــم تبــال الطبقــة
الحاكمــة ال لمشــاعر المســلمين وال لقدســية الديــن .ويبيــن
التأييــد الواســع والكبيــر فــي صفــوف الشــعب الســعودي
لسياســات ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان علــى الصعيــد
الفكــري واالجتماعــي ،علــى أن الغالبيــة المطلقــة لجماهيــر
الســعودية متمدنــة متحضــرة و تريــد وتطمــح لالندمــاج
بالمجتمــع اإلنســاني المتحضــر المتمــدن والعاشــق للحريــة،
ولــم يبــال بــن ســلمان إذا كانــت تلــك اإلصالحــات تمــس
مشــاعر المســلمين أو لــم تمســها ،وهــو نفــس الشــيء مــا
يحــدث فــي المناهــج التعليميــة لألزهــر .وثانيــا ،ان مــا
يحــدث فــي المنطقــة العربيــة هــو بحــث عــن هويــة جديــدة
تســتطيع ان تأتــي بالمجتمــع إلــى التحــوالت والتطــورات
وحاجــات النظــام الرأســمالي كمــا اشــرنا .ثالثــا مــع
كل هــذه التغييــرات فــي الخطــاب السياســي والدعائــي
واإلعالمــي لــن تتجــرأ هــذه الطبقــة علــى إقصــاء الديــن
عــن الدولــة وحيــاة المجتمــع ،ألن الديــن حاجــة ضروريــة
ليــس بالنســبة لإلنســان البســيط الــذي يبحــث عــن ســلوان
لــه ويتخيــل عالــم ملــي بأكاليــل الزهــور فــي الســماء كــي
يهــرب مــن عالمــه الواقعــي الملــيء بالشــقاء كمــا يقــول
لنــا ماركــس فــي (نقــد فلســفة الحــق عنــد هيجــل) ،بــل انــه
حاجــة طبقيــة للبرجوازيــة ،فهــي تخمــره مثــل المخلــات
(الطرشــي) وتقدمــه علــى مائــدة الصــراع الطبقــي عندمــا
يحتــدم فــي المجتمــع  ،أي الصــراع بيــن دعــاة الحريــة
والمســاواة والتقســيم العــادل للثــروات وبيــن الطبقــة التــي

ليــس لهــا أي مشــروعية ســواء أجهزتهــا القمعيــة.
وليــس الصــدر وحــزب الدعــوة وكل القــوى االســام
السياســي المتورطــة اليــوم بأيدولوجيتهــا اإلســامية بعيــدة
عــن ازمــة الهويــة ،وفــي زاويــة منهــا الصــراع عليهــا ،أي
الصــراع علــى هويــة متهالكــة بــدأت تلفــظ أنفاســها فــي عالم
اليــوم ،وتقــف عائقــا جديــا أمــام تأميــن مســتلزمات التطــور
الرأســمالي وحاجاتــه .فالســوق الرأســمالية اليــوم هــو ســوق
عالميــة وال يمكــن الفصــل بيــن الســوق العراقــي عــن
الســوق الســعودي او االماراتــي او الصينــي او االمريكــي.
وبحاجــة هــذا الســوق الــى ازالــة كل المعوقــات التــي
أمامهــا ،ومنهــا تقنيــن االســام و ترويضــه بمــا ال يتعــارض
مــع التطــورات الجديــدة .فالطبقــة البرجوازيــة منحــت
الفرصــة لإلســام السياســي كــي تؤمــن مســتلزمات التطــور
الرأســمالي فــي مصــر وإيــران وتونــس والعــراق ،إال أنــه
فشــل فــي إدارة المجتمــع ســواء عبــر فشــله فــي احتــواء
الثورتيــن ونســيمهما أو فــي تخليــص النظــام الرأســمالي
فــي بلدانهــا مــن مأزقهــا االقتصــادي ،وانتصــروا أو فــازوا
علــى بقيــة األجنحــة البرجوازيــة األخــرى فقــط بالفســاد
والســرقة والنهــب المنظــم.
وال بــد هنــا مــن اإلشــارة الــى مســألة مهمــة وهــي أن مــا
يميــز الســلطة السياســية فــي العــراق عــن بقيــة البلــدان التــي
تحيــط بهــا ،إنهــا ســلطة ميلشــياتية ،تعتــاش وتمــول نفســها
مــن ســرقة النفــط والمحاصصــة و الدواوينيــة .انهــا ال
تفكــر كطبقــة برجوازيــة منســجمة تمثــل نفســها وتســوق
نفســها علــى أنهــا تمثــل كل طبقــات المجتمــع االجتماعيــة،
وتشــكل حكومــة علــى أساســها ،مثلمــا تفكــر نفــس الطبقــة
فــي االمــارات او الســعودية او مصــر علــى ســبيل المثــال.
إن الطبقــة البرجوازيــة فــي تلــك البلــدان باتــت تــدرك أن
اإلســام بالطريقــة القديمــة وبطريقــة التــي يدافــع عنهــا
حــزب الدعــوة والصــدر ال يمكــن أن يتطابــق مــع نمــو
الرأســمال فــي بلدانهــا وتأميــن مســتقبله .بينمــا أن التركيبــة
البنيويــة والخصيصــة المليشــياتية للســلطة فــي العــراق
وغيــاب الدولــة بالمعنــى الهوياتــي والقانونــي واألمنــي
والسياســي فــي العــراق هــي وراء محاولــة مــأزق قــوى
اإلســام السياســي ،ســواء علــى صعيــد أزمتهــا الهوياتيــة
او علــى صعيــد معضلــة نفــس الهويــة التــي باتــت غيــر
مالئمــة اليــوم .وعليــه ان هــذه القــوى االســامية ســواء
فــي العــراق او مصــر وتونــس ،فهــي أقــرب الــى جماعــات
المافيــا مــن ان يمثلــوا طبقــة قــادرة علــى تشــكيل حكومــة
طبيعيــة تقــوم بتأميــن الحــد األدنــى لمعيشــة الجماهيــر،
هــذا ناهيــك عــن طبيعتهــا المعاديــة لــكل أشــكال الحريــات
وتحقيرهــا لإلنســان ومحاولــة فــرض الخضــوع والخنــوع
عليــه .بيــد أن المعضلــة البنيويــة وحدهــا ليســت هــي
كل المشــكلة فــي مــأزق هويــة هــذه الجماعــات ،فهنــاك
معضلــة اخــرى تنخرهــا هــي المعضلــة االجتماعيــة التــي
اماطــت انتفاضــة أكتوبــر اللثــام عنهــا ،حيــث ال يمكــن
لقــوى اإلســام السياســي االســتمرار بالحكــم فــي العــراق
بالطريقــة القديمــة ،وان كل االعيبهــا ومســرحياتها واكاذيبها
وتبرجهــا بالديــن أصبحــت مكشــوفة .وان مــا يثيــر االهتمــام
ثــم البنــاء عليهــا حيــث سنشــير إليــه الحقــا ،ان المجتمــع
العراقــي ليــس مثــل المجتمــع الســعودي او االماراتــي وان
التغييــرات الحاصلــة علــى صعيــد رفــع العلمانيــة والمدنيــة
والتحضــر بقامتهــا فــي المجتمــع ليــس بســبب اإلصالحــات
مــن االعلــى او مــن الفــوق ،كمــا جــاءت فــي قــرارات
الطبقــة الحاكمــة فــي الســعودية او فــي مصــر كمــا جــاءت
فــي مناهــج االزهــر فــي مصــر،

التتمة (ص...)2

ما المطلوب القيام به نحو ّ
التغير المناخي ؟؟
توما حميد  /الجزء السابع :
ان المزيــد مــن تدخــل الدولــة ،وســن القوانيــن وتنظيــم عمــل
القطــاع الخــاص او اقامــة رأســمالية الدولــة ال يزيــل دافــع
الربــح مــن االقتصــاد وال يزيــل الحاجــة الــى نمــو غيــر
متناهــي التــي هــي ســبب تدميــر الطبيعــة.
ألنهــاء التضــاد بيــن النظــام الرأســمالي والطبيعــة يجــب
القيــام بالثــورة االشــتراكية وبنــاء المجتمــع االشــتراكي ،اي
بنــاء نظــام انتــاج مبنــي علــى الملكيــة الجماعيــة لوســائل
االنتــاج ،والتدخــل المباشــر للجماهيــر فــي ادارة نفســها
والعدالــة والمســاواة االجتماعيــة وتوزيــع المصــادر بشــكل
عــادل وكــفء وتكــون الحاجــة وليــس الربــح مــا يوجــه
القــرار الجماعــي ،ويقــرر المنتجــون بشــكل جماعــي مــا
يحتاجــون اليــه للعيــش بشــكل مســتدام وهارمونــي مــع
الطبيعــة .ويعتبــر التخطيــط فــي االنتــاج مثلــه مثــل العدالــة
االجتماعيــة امــر حيــوي لتحقيــق االســتدامة .ان توجيــه
اإلنتــاج لتلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة مثــل الغــذاء
والملبــس والرعايــة الصحيــة والتعليــم والترفيــه الــذي ال
يســتند علــى االســتهالك الجنونــي بــدال مــن الربــح هــو امــر
حيــوي ،اذ لــن تكــون هنــاك حاجــة فــي ظــل هــذا النظــام
الــى نمــو ال نهايــة لــه كمــا هــو الحــال فــي ظــل النظــام
الرأســمالي بنســخة الســوق الحــر او رأســمالية الدولــة علــى
كوكــب لــه مــوارد محــدودة .يجــب ان تكــون االســتدامة
البيئيــة احــدى ركائــز النظــام االجتماعــي الجديــد .يجــب
وضــع حــد للمنافســة الشرســة التــي هــي مــن متطلبــات
النجــاح فــي ظــل النظــام الرأســمالي ،اذ ان التعــاون هــو
مــا ســيمكن البشــرية مــن مواجهــة التغيــر المناخــي وتدميــر
البيئــة بشــكل فعــال.
مــن مصلحــة الطبقــة العاملــة بالــذات النضــال مــن اجــل
نمــط انتــاج جديــد ،ليــس مــن اجــل القضــاء علــى عــدم
المســاواة وعبوديــة العمــل المأجــور فحســب ،بــل مــن اجــل

تفــادي انهيــار بيئــي الــذي ســيضر بهــا بشــكل اساســي.
يجــب ان يكــون النضــال بشــأن التغيــر المناخــي ميــدان
رئيســي للصــراع الطبقــي وجــزء اساســي مــن النضــال
إلنهــاء الرأســمالية .ان الظــروف الماديــة موجــودة إلقامــة
المجتمــع االشــتراكي .ان اعــداد متزايــدة خاصــة مــن
األجيــال الجديــدة بــدأوا يعــون هــذه الحقيقيــة.
ولكــن مــع هــذا ،يجــب ان ال نؤجــل العمــل علــى التغيــر
المناخــي الــى حيــن قيــام الثــورة االشــتراكية ،حيــث ليــس
هنــاك بــوادر ثــورة عماليــة فــي االفــق .هنــاك امكانيــة
للحــد مــن التغيــر المناخــي بشــكل كبيــر فــي ظــل النظــام
الرأســمالي .وبإمــكان البشــرية حتــى فــي ظــل الرأســمالية
خفــض االنبعاثــات الــى اجمالــي الصفــر والتخلــي عــن
الوقــود االحفــوري .مــن وجهــة نظــر التكنولوجيــا
واالقتصــاد يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف .ليــس هنــاك شــيء
بنيــوي فــي النظــام الرأســمالي يجبــره علــى االعتمــاد
علــى الوقــود االحفــوري .لكــن هــذا لــن يحــدث دون
نضــال مريــر وفــوري الن مصالــح الكثيــر مــن الشــركات
العمالقــة وكبــار الرأســماليين تكمــن فــي االســتمرار فــي
حــرق الوقــود االحفــوري.
يجــب ان يكــون واضحــا بانــه إذا تركــت الرأســمالية
لوحدهــا ســوف تســتمر فــي تدميــر ظــروف الحيــاة علــى
هــذا الكوكــب حتــى فــوات االوان .مــادام كان حافــز الربــح
هــو محــرك االقتصــاد ومــادام كانــت الســلطة السياســية
خانعــة لمصالــح الرأســماليين والشــركات االحتكاريــة،
ســوف يكــون هنــاك ســعي للتأخيــر والمماطلــة للتعامــل مــع
المنــاخ وتفــادي القوانيــن ولــن يحــدد ســلوك البشــر مــا هــو
مســتدام ،بــل مــا يــدر االربــاح ،فمنطــق وحاجــة االقتصــاد
الرأســمالي تأخــذ األســبقية .لــذا رأينــا مثــا بعــد أيــام مــن
دعــوة الرئيــس األمريكــي الــى مواجهــة التغيــر المناخــي
فــي مؤتمــر كالســكو ،يطلــب مــن منظمــة األوبــك زيــادة
انتــاج النفــط للحــد مــن ارتفــاع األســعار .ولنفــس الســبب
نجــد بــان انتــاج النفــط والغــاز والفحــم العالمــي تزدهــر
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وتصــل الــى مســتويات جديــدة بعــد تضائــل تأثيــر الوبــاء
علــى االقتصــاد.
يجــب العمــل حــاال والنضــال مــن اجــل كل اصــاح وقانــون
يســاهم فــي محاربــة التغيــر المناخــي مهمــا كان صغيــرا
وســلوك كل الوســائل النضاليــة التــي تحشــد أكبــر عــدد مــن
الجماهيــر مــن اجــل العمــل المناخــي فــي خضــم النضــال
مــن اجــل انهــاء النظــام .لألســف لــم يعــد لنــا المزيــد مــن
الوقــت .كل االنجــازات التــي حدثــت فــي ظــل الرأســمالية
فرضــت علــى هــذا النظــام مــن خــال نضــاالت مريــرة،
نفــس الشــيء ســينطبق علــى محاربــة التغيــر المناخــي.
اإلبقــاء علــى احتــرار دون  1.5والتــي هــي ســيئة ولكــن
يمكــن التعيــش معهــا يحتــاج الــى تغيــر هائــل فــي النظــام
االقتصــادي .يتوجــب علــى يطــرأ علــى االقتصــاد تغيــرات
هيكليــة ويجــب ان يطــرأ علــى نمــط الحيــاة تحــول جــذري
للغايــة علــى مــدى  30-20عامــا القادمــة وهــي مهمــة
صعبــة جــدا ولهــذا تحتــاج الــى نضــال جــرئ وفــوري.
يجــب ان يتــم حشــد كل الطاقــات واجبــار الســلطات للقيــام
بإجــراءات طارئــة كمــا يحــدث عندمــا تكــون الــدول فــي
وضــع الحــرب .يجــب ان ال نقبــل بالحجــج التــي تقــول
بــان هــذا االجــراء او ذاك ســوف يعــرض االقتصــاد
للخطــر او ســيكلف الكثيــر .علــى المــدى الطويــل عــدم
التصــرف هــو أغلــى الخيــارات فالتأخيــر يجعــل المشــكلة
أكثــر غــاء وأكثــر صعوبــة للمعالجــة .كمــا يجــب ان ال
تعتمــد الحلــول علــى اليــة الســوق .ان اليــة الســوق هــي
غيــر فعالــة فــي معالجــة التغيــر المناخــي مثــل الكثيــر مــن
المســائل األخــرى.
ليــس هنــاك حــل واحــد ســحري لمواجهــة التغيــر المناخــي
فــي ظــل الرأســمالية ،ولكــن يجــب ان يكــون تقليــل
االســتهالك باإلضافــة الــى االبتعــاد عــن الوقــود االحفــوري
أمــور أساســية لتحقيــق اجمالــي الصفــر مــن االنبعاثــات فــي
غضــون عقــد.

أزمة الهوية والصراع عليها . . .
* سمير عادل :
بــل إن الجــذر االجتماعــي المتمــدن والمتحضــر والتحرري
والثــوري يضــرب فــي عمــق تاريــخ العــراق الحديــث .اي
بعبــارة اخــرى بــأن مــن فــرض التراجــع علــى اإلســام
السياســي هــي القاعــدة االجتماعيــة ،وقــد حــاول بجميــع
مســاعيه هــذا اإلســام السياســي عــن طريــق القتــل
واالغتيــاالت ورعــب المليشــيات واقامــات المناســبات
الدينيــة حتــى فــي الجامعــات وتغييــر القوانيــن ومحاولــة
تشــريع قانــون العطــل الرســمية التــي تصــل إلــى  ١٥٢يــوم
أكثــر مــن  ٪٩٠منهــا عطلــة دينيــة وفضائياتهــا الممولــة
مــن جيوبنــا العمــال والموظفيــن والمتقاعديــن والعاطليــن
عــن العمــل ومســتفيدة مــن األرضيــة االجتماعيــة للحصــار
االقتصــادي والحملــة اإليمانيــة لنظــام صــدام حســين ،اال
ان حجــم فشــل تلــك المســاعي ،كان مريعــا ودخــل فــي
ســجل أرقــام غينيــس .وهــذا هــو ســر بحــث هــذه القــوى
عــن الهويــة ،فمــرة يظهــر حــزب الدعــوة وعمــوم مليشــيات
تحالــف فتــح بأنــه جــزء مــن (هويــة المقاومــة والممانعــة)
ومــرة أخــرى يظهــر مقتــدى الصــدر بانــه وطنــي عراقــي
و يتغنــى بالوطــن أكثــر مــن تغنــى ايــاد عــاوي وحســام

الرســام بــه ومــرة يتغنــى باإلســام واخــرى بالطائفــة.
واألكثــر ســخرية فــي هــذا المشــهد ،التنافــس فــي إصــدار
البيانــات بالدفــاع عــن قيــم اإلســام فــي العــراق ،بينمــا لــم
يقــل أي واحــد منهــم؛ ومــاذا عــن قيمــة اإلنســان الــذي
ســرقوه فــي وضــح النهــار و تركــوه عاريــا مــن كل
شــيء ،وعندمــا يغضــب فأمــا يقتــل برصــاص القناصــة أو
يــدرج فــي قائمــة  ٤ارهــاب .وبصلــة بالموضــوع نفســه
يشــترط اإلطــار التنســيقي (البيــت الشــيعي الجديــد) علــى
أن يكــون رئيــس الــوزراء القــادم متدينــا ،ويقصــد مثــل
شــخصيات ورجــاالت اإلســام السياســي الشــيعي ،متفنيــن
بالكــذب والوقاحــة والنفــاق والريــاء والمراوغــة ومحترفيــن
بأدائهــم فــي الســرقة والنهــب دون تــرك أيــة بصمــات .وهذا
ايضــا اي ان يكــون رئيــس الــوزراء متدينــا هــو جــزء مــن
الحفــاظ علــى الهويــة اإلســامية للمجتمــع العراقــي والقيــم
المجتمعيــة .ويــدل كل هــذا علــى حقيقــة وجــه اإلســام
الــذي يمثلــوه كل هــذه الســنوات وهــو الظلــم االقتصــادي
واالجتماعــي والسياســي والطائفــي والجنســي والدينــي
الــذي مارســوه ضــد جماهيــر العــراق.
ان هــذه الجماعــات تحــاول عبثــا تجديــد هويتهــا االســامية
فــي الزمــان والمــكان والخطــأ .إن الزمــان الخطــأ هــو
أن كل شــيء بــدأ يتغيــر حــول العــراق نحــو التحــرر

والعلمانيــة ،أمــا المــكان الخطــأ ،فانتفاضــة أكتوبــر أعــادت
المجتمــع العراقــي الــى جذورهــا المدنيــة والتحرريــة.
ان بيانــات حــزب الدعــوة وتغريــدات الصــدر ضــد حفلــة
محمــد رمضــان ليــس أكثــر مــن محاولــة يائســة ومضحكــة
وتثيــر الشــفقة حقــا علــى مســاعي هــذه الجماعــات إلعــادة
االعتبــار الــى هويتهــا اإلســامية ،التــي ال تختلــف فــي
ماهيتهــا االجتماعيــة داعــش.
بالنســبة لنــا نحــن الشــيوعيون واالشــتراكيون ودعــاة
الحريــة ،علينــا فضــح مــا وراء سياســات هــذه الجماعــات،
وتعبئــة المجتمــع إلقصــاء هــذه الجماعــات مــن حيــاة
المجتمــع وعبــر النضــال علــى فصــل الديــن عــن الدولــة
والتربيــة والتعليــم .ان هــذه الجماعــات مثــل الدعــوة
والصــدر ورجــاالت الديــن الصــف الثانــي العنصرييــن
الذيــن فشــلوا فــي إقنــاع مريدهــم بهويتهــم اإلســامية،
فتحولــوا الــى عنصرييــن بامتيــاز عندمــا وجهــوا االهانــات
الــى لــون محمــد رمضــان ،فهــم يبغــون مــن وراء كل هــذه
الضجــة فــي احتــكار حلــم وأمانــي وتطلعــات االنســان فــي
العــراق ،عبــر فــرض هويــة إســامية هــي نفســها متورطــة
بهــا .ولكــن والحــق يقــال ان مــدن العــراق تعلــم ،بــأن تحمــل
هويــة تالفــة وممزقــة افضــل مــن ان ال تحمــل أيــة هويــة،
وانــت تعبــر المفــارز والســيطرات األمنيــة.
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أهالي الناصرية  ،لم يمنعوا المطربة (رحمة رياض)
* أحمد عبد الستار :
تقــول األخبــار المحليــة فــي المدينــة بــأن :الجامعــة
الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا األهليــة فــي مدينــة
الناصريــة قــد ألغــت حف ـاً كانــت تنــوي إقامتــه تحفيــزا ً
للســياحة تشــترك بــه الفنانــة رحمــة ريــاض.
وأوضــح مصــدر الخبــر ،إن اإللغــاء جــاء بعــد «وجهات
النظــر التــي طرحهــا أهالــي الناصريــة لــكادر الجامعــة
الوطنيــة بخصــوص هــذا الحفــل «.
كل شــخص مــن أهالــي الناصريــة ومــن باقــي المــدن
العراقيــة يتمتــع بقليــل مــن التمييــز والفطنــة ،يعــرف
بــأن المنــع لــم يكــن قــد جــاء مــن أهالــي المدينــة ،وال
نــزوالً عنــد وجهــات نظرهــم .ألن الناصريــة معروفــة
لــدى جميــع العراقييــن كونهــا مدينــة تشــتهر بالغنــاء
والمغنيــن ،وبيــن أبنائهــا عُــرف الغنــاء كتعبيــر عــن
األوجــاع والمعانــاة ،وقدمــت علــى مــدى تاريخهــا
ومنــذ نشــأتها كمدينــة عراقيــة ،قامــات غنائيــة يشــار
لهــم بالبنــان غطــى عطائهــم الفنــي المميــز الســاحة
الفنيــة العراقيــة علــى مــدى عقــود كثيــرة .وكمــا عُرفــت
بالغنــاء والمغنيــن والملحنيــن وكتّــاب األغنيــة ال ُمجيديــن
عُرفــت كذلــك بألــوان الفنــون واآلداب والعطــاء الفكــري
والسياســي الثــر.
وخصوصــا ً الجيــل المعاصــر مــن شــابات وشــباب
الذيــن خاضــوا منازلــة شرســة ضــد النظــام المتخلــف
والدمــوي الحاكــم فــي مأثــرة أكتوبــر وسـ ّ
ـطروا بطولــة
عرفهــا القاصــي والدانــي ،مــن أجــل التمتــع بحيــاة
كريمــة ومباهجهــا وفــي مقدمتهــا الغنــاء والمطربــة
رحمــة ريــاض بالــذات التــي يعرفونهــا ويحبونهــا أكثــر
مــن أبيهــا الراحــل ريــاض أحمــد.
المنــع حتمــا ً قــد جــاء مــن قبــل كــوادر وموظفــي
الجامعــة ،وغالبيتهــم مــن اإلســاميين المنتميــن
لألحــزاب والميليشــيات المتســلطة ،مثــل مــا حصــل قبــل
أعــوام عندمــا قامــوا بتفجيــر عبــوة صوتيــة أمــام المطعــم
اللبنانــي فــي الناصريــة وعلــى رؤوس اإلشــهاد أمــام
المجتمــع والشــرطة ،علــى أثــر دعــوة أصحــاب المطعــم
المطــرب الكبيــر حســين نعمــة إلقامــة حفــل االفتتــاح فــي
المطعــم المذكــور .ألن الغنــاء والطــرب مــن المحرمــات
لديهــم ،ومنعــه بالقــوة المميتــة مــن المحلــات ،انطالق ـا ً
مــن المســؤولية الشــرعية وللحفــاظ علــى الديــن ،دينهــم
الــذي خبــره العراقيــون جيــداً.
إنهــا فرصــة مؤاتيــة لهــم ،اســتغلوها للــرد علــى
التوجهــات المدنيــة والتحرريــة التــي انفتحــت أبوابهــا
علــى ســعتها ،وانطلقــت بــا حــدود مــع مــد انتفاضــة
أكتوبــر الجــارف ،الــذي زعــزع أركان ســلطتهم المقيتــة
وظالميتهــم .تحــت حجــج الوفيــات الجاهــزة ،والتــي
مــأوا معظــم أيــام الســنة بمناســباتها ،وجعلــوا منهــا
تعطيــل للحيــاة ،والســيطرة علــى المجتمــع بدعــوى
التقديــس والموعظــة.
إنهــم يمنعــون الغنــاء إلدراكهــم إن المجتمــع فــي
الناصريــة ،قــد عافــت نفســه قالــب حكمهــم المبغــوض،
وإن المجتمــع يتجــه بعيــدا ً عنهــم وعــن أباطيلهــم الدينيــة
التــي ال خيــر يرتجــى مــن ورائهــا ،وهنــا يصبــح
وجودهــم ال داعٍ لــه وال ضــرورة بنظــر األغلبيــة
الكاســحة مــن جماهيــر العــراق والمدينــة ،والبــد إذن
مــن انتهــاز فرصــة مــا والتشــبث بهــا لكــي ال تفلــت مــن
أيديهــم الســلطة ،وكانــت مناســبة حضــور رحمــة ريــاض

للناصريــة ،واالســتعراضي محمــد رمضــان فــي بغــداد،
وجــرد
الــذي أثــارت حفلتــه حفيظتهــم هــو اآلخــر،
ّ
عــدد منهــم علــى عجــل ســيف (االصــاح ومكافحــة
الفجــور) (والمحافظــة علــى الثوابــت الدينيــة واالخالقيــة
للمجتمع)...الــخ.
يعتبــر الديــن المســيس مــن أخطــر أنــواع الضغــط
الروحــي الــذي يؤثــر علــى الجماهيــر المســحوقة بالفقــر
والعزلــة ،وحمــل الجماهيــر بالتعلــق باإليمــان مــن أجــل
الفــوز بالنعيــم الســماوي ،وكمــا يقــول كارل ماركــس:
«المعانــاة الدينيــة هــي التعبيــر عــن معانــاة حقيقيــة
واحتجــاج ضدهــا .الديــن هــو زفــرة اإلنســان المظلــوم
وكيــان الظــروف المعــدوم الــروح ،إنــه أفيون الشــعب»؛
الــذي يعــرف كيــف يســتغله رجــال الديــن مــن أجــل هــذه
المهمــة بالــذات ،كممثليــن للطبقــة الرأســمالية الروحييــن،
فــي إقنــاع الجماهيــر بالعبوديــة وأن يضحــوا بإنســانيتهم
وســعادتهم مــن أجــل نعيــم األســياد األرضــي .وعندمــا
يفشــل أي إقــرار بالضــرورة الدينيــة ســيلجأ االخيــرون
إلــى اإلرهــاب العلنــي والمكشــوف ،كمــا يحصــل حالي ـا ً
مــع بــدأ هــذا الفصــل الجديــد.
يلجــؤون إلــى كل الوســائل ســوا ًء عــن طريــق اإلحــراج
أو بواســطة العنــف الســافر ،لفــرض التديــن القســري
علــى اآلخريــن ،ويدعونهــم للصبــر بأمــل الحصــول
علــى المثوبــة فــي الســماء ،ويتركــوا حقوقهــم علــى
األرض ،وال يجادلــوا فــي أســباب معاناتهــم الملموســة.
البرلمــان العراقــي بعــد مجــزرة الشــمري ،أعلــن إن
الناصريــة مدينــة منكوبــة .ومــن يــا تــرى كان الســبب

فــي نكبتهــا ؟ ســوى أحــزاب النظــام الحاكــم وميليشــياته
اإلجراميــة ،والــذي تقــف ورائــه مراجــع الديــن وتحميــه
بخطــب الجمعــة المتتاليــة ،الفارغــة مــن كل معنى يخص
الحريــق الــذي يتعــرض إليــه شــبان االنتفاضــة وحقوقهــم
المشــروعة .واآلن شــحذ كل طــرف مــن األطــراف
العاملــة بالديــن أنيــاب (التقــوى) ضــد المظاهــر التــي
يدعونهــا فجــوراً ،مســتغلين مناســبات احتفاليــة ،لتذكرين
اآلخريــن بوجودهــم وســطوتهم الغاشــمة علــى المجتمــع،
بعــد إن كاد يُــدرس هــذا الوجــود فــي الرغــام أيــام
انتفاضــة أكتوبــر.
البطالــة المليونيــة ال تعنيهــم ،بــل يهــددون بمظاهــرات
مليونيــة ضــد حفلــة اســتعراضية ،والفســاد ونقــص
الخدمــات وجــداول كاملــة مــن الفشــل ،علــى النــاس أن
تغــظ الطــرف عنهــا وتلتفــت إلــى دينهــم الماســكين هــم
بزمامــه ،كمؤسســة ربحيــة .لكــن إعــادة إنتــاج مشــرعهم
المســتهجن هــذا وتجديــد وجودهــم عــن طريقــه علــى قمة
الســلطة ،أســتطم بجــدار مــن النقــد الــاذع واإلصــرار
الجماهيــري ،علــى ســلوك ســبيل مســتقل آخــر بعيــد عــن
ســلطتهم ،والوعــي بأحابيلهــم الرخيصــة.
وعلــى رأي أحــد المتهكميــن علــى قــرار منــع حفــل
رحمــة ريــاض أحمــد بالقــول »:اذا منعــوا رحمــة رياض
اليــوم ...فكيــف لهــم أن ينســونا أيقونــات الغنــاء مــن أقــدم
مطــرب بالعــراق خضيــر حســن ناصريــة وداخــل حســن
وحضيــري ابــو عزيــز وناصــر حكيــم وحســين نعمــة
وكمــال محمــد وطالــب القــره غولــي ،وصبــاح الســهل
ومئــات مــن المغنيــن الجــدد والقدمــاء.»...

