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كوميديا المشهد السياسي العراقي.
سمير عادل.

أزمة الغذاء دليل آخر على وصول النظام 
الرأسمالي إلى طريق مسدود!

توما حميد 

التتمة ص3

ال يبعث املشهد 

السيايس العراقي 

عىل الركود 

واالنسداد 

السيايس 

كام تصورها 

التحليالت 

واملقاالت 

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 

اقــالم، الــذي يســوقون انفســهم عــىل إنهــم 

ليرباليــون ودميقراطيــون، بإعــادة الربيــق للعملية 

األول  ترشيــن   ١٠ انتخابــات  بعــد  السياســية 

ــر  ــا أك ــا قاطعته ــة عندم ــايض وخاص ــام امل الع

مــن ٨٢٪ مــن جامهــري العــراق. فــكل جهودهــم 

صبــت بالتقريــع وإلقــاء اللــوم عــىل مــن قاطــع 

االنتخابــات، وبــأن التغيــري الجــذري كان ممكنــا 

ــدد  ــىل ع ــتقلن ع ــمى باملس ــا يس ــل م ــو حص ل

كبــري مــن املقاعــد، متناســن مثــل النعامــة التــي 

تطمــس راســها بالوحل بــأن صناديــق االنتخابات 

مل ولــن تحســم يومــا مــا مســالة الســلطة يف 

ــية  ــة السياس ــل األنظم ــط ويف ظ ــرشق األوس ال

ــك يف  ــام بال ــة، ف ــة لإلمربيالي ــتبدادية التابع االس

عــراق املليشــيات، فاالنتخابــات ليســت أكــر من 

مرسحيــة ســمجة ترفــع ســتارها كل فــرة زمنيــة، 

لصياغــة جديــدة للعمليــة السياســية تتــالءم مــع 

املتغــريات االقليميــة والدوليــة اكــر مــام يحــدث 

ــن  ــك الفطاحــل م ــة. واولئ ــريات محلي ــن متغ م

ــذي ال   ــم الفكــري ال ــن وبســبب منهجه الليربالي

ميكــن أن يــروا غــري وقــع أقدامهــم، ال ينظــرون 

بــأن التغيــري ممكــن خــارج العمليــة السياســية، 

يف الوقــت الــذي، ان كل االزمــة السياســية التــي 

تــالزم املشــهد الســيايس منــذ غــزو واحتــالل 

ــة السياســية. العــراق هــو نفــس العملي

ثــاين املشــاهد التــي هــي بحــق كوميديــة وهــي 

املبــادرات التــي تعلنهــا اطــراف البيــت الشــيعي 

ــن  ــر م ــس أك ــي لي ــرى، والت ــة واالخ ــن الفين ب

عمليــة لكســب الوقــت وطمــس ماهيــة الــراع 

عىل املكاســب والحصــص. فمهلة الصــدر أربعون 

يومــا  التــي أطلقهــا كانــت ومــا زالــت  تعبــري عن 

انســداد أفــق تشــكيل الســلطة والتفــرد بهــا مــن 

ــت  ــة، وكان ــة االغلبي ــوان حكوم ــه تحــت عن قبل

ــد  ــادة التفكــري وعق ــورة فرصــة إلع ــة املذك املهل

املفاوضــات خلــف الكواليــس وفســح املجــال 

لتدخــل القــوى اإلقليميــة والدوليــة التــي متســك 

ولعــل  عــى  العراقيــة،  السياســية  باملعادلــة 

تجــد مخرجــا لحــل ازمــة الســلطة، وهــو يــدرك 

أي الصــدر جيــدا بالرغــم تشــكيله كتلــة )إنقــاذ 

ــكيل  ــد مل يســتطع تش الوطــن( مــن ١٧٦ مقع

ــيقي  ــار التنس ــأن اإلط ــل ب ــل يعق ــة، فه الحكوم

ــا  ــا ونهبه ــي رسقه ــوال الت ــخر كل االم ــذي س ال

ــامم  ــتقلن لالنض ــمى باملس ــا يس ــم م ــرشاء ذم ل

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 

ــة  ــم العالق ــاز لتنظي ــط والغ ــون النف ــن قان وس

ــمركة  ــوات البيش ــل وادراج ق ــداد واربي ــن بغ ب

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 االكــرب الشــيعي 

بشــكل عمــي وســيايس أو كــام يف تســميتها 

الجديــدة املكــون األكــرب املجتمعــي بعــد انقاذها 

قانونيــا بفضــل املحكمــة االتحاديــة التــي افتــت 

بحضــور ثلثــي أعضــاء الربملــان النتخــاب رئيــس 

الجمهوريــة. أمــا املبــادرة االخــرية للصــدر  والتــي 

 إن أفضل 

مقياس 

لنجاح 

أي نظام 

اقتصادي 

هو مدى 

قدرته 

عىل توفري 

الحاجات األساسية للسكان التي يحكمها.  يعترب 

الغذاء أحد اهم هذه الحاجات األساسية.  من جهة 

أخرى ان حيوية وديناميكية النظام تقاس بقدرته 

يف التعامل مع االزمات التي قد تحدث بشكل 

متزامن وتوفري الحاجات األساسية حتى يف ظل تلك 

االزمات. تواجه البرشية يف العامل اجمع اليوم خطر 

نقص وغالء املواد الغذائية األساسية بشكل كاريث.  

أصــدر رئيــس مجموعــة البنــك الــدويل ديفيــد 

النقــد  لصنــدوق  اإلداريــة  واملديــرة   ، مالبــاس 

ــذي  ــر التنفي ــا ، واملدي ــدويل كريســتالينا جورجيف ال

بيســي  ديفيــد  العاملــي  األغذيــة  لربنامــج 

العامليــة  التجــارة  ملنظمــة  العــام  واملديــر   ،

بيــان مشــرك يف ١3  إيويــاال  أوكونجــو  نغــوزي 

إجــراءات  اتخــاذ  إىل  يدعــون   ٢٠٢٢ نيســان 

ــي. ــذايئ العامل ــن الغ ــأن األم ــة بش ــقة وعاجل منس

 ونقــل بــان اإلجــراءات املقرحــة ملســاعدة البلــدان 

الغذائيــة  اإلمــدادات  توفــري  تشــمل  الضعيفــة 

والبلــدان؛  لــأرس  املــايل  الدعــم  ومــد  الطارئــة 

واالســتثامر  ؛  عوائــق  دون  التجــارة  وتســهيل 

الغــذايئ واألمــن  املســتدام  الغــذايئ  اإلنتــاج  يف 

إىل  الــدويل  املجتمــع  القــادة  هــؤالء  ويدعــو 

تقديــم  خــالل  مــن  الضعيفــة  البلــدان  دعــم 

ُمنــح لتغطيــة االحتياجــات التمويليــة العاجلــة.

  ان صــدور مثــل هــذا البيــان قبــل عقــود كان 

ألكــر  ميكــن  ال  الخيــال.  مــن  نســج  ســيعترب 

توجيــه  مــن  رشاســة  الرأســاميل  النظــام  نقــاد 

رضبــة اىل مكانــة النظــام الرأســاميل أكــرب مــن 

عــن  صــدر  البيــان  هــذا  مثــل  ان  حقيقــة 

رؤســاء أكــرب مؤسســاته يف ٢٠٢٢. يقــول البيــان.

 »إن العــامل يهتــز بســبب األزمــات املتفاقمة. تضيف 

تداعيــات الحــرب يف أوكرانيــا إىل جائحــة كوفيــد-١9 

املســتمرة التــي تدخــل اآلن عامهــا الثالــث، يف حــن 

أن تغــري املنــاخ وزيــادة الهشاشــة والــراع يشــكالن 

العــامل.  أنحــاء  للنــاس يف جميــع  مســتمرا  رضرا 

ــؤدي االرتفــاع الحــاد يف أســعار الســلع األساســية  ي

ــىل األرس  ــط ع ــادة الضغ ــدادات إىل زي ــص اإلم ونق

ــن إىل  ــن آخري ــع مالي ــامل ودف ــاء الع ــع أنح يف جمي

ــدان  ــر البل ــىل افق ــرب ع ــر األك ــد الخط ــر. ويع الفق

ــن  ــتهالك م ــن االس ــرية م ــة كب ــتأثر بحص ــي تس الت

الــواردات الغذائيــة، ولكــن الضعــف يتزايــد برسعــة 

يف البلــدان املتوســطة الدخــل ، التــي تســتضيف 

غالبيــة فقــراء العــامل. وتشــري تقديرات البنــك الدويل 

إىل أنــه مقابــل كل زيــادة يف أســعار املــواد الغذائيــة 

ــة واحــدة، يتعــرض ١٠ ماليــن  مبقــدار نقطــة مئوي

ــامل«. ــاء الع ــع أنح ــع يف جمي ــر املدق ــخص للفق ش

الغــذاء  منظمــة  الفــاو،  منظمــة  لقــد رصحــت 

والزراعــة العامليــة التابعــة لأمــم املتحــدة يف الشــهر 

ــع  ــد ترتف ــة ق ــواد الغذائي ــعار امل ــان أس ــايض ب امل

ــا. اذ ســجل  مبقــدار ٢٠٪ بســبب الــراع يف أوكراني

مــؤرش أســعار الحبــوب التابــع للفــاو ارتفــاع مبقــدار 

١٧٪ يف شــهر مــارس يف حــن ارتفــع مؤرشهــا ألســعار 

الزيــوت النباتيــة مبقــدار ٢3٪ وهــي اكــرب قــراءات 

يف تاريــخ هــذه الهيئــة. لقــد قفــزت أســعار الغــذاء 

العامليــة مبقــدار ١3٪ يف مــارس وهــو ســجل قيــايس 

جديــد عندمــا تســبب الحــرب يف أوكرانيــا باضطراب 

يف أســواق الزيــوت الغذائيــة والحبــوب حســب فاو. 

وهــذا جــاء بعــد زيــادة قياســية يف أســعار الغــذاء 

العامليــة يف شــهر شــباط أي مبقــدار ٢٠.٧٪. فبنهايــة 

شــهر نيســان ســيكون أكــر مــن ثالثــة مليــار 

نســمة يعيشــون يف الفقــر حســب االحصائيــات 

الرســمية، ولكــن الرقــم الحقيقــي هــو اكــرب بكثــري.

التــي  االزمــات  القــاء نظــرة بســيطة عــىل  ان   

املــواد  وغــالء  نقــص  ســتفاقم  والتــي  تــؤدي 

منــط  ان  كيــف  واضــح  بشــكل  يبــن  الغذائيــة 

ــق مســدود. ــد وصــل اىل طري ــاج الرأســاميل ق اإلنت

والــذرة  للقمــح  مهــم  مصــدر  أوكرانيــا  تعتــرب 

والشــعري وزيــت عبــادة الشــمس فهــي تــزود العــامل 

ــت  ــدر لزي ــرب مص ــرب اك ــح وتعت ــن القم ب ١١٪ م

ــاج ٪4٦  ــن انت ــؤولة ع ــي مس ــمس فه ــادة الش عب

مــن اإلنتــاج العاملــي والتدخــل العســكري الــرويس 
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قــد أعــاق بشــكل كبــري اعــامل زراعــة وحصــاد وتوزيــع هــذا الزيــت 

واوقــف صــادرات أوكرانيــا عــن طريــق البحــر األســود يف حــن تعتــرب 

روســيا ثــاين اكــرب منتــج لزيــت عبــادة الشــمس فهــي تصــدر ٢3٪ مــن 

املعــروض العاملــي، وتقــوم اوروبــا مبقاطعــة رشاء الزيــت مــن روســيا.  

أي ينتــج حــوايل ٧٠٪ مــن هــذا الزيــت يف هذيــن البلديــن التــي منــع 

بشــكل واخــر مــن الوصــول اىل األســواق العامليــة.   لــذا هنــاك زيــادة 

هائلــة يف اســعار تلــك البضائــع.  تشــكل اربعــة أنــواع مــن الزيــوت 

النباتيــة ٨٧٪ مــن زيــوت الطبــخ التــي تســتهلك عامليــا، حيــث ميثــل 

ــا  ــول الصوي ــت ف ــوت وزي ــل 34٪ مــن مجمــوع كل الزي ــت النخي زي

ــمس ١٠٪. ــادة الش ــت عب ــوال( ١4٪ وزي ــت )الكن ــت اللف ٢9٪، و زي

تتأثــر  التــي  البضائــع  عــىل  يقتــر  ال  األســعار  ارتفــاع  ان   

الشــمس،  عبــادة  زيــت  يف  نقــص  حــدث  عندمــا  اذ  باألزمــات، 

مثــل  البديلــة  البضائــع  اىل  التوجــه  عــىل  املســتهلكن  اجــرب 

زيــت النخيــل وزيــت الصويــا وزيــت بــذور اللفــت ) الكانــوال(.

  ومبــا ان هنــاك كميــة محــدودة مــن هــذه املــواد فــان زيــادة الطلــب 

يــؤدي اىل ارتفــاع يف اســعراها.  ونتيجــة ارتفــاع أســعار زيــوت الطبــخ 

قــررت اندونيســيا وهــي اكــرب مصــدر لزيــت النخيــل يف العــامل حيــث 

ــة  تنتــج ٦٠٪ مــن زيــت النخيــل الــذي هــو ارخــص الزيــوت الغذائي

واكرهــا اســتخداما وقــف الصــادرات اىل الخــارج بشــكل كي مــن اجل 

ضــامن توفرهــا ورخصهــا يف الســوق املحــي، وهــو االمــر الــذي هــز 

ســوق زيــت الطعــام مــن جديــد. وهنــاك نقــص يف االيــدي العاملــة 

التــي تعمــل يف انتــاج زيــت النخيــل يف ماليزيــا التــي تنتــج ٢5٪ مــن 

هــذا الزيــت عامليــا بســبب الوبــاء. مــن جهــة أخــرى قامــت األرجنتــن 

التــي هــي أكــرب مصــدر لزيــت الصويــا بوقــف الصــادرات لفــرة وجيزة 

ــل  ــة لفص ــه نتيج ــل من ــات اق ــدر كمي ــوف تص ــارس و س ــهر م يف ش

زراعــي ســيئ ووضعــت رضيبــة مقــداره 33٪ عــىل الصــادرات من اجل 

تخفيــض التصديــر. كــام شــهدت كنــدا التــي تعتــرب أكــرب مصــدر لزيــت 

الكانــوال انخفــاض املحصــول نتيجــة الجفاف الــذي رضب كندا يف ٢٠٢١ 

وعانــت اوروبــا مــن تلــف يف محاصيــل زيــت الكانوال يف نفس املوســم.

 

ــارس  ــة يف شــهر م ــوت النباتي ــل، ارتفعــت أســعار الزي ــذه العوام وله

فقــط حــويل ٢3 ٪ وســوف نشــهد ارتفــاع أكــر حــدة يف اســعارها يف 

ــن  ــر م ــري الحــرب وحظــر التصدي ــادة نتيجــة تأث ــة الق االشــهر القليل

اندونيســيا واالرجنتــن.  وهنــاك ارتفــاع كبــري يف اســعار القمــح نتيجــة 

ــذاء  ــعار الغ ــت أس ــا. وتفاقم ــن أوكراني ــح م ــادرات القم ــف ص توق

بشــكل عــام بســبب الزيــادة الهائلــة يف ســعر الغــاز الطبيعــي، وهــو 

ــروض  ــص املع ــيكون لنق ــة. وس ــمدة النيروجيني ــي لأس ــون رئي مك

العاملــي مــن االســمدة تأثــري هائــل عــىل األســعار يف املســتقبل 

ــة يف  ــامل وخاص ــة يف الع ــة الخصب ــر األرايض الزراعي ــب اذ ان اك القري

ــمدة. ــود االس ــدون وج ــري ب ــج الكث ــي ال تنت ــا وه ــم انهاكه ــا ت أوروب

 

ــتغناء  ــن االس ــية ال ميك ــات أساس ــخ حاج ــت الطب ــح وزي ــرب القم يُعت

عنهــا. ســيحدث يف األشــهر القليلــة القادمــة ارتفــاع حــاد يف أســعارها 

مــع احتــامل حــدوث نقــص حــاد مــام يعنــي ان البرشيــة تواجــه خطر 

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

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

يكــون التأثــري اكــرب عــىل الفقــراء الذيــن ســيأكلون اقــل وســوف 

ــم«. ــل التعلي ــا عــىل أمــور أخــرى مث يكــون لهــم أمــوال اقــل لرفه

 

ان خطــر املجاعــة يف األشــهر القليلــة القادمــة هــو خطــر يهــدد حيــاة 

مئــات املاليــن، يف حن يجــد النظام رضورة يف رصف أكــر من ٢ ترليون 

دوالر عــىل التســلح يف ٢٠٢١ وســوف تــرف أمريــكا واوروبــا وحدهــا 

اكــر مــن ٢٠ ترليــون دوالر يف العقــد القــادم عىل املســائل العســكرية. 

مل تعــد البرشيــة بحاجــة اىل دالئــل جديــدة عــىل وصــول كل النظــام 

الرأســاميل اىل طريــق مســدود. لقــد بــات واضحــا بــان مســألة اإلطاحة 

بهــذا النظــام هــي مســألة فورية وهــي مهمة الطبقــة العاملــة وحدها 

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

الحــرب والعســكرتارية، والتضخــم والجــوع منصــة لشــن نضــال أوســع 

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

أزمة الغذاء دليل آخر على وصول النظام 
الرأسمالي إلى طريق مسدود!

توما حميد 

ــادرات الســابقة الفاشــلة،  ــة املب ــن بقي ــة م ــر هزلي هــي االك

عــدم  الحكومــة رشط  بتشــكيل  املســتقلن  تكليــف  هــي 

مشــاركة اإلطــار التنســيقي فيهــا. وهــذه محاولــة فاشــلة اخرى 

ــموه  ــا س ــن م ــم م ــم رشائه ــن ت ــراء م ــدر إلغ ــل الص ــن قب م

باملســتقلن واعادتهــم اىل الركــب املؤمــن أو قطــع الطريق أمام 

االطــار التنســيقي يف مواصلــة رشاء مــا تبقــى منهــم، كتحصيــل 

ــادرات. ــا املب ــة كوميدي ــة يف خان ــدرج هــذه العملي حاصــل ت

و املشــهد الهــزيل اآلخــر هــو زيــارة الحلبــويس رئيــس الربملــان 

ــام ، لحــل عقــدة األزمــة السياســية. وهــذا  إىل إيــران قبــل أي

الحلبــويس الــذي ظــل مــع الصــدر والكاظمــي يعزفــون عــىل 

لحــن نشــيد موطنــي وســيادة العــراق واســتقالليته  وقراراتــه 

الســيادية وبعــدم جــواز التدخــل بالشــأن الســيايس العراقــي، 

يشــد الرحــال للتوســل اىل مــاليل ايــران للضغــط عــىل البيــت 

ــوذ  ــب ونف ــض مكاس ــن بع ــازل ع ــاوي يك يتن ــيعي املته الش

الســلطة للصــدر وكتلتــه التي تحاول أن تغــرد يف املحيط العريب 

واالمرييك. و الحلبويس مل يقم بزيارته تلك دون موافقة أطراف 

ــر.  ــويس والخنج ــم الصدر-البارزاين-الحلب ــاليث وه ــه الث تحالف

هــذا الوضــع الــذي ميــر بــه العــراق هــو وضــع انتقــايل، 

وفشــل جميــع املبــادرات السياســية وفشــل تشــكيل حكومــة 

وفشــل االنتخابــات هــو تعبــري عــن احتــدام الــراع بــن 

ــام  ــر، وه ــة اآلخ ــام يف إزاح ــدرة أي منه ــدم ق ــن وع مرشوع

مــرشوع الحــاق العــراق مبعســكر إيــران 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 العــامل الكردســتاين 

الــريك مــن مدينــة ســنجار واملحتمــي مبليشــيات الحشــد 

الشــعبي، بنفــس القــدر ســيكون محصلــة ذلــك القصــف 

ــرشوع  ــا امل ــيايس. ام ــهد الس ــدة يف املش ــاه الراك ــك املي تحري

الثــاين هــو مــرشوع الكاظمــي وكاد ان يدفــع حياتــه مثنــا 

ــة  ــف الثالث ــه التحال ــف خلف ــري ويق ــق الحري ــل رفي ــه مث ل

العربيــة”.  “األمــة  حاضنــة  اىل  العــراق  واعــادة  املذكــور، 

واخــريا ان كل هــذا الــراخ والعويــل يف الفضائيــات ومواقــع 

التواصــل االجتامعــي والصحــف حــول االنســداد الســيايس 

الســيايس  املشــهد  عــىل  يخيــم  الــذي  الســيايس  والركــود 

العراقــي، باإلمــكان  تلخيصــه يف ســؤال؛ هــل كان الوضــع 

ــيايس  ــود الس ــذا )الرك ــل ه ــا قب ــراق مختلف ــيايس يف الع الس

الحكــم  مجلــس  تشــكيل  ومنــذ  الســيايس(  االنســداد  أو 

بقيــادة بــول برميــر الرئيــس املــدين لالحتــالل منــذ عــام 

عليــه  الجــواب  ٢٠٢١؟   أكتوبــر  انتخابــات  وحتــى   ٢٠٠3

ال يحتــاج إىل أي عنــاء، فاملــرء يصــل بســهولة إىل اســتنتاج 

ــة  ــا هابط ــو كوميدي ــيايس ه ــهد الس ــدث يف املش ــا يح أن م

عليهــا. الســتار  اســدال  اىل  وبحاجــة  املطلــق  باملعنــى 

 

 

كوميديا المشهد السياسي العراقي.
سمير عادل.
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ــة  ــة االزمــة االقتصادي يف بداي

ــام  ــامل ع ــت بالع ــي عصف الت

٢٠٠٨ ، تحــدث قــادة الــدول 

بــان  الكــربى،  الصناعيــة 

اســتنفد  الرأســاميل  النظــام 

كل الطــرق، مــن اجــل إيجــاد 

ــول للحفــاظ عــىل هــذا  الحل

النظــام وســأل بوتــن آنــذاك 

القــادة السياســين، اذن مــا هــو البديــل الــذي يجــب ان يحتــل 

مكانــة النظــام الحــايل؟ ومل يحصــل عــىل اإلجابــة عــىل االطــالق. كان 

ــة  ــه إلدام ــت اىل نهايت ــة وصل ــول الليربالي ــع الحل ــد جمي ــن يقص بوت

الرأســاملية ويجــب إيجــاد طريــق إلنقــاذ النظــام الرأســاميل العاملــي. 

ومنــذ ذلــك الوقــت تحــاول كل دول العــامل ان تنقــذ نفســها يف الغــرق 

ــة فيــام يحصــل للعــامل يف القــرن الواحــد والعرشيــن.  وان تجــد مكان

ــو  ــل النات ــا وتكت ــرب أوكراني ــن ح ــامل، م ــوم يف الع ــل الي ــا يحص ان م

الــرشق  يف  العــامل  االقتصــادات  واصطفــاف  االقتصاديــة  والحــرب 

ــن يف  ــدم اليق ــوض وع ــه الغم ــامل يســود في ــوادر ع ــي ب ــرب، ه والغ

مســتقبل النظــام الرأســاميل. ان مــن املعــروف بــان النظــام الرأســاميل 

ال يهمــه أي يشء ســوى الربــح وتراكــم الــروة ومــن اجــل هذا مســتعد 

ان يرســل ماليــن مــن البــرش اىل حافــة املجاعــة والفقــر والقتــل 

ــكرية  ــا العس ــارات آلالته ــات امللي ــرف مئ ــتعد ان ي ــار ومس والدم

ــم. ان  ــام بينه ــد في ــن جدي ــامل م ــط ألجــل تقســيم الع ــة فق والحربي

الغمــوض وانعــدام الرؤيــة الواضحــة لــدى الطبقــة البورجوازيــة 

ملســتقبل عمليــة الرأســامل تدفــع العــامل نحــو مصــري مجهــول.  

ــة  ــة العامل ــامل الطبق ــامل الرأســاميل أي ع ــن الع ــب االخــر م ويف الجان

والجامهــري الكادحــة ، توجــد محاولــة وطريقــة أخــرى ومغايــرة عــن 

ــن  ــر ع ــل اخ ــر وبدي ــق اخ ــاد طري ــي إيج ــة وه ــة البورجوازي الطبق

ــع ســاكني العــامل.  ــاه والســالم واالخــوة لجمي العــامل وهــي عــامل الرف

ــخ  ــوال تاري ــىل ط ــا ع ــودة دامئ ــن موج ــة وان تك ــذه املحاول وان ه

ــة للنظــام الرأســاميل  ــة الحالي النظــام الرأســاميل ولكــن يف ظــل االزم

وبعــد العــامل الوبــايئ لكورونــا ، ظهــرت اىل امليــدان الحركــة العامليــة 

ــار  ــن آي ــرات األول م ــة اىل تظاه ــرة الرسيع ــوة. ان النظ ــة بق العاملي

املليونيــة يف جميــع انحــاء العــامل تثبــت الحقيقــة بــان العــامل متعطــش 

اىل البديــل العــاميل لقيــادة العــامل. ان باإلضافــة اىل حضــور املاليــن يف 

مســريات وتظاهــرات األول مــن أيــار ، ظهــرت الشــعارات واملطالبــات 

العامليــة، القســم األكــرب مــن هــذه الشــعارات كانــت شــعارات أمميــة 

ــدم  ــة وع ــن الحــروب النووي تخــص األوضــاع والحــروب والخــوف م

اســتخدام االقتصــاد كســالح الــذي تدفــع مثنــه باألســاس الطبقــة 

العاملــة والجامهــري الكادحــة. ان ارتفــاع اســعار املــواد الغذائيــة 

واالساســية املســتمر وإن التضخــم والخــوف مــن فقــدان فــرص العمــل 

ــاء  ــع انح ــة األوضــاع يف جمي ــاد متواصــل … هــذه هــي حال يف ازدي

العــامل ولهــذا بالــرورة تتوافــق الشــعارات واملطالبــات العامليــة 

ومبناســبة  واضحــة  وبنــربة  واحــد  بصــوت  ويرفــع  مــكان  كل  يف 

واحــدة وهــي األول مــن أيــار يــوم التضامــن العاملــي للعــامل. 

اثبــت األول مــن آيــار يف جميــع انحــاء ألعــامل لهــذه الســنة الحضــور 

ــة  ــامت ورشاس ــية الهج ــة وحش ــة يف مواجه ــة العامل ــداين للطبق املي

ــوات  ــدت األص ــة. واتح ــق البرشي ــة بح ــة الرببري ــة البورجوازي الطبق

وبينــت بانــه ال ميكــن االســتغناء عــن القــوة الطبقيــة للطبقــة العاملــة 

يف تغــري األوضــاع وانــه آن األوان للوقــوف بصــف واحــد وتحــت رايــة 

واحــدة وهــي األمميــة بوجــه النظــام الرأســاميل. وان العــامل شــهد يف 

األول مــن أيــار صبغــة عامليــة واالشــراكية والتــي قــل نظريهــا منــذ 

ســنن خلــت، وان ادامــة هــذه األجــواء واســتمراريتها يــؤدي اىل ابــراز 

البديــل االشــرايك والعــاميل مــرة أخــرى اىل الســطح الســيايس العاملــي. 

وان الــذي تــرك عــدم الجــواب، مــن قــادة الطبقــة الربجوازيــة عندمــا 

توجــه اليهــم بوتــن عــن البديــل النظــام الرأســاميل بالســؤال أعــاله. 

ــنة يف األول  ــذه الس ــراكيون ه ــة واالش ــة العامل ــه الطبق ــت علي أجاب

مــن أيــار بــكل وضــوح: بــأن ليــس هنالــك بديــل غــري البديــل العــاميل 

ــر  ــوع والفق ــروب والج ــن الح ــة م ــاة البرشي ــاء معان ــرايك إلنه واالش

والبطالــة وتفــي االمــراض وانعــدام الحقــوق وانعــدام املســاواة بــن 

جميــع البــرش. ان عــامل خــايل مــن الركــض وراء األربــاح وعــامل خــايل 

ــة  ــتقبل البرشي ــون مس ــامل يك ــان وع ــان لإلنس ــتغالل االنس ــن إس م

يف رفاهيــة مســتمرة ال ميكــن اال يف عــامل االشــراكية والشــيوعية 

البرشيــة.  والتــي تجعــل مــن اإلنتــاج يف خدمــة حيــاة وكرامــة 

مــن  األول  مــن  يبــدأ  العــراق  يف  العــاميل  بالعــامل  االهتــامم  ان 

أيــار ويــوم املــرأة وإيجــاد منظــامت عامليــة قويــة وتظاهــرات 

ــرات  ــة ومق ــد عاملي ــاد جرائ ــة وإيج ــة اليومي ــات العاملي واالحتجاج

العامليــن  والقــادة  العــامل  لتجمــع  العامليــة  والبيــوت  العــامل 

والنــدوات العامليــة حــول ســبل النهــوض العــاميل وتبــادل اآلراء وخلق 

ــي.  ــامل العامل ــال الع ــب بالنض ــن رك ــة م ــة والنضالي ــواء العاملي األج

ان النهــوض بالنضــال العــاميل يف العــراق وإبــراز البديــل العــاميل 

واالشــرايك هــي مهمتنــا األوليــة يف الوقــت الحــارض وهــذا يتطلــب من 

جميــع فعــايل الحركــة االشــراكية والعامليــة ان يوحــدوا صفوفهــم  يف 

ــن  ــض م ــع البع ــادل اآلراء م ــيوعية وان تتب ــان الش ــامت و اللج املنظ

اجــل القــادم ومــن اجــل النهــوض بــروح عامليــة وامميــة حتــى نوجــه 

املســرية العامليــة العامليــة والتــي هــي أيضا يف طــور النهــوض والغليان.

رسالة األول من أيار ٢٠٢٢ للعالم.
عادل أحمد

ــي  ــة الت ــات الدموي ــات والراع ــدات واالتهام ــك التهدي ــد كل تل  بع
ذهــب ضحيتهــا املئــات مــن الشــباب إبــان 
ــا  ــة، ه ــة الغربي ــرات املنطق ــرب تظاه ح
هــو »عــي حاتــم الســلامن« أحــد منظمــي 
وقــادة تلــك التظاهــرات، تتــم تربئتــه مــن 
ــه جــرى  ــي )!!(، وقبل ــل القضــاء العراق قب
األمــر ذاتــه مــع رافــع العيســاوي، ويقــال 
إن مثــة اســامء أخــرى يف الطريق قــد يكون 
مــن بينهــا طــارق الهاشــمي وآخــرون.

االتهــام  اصابــع  أو  التهــم  عــىل  ورداً 
ــرباءات« هــذا، تحــدث  ــاره حــول »مسلســل ال ــه واىل تي ــة الي املوجه
ــاء مفضــوح وكاذب عــن، إن ليــس مثــة يشء خــاص بهــذا  املالــيك بري
الصــدد.  إذ ال صلــة لــه باألمــر، وكل مــا يف القضيــة انــه »ســاعدهم« 
عــىل إن يذهبــوا للقضــاء الــذي هــو مــن يقــرر براءتهــم مــن عدمهــا!!

ولكــن مثــة ســؤال بســيط يُطــرح هنــا: مــا لــذي جــرى يك نــرى »حفلــة 
الــرباءات« هــذه؟! علــامً ان »التهــم« هــي »مــن النــوع الثقيــل« 
تحديــداً؟! ملــاذا يجــري هــذا كلــه اآلن؟! ومــا رس هــذا التزامــن 

ــا! ــا ورائه ــة م ــف األكم ــرباءات؟! إن خل لل
ــْن؟! الســليامن و أمثــال  مــا رس هــذا »االنقــالب املفاجــئ«؟! ومــع َم
ــرس  ــات »ك ــامالً رصاع ــواليئ إج ــار ال ــيك وللتي ــذي للامل ــليامن ال الس
عظــم« معهــم؟! اي يشء عظيــم جــرى بحيــث أن أعــداء كالســليامن، 

ــوم باألحضــان؟! ــون الي ــون الوالئي ــيك والطائفي ــه املال يتلقف
بــدءاً، ليــس للمســالة أيــة صلــة أو ربــط بـ«قضــاء« و«بــراءة« و«تهم« 
و« تطبيــق القانــون« و«عدالــة« و«أدلــة وإثباتــات« وغريهــا! إن هــذه 
ــوم أكــر مــن اي وقــت  كلهــا ترهــات ســاذجة. فالقضــاء مســيس الي

مــى. بلــغ مــن الــردي مرحلــة تخطــى فيهــا كثــرياً حــال القضــاء إبــان 
حكــم البعــث والديكتاتوريــة وصــدام!

ال ميكــن فصــل هذا عام يســموه اليــوم بـ«انســداد العملية السياســية« 
يف العــراق. كــام ال ميكــن فصلــه عــن مســاعي طــرف مــا »تــم حــرشه 
ــة  ــذ انتفاض ــص من ــري، وباألخ ــة تج ــار عملي ــب مس ــة« لقل يف الزاوي
ترشيــن ٢٠١9، بالضــد منــه متامــاً، وقصــدي تجــار الحــرب الوالئيــون.

ــة اإلســالمية،  ــم نظــام الجمهوري ــن، ومــن ورائه ــام يخــص الوالئي  في
مثــة قاعــدة رئيســية متــي عليهــم حركتهــم أو باألحــرى تنظــري لهــم إال 
وهــي: »كل يشء مبــاح لحاميــة اإلســالم«، وال يقصــدون باإلســالم هــو 
ــداً هــو  ــا يقصــدوه تحدي ــاً. إن م ــن عموم ــد او الدي اإلســالم او محم
ســلطتهم وحكمهــم. ال غــري. إنهــم عــىل اســتعداد لتدمــري الكعبــة، إذا 
مــا اقتــى إســالمهم، وحكمهــم وســلطتهم. قتلــوا يف منظامتهــم أشــد 
ــّرروا لتجــارة املخــدرات  وفــق  ــن لهــم وفــق هــذه القاعــدة، ب املوال
هــذا، يــرّسوا أمــر دخــول القاعــدة والزرقــاوي للعــراق، و ال يــرون مثــة 
»مثلبــة« يف تفجــري قبتــي العســكري يف ســامراء وإشــعال حربــاً طائفية 
ــىل  ــة »ع ــات دم منظم ــراق، حامم ــخ الع ــل يف تاري ــا مثي ــن له مل يك
الهويــة« وذلــك لهــدف اســراتيجي يحفــظ مــن ورائــه إســالمهم، قــل 
حكمهــم وســلطتهم، وتدخلهــم وهيمنتهــم عــىل الســاحة السياســية 

يف العــراق!!
 وهــا هــو املالــيك والعامــري والخزعــي و مــا يُســموا بـ«اإلطــار 
التنســيقي« الشــيعي، ال يــروا اي مثلبــة يف مــد اليــد للســليامن 
ليــس  األمــر  هــذا  إن  والحكــم.  الســلطة  أجــل  مــن  وأمثالــه 
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 جامهرييــاً، تلقــى رضبــة انتخابيــة موجعــة 
عــىل يــد غرميــه )التيــار الصــدري(، ويف انســداد أفــق ســيايس واضــح 
ــن  ــن م ــدى عقدي ــا عــىل م ــي حققه ــث إن مجمــل مكاســبه الت بحي
الزمــن هــي يف مهــب الريــح. ولهــذا، فإنه، عرب هــذه الخطــوة، التكتيك 
القديــم واملعــروف واملدعــوم إيرانيــاً، يســعى اىل شــق صــف »البيــت 
الســني« وتدمــري نفــوذ الحلبــويس الــذي اســتطاع، عــرب التحالــف مــع 
خميــس الخنجــر، اىل لـّـْم »البيــت الســني« والدخــول يف تحالــف قــوي 
ــدف  ــتاين. إن اله ــي الكردس ــزب الدميقراط ــدري والح ــار الص ــع التي م
ــىل  ــويس أو، ع ــار الحلب ــة بتي ــاق رضب ــي الح ــة ه ــذه العملي ــن ه م
ــف  ــة خل ــورة كامل ــي بص ــه يك ال يرمت ــط علي ــة الضغ ــل، مامرس األق
حلــف التيــار الصدري-الــربزاين، وبالتــايل تفتيــت هــذا الحلــف املقابــل 
ــه. ــه وإمالءات ــقف مطالب ــوط بس ــه والهب ــوال إضعاف ــل األح أو يف أق

إن هــذه األالعيــب ليســت مكشــوفة فحســب، بــل مفضوحــة. 
الجامهــري يف العــراق، و منــذ أمــد بعيــد، عــربت تلــك املرحلــة 
ــل هــذه ان تنطــي  ــة« مث ــي مــن املؤمــل مــن مامرســات »قانوني الت
عليهــم. إن هــذه القــوى املليشــياتية الطائفيــة املنبــوذة ليســت 
باقيــة بحكــم نفوذهــا وجامهرييتهــا، وإمنــا فقــط عــرب ســالحها 
ومليشــياتها وإجرامهــا و األمــوال التــي نهبتهــا. و إال ليــس مثــة متوهــم 
مباهيــة هــذه الجامعــات املتعطشــة للســلطة والحكــم والــروة.

الطائفيــة  رصاعاتهــم  مثــن  دفعــوا  مــن  هــّم  العــراق  شــباب   
مــن  الضحايــا  هــؤالء  عــىل  يدوســون  هــم  وهــا  املقيتــة. 
العمليــة  هــذه  كنــس  ينبغــي  الوضيعــة.  مصالحهــم  أجــل 
واالنســانية. والرحمــة  الضمــري  عدميــة  قواهــا  بــكل  السياســية 

تكتيك مفضوح!
 )حول عودة السليمان! وتبرئة القضاء له(
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البيــان الشــيوعي يف عــام ١٨٨4، وكان عــام أزمــٍة يف  كُِتــَب 

أوروبــا. عامنــا الحــايل، ٢٠١٨، هــو العــام العــارش ألزمــٍة تعصــف 

باالقتصــاد الرأســاميل املعــومل، أزمــٌة ال نهايــة لهــا. مــا قالــه كارل 

ــة  ــة الدوري ــز حــول “األزمــات التجاري ــك إنجل ماركــس وفريدري

ــأرسه”،  ــوازي ب ــع الربج ــود املجتم ــر وج ــر فأك ــدد أك ــي ته الت

ينطبــق متامــاً عــىل زمننــا الراهــن. ولقــد كتبــا يف تشــخيص 

يتـفـــّى  األزمــات  “يف  األزمــات”:  “لهــذه  األســاس  الســبب 

الســالفة،  العصــور  كل  يف  ليبــدو،  كان  مــا  مجتمعــّي  وبــاء 

إالّ مســتحيالً، وهــو وبــاء فائــض اإلنتــاج”. رمبــا يصــّح عــىل 

ــاج”.  ــائل اإلنت ــاج وس ــراط يف إنت ــر اإلف ــه بـــ “ع ــا وصف عرن

ــه. ــن يفهم ــه ل ــر، ولعلّ ــذا األم ــاد الربجــوازي ه ــم االقتص مل يفه

 

بــدأت األزمــة املاليــة الكربى والركــود العظيم يف الواليــات املتحدة 

ــت برسعــة أرجــاء املعمــورة، مشــريًة إىل مــا  يف ٢٠٠٧-٢٠٠٨ وعمَّ

يبــدو عــىل أنـّـه نقطــة تحــول يف تاريــخ العــامل. وعــىل الرغــم مــام 

تبــع هــذا يف غضــون عامــن مــن مرحلــة تعــاٍف مطولــة، مرحلــة 

هــي األضعــف يف القــرن األخــري، مــا زال االقتصــاد العاملــي بعــد 

عــرش ســنوات مــن بداية األزمــة يف حالة ركــود. وال تــزال الواليات 

املتحــدة وأوروبــا واليابــان يف حالــة منــو بطــيء وعــدم اســتقرار 

مــايل، مــع ظهــور هــزات اقتصاديــة جديــدة طــوال الوقــت تاركــًة 

آثارهــا عــىل الصعيــد العاملــي. النقطــة املرشقــة الوحيــدة يف 

االقتصــاد العاملــي، مــن وجهــة نظــر النمــو، هــي التوســع الــذي ال 

ميكــن إيقافــه –عــىل مــا يبــدو– لحفنة مــن االقتصــادات الناشــئة، 

ــن  ــتمر للص ــتقرار املس ــإنَّ االس ــك، ف ــع ذل ــن. وم ــيام الص ال س

أصبــح اآلن موضــع تســاؤل، خصوصــاً أنَّــه يعتمــد بدرجــة عاليــة 

عــىل التكامــل مــع الرأســاملية العامليــة. ومــن هنــا، فــإنَّ اإلجــامع 

ــاد  ــو أنَّ االقتص ــن ه ــن املُطَّلع ــن االقتصادي ــن املراقب ــام ب الع

الرأســاميل العاملــي يواجــه خطــر الركــود عــىل املــدى الطويــل )مــا 

يعّقــد املوضــوع احتــامل مامرســة املزيــد مــن تخفيــض املديونيــة 

ــا باســم مشــكلة  ــه أحيانً ــذي يشــار إلي ــك املــدى ال ــة(، ذل املالي

“العقــود الضائعــة” )lost decades(. لقــد بــرزت مســألة ركــود 

االقتصــاد الرأســاميل كقضيــة كربى يف جميــع أنحاء العــامل )مزيحًة 

ــن. ــن الجادي ــن الربجوازي ــد االقتصادي ــى عن ــة(، حت ــة البيئ قضي

 

يبقــى تحليــل البيــان الشــيوعي لتعاقــب األزمــات التــي “تهــدد 

أكــر فأكــر وجــود املجتمــع الربجــوازي بــأرسه” محوريــاً بالنســبة 

ــق  ــة. مل يتحق ــؤ بأحــداث الســنوات القادم ــة للتنب إىل أي محاول

التعــايف البطــيء إاّل مــن خــالل التوّســع العاملــي غــري املســبوق يف 

الديــون –العامــة والخاصــة عــىل حــد ســواء– وهــو توّســع أصبــح 

ممكنــاً بفضــل التخفيــض القــرسي ألســعار الفائــدة إىل مســتويات 

مل يســبق لهــا مثيــل. مل يذهــب هذا الســيل مــن الديــون الجديدة 

إىل الحقــل اإلنتاجــي، كــام يتضــح مــن الركــود الكبــري يف النمــو، 

ولكــن إىل التضخــم العاملــي يف أســعار األصــول. وكانــت النتيجــة 

ــلِّ هــذه املكاســب املنتجــة يف  ــة صغــرية عــىل ُج اســتحواذ حفن

ــك أغلــب أصــول العــامل ســواء كانــت  ــة متل العقــد األخــري، حفن

ــا  ــة م ــن الرأســاملية العاملي ــة. لك ــاً مالي ــة أو أوراق أصــوالً عقاري

زالــت عالقــة يف التناقــض الــذي تفرضــه رضورة التوســع املســتمر 

يف األربــاح مــن خــالل االســتيالء عــىل فائــض القيمة عرب اســتغالل 

ــن خــالل االســتهالك أو  ــض م ــك الفائ ــاء ذل العمــل، ورضورة إمن

االســتثامر الجديــد. ميثـّـل االســتثامر الجديــد يف القــدرة اإلنتاجيــة، 

ــه  ــر من ــكلة أك ــدرة، مش ــض ق ــالة بفائ ــة مبت ــاملية عاملي يف رأس

حــالً. ومل يجــِر الحفــاظ عــىل اســتهالك العــامل، بالنظــر إىل 

الضغــط املتزايــد باســتمرار عــىل األجــور يف جميــع أنحــاء العــامل 

)والضغــط التصاعــدي عــىل الريــوع الناجــم عن تضخــم األصول(، 

إاّل مــن خــالل الزيــادة الهائلــة يف ديــون الطبقــة العاملــة؛ ففــي 

الواليــات املتحــدة اليــوم، ليــس لــدى غالبيــة العاملــن بأجــر أي 

مدخــرات عــىل اإلطــالق. وال تــزال الــدورة التجاريــة التــي حددها 

البيــان الشــيوعي يقينيــة إىل حــد كبــري يف عــامل ال يقينــي. ولقــد 

ــه  ــرية يف ٢٠٠٧-٢٠٠٨ إىل مرحلت ــة الكب ــن األزم ــايف م وصــل التع

النهائيــة، ومل تعــد تقنيــات الديــون وخفــض أســعار الفائــدة التــي 

مكَّنــت التعــايف األخــري متاحــة. وليــس بوســع املســتقبل القريــب 

الشــيوعي  البيــان  لعبــارة  املتواصلــة  األهميــة  يثبــت  أْن  إاّل 

ــر”. ــر فأك ــدد أك ــي ته ــة الت ــة الدوري ــات التجاري ــول “األزم ح

 

إىل أين؟

 

ــات  ــان أنَّ التناقض ــن يؤمن ــن مخلص ــز ثوري ــس وإنجل كان مارك

املتأصلــة وغري املســتقرة للرأســاملية ســتولد رصاعاً ثوريــاً مضطرداً 

وناجحــاً يف نهايــة املطــاف يقلــب النظام ويســتبدل بــه نظاماً أكر 

إنســانية وعقالنيــة. لكــن هــل ســمح تحليلهــم بنتيجــة تاريخيــة 

ــو  ــا، ه ــب اعتقادن ــواب، بحس ــا؟ الج ــوى عليه ــة أو انط مختلف

نعــم ال لبــس فيهــا. ففــي البيــان، ويف الصفحــة األوىل مــن القســم 

األول املوســوم “الربجوازيــون والربوليتاريــون”، نقــرأ يف فقــرة 

كثــرياً مــا يُستشــهد بهــا: “إن تاريــخ أي مجتمــع حتــى اآلن، ليــس 

ســوى تاريــخ رصاعــات طبقيــة. الحــّر والعبــد، النبيــل والعامــي، 

البــارون والقــّن، املعلـّـم والصانــع، وبكلمــة الظاملــون واملظلومون، 

الواقعــون يف تعــارض دائــم، خاضــوا حربــاً متواصلــة، معلنــة تــارة 

ــول  ــا بتح ــرة إّم ــي يف كّل م ــت تنته ــرٌب كان ــوراً، ح ــترة ط ومس

ــن”. ــن املتصارعت ــا الطبقت ــالك كلت ــه أو به ــع كلّ ــوري للمجتم ث

 

الطبقتــن  كلتــا  “هــالك  حــول  املزيــد  البيــان  يف  يُكتــب  مل 

ــك  ــا ذل ــز مل يري ــن”، عــىل األرجــح ألنَّ ماركــس وإنجل املتصارعت

نتيجــًة محتملــة للــراع الطبقــي يف ظــّل الرأســاملية. ولكــن إذا 

نظرنــا مــن حولنــا اليــوم –وأخذنــا يف االعتبــار إىل أّي مــدى تدمــر 

ــا–  ــتدام أو تقّوضه ــاد مس ــة القتص ــس الطبيعي ــاملية األس الرأس

ــن”  ــن املتصارعت ــا الطبقت ــالك كلت ــع “ه ــد وض ــا بالتأكي فعلين

ــب. ــتقبل القري ــة يف املس ــة للغاي ــة واقعي ــا كإمكاني يف موضعه

 

ما العمل؟

 

يجــب أْن نحــاول إقناع شــعوب العامل بحقيقة الرأســاملية، حقيقة 

ــون  ــا األيديولوجي ــد من ــخ” –كــام يري ــة التاري أنَّهــا ليســت “نهاي

الربجوازيــون أن نصــدق– لكــن اســتمرار وجودهــا ميكــن أن 

يــؤدي حًقــا إىل نهايــة التاريــخ. هــل يقــدم البيــان أي مســاعدة 

ــاه عــىل نحــٍو  ــة وفرّسن ــاه بعناي يف هــذا الصــدد؟ رمبــا –إذا قرأن

ــه، يُدخــل ماركــس  ــرياً مــا جــرى إهامل ــر. ففــي مقطــع كث مبتَك

ــا يقــرب  ــام: “أخــرياً، عندم ــًدا يف تحليله ــا جدي ــز موضوًع وإنجل

ــل  ــفّسخ داخ ــة التـ ــذ عملي ــم، تتخ ــن الحس ــي م ــراع الطبق ال

الطبقــة الســائدة، وداخــل املجتمــع القديــم بــأرسه، طابعــاً عنيفــاً 

وحــاداً، إىل حــّد أّن قســامً صغــرياً مــن الطبقــة الســائدة يَنســلخ 

عنهــا وينضــّم إىل الطبقــة الثوريــة، إىل الطبقــة التــي تحمــل بــن 

يديهــا املســتقبل. ومثلــام انتقــل يف املــايض قســم مــن النبــالء إىل 

ــا،  ــة إىل الربوليتاري ــن الربجوازي ــم م ــل اآلن قس ــة، ينتق الربجوازي

ــن  ــن الذي ــن الربجوازي ــن األيديولوجي ــم م ــذا القس ــيام ه ال س

ارتفعــوا إىل مســتوى الَفهــم النظــري ملُجمــل الحركــة التاريخيــة”.

 

ـه “عــر  يعكــس هــذا، بالنســبة إىل ماركــس، مــا فهــم أنَـّ

تفّســخ” عالقــات امللكيــة الطبقيــة التــي أســقطت املجتمــع 

“التشــكيالت  حــول  نقاشــه  خصوصــاً  )انظــر  اإلقطاعــي 

أو  األســس  عملــه  يف  الرأســاملية”  قبــل  مــا  االقتصاديــة 

الغروندريســه(. نعتقــد أّن عــًرا مامثــاًل مــن التفّســخ ســيؤدي 

ــخ  ــن أنَّ تفّس ــم م ــىل الرغ ــا، ع ــاملية بدوره ــقاط الرأس إىل إس

مختلًفــا. شــكاًل  بالــرورة  ســيتخذ  الرأســاملية  العالقــات 

 

يف ظــل الرأســاملية الحاليــة –ال ســيام يف البلــدان األغنــى– ميكــن 

ــكك  ع يف تف ــرسِّ ــادة تُ ــاٍت ح ــَد تناقض ــراد تصاع ــس باط أْن نلم

النظــام، تتبــدى يف أقــى درجــات اســتقطاب الدخــل والــروة يف 

جميــع الــدول، وعــىل الصعيــد العاملــي، كــام ميكــن أن نتحســس 

الواجهــة املدمــرة للركــود واألَْمَولــة “financialization” والعوملة 

النيوليرباليــة، واألهــم مــن ذلــك كلــه، األزمــة الكوكبيــة املتســارعة 

التــي تهــدد البرشيــة جمعاء. وبســبب هــذه التطــورات التاريخية 

نــرى “التفســخ ]الحــايل[ داخــل الطبقــة الحاكمة”، وهــو ما يتضح 

ــدور  ــن ال ــم م ــىل الرغ ــة. وع ــد للدول ــتقرار املتزاي ــدم االس يف ع

ــة،  ــات الربجوازي ــه االقتصادي ــذي تؤدي ــتمر ال ــي املس األيديولوج

ــا التــي ميكــن ألي  ال يوجــد إخفــاء للتناقضــات الحــادة يف عرن

طفــل رؤيتهــا. ومــع تفاقــم العواقب املُهلِكة للرأســاملية، ســيدرك 

ــع  ــة يف جمي ــركات الثوري ــس الح ــاس -لي ــن الن ــد م ــدد متزاي ع

ــا “األيديولوجيــون الربجوازيــون  أنحــاء العــامل فحســب، بــل أيًض

الذيــن رفعــوا أنفســهم إىل مســتوى الفهــم النظــري للحركــة 

التاريخيــة ككل”- مــا ينبغــي عملــه، إذا مــا كان لجنســنا البــرشي 

التوصــل إىل هــذا  أي مســتقبل. مهمتنــا هــي املســاعدة يف 

ــك وقــت. ــزال هنال اإلدراك يف أقــر وقــت ممكــن، مــا دام ال ي

 

 

البيان الشيوعي في هذا القرن .
بمناسبة مرور ذكرى والدة كارل ماركس في 1818/5/5

 
بول سويني، جون ماغ، جون بيالمي فوستر*
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