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الع ـراق هــو نفــس العمليــة السياســية.
ثــاين املشــاهد التــي هــي بحــق كوميديــة وهــي
املبــادرات التــي تعلنهــا اطـراف البيــت الشــيعي
بــن الفينــة واالخــرى ،والتــي ليــس أكــر مــن
عمليــة لكســب الوقــت وطمــس ماهيــة الـراع
عىل املكاســب والحصــص .فمهلة الصــدر أربعون
يومــا التــي أطلقهــا كانــت ومــا زالــت تعبــر عن
انســداد أفــق تشــكيل الســلطة والتفــرد بهــا مــن

والحوارات التلفزيونية ،إمنا يبعث عىل أقل ما
يوصف بكوميديا هزيلة وتثري االشمئزاز ،بكل
تالوينه وشخصياته ومحلليه واطرافه واحزابه وقواه
السياسية.
أول املشــاهد الهزليــة لذلــك املشــهد؛ جهــود
حثيثــة أنفقهــا العديــد مــن املثقفــن واصحــاب
اقــام ،الــذي يســوقون انفســهم عــى إنهــم
ليرباليــون ودميقراطيــون ،بإعــادة الربيــق للعملية
السياســية بعــد انتخابــات  ١٠ترشيــن األول
العــام املــايض وخاصــة عندمــا قاطعتهــا أكــر
مــن  ٪٨٢مــن جامهــر العـراق .فــكل جهودهــم
صبــت بالتقريــع وإلقــاء اللــوم عــى مــن قاطــع
االنتخابــات ،وبــأن التغيــر الجــذري كان ممكنــا
لــو حصــل مــا يســمى باملســتقلني عــى عــدد
كبــر مــن املقاعــد ،متناســن مثــل النعامــة التــي
تطمــس راســها بالوحل بــأن صناديــق االنتخابات
مل ولــن تحســم يومــا مــا مســالة الســلطة يف
الــرق األوســط ويف ظــل األنظمــة السياســية
االســتبدادية التابعــة لإلمربياليــة ،فــا بالــك يف
عـراق املليشــيات ،فاالنتخابــات ليســت أكــر من
مرسحيــة ســمجة ترفــع ســتارها كل فــرة زمنيــة،
لصياغــة جديــدة للعمليــة السياســية تتــاءم مــع
املتغـرات االقليميــة والدوليــة اكــر مــا يحــدث
مــن متغ ـرات محليــة .واولئــك الفطاحــل مــن
الليرباليــن وبســبب منهجهــم الفكــري الــذي ال
ميكــن أن يــروا غــر وقــع أقدامهــم ،ال ينظــرون
بــأن التغيــر ممكــن خــارج العمليــة السياســية،
يف الوقــت الــذي ،ان كل االزمــة السياســية التــي
تــازم املشــهد الســيايس منــذ غــزو واحتــال

قبلــه تحــت عنــوان حكومــة االغلبيــة ،وكانــت
املهلــة املذكــورة فرصــة إلعــادة التفكــر وعقــد
املفاوضــات خلــف الكواليــس وفســح املجــال
لتدخــل القــوى اإلقليميــة والدوليــة التــي متســك
باملعادلــة السياســية العراقيــة ،عــى ولعــل
تجــد مخرجــا لحــل ازمــة الســلطة ،وهــو يــدرك
أي الصــدر جيــدا بالرغــم تشــكيله كتلــة (إنقــاذ
الوطــن) مــن  ١٧٦مقعــد مل يســتطع تشــكيل
الحكومــة ،فهــل يعقــل بــأن اإلطــار التنســيقي
الــذي ســخر كل االمــوال التــي رسقهــا ونهبهــا
لــراء ذمــم مــا يســمى باملســتقلني لالنضــام
إليــه يك يعــوض عــدد املقاعــد الــذي خرسهــا يف
االنتخابــات ،بإمكانــه تشــكيل حكومــة! أما اإلطار
التنســيقي ،فلــم تكــن مبادرتــه التــي اعلنهــا يف
اول ايــام العيــد ،تختلــف عــن املبادرات الســابقة
والتــي دقــت طبولــه االعالميــة لنقاطــه التســعة؛
قانــون انتخابــات جديــد ومفوضيــة جديــدة
وســن قانــون النفــط والغــاز لتنظيــم العالقــة
بــن بغــداد واربيــل وادراج قــوات البيشــمركة
يف القــوات املســلحة..الخ التــي تربزهــا كل كتلــة
سياســية عندمــا تشــتد االزمــة السياســية .املبادرة
مل تكــن أكــر مــن جعجعــة إعالمية لــذر الرماد يف
العيــون وحجــب الحقيقــة التــي تختفــي ورائهــا
وهــي انقــاذ حصــة املكــون االكــر الشــيعي
بشــكل عمــي وســيايس أو كــا يف تســميتها
الجديــدة املكــون األكــر املجتمعــي بعــد انقاذها
قانونيــا بفضــل املحكمــة االتحاديــة التــي افتــت
بحضــور ثلثــي أعضــاء الربملــان النتخــاب رئيــس
الجمهوريــة .أمــا املبــادرة االخــرة للصــدر والتــي
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إن أفضل

املســتمرة التــي تدخــل اآلن عامهــا الثالــث ،يف حــن

مقياس

أن تغــر املنــاخ وزيــادة الهشاشــة والـراع يشــكالن

لنجاح

رضرا مســتمرا للنــاس يف جميــع أنحــاء العــامل.

أي نظام

يــؤدي االرتفــاع الحــاد يف أســعار الســلع األساســية

اقتصادي

ونقــص اإلمــدادات إىل زيــادة الضغــط عــى األرس

هو مدى

يف جميــع أنحــاء العــامل ودفــع ماليــن آخريــن إىل

قدرته

الفقــر .ويعــد الخطــر األكــر عــى افقــر البلــدان

عىل توفري

التــي تســتأثر بحصــة كبــرة مــن االســتهالك مــن

الحاجات األساسية للسكان التي يحكمها .يعترب

الــواردات الغذائيــة ،ولكــن الضعــف يتزايــد برسعــة

الغذاء أحد اهم هذه الحاجات األساسية .من جهة

يف البلــدان املتوســطة الدخــل  ،التــي تســتضيف

أخرى ان حيوية وديناميكية النظام تقاس بقدرته

غالبيــة فقـراء العــامل .وتشــر تقديرات البنــك الدويل

يف التعامل مع االزمات التي قد تحدث بشكل

إىل أنــه مقابــل كل زيــادة يف أســعار املــواد الغذائيــة

متزامن وتوفري الحاجات األساسية حتى يف ظل تلك

مبقــدار نقطــة مئويــة واحــدة ،يتعــرض  10ماليــن

االزمات .تواجه البرشية يف العامل اجمع اليوم خطر

شــخص للفقــر املدقــع يف جميــع أنحــاء العــامل».

نقص وغالء املواد الغذائية األساسية بشكل كاريث.

لقــد رصحــت منظمــة الفــاو ،منظمــة الغــذاء

أصــدر رئيــس مجموعــة البنــك الــدويل ديفيــد

والزراعــة العامليــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف الشــهر

مالبــاس  ،واملديــرة اإلداريــة لصنــدوق النقــد

املــايض بــان أســعار املــواد الغذائيــة قــد ترتفــع

الــدويل كريســتالينا جورجيفــا  ،واملديــر التنفيــذي

مبقــدار  %20بســبب ال ـراع يف أوكرانيــا .اذ ســجل

لربنامــج األغذيــة العاملــي ديفيــد بيســي

مــؤرش أســعار الحبــوب التابــع للفــاو ارتفــاع مبقــدار

 ،واملديــر العــام ملنظمــة التجــارة العامليــة

 %17يف شــهر مــارس يف حــن ارتفــع مؤرشهــا ألســعار

نغــوزي أوكونجــو إيويــاال بيــان مشــرك يف 13

الزيــوت النباتيــة مبقــدار  %23وهــي اكــر ق ـراءات

نيســان  2022يدعــون إىل اتخــاذ إجــراءات

يف تاريــخ هــذه الهيئــة .لقــد قفــزت أســعار الغــذاء

منســقة وعاجلــة بشــأن األمــن الغــذايئ العاملــي.

العامليــة مبقــدار  %13يف مــارس وهــو ســجل قيــايس

ونقــل بــان اإلجـراءات املقرتحــة ملســاعدة البلــدان

جديــد عندمــا تســبب الحــرب يف أوكرانيــا باضطراب

الضعيفــة تشــمل توفــر اإلمــدادات الغذائيــة

يف أســواق الزيــوت الغذائيــة والحبــوب حســب فاو.

الطارئــة ومــد الدعــم املــايل لــأرس والبلــدان؛

وهــذا جــاء بعــد زيــادة قياســية يف أســعار الغــذاء

وتســهيل التجــارة دون عوائــق ؛ واالســتثامر

العامليــة يف شــهر شــباط أي مبقــدار  .%20.7فبنهايــة

يف اإلنتــاج الغــذايئ املســتدام واألمــن الغــذايئ

شــهر نيســان ســيكون أكــر مــن ثالثــة مليــار

ويدعــو هــؤالء القــادة املجتمــع الــدويل إىل

نســمة يعيشــون يف الفقــر حســب االحصائيــات

دعــم البلــدان الضعيفــة مــن خــال تقديــم

الرســمية ،ولكــن الرقــم الحقيقــي هــو اكــر بكثــر.

ُمنــح لتغطيــة االحتياجــات التمويليــة العاجلــة.

ان القــاء نظــرة بســيطة عــى االزمــات التــي

ان صــدور مثــل هــذا البيــان قبــل عقــود كان

تــؤدي والتــي ســتفاقم نقــص وغــاء املــواد

ســيعترب نســج مــن الخيــال .ال ميكــن ألكــر

الغذائيــة يبــن بشــكل واضــح كيــف ان منــط

نقــاد النظــام الرأســايل رشاســة مــن توجيــه

اإلنتــاج الرأســايل قــد وصــل اىل طريــق مســدود.

رضبــة اىل مكانــة النظــام الرأســايل أكــر مــن

تعتــر أوكرانيــا مصــدر مهــم للقمــح والــذرة

حقيقــة ان مثــل هــذا البيــان صــدر عــن

والشــعري وزيــت عبــادة الشــمس فهــي تــزود العــامل

رؤســاء أكــر مؤسســاته يف  .2022يقــول البيــان.

ب  %11مــن القمــح وتعتــر اكــر مصــدر لزيــت

«إن العــامل يهتــز بســبب األزمــات املتفاقمة .تضيف

عبــادة الشــمس فهــي مســؤولة عــن انتــاج %46

تداعيــات الحــرب يف أوكرانيــا إىل جائحــة كوفيــد19-

مــن اإلنتــاج العاملــي والتدخــل العســكري الــرويس
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أزمة الغذاء دليل آخر على وصول النظام
الرأسمالي إلى طريق مسدود!
توما حميد
قــد أعــاق بشــكل كبــر اعــال زراعــة وحصــاد وتوزيــع هــذا الزيــت

ســوق زيــت الطعــام مــن جديــد .وهنــاك نقــص يف االيــدي العاملــة

واوقــف صــادرات أوكرانيــا عــن طريــق البحــر األســود يف حــن تعتــر

التــي تعمــل يف انتــاج زيــت النخيــل يف ماليزيــا التــي تنتــج  %25مــن

يُعتــر القمــح وزيــت الطبــخ حاجــات أساســية ال ميكــن االســتغناء

روســيا ثــاين اكــر منتــج لزيــت عبــادة الشــمس فهــي تصــدر  %23مــن

هــذا الزيــت عامليــا بســبب الوبــاء .مــن جهــة أخــرى قامــت األرجنتــن

عنهــا .ســيحدث يف األشــهر القليلــة القادمــة ارتفــاع حــاد يف أســعارها

املعــروض العاملــي ،وتقــوم اوروبــا مبقاطعــة رشاء الزيــت مــن روســيا.

التــي هــي أكــر مصــدر لزيــت الصويــا بوقــف الصــادرات لفــرة وجيزة

مــع احتــال حــدوث نقــص حــاد مــا يعنــي ان البرشيــة تواجــه خطر

أي ينتــج حــوايل  %70مــن هــذا الزيــت يف هذيــن البلديــن التــي منــع

يف شــهر مــارس و ســوف تصــدر كميــات اقــل منــه نتيجــة لفصــل

كارثــة مل نشــهدها مــن قبــل .لقــد أكــد رئيــس البنــك الــدويل ،ديفيــد

بشــكل واخــر مــن الوصــول اىل األســواق العامليــة .لــذا هنــاك زيــادة

زراعــي ســيئ ووضعــت رضيبــة مقــداره  %33عــى الصــادرات من اجل

مالبــاس هــذا االمــر اذ قــال «العــامل يواجــه «كارثــة إنســانية» وســوف

هائلــة يف اســعار تلــك البضائــع .تشــكل اربعــة أنــواع مــن الزيــوت

تخفيــض التصديــر .كــا شــهدت كنــدا التــي تعتــر أكــر مصــدر لزيــت

يكــون التأثــر اكــر عــى الفقــراء الذيــن ســيأكلون اقــل وســوف

النباتيــة  %87مــن زيــوت الطبــخ التــي تســتهلك عامليــا ،حيــث ميثــل

الكانــوال انخفــاض املحصــول نتيجــة الجفاف الــذي رضب كندا يف 2021

يكــون لهــم أمــوال اقــل لرصفهــا عــى أمــور أخــرى مثــل التعليــم».

زيــت النخيــل  %34مــن مجمــوع كل الزيــوت وزيــت فــول الصويــا

وعانــت اوروبــا مــن تلــف يف محاصيــل زيــت الكانوال يف نفس املوســم.
ان خطــر املجاعــة يف األشــهر القليلــة القادمــة هــو خطــر يهــدد حيــاة

 ،%29و زيــت اللفــت (الكنــوال)  %14وزيــت عبــادة الشــمس .%10
ان ارتفــاع األســعار ال يقتــر عــى البضائــع التــي تتأثــر

ولهــذه العوامــل ،ارتفعــت أســعار الزيــوت النباتيــة يف شــهر مــارس

مئــات املاليــن ،يف حني يجــد النظام رضورة يف رصف أكــر من  2ترليون

باألزمــات ،اذ عندمــا حــدث نقــص يف زيــت عبــادة الشــمس،

فقــط حــويل  % 23وســوف نشــهد ارتفــاع أكــر حــدة يف اســعارها يف

دوالر عــى التســلح يف  2021وســوف تــرف أمريــكا واوروبــا وحدهــا

اجــر املســتهلكني عــى التوجــه اىل البضائــع البديلــة مثــل

االشــهر القليلــة القــادة نتيجــة تأثــر الحــرب وحظــر التصديــر مــن

اكــر مــن  20ترليــون دوالر يف العقــد القــادم عىل املســائل العســكرية.

زيــت النخيــل وزيــت الصويــا وزيــت بــذور اللفــت ( الكانــوال).

اندونيســيا واالرجنتــن .وهنــاك ارتفــاع كبــر يف اســعار القمــح نتيجــة

مل تعــد البرشيــة بحاجــة اىل دالئــل جديــدة عــى وصــول كل النظــام

ومبــا ان هنــاك كميــة محــدودة مــن هــذه املــواد فــان زيــادة الطلــب

توقــف صــادرات القمــح مــن أوكرانيــا .وتفاقمــت أســعار الغــذاء

الرأســايل اىل طريــق مســدود .لقــد بــات واضحــا بــان مســألة اإلطاحة

يــؤدي اىل ارتفــاع يف اســعراها .ونتيجــة ارتفــاع أســعار زيــوت الطبــخ

بشــكل عــام بســبب الزيــادة الهائلــة يف ســعر الغــاز الطبيعــي ،وهــو

بهــذا النظــام هــي مســألة فورية وهــي مهمة الطبقــة العاملــة وحدها

قــررت اندونيســيا وهــي اكــر مصــدر لزيــت النخيــل يف العــامل حيــث

مكــون رئيــي لألســمدة النيرتوجينيــة .وســيكون لنقــص املعــروض

التــي تتحمــل وزر فشــل هــذا النظــام .يجــب ان يكــون النضــال ضــد

تنتــج  %60مــن زيــت النخيــل الــذي هــو ارخــص الزيــوت الغذائيــة

العاملــي مــن االســمدة تأثــر هائــل عــى األســعار يف املســتقبل

الحــرب والعســكرتارية ،والتضخــم والجــوع منصــة لشــن نضــال أوســع

واكرثهــا اســتخداما وقــف الصــادرات اىل الخــارج بشــكل كيل مــن اجل

القريــب اذ ان اكــر األرايض الزراعيــة الخصبــة يف العــامل وخاصــة يف

مــن أجــل قلــب هــذا النظــام التي بــات يحــدد مصــر البرشيــة برمتها.

ضــان توفرهــا ورخصهــا يف الســوق املحــي ،وهــو االمــر الــذي هــز

أوروبــا تــم انهاكهــا وهــي ال تنتــج الكثــر بــدون وجــود االســمدة.

كوميديا المشهد السياسي العراقي.
سمير عادل.

هــي االكــر هزليــة مــن بقيــة املبــادرات الســابقة الفاشــلة،
هــي تكليــف املســتقلني بتشــكيل الحكومــة رشط عــدم
مشــاركة اإلطــار التنســيقي فيهــا .وهــذه محاولــة فاشــلة اخرى
مــن قبــل الصــدر إلغ ـراء مــن تــم رشائهــم مــن مــا ســموه
باملســتقلني واعادتهــم اىل الركــب املؤمــن أو قطــع الطريق أمام
االطــار التنســيقي يف مواصلــة رشاء مــا تبقــى منهــم ،كتحصيــل
حاصــل تــدرج هــذه العمليــة يف خانــة كوميديــا املبــادرات.
و املشــهد الهــزيل اآلخــر هــو زيــارة الحلبــويس رئيــس الربملــان
إىل إي ـران قبــل أيــام  ،لحــل عقــدة األزمــة السياســية .وهــذا
الحلبــويس الــذي ظــل مــع الصــدر والكاظمــي يعزفــون عــى
لحــن نشــيد موطنــي وســيادة العـراق واســتقالليته وقراراتــه
الســيادية وبعــدم جــواز التدخــل بالشــأن الســيايس العراقــي،
يشــد الرحــال للتوســل اىل مــايل اي ـران للضغــط عــى البيــت
الشــيعي املتهــاوي يك يتنــازل عــن بعــض مكاســب ونفــوذ
الســلطة للصــدر وكتلتــه التي تحاول أن تغــرد يف املحيط العريب

واالمرييك .و الحلبويس مل يقم بزيارته تلك دون موافقة أطراف
تحالفــه الثــايث وهــم الصدر-البارزاين-الحلبــويس والخنجــر.
هــذا الوضــع الــذي ميــر بــه العــراق هــو وضــع انتقــايل،
وفشــل جميــع املبــادرات السياســية وفشــل تشــكيل حكومــة
وفشــل االنتخابــات هــو تعبــر عــن احتــدام الــراع بــن
مرشوعــن وعــدم قــدرة أي منهــا يف إزاحــة اآلخــر ،وهــا
مــروع الحــاق العـراق مبعســكر إيـران الــذي يســمي نفســه
باملقاومــة واملامنعــة ،ويجــدر بالذكــر أن قصــف املنطقــة
الخــراء متزامنــا بأيــام بقصــف محيــط مدينــة اربيــل،
بقــدر انــه رســالة اىل الكاظمــي إليقــاف هجــوم الجيــش
العراقــي بطلــب مــن تركيــا لطــرد حــزب العــال الكردســتاين
الــريك مــن مدينــة ســنجار واملحتمــي مبليشــيات الحشــد
الشــعبي ،بنفــس القــدر ســيكون محصلــة ذلــك القصــف
تحريــك امليــاه الراكــدة يف املشــهد الســيايس .امــا املــروع
الثــاين هــو مــروع الكاظمــي وكاد ان يدفــع حياتــه مثنــا

لــه مثــل رفيــق الحريــري ويقــف خلفــه التحالــف الثالثــة
املذكــور ،واعــادة العــراق اىل حاضنــة “األمــة العربيــة”.
واخ ـرا ان كل هــذا ال ـراخ والعويــل يف الفضائيــات ومواقــع
التواصــل االجتامعــي والصحــف حــول االنســداد الســيايس
والركــود الســيايس الــذي يخيــم عــى املشــهد الســيايس
العراقــي ،باإلمــكان تلخيصــه يف ســؤال؛ هــل كان الوضــع
الســيايس يف العــراق مختلفــا قبــل هــذا (الركــود الســيايس
أو االنســداد الســيايس) ومنــذ تشــكيل مجلــس الحكــم
بقيــادة بــول برميــر الرئيــس املــدين لالحتــال منــذ عــام
 ٢٠٠٣وحتــى انتخابــات أكتوبــر ٢٠٢١؟ الجــواب عليــه
ال يحتــاج إىل أي عنــاء ،فاملــرء يصــل بســهولة إىل اســتنتاج
أن مــا يحــدث يف املشــهد الســيايس هــو كوميديــا هابطــة
باملعنــى املطلــق وبحاجــة اىل اســدال الســتار عليهــا.

3
رسالة األول من أيار  ٢٠٢٢للعالم.
عادل أحمد
يف بدايــة االزمــة االقتصاديــة
التــي عصفــت بالعــامل عــام
 ، ٢٠٠٨تحــدث قــادة الــدول
الصناعيــة الكــرى ،بــان
النظــام الرأســايل اســتنفد
كل الطــرق ،مــن اجــل إيجــاد
الحلــول للحفــاظ عــى هــذا
النظــام وســأل بوتــن آنــذاك
القــادة السياســيني ،اذن مــا هــو البديــل الــذي يجــب ان يحتــل
مكانــة النظــام الحــايل؟ ومل يحصــل عــى اإلجابــة عــى االطــاق .كان
بوتــن يقصــد جميــع الحلــول الليرباليــة وصلــت اىل نهايتــه إلدامــة
الرأســالية ويجــب إيجــاد طريــق إلنقــاذ النظــام الرأســايل العاملــي.
ومنــذ ذلــك الوقــت تحــاول كل دول العــامل ان تنقــذ نفســها يف الغــرق
وان تجــد مكانــة فيــا يحصــل للعــامل يف القــرن الواحــد والعرشيــن.
ان مــا يحصــل اليــوم يف العــامل ،مــن حــرب أوكرانيــا وتكتــل الناتــو
والحــرب االقتصاديــة واصطفــاف االقتصــادات العــامل يف الــرق
والغــرب ،هــي بــوادر عــامل يســود فيــه الغمــوض وعــدم اليقــن يف
مســتقبل النظــام الرأســايل .ان مــن املعــروف بــان النظــام الرأســايل
ال يهمــه أي يشء ســوى الربــح وتراكــم الــروة ومــن اجــل هذا مســتعد
ان يرســل ماليــن مــن البــر اىل حافــة املجاعــة والفقــر والقتــل
والدمــار ومســتعد ان يــرف مئــات املليــارات آلالتهــا العســكرية
والحربيــة فقــط ألجــل تقســيم العــامل مــن جديــد فيــا بينهــم .ان
الغمــوض وانعــدام الرؤيــة الواضحــة لــدى الطبقــة البورجوازيــة
ملســتقبل عمليــة الرأســال تدفــع العــامل نحــو مصــر مجهــول.
ويف الجانــب االخــر مــن العــامل الرأســايل أي عــامل الطبقــة العاملــة

والجامهــر الكادحــة  ،توجــد محاولــة وطريقــة أخــرى ومغايــرة عــن
الطبقــة البورجوازيــة وهــي إيجــاد طريــق اخــر وبديــل اخــر عــن
العــامل وهــي عــامل الرفــاه والســام واالخــوة لجميــع ســاكني العــامل.
وان هــذه املحاولــة وان تكــن موجــودة دامئــا عــى طــوال تاريــخ
النظــام الرأســايل ولكــن يف ظــل االزمــة الحاليــة للنظــام الرأســايل
وبعــد العــامل الوبــايئ لكورونــا  ،ظهــرت اىل امليــدان الحركــة العامليــة
العامليــة بقــوة .ان النظــرة الرسيعــة اىل تظاهــرات األول مــن آيــار
املليونيــة يف جميــع انحــاء العــامل تثبــت الحقيقــة بــان العــامل متعطــش
اىل البديــل العــايل لقيــادة العــامل .ان باإلضافــة اىل حضــور املاليــن يف
مسـرات وتظاهـرات األول مــن أيــار  ،ظهــرت الشــعارات واملطالبــات
العامليــة ،القســم األكــر مــن هــذه الشــعارات كانــت شــعارات أمميــة
تخــص األوضــاع والحــروب والخــوف مــن الحــروب النوويــة وعــدم
اســتخدام االقتصــاد كســاح الــذي تدفــع مثنــه باألســاس الطبقــة
العاملــة والجامهــر الكادحــة .ان ارتفــاع اســعار املــواد الغذائيــة
واالساســية املســتمر وإن التضخــم والخــوف مــن فقــدان فــرص العمــل
يف ازديــاد متواصــل … هــذه هــي حالــة األوضــاع يف جميــع انحــاء
العــامل ولهــذا بالــرورة تتوافــق الشــعارات واملطالبــات العامليــة
يف كل مــكان ويرفــع بصــوت واحــد وبنــرة واضحــة ومبناســبة
واحــدة وهــي األول مــن أيــار يــوم التضامــن العاملــي للعــال.
اثبــت األول مــن آيــار يف جميــع انحــاء ألعــامل لهــذه الســنة الحضــور
امليــداين للطبقــة العاملــة يف مواجهــة وحشــية الهجــات ورشاســة
الطبقــة البورجوازيــة الرببريــة بحــق البرشيــة .واتحــدت األصــوات
وبينــت بانــه ال ميكــن االســتغناء عــن القــوة الطبقيــة للطبقــة العاملــة
يف تغــر األوضــاع وانــه آن األوان للوقــوف بصــف واحــد وتحــت رايــة
واحــدة وهــي األمميــة بوجــه النظــام الرأســايل .وان العــامل شــهد يف

األول مــن أيــار صبغــة عامليــة واالش ـراكية والتــي قــل نظريهــا منــذ
ســنني خلــت ،وان ادامــة هــذه األجــواء واســتمراريتها يــؤدي اىل ابـراز
البديــل االشـرايك والعــايل مــرة أخــرى اىل الســطح الســيايس العاملــي.
وان الــذي تــرك عــدم الجــواب ،مــن قــادة الطبقــة الربجوازيــة عندمــا
توجــه اليهــم بوتــن عــن البديــل النظــام الرأســايل بالســؤال أعــاه.
أجابــت عليــه الطبقــة العاملــة واالشــراكيون هــذه الســنة يف األول
مــن أيــار بــكل وضــوح :بــأن ليــس هنالــك بديــل غــر البديــل العــايل
واالشــرايك إلنهــاء معانــاة البرشيــة مــن الحــروب والجــوع والفقــر
والبطالــة وتفــي االم ـراض وانعــدام الحقــوق وانعــدام املســاواة بــن
جميــع البــر .ان عــامل خــايل مــن الركــض وراء األربــاح وعــامل خــايل
مــن إســتغالل االنســان لإلنســان وعــامل يكــون مســتقبل البرشيــة
يف رفاهيــة مســتمرة ال ميكــن اال يف عــامل االشــراكية والشــيوعية
والتــي تجعــل مــن اإلنتــاج يف خدمــة حيــاة وكرامــة البرشيــة.
ان االهتــام بالعــامل العــايل يف العــراق يبــدأ مــن األول مــن
أيــار ويــوم املــرأة وإيجــاد منظــات عامليــة قويــة وتظاهــرات
واالحتجاجــات العامليــة اليوميــة وإيجــاد جرائــد عامليــة ومقــرات
العــال والبيــوت العامليــة لتجمــع العــال والقــادة العامليــن
والنــدوات العامليــة حــول ســبل النهــوض العــايل وتبــادل اآلراء وخلق
األجــواء العامليــة والنضاليــة مــن ركــب بالنضــال العــال العاملــي.
ان النهــوض بالنضــال العــايل يف العــراق وإبــراز البديــل العــايل
واالشـرايك هــي مهمتنــا األوليــة يف الوقــت الحــارض وهــذا يتطلــب من
جميــع فعــايل الحركــة االشـراكية والعامليــة ان يوحــدوا صفوفهــم يف
املنظــات و اللجــان الشــيوعية وان تتبــادل اآلراء مــع البعــض مــن
اجــل القــادم ومــن اجــل النهــوض بــروح عامليــة وامميــة حتــى نوجــه
املســرة العامليــة العامليــة والتــي هــي أيضا يف طــور النهــوض والغليان.

تكتيك مفضوح!
(حول عودة السليمان! وتبرئة القضاء له)
فارس محمود

بعــد كل تلــك التهديــدات واالتهامــات والرصاعــات الدمويــة التــي
ذهــب ضحيتهــا املئــات مــن الشــباب إبــان
حــرب تظاهــرات املنطقــة الغربيــة ،هــا
هــو «عــي حاتــم الســلامن» أحــد منظمــي
وقــادة تلــك التظاهـرات ،تتــم تربئتــه مــن
قبــل القضــاء العراقــي (!!) ،وقبلــه جــرى
األمــر ذاتــه مــع رافــع العيســاوي ،ويقــال
إن مثــة اســاء أخــرى يف الطريق قــد يكون
مــن بينهــا طــارق الهاشــمي وآخــرون.
وردا ً عــى التهــم أو اصابــع االتهــام
املوجهــة اليــه واىل تيــاره حــول «مسلســل ال ـراءات» هــذا ،تحــدث
املالــي بريــاء مفضــوح وكاذب عــن ،إن ليــس مثــة يشء خــاص بهــذا
الصــدد .إذ ال صلــة لــه باألمــر ،وكل مــا يف القضيــة انــه «ســاعدهم»
عــى إن يذهبــوا للقضــاء الــذي هــو مــن يقــرر براءتهــم مــن عدمهــا!!
ولكــن مثــة ســؤال بســيط يُطــرح هنــا :مــا لــذي جــرى يك نــرى «حفلــة
الــراءات» هــذه؟! علــاً ان «التهــم» هــي «مــن النــوع الثقيــل»
تحديــدا ً؟! ملــاذا يجــري هــذا كلــه اآلن؟! ومــا رس هــذا التزامــن
للــراءات؟! إن خلــف األكمــة مــا ورائهــا!
مــا رس هــذا «االنقــاب املفاجــئ»؟! ومــع َم ـ ْن؟! الســليامن و أمثــال
الســليامن الــذي للاملــي وللتيــار الــواليئ إجــاالً رصاعــات «كــر
عظــم» معهــم؟! اي يشء عظيــم جــرى بحيــث أن أعــداء كالســليامن،
يتلقفــه املالــي والطائفيــون الوالئيــون اليــوم باألحضــان؟!
بــدءا ً ،ليــس للمســالة أيــة صلــة أو ربــط بـ»قضــاء» و»بـراءة» و»تهم»
و» تطبيــق القانــون» و»عدالــة» و»أدلــة وإثباتــات» وغريهــا! إن هــذه
كلهــا ترهــات ســاذجة .فالقضــاء مســيس اليــوم أكــر مــن اي وقــت

مــى .بلــغ مــن الــردي مرحلــة تخطــى فيهــا كثـرا ً حــال القضــاء إبــان
حكــم البعــث والديكتاتوريــة وصــدام!
ال ميكــن فصــل هذا عام يســموه اليــوم بـ»انســداد العملية السياســية»
يف العـراق .كــا ال ميكــن فصلــه عــن مســاعي طــرف مــا «تــم حــره
يف الزاويــة» لقلــب مســار عمليــة تجــري ،وباألخــص منــذ انتفاضــة
ترشيــن  ،2019بالضــد منــه متامـاً ،وقصــدي تجــار الحــرب الوالئيــون.
فيــا يخــص الوالئيــن ،ومــن ورائهــم نظــام الجمهوريــة اإلســامية،
مثــة قاعــدة رئيســية متــي عليهــم حركتهــم أو باألحــرى تنظــر لهــم إال
وهــي« :كل يشء مبــاح لحاميــة اإلســام» ،وال يقصــدون باإلســام هــو
اإلســام او محمــد او الديــن عموم ـاً .إن مــا يقصــدوه تحديــدا ً هــو
ســلطتهم وحكمهــم .ال غــر .إنهــم عــى اســتعداد لتدمــر الكعبــة ،إذا
مــا اقتــى إســامهم ،وحكمهــم وســلطتهم .قتلــوا يف منظامتهــم أشــد
املوالــن لهــم وفــق هــذه القاعــدة ،ب ـ ّرروا لتجــارة املخــدرات وفــق
ـروا أمــر دخــول القاعــدة والزرقــاوي للعـراق ،و ال يــرون مثــة
هــذا ،يـ ّ
«مثلبــة» يف تفجــر قبتــي العســكري يف ســامراء وإشــعال حربـاً طائفية
مل يكــن لهــا مثيــل يف تاريــخ العــراق ،حاممــات دم منظمــة «عــى
الهويــة» وذلــك لهــدف اسـراتيجي يحفــظ مــن ورائــه إســامهم ،قــل
حكمهــم وســلطتهم ،وتدخلهــم وهيمنتهــم عــى الســاحة السياســية
يف الع ـراق!!
وهــا هــو املالــي والعامــري والخزعــي و مــا يُســموا بـ»اإلطــار
التنســيقي» الشــيعي ،ال يــروا اي مثلبــة يف مــد اليــد للســليامن
وأمثالــه مــن أجــل الســلطة والحكــم .إن هــذا األمــر ليــس
بغريــب .فــأمل ميــدوا اليــد لخميــس الخنجــر باألمــس القريــب؟!
إن عــودة الســلامن ،هــي إعطــاء الضــوء االخــر لــه ،بهــدف ســيايس
محــدد .إن االطــار يــرى نفســه يف مــأزق واقعــي قاتــل ومميــت .إنــه

منبــوذ اىل أبعــد الحــدود جامهريي ـاً ،تلقــى رضبــة انتخابيــة موجعــة
عــى يــد غرميــه (التيــار الصــدري) ،ويف انســداد أفــق ســيايس واضــح
بحيــث إن مجمــل مكاســبه التــي حققهــا عــى مــدى عقديــن مــن
الزمــن هــي يف مهــب الريــح .ولهــذا ،فإنه ،عرب هــذه الخطــوة ،التكتيك
القديــم واملعــروف واملدعــوم إيرانيـاً ،يســعى اىل شــق صــف «البيــت
الســني» وتدمــر نفــوذ الحلبــويس الــذي اســتطاع ،عــر التحالــف مــع
خميــس الخنجــر ،اىل لّـ ْم «البيــت الســني» والدخــول يف تحالــف قــوي
مــع التيــار الصــدري والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين .إن الهــدف
مــن هــذه العمليــة هــي الحــاق رضبــة بتيــار الحلبــويس أو ،عــى
األقــل ،مامرســة الضغــط عليــه يك ال يرمتــي بصــورة كاملــة خلــف
حلــف التيــار الصدري-الــرزاين ،وبالتــايل تفتيــت هــذا الحلــف املقابــل
أو يف أقــل األحــوال إضعافــه والهبــوط بســقف مطالبــه وإمالءاتــه.
إن هــذه األالعيــب ليســت مكشــوفة فحســب ،بــل مفضوحــة.
الجامهــر يف العــراق ،و منــذ أمــد بعيــد ،عــرت تلــك املرحلــة
التــي مــن املؤمــل مــن مامرســات «قانونيــة» مثــل هــذه ان تنطــي
عليهــم .إن هــذه القــوى املليشــياتية الطائفيــة املنبــوذة ليســت
باقيــة بحكــم نفوذهــا وجامهرييتهــا ،وإمنــا فقــط عــر ســاحها
ومليشــياتها وإجرامهــا و األمــوال التــي نهبتهــا .و إال ليــس مثــة متوهــم
مباهيــة هــذه الجامعــات املتعطشــة للســلطة والحكــم والــروة.
شــباب العــراق هــ ّم مــن دفعــوا مثــن رصاعاتهــم الطائفيــة
املقيتــة .وهــا هــم يدوســون عــى هــؤالء الضحايــا مــن
أجــل مصالحهــم الوضيعــة .ينبغــي كنــس هــذه العمليــة
السياســية بــكل قواهــا عدميــة الضمــر والرحمــة واالنســانية.
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البيان الشيوعي في هذا القرن.
بمناسبة مرور ذكرى والدة كارل ماركس في 1818/5/5
بول سويني ،جون ماغ ،جون بيالمي فوستر*
ترجمة :عالء سند بريك هنيدي
 v vأزمات الرأسمالية
ــب البيــان الشــيوعي يف عــام  ،1884وكان عــام أزمــ ٍة يف
كُ ِت َ
أوروبــا .عامنــا الحــايل ،2018 ،هــو العــام العــارش ألزمـ ٍة تعصــف
باالقتصــاد الرأســايل املعــومل ،أزم ـ ٌة ال نهايــة لهــا .مــا قالــه كارل
ماركــس وفريدريــك إنجلــز حــول “األزمــات التجاريــة الدوريــة
التــي تهــدد أكــر فأكــر وجــود املجتمــع الربجــوازي بــأرسه”،
ينطبــق متامــاً عــى زمننــا الراهــن .ولقــد كتبــا يف تشــخيص
يتـفـــى
الســبب األســاس “لهــذه األزمــات”“ :يف األزمــات
ّ
مجتمعــي مــا كان ليبــدو ،يف كل العصــور الســالفة،
وبــاء
ّ
يصــح عــى
إالّ مســتحيالً ،وهــو وبــاء فائــض اإلنتــاج” .رمبــا
ّ
عرصنــا وصفــه بـــ “عــر اإلفــراط يف إنتــاج وســائل اإلنتــاج”.
مل يفهــم االقتصــاد الربجــوازي هــذا األمــر ،ولعلّــه لــن يفهمــه.
بــدأت األزمــة املاليــة الكربى والركــود العظيم يف الواليــات املتحدة
يف  2008-2007وع َّمــت برسعــة أرجــاء املعمــورة ،مشــر ًة إىل مــا
يبــدو عــى أنّــه نقطــة تحــول يف تاريــخ العــامل .وعــى الرغــم مــا
تبــع هــذا يف غضــون عامــن مــن مرحلــة تعـ ٍ
ـاف مطولــة ،مرحلــة
هــي األضعــف يف القــرن األخــر ،مــا زال االقتصــاد العاملــي بعــد
عــر ســنوات مــن بداية األزمــة يف حالة ركــود .وال تـزال الواليات
املتحــدة وأوروبــا واليابــان يف حالــة منــو بطــيء وعــدم اســتقرار
مــايل ،مــع ظهــور هـزات اقتصاديــة جديــدة طــوال الوقــت تاركـ ًة
آثارهــا عــى الصعيــد العاملــي .النقطــة املرشقــة الوحيــدة يف
االقتصــاد العاملــي ،مــن وجهــة نظــر النمــو ،هــي التوســع الــذي ال
ميكــن إيقافــه –عــى مــا يبــدو– لحفنة مــن االقتصــادات الناشــئة،
ال ســيام الصــن .ومــع ذلــك ،فــإ َّن االســتقرار املســتمر للصــن
أصبــح اآلن موضــع تســاؤل ،خصوصـاً أنَّــه يعتمــد بدرجــة عاليــة
عــى التكامــل مــع الرأســالية العامليــة .ومــن هنــا ،فــإ َّن اإلجــاع
العــام بــن املراقبــن االقتصاديــن املُطَّلعــن هــو أ َّن االقتصــاد
الرأســايل العاملــي يواجــه خطــر الركــود عــى املــدى الطويــل (مــا
يع ّقــد املوضــوع احتــال مامرســة املزيــد مــن تخفيــض املديونيــة
املاليــة) ،ذلــك املــدى الــذي يشــار إليــه أحيانًــا باســم مشــكلة
“العقــود الضائعــة” ( .)lost decadesلقــد بــرزت مســألة ركــود
االقتصــاد الرأســايل كقضيــة كربى يف جميــع أنحاء العــامل (مزيح ًة
قضيــة البيئــة) ،حتــى عنــد االقتصاديــن الربجوازيــن الجاديــن.
يبقــى تحليــل البيــان الشــيوعي لتعاقــب األزمــات التــي “تهــدد
أكــر فأكــر وجــود املجتمــع الربجــوازي بــأرسه” محوريـاً بالنســبة
إىل أي محاولــة للتنبــؤ بأحــداث الســنوات القادمــة .مل يتحقــق
التوســع العاملــي غــر املســبوق يف
التعــايف البطــيء إلّ مــن خــال ّ
توســع أصبــح
الديــون –العامــة والخاصــة عــى حــد ســواء– وهــو ّ
ممكنـاً بفضــل التخفيــض القــري ألســعار الفائــدة إىل مســتويات
مل يســبق لهــا مثيــل .مل يذهــب هذا الســيل مــن الديــون الجديدة
إىل الحقــل اإلنتاجــي ،كــا يتضــح مــن الركــود الكبــر يف النمــو،
ولكــن إىل التضخــم العاملــي يف أســعار األصــول .وكانــت النتيجــة
اســتحواذ حفنــة صغــرة عــى ُجـ ِّـل هــذه املكاســب املنتجــة يف
العقــد األخــر ،حفنــة متلــك أغلــب أصــول العــامل ســواء كانــت

أصــوالً عقاريــة أو أوراق ـاً ماليــة .لكــن الرأســالية العامليــة مــا
زالــت عالقــة يف التناقــض الــذي تفرضــه رضورة التوســع املســتمر
يف األربــاح مــن خــال االســتيالء عــى فائــض القيمة عرب اســتغالل
العمــل ،ورضورة إمنــاء ذلــك الفائــض مــن خــال االســتهالك أو
االســتثامر الجديــد .ميثّــل االســتثامر الجديــد يف القــدرة اإلنتاجيــة،
يف رأســالية عامليــة مبتــاة بفائــض قــدرة ،مشــكلة أكــر منــه
حــاً .ومل يجــ ِر الحفــاظ عــى اســتهالك العــال ،بالنظــر إىل
الضغــط املتزايــد باســتمرار عــى األجــور يف جميــع أنحــاء العــامل
(والضغــط التصاعــدي عــى الريــوع الناجــم عن تضخــم األصول)،
إلّ مــن خــال الزيــادة الهائلــة يف ديــون الطبقــة العاملــة؛ ففــي
الواليــات املتحــدة اليــوم ،ليــس لــدى غالبيــة العاملــن بأجــر أي
مدخـرات عــى اإلطــاق .وال تـزال الــدورة التجاريــة التــي حددها
البيــان الشــيوعي يقينيــة إىل حــد كبــر يف عــامل ال يقينــي .ولقــد
وصــل التعــايف مــن األزمــة الكبــرة يف  2008-2007إىل مرحلتــه
النهائيــة ،ومل تعــد تقنيــات الديــون وخفــض أســعار الفائــدة التــي
مكَّنــت التعــايف األخــر متاحــة .وليــس بوســع املســتقبل القريــب
ّإل أ ْن يثبــت األهميــة املتواصلــة لعبــارة البيــان الشــيوعي
حــول “األزمــات التجاريــة الدوريــة التــي تهــدد أكــر فأكــر”.

يجــب أ ْن نحــاول إقناع شــعوب العامل بحقيقة الرأســالية ،حقيقة
أنَّهــا ليســت “نهايــة التاريــخ” –كــا يريــد منــا األيديولوجيــون
الربجوازيــون أن نصــدق– لكــن اســتمرار وجودهــا ميكــن أن
يــؤدي ح ًقــا إىل نهايــة التاريــخ .هــل يقــدم البيــان أي مســاعدة
وفسنــاه عــى نح ـ ٍو
يف هــذا الصــدد؟ رمبــا –إذا قرأنــاه بعنايــة ّ
مبت َكــر .ففــي مقطــع كث ـرا ً مــا جــرى إهاملــه ،يُدخــل ماركــس
وإنجلــز موضو ًعــا جدي ـ ًدا يف تحليلهــا“ :أخ ـرا ً ،عندمــا يقــرب
ـفسخ داخــل
ال ـراع الطبقــي مــن الحســم ،تتخــذ عمليــة التــ ّ
الطبقــة الســائدة ،وداخــل املجتمــع القديــم بــأرسه ،طابعـاً عنيفـاً
وحــادا ً ،إىل ح ـ ّد أ ّن قس ـاً صغ ـرا ً مــن الطبقــة الســائدة يَنســلخ
عنهــا وينضـ ّم إىل الطبقــة الثوريــة ،إىل الطبقــة التــي تحمــل بــن
يديهــا املســتقبل .ومثلــا انتقــل يف املــايض قســم مــن النبــاء إىل
الربجوازيــة ،ينتقــل اآلن قســم مــن الربجوازيــة إىل الربوليتاريــا،
ال ســيام هــذا القســم مــن األيديولوجيــن الربجوازيــن الذيــن
ارتفعــوا إىل مســتوى الفَهــم النظــري ملُجمــل الحركــة التاريخيــة”.

يعكــس هــذا ،بالنســبة إىل ماركــس ،مــا فهــم أنَّــه “عــر
تفســخ” عالقــات امللكيــة الطبقيــة التــي أســقطت املجتمــع
ّ
اإلقطاعــي (انظــر خصوصــاً نقاشــه حــول “التشــكيالت
االقتصاديــة مــا قبــل الرأســالية” يف عملــه األســس أو
إىل أين؟
التفســخ ســيؤدي
را مامثـ ًـا مــن ّ
الغروندريســه) .نعتقــد أ ّن ع ـ ً
تفســخ
كان ماركــس وإنجلــز ثوريــن مخلصــن يؤمنــان أ َّن التناقضــات إىل إســقاط الرأســالية بدورهــا ،عــى الرغــم مــن أ َّن ّ
شــكل مختلفًــا.
ً
املتأصلــة وغري املســتقرة للرأســالية ســتولد رصاعاً ثوريـاً مضطردا ً العالقــات الرأســالية ســيتخذ بالــرورة
وناجحـاً يف نهايــة املطــاف يقلــب النظام ويســتبدل بــه نظاماً أكرث
إنســانية وعقالنيــة .لكــن هــل ســمح تحليلهــم بنتيجــة تاريخيــة يف ظــل الرأســالية الحاليــة –ال ســيام يف البلــدان األغنــى– ميكــن
ٍ
رع يف تفــكك
مختلفــة أو انطــوى عليهــا؟ الجــواب ،بحســب اعتقادنــا ،هــو أ ْن نلمــس باطــراد تصاعــ َد
تناقضــات حــادة ت ُــ ِّ
نعــم ال لبــس فيهــا .ففــي البيــان ،ويف الصفحــة األوىل مــن القســم النظــام ،تتبــدى يف أقــى درجــات اســتقطاب الدخــل والــروة يف
األول املوســوم “الربجوازيــون والربوليتاريــون” ،نقــرأ يف فقــرة جميــع الــدول ،وعــى الصعيــد العاملــي ،كــا ميكــن أن نتحســس
كثـرا ً مــا يُستشــهد بهــا“ :إن تاريــخ أي مجتمــع حتــى اآلن ،ليــس الواجهــة املدمــرة للركــود واألَ ْم َولــة “ ”financializationوالعوملة
ســوى تاريــخ رصاعــات طبقيــة .الحـ ّر والعبــد ،النبيــل والعامــي ،النيوليرباليــة ،واألهــم مــن ذلــك كلــه ،األزمــة الكوكبيــة املتســارعة
البــارون والقـ ّن ،املعلّــم والصانــع ،وبكلمــة الظاملــون واملظلومون ،التــي تهــدد البرشيــة جمعاء .وبســبب هــذه التطــورات التاريخية
الواقعــون يف تعــارض دائــم ،خاضــوا حربـاً متواصلــة ،معلنــة تــارة نــرى “التفســخ [الحــايل] داخــل الطبقــة الحاكمة” ،وهــو ما يتضح
كل مــرة إ ّمــا بتحــول يف عــدم االســتقرار املتزايــد للدولــة .وعــى الرغــم مــن الــدور
ـرب كانــت تنتهــي يف ّ
ومســترتة طــورا ً ،حـ ٌ
ثــوري للمجتمــع كلّــه أو بهــاك كلتــا الطبقتــن املتصارعتــن” .األيديولوجــي املســتمر الــذي تؤديــه االقتصاديــات الربجوازيــة،
ال يوجــد إخفــاء للتناقضــات الحــادة يف عرصنــا التــي ميكــن ألي
مل يُكتــب يف البيــان املزيــد حــول “هــاك كلتــا الطبقتــن طفــل رؤيتهــا .ومــع تفاقــم العواقب املُهلِكة للرأســالية ،ســيدرك
املتصارعتــن” ،عــى األرجــح أل َّن ماركــس وإنجلــز مل يريــا ذلــك عــدد متزايــد مــن النــاس -ليــس الحــركات الثوريــة يف جميــع
أيضــا “األيديولوجيــون الربجوازيــون
نتيجـ ًة محتملــة للـراع الطبقــي يف ظـ ّـل الرأســالية .ولكــن إذا أنحــاء العــامل فحســب ،بــل ً
أي مــدى تدمــر الذيــن رفعــوا أنفســهم إىل مســتوى الفهــم النظــري للحركــة
نظرنــا مــن حولنــا اليــوم –وأخذنــا يف االعتبــار إىل ّ
الرأســالية األســس الطبيعيــة القتصــاد مســتدام أو تق ّوضهــا– التاريخيــة ككل” -مــا ينبغــي عملــه ،إذا مــا كان لجنســنا البــري
فعلينــا بالتأكيــد وضــع “هــاك كلتــا الطبقتــن املتصارعتــن” أي مســتقبل .مهمتنــا هــي املســاعدة يف التوصــل إىل هــذا
يف موضعهــا كإمكانيــة واقعيــة للغايــة يف املســتقبل القريــب .اإلدراك يف أقــر وقــت ممكــن ،مــا دام ال ي ـزال هنالــك وقــت.
ما العمل؟

