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رئيس التحرير :أحمد عبدالستار
بصدد سبيل حل قضية فلسطين!

قضيــة فلســطني لهــي واحــدة مــن أكــر القضايــا

ذلــك ،تســارع مســار فــك عزلــة إرسائيــل يف املنطقــة

مأســاوية يف عاملنــا املعــارص .فعــى امتــداد أكــر

او مــا يســمى بـ»التطبيــع» ،ومــع أزمــة أوكرانيــا التــي

مــن  7عقــود ،تــم ســلب جامهــر فلســطني مــن

تركــت آثارهــا عــى العــامل كلــه ،وتهميــش هــذه

أكــر الحقــوق أساســية مــن حــق الحيــاة والســكن

القضيــة عمليـاً ،توفــر أفضــل ارضيــة إلرسائيل ملامرســة

اىل التمتــع بأبســط رضوريــات املعيشــة اليوميــة

غطرســتها واالســتفراد بجامهــر فلســطني أكــر وأكــر.

العاديــة .وجوبهــت مطالــب جامهــر فلســطني
بأكــر اشــكال عنف ـاً ووحشــية .فاالحتــال والحــروب

إن الحــل املبــديئ والحاســم لتحــرر جامهــر فلســطني

وأعــال القتــل الجامعيــة والتهجــر والطــرد الجامعــي

وإنهــاء الظلم وانعــدام الحقوق مرهون بإرســاء الحرية

واالغتيــاالت وتجريــف املنــازل وبنــاء املســتوطنات

والرفــاه واالشـراكية .ولكــن يف ظــل غيــاب مثــل هــذه

وإرهــاب الدولــة هــي جــزء مــن مفــردات حيــاة

الوضعيــة ،فــإن ســبيل الحــل الفــوري يتمثــل بالتــايل:

الفلســطينيني اليوميــة ،ناهيــك عــن العيــش يف

• إقامــة دولــة فلســطني املســتقلة جنــب إىل

ظــروف اقتصاديــة وخيمــة ،باألخــص بعــد األوضــاع

جنــب إرسائيــل هــي الخطــوة األوىل للحــل الحاســم

االقتصاديــة الصعبــة التــي تخ ّيــم عــى العــامل اليــوم.

لهــذه القضيــة .ينبغــي ان تتمتــع دولــة فلســطني

العدد118 :

بمناسبة أسبوع منصور حكمت
لــن تكــون إيــران اشــتراكية مجتمعــ ًا
باهتــ ًا ورماديــ ًا ،بــل مفعــم باأللــوان!
(رسالة رد على بعض االسئلة)
(منصور حكمت)
 13آب 2001
ترجمة :فارس محمود
أجــرت صحيفــة تالشــكران هــذه املقابلــة مــع منصــور
حكمــت يف عــام  .2001بينــا يــدور الحديــث هنــا

منصــور حكمــت :بادئ ذي بــدء ،ال أعتقد اين اشــاطرك

حــول إيــران ،اال ان املوضــوع ينطبــق عــى أي بلــد

مشــاهدتك .إلبــراز االقســام الطفيليــة والفاســدة يف

مــن بلــدان العــامل املعــارص ،اذ ميكــن تبديــل إي ـران

اقتصــاد إيـران اليــوم ،قمت بإعطــاء تصويــر مبالغ فيه.

باســم أي بلــد اخــر وســتكون هــذه األجوبــة ذات

إن قضيــة فلطســن مــن الناحيــة التاريخيــة هــي

بســائر الحقــوق التــي تتمتــع بهــا دول العــامل .إن ســائر

صلــة وســتبقى لهــا راهنيــه مــادام بقــت هــذه

ميثــل العــال والعاملــون باألجــر القســم األكــر

امتــداد لالســتغالل الشــوفيني لدولــة إرسائيــل للظلــم

الطروحــات املقرتحــة لحــد اآلن تســتند اىل حرمــان

الــدول تحكــم مــن قبــل أنظمــة برجوازيــة .نظــرا

مــن مجتمــع ايــران ،ويعملــون يف فــروع إنتاجيــة

التاريخــي الــذي مــورس عــى اليهــود والــذي بلــغ

دولــة فلســطني مــن حــق التحكــم بالحــدود واألجــواء

ألهميــة هــذه املقابلــة قمنــا برتجمتهــا لنرشهــا

وخدميــة مختلفــة .ناهيــك عــن إيــران هــي أكــر

أوجــه يف نزعــات معــاداة الســامية وإرهــاب النازيــة

وامليــاه و غريهــا وتقطيــع االرايض الفلســطينية هــي

االملانيــة إبــان الحــرب العامليــة الثانيــة .مارســت

عمليـاً طروحــات لتأبيــد االحتــال عــى مجمــل الحيــاة

مبناســبة أســبوع منصــور حكمــت -املرتجــم.

منتجــي النفــط عــى الصعيــد العاملــي .وهــو ،مــن

دولــة إرسائيــل ابشــع أنــواع الظلــم املســتند عــى

السياســية واالقتصادية واالجتامعية لجامهري فلســطني.

النزعــة القوميــة والدينيــة عــى جامهــر فلســطني.

• حل مشــكلة الالجئني واملرشدين الفلســطينيني

ومــن أجــل مصالحهــا الضيقــة يف الحكــم والســلطة

يف العــامل بوصفــه جــزء اســايس مــن حــل هــذه القضية.

ونيــل االمتيــازات ،تالعبــت الــدول والتيــارات والقــوى

اإلقــرار بحــق املواطنــة للجامهــر هــذه يف البلــدان

السياســية القوميــة والدينيــة املتنوعــة مبصــر جامهــر

التــي قطنوهــا االن ،تعويــض الخســائر الناجمــة عــن

فلســطني .فمــن جهــة ،دعــم الغــرب ،وباألخــص

الطــرد والتــرد ،وإزالــة كل مــا يعيــق عودتهــم هــي

أمريــكا ،للسياســات الفاشــية للحكومــات املتعاقبــة

إجــزاء ســبيل حــل مســألة الالجئــن .إن اختيــار اي

لدولــة إرسائيــل ،ومــن جهــة أخــرى ،اســتغلت الــدول

مــن هــذه الحلــول يعــود لجامهــر فلســطني نفســها.

والتيــارات القوميــة العروبيــة والدينيــة اإلســامية

• اإليقــاف الفــوري لسياســة االســتيطان وبنــاء

يف املنطقــة هــذه القضيــة وإشــاعة الكــره والبغــض

«مســتوطنات اليهــود» يف أرايض فلســطني .مع تشــكيل

القومــي والدينــي مــن أجــل ترســيخ ســلطتها ومكانتهــا

دولــة فلســطني املســتقلة ،تكــون هــذه املســتوطنات

الناحيــة اإلنتاجيــة والتكنولوجيــة ،بلــد يتمتــع بحــد
تحية طيبة....

متوســط مــن التطــور التكنلوجــي ،ولكنــه خــارج العامل
الصناعــي املتقــدم .وهــو فيــه فئــة واســعة مــن حملــة

إننــا متأســفون لعــدم متكننــا مــن إجـراء مقابلــة معكم

الشــهادات واألخصائيــن .ذي طبقــة عاملــة متعلمــة

بصــورة حضوريــة .ولكننــا يف الوقت ذاته نشــكركم عىل

ومتقدمــة نســبياً مــن الناحيــة التقنيــة .أن املشــكلة

ردكــم الشــامل عــى االســئلة املكتوبــة التــي ارســلتها

االوىل التــي تحــول دون تحـ ّول إيـران اىل قــوة صناعيــة

لكــم .أمتنــى لكــم املوفقيــة يف كل املجــاالت واملياديــن.

واقتصاديــة هــي ليســت القــوة اإلنســانية الناجعــة
واالختصاصيــة ،بــل النظــام االجتامعــي والســيايس.
أمــا ردا ً عــى ســؤالكم األســايس ،يتحتــم عــي القــول

(الســعاة-م) :كــا قــد تتفــق مــع أمــر
تالشــكران ُ

إن األمــر ال يقتــر عــى إيــران فحســب ،بــل عــى

يف الــراع الجــاري يف املنطقــة وترســيخ حكمهــا

خاضعــة لســلطة دولــة فلســطني املســتقلة.

اال هــو :فيــا يخــص امليــدان االقتصــادي والثقــايف

اي بلــد آخــر يف عاملنــا املعــارص .فمــع عوملــة التقنيــة

وســلطتها وفــرض اشــد انــواع القمــع واالســتبداد

• يف االوضــاع الراهنــة ،مثــة أقســام واســعة

ملجتمعنــا ،وهــو األمــر الــذي اصبــح اكــر وضوحــا يف

والتخصــص واملعلومــات ،تعــد القوة األساســية للتكامل

الســيايس وحــرف أنظــار الجامهــر املحتجــة عــى

مــن أرايض فلســطني ال زالــت تحــت احتــال دولــة

مرحلــة الجمهوريــة اإلســامية ،مــرت عقــود وقــرون

والتقــدم االجتامعــي واالقتصــادي هــو اإلنســان الحــر.

الجــوع والفقــر والحرمان وانعــدام الحريات السياســية

إرسائيــل وتتعــرض بصــورة مســتمرة لإلرهــاب

وليــس هنــاك ربــط او صلــة بثقافــة اإلنتــاج أو حتــى

إنســان انتــزع خيــار حياتــه الفرديــة والجامعيــة وقــادر

يف املنطقــة تحــت يافطــة «قضيــة العــرب األوىل».

والعقوبــات الجامعيــة مــن قبــل حكومــة االحتــال

ســعت إرسائيــل ،وبدعــم واضــح مــن أمريــكا والغــرب،

اإلرسائيــي .مــن جهــة أخــرى ،تقــوم الجامعــات

ثقافــة العمــل وتكامــل وتنامــي وســائل اإلنتــاج

بصــورة حــرة عــى توظيــف قدرتــه وإبداعــه لصالــح

اىل سياســة املامطلــة وفــرض األمــر الواقــع بالعنــف

اإلرهابيــة اإلســامية بعملياتهــا االنتحاريــة بحــق

بصــورة عرصيــة .الســؤال املطــروح هنــا هــو :هــل

تلبيــة حاجاتــه وحاجــات املجتمــع .إن التخلــف

الدمــوي عــر مواصلــة بنــاء املســتوطنات والقضــم

املدنيــن والعــزل االرسائيليــن وتهــدد أمنهــم.

للحــزب الشــيوعي العــايل االيــراين برنامجــاً خاصــاً

االقتصــادي يف عاملنــا املعــارص هــو مقيــاس و َمعلَــم

التدريجــي واملتواصــل لــأرايض الفلســطينية واقتطاعها

ولهــذا ،يجــب ان تخــرج قــوات االحتــال فــورا ً

يك يــرد عــى هــذه املعضلــة االجتامعيــة أم ال؟ أذا

الخنــق واإلخضــاع الســيايس للجامهــر .إن الفقــر

مــن فلســطني وإلحاقهــا عنــوة بإرسائيــل .و زد عــى

مــن املناطــق املحتلــة ورجوعهــا اىل حــدود مــا

كان لديــه هــذا الربنامــج ،فهــل متــت تربيــة وتعليــم

داللــة انعــدام الحقــوق .إن التخلــف االقتصــادي

أخصائيــن متعلمــن لحــل هــذه املشــكلة أم ال؟

للمجتمــع هــو داللــة االنهيــار الســيايس و الثقــايف
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بصدد سبيل حل قضية فلسطين!

قبــل  .1967مــن الــروري تواجــد قــوات حفــظ الســام يف املنطقــة.

غــر املــروط لدولــة إرسائيــل وسياســاتها الفاشــية يف فلســطني ودفعهــا

إن حــل قضيــة فلســطني يوفــر االرضيــة لفــرض الرتاجــع عــى

جامهــر فلســطني وإرسائيــل واملنطقــة متعطشــة للســام.

للكــف عــن سياســاتها هــذه واإلق ـرار بحــق جامهــر فلســطني بتشــكيل

تيــارات اإلســام الســيايس وإرهابــه والرجعيــة عمومــاً ويدفــع

ان الســام الحقيقــي والدائــم يف املنطقــة يســتند فقــط اىل النزعــة

دولتهــم املســتقلة واملتســاوية الحقــوق عىل مجمــل األرايض الفلســطينية.

بالشــفافية والنضــال الطبقــي لألمــام وســائر الحــركات واالحتجاجــات

التحرريــة واالمميــة والنزعــة اإلنســانية واملســاواتية .ولكــن ينبغــي

بعــد إقامــة دولــة فلســطني ،بوســع املنظــات الدوليــة

االجتامعيــة الواقعيــة والنضــال االشــرايك يف فلســطني واملنطقــة.

•

•

دعــم كل مســاعي ومشــاريع الســام التــي تعمــل عــى تخفيــف

املتنوعــة ،كل مبيــدان عملهــا ،أن تســاهم مســاهمة جديــة يف إزالــة

معانــاة جامهــر فلســطني وإنهــاء عمليــات القتــل الجامعــي

كل التبعــات العميقــة الناجمــة عــن اكــر مــن ســبعة عقــود مــن

االجتــاع االعتيــادي للجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي

واإلرهــاب واإلرهــاب املضــاد وإرســاء دولــة فلســطني املســتقلة.

االحتــال وفــرض الحرمانــات املتواصلــة .إن ذلــك يــأيت عــر بنــاء
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• لعبت أمريكا دورا ً خاصاً يف دعم إرسائيل مالياً وعسكريا وسياسياً.

البنــى التحتيــة وبنــاء االقتصــاد واملستشــفيات واملــدارس وتوفــر

ينبغــي مامرســة أوســع اشــكال الضغط عىل امريــكا من أجل وقــف دعمها

فــرص العمــل وحــل مشــكالت البطالــة والجــوع والفقــر وغريهــا.

لــن تكــون إيــران اشــتراكية مجتمعــ ًا باهتــ ًا
ورماديــ ًا ،بــل مفعــم باأللــوان...
لإلنســان .ومــن هــذه الناحيــة ،يف الواقــع ،انــه الحــزب الشــيوعي العــايل

عــى الســلطات .ال تقــرر الحكومــات الغربيــة القــول الفصــل فيــا يخــص

االقتصــادي وغســيل األدمغــة يف النظــام التعليمــي ووســائل اإلعــام .إن

فقــط مــن لــه رد عــى قضيــة التخلــف االقتصــادي واإلنتاجــي للمجتمــع.

انتقــال املعلومــات والتكنولوجيــا يف عرصنــا .إن الجمهوريــة االش ـراكية يف

تــم تحطيــم هــذه العوائــق ،فــإن موجــة التقدميــة والنزعــة اإلنســانوية

أن مجتمعــاً حــرا ً ومتفائــاً ونظامــاً سياســياً يقــر بالحقــوق و الكرامــة

إي ـران ســتكون مجتمــع منفتــح ،يف متنــاول الجامهــر يف العــامل وســتقبل

للجامهــر تبعــث تنميــة اقتصاديــة وفنيــة متســارعة .يدافع النظــام القديم

اإلنســانية للمواطنــن بوصفهــا أســمى مــن اي مبــدأ آخــر ،ســيكون مبعــث

كل املســاهمة التــي تقدمهــا الجامهــر املتحــررة يف العــامل ،بالضــد مــن

بــأي قيمــة امــام التمــدن الجديــد الــذي غــدا ممكنـاً ورضوريـاً منــذ أمــد.

الخــاق.
ّ
تفجــر عظيــم يف انطــاق طاقــات جامهــر إيــران وإبداعهــا

رغبــة القــادة السياســيني للعــامل الربجــوازي .ســتكون إيــران الحــرة

املســالة ليســت تخلــف النــاس ،وإمنــا رجعيــة النظــام االجتامعي والســيايس

عندهــا ســرى كــم إن يف هــذا البلــد أنــاس أخصائيــون و مقتــدرون .ال

قبلــة جامهــر العــامل .ميــدان الزدهــار منــوذج بديــل ،حيــاة بديلــة .لــن

للعــامل املعــارص .ميكــن رؤيــة هــذه الحقيقــة بع ـرات امل ـرات يف اي ـران.

يســتلزم منــا اليــوم تعليــم أحــد ،بــل علينــا أن نقــوم مبــا مــن شــأنه إزاحــة

تكــون إيــران اشــراكية مجتمعــاً باهتــاً ورماديــاً ،بــل مفعــاً باأللــوان،

العوائــق السياســية أمــام تدخــل الجامهــر يف رســم مصريهــا االجتامعــي

عاملــي جــدا ً ،مفعــم بالحركــة والنشــاط ،مركــز أكــر شــخصيات العــامل

واالقتصــادي .الثــورة العامليــة والتحــرر االشــرايك هــا الــرد الوحيــد

املعــارص إبداعــاً وحامســاً وغنــى وتوثبــاً ،مــن بلــدان العــامل املختلفــة.

عــى اقتصــاد إيــران .إن أمــرئٍ يتحفنــا بالقــول إن تتخمــر الجمهوريــة

تالشــگران :هــل ال زلتــم تعتقــدون ان التضــاد بــن العمــل والرأســال هــو
التضــاد األســايس يف العــامل .إذا كان الــرد إيجابيـاً ،فهنــاك ســؤاالً آخـرا ً .قــد

اإلســامية وتتأمــرك عــى الطريــق الرسيــع لإلصالحيــة القومية-االســامية

تالشــگران :لــو افرتضنــا إن حزبكــم انتــزع الســلطة يف ايــران إلدارة

يكــون لحــد اآلن عــدة قليلــة مــن قوى اليســار يف إيـران من تناولــت صيانة

وكذلــك اإلســام والنزعــة املالليــة يف إيـران بحـ ٍـد بحيــث ينطلــق الرأســال

البلــد ،اي خلــق مؤسســة إداريــة جديــدة ،مؤسســة يف بالكــم ،بــدالً مــن

البيئــة بصــورة شــاملة .ولكــن قــد ال تكــون هنــاك أيــة قــوة سياســية مــن

والتقنيــة والتخصــص يف جنــوب رشق آســيا وقلــب أوربــا وأمريــكا الشــالية

املؤسســة اإلداريــة القامئــة التــي تتضمــن عــدة ماليــن مــن املوظفــن

اليســار لليمــن مل تطــرح برنامجـاً مدونـاً لحــد اآلن .فيــا يخــص البيئــة ،ان

ويتدفــق عــى إي ـران ،فهــو بهــذا العمــل يهــدر وقــت الجامهــر ويتلفــه.

والعــال ،بيــد إنهــا ال تنســجم مــع فكركــم اإلداري ،مــا هــي خطواتكــم

أحــدى املشــكالت السياســية اليــوم هــي اإلنتاج نفســه .أي مبعني اســتهالك

املطروحــة ،وإجــاالً ،مــا هــو ردكــم عــى هــذه املشــكلة االساســية؟

الطاقــة ســواء األحفوريــة او الطاقــة الذريــة وذلــك الن االنتــاج قريــن
لخلــق ثــاين أوكســيد الكربــون ،وبالتــايل ،خلــق تأثـرات البيــوت الزجاجيــة

تالشــكران :إنكــم تنشــدون الســلطة الربوليتاريــة يف املطــاف األخــر .مــع

منصــور حكمــت :إننــا نــأيت للســلطة عــر الثــورة والعمليــة الثوريــة،

(االحتبــاس الحـراري) يف األرض وزيــادة حـرارة األجــواء واملحيطــات وغريها

قضيــة «العوملــة» ،وتقريباً يف مجمــل امليادين ،وباألخص يف ميدان السياســة

وســننتقد برسعــة الثقافــة والعقليــات واألفــكار القدميــة ونكنســها .الثــورة

والتــي يقتــي توضيحهــا مكانـاً آخـرا ً .ويف الحقيقــة ،االثنان ،التغــر املناخي

واالقتصــاد ،مــا هو برنامجكم وكيــف تنوون مجابهة الرأســال العاملي الذي

نــوع آخــر مــن الــوالدة .إنهــا فتــح عيــون عــى قيــم وأســاليب مختلفــة

مــن جهــة وتلويــث البيئــة وتدمريهــا مــن جهــة أخــرى ،ويف الحقيقــة

هــو العامل األســايس يف مــا جرى ويتحــى بالتقنية املعقدة جــدا ً واملتطورة؟

أساســاً .إن جامهــر ثــارت ،تــر عــى أن تنــأى بنفســها عــن املــايض

وحتــى بقــاء االنســان ومصــره عــى الكــرة االرضيــة -ســواء بوصفــه عامـاً

ـدي
الــذي وجهــت لــه صفعــة ،وتتعلــم مــا هــو جديــد .ولهــذا ليــس لـ ّ

او برجوازيـاً وغــره عــى الســواء ،وتضــاد االنســان والبيئــة -مــا هــو رايكم؟

منصــور حكمــت :إن إيـران اشـراكية هــي بلــد عظيــم ذو  70-60مليــون

قلــق بهــذا الصــدد .ليــس مــن املؤمــل ان نســتلم الجمهوريــة اإلســامية

نســمة يف أكــر نقــاط العــامل حساســية .إن متــت صيانتهــا مــن التهديــدات

نفســها ونعدلهــا ونديرهــا .إن هــذه مشــكلة اإلصالحيــن .إننــا نــأيت رفقــة

منصــور حكمــت :يف الحقيقــةَ ،مــ َر وقــت طويــل عــى ســاعي بهــذا

واملؤامــرات العســكرية للرجعيــة عــى الصعيــد العاملــي ،وإذا فرضــت

ثــورة سياســية وثقافيــة ،وهــو املســار ذاتــه الــذي يُــدار فيــه املجتمــع مــن

املصطلــح «التضــاد األســايس» (وقصــده طروحــات مــاو حــول التضــاد

وجودهــا عــى العــامل الرأســايل وتكــون مبعــث قبــول لديــه ،عندهــا

قبــل مــدراء املجتمــع ،الذيــن هــم وفــق منظومتنــا أنــاس ثوريــن .أنــاس

االســايس والثانــوي-م) .اذا كنتــم تقصــدون هــل اننــا نعتــر الـراع الطبقي

ســتكون جــزء مــن العــامل ذاتــه ،وســيكون عــى القــوى معايشــتها .لــن

يف أنظمــة اجتامعيــة وسياســية مختلفــة يبــدون عــن انفســهم امكانــات

يف املجتمــع الرأســايل املعــارص مفتــاح التحــول التاريخــي ،فــان جوابنــا

نقــوم نحــن ايضــا بالحملــة عــى الرأســالية العامليــة .ســتكون إليــران

وطاقــات مختلفــة .املشــكلة األساســية امــام ســبيل عــامل افضــل ال تكمــن،

هــو اإليجــاب .إذا اردنــا تغيــر ام ـرا ً مه ـاً يف العــامل ،فــأن هــذا (ال ـراع

االشـراكية سياســة واعيــة ومتبــرة كثـرا ً .فبمــوازاة العوملــة (التــي أعدها

برايــي ،بعــدم رغبــة أو قــدرة أعضــاء املجتمــع ،بــل بالعوائــق التــي يضعهــا

الطبقــي-م) منفــذ هــذه القضيــة .يف الواقــع ان مســالة البيئــة تبــن أكــر

شــخصياً وجــه ال فــرار منــه مــن الرأســالية العامليــة وال أنشــد إعــادة

النظــام القائــم امــام التغيــر .ان النظــام االجتامعــي القائــم يدافــع عــن

مــن اي موضــوع آخــر هــذه الحقيقــة بصــورة اكــر وضوحـاً وســفورا ً .ليــس

عجــات التاريــخ للــوراء) نــرى أيضــاً ان املواطنــن قــد اكتســبوا قــدرة

وجــوده بألــف شــكل وشــكل ،مــن القــر والعنــف الســافرين للجيــش

لقضيــة البيئــة رد ثقــايف واخالقــي وفــردي وعــى صعيــد بلــد .يتعلــق األمــر

عمــل أوســع ،باألخــص يف ميــدان تبــادل املعلومــات وتنظيــم الضغــط

والرشطــة ،اىل األديــان والتقاليــد والبنــى الثقافيــة الســائدة ،اىل الضغــط

بصلــة مجمــل النظــام اإلنتاجــي العاملــي للبــر وصلتــه بالكرة األرضيــة .إذا
التتمة ص3

لــن تكــون إيــران اشــتراكية مجتمعــ ًا باهتــ ًا
ورماديــ ًا ،بــل مفعــم باأللــوان...
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البيئــة ومســتقبل الكــرة االرضيــة هــا أيضـاً مرتبطــان بالـراع الطبقــي.

أردنــا أن نتعامــل بشــكل مختلــف مــع الكــرة االرضيــة ،ينبغــي ان نؤســس

باملعنــى العــام للكلمــة ،بوجــه امللكيــة الطبقيــة الربجوازيــة لوســائل

لنظــام إنتاجــي عــى أســس مختلفــة .نظــام يُحــدد فيــه الطــرح والخطــة

اإلنتــاج وماهيــة أداة الدولــة واإلعــام للطبقــة الرأســالية .ال ميكــن أن

الواعيــة ألعضــاء املجتمــع ســات مســار اإلنتــاج والتكنولوجيــا املفيــدة،

نــدع الرأســال والرأســايل بحالهــا ،ونتحكــم مبســار تدمــر البيئــة .يعلن

تالشــگران :ســيد منصــور حكمــت ،ال آخــذ مــن وقتكــم أكــر مــن

وليــس حافــز الربحيــة للمؤسســات الرأســالية وحربهــا مــن أجــل نيــل

جــورج بــوش بصــورة واضحــة وســافرة ســبب معارضــة امريــكا التفاقيــات

هــذا ،وكيل أمــل أن آخــذ مــن وقتــك أكــر مــن هــذا يف أعــداد

حصــة اكــر يف الســوق .أنــا ال أرمــي البطاريــات املســتعملة يف ســلة

كيوتــو وذلــك ألنهــا مــرة بوضعيــة البزنــس االمريــي .إذا اتخذنــا الســمة

قادمــة ،وأتنــاول رايكــم حــول القضايــا الجاريــة يف إيــران للقــراء.

املهمــات وال أســتهلك مبيــد الحـرات «بيــف بــاف ولكــن هــا ليســا ردا ً

املدمــرة للرأســالية بالنســبة للبرشيــة وتناقــض هــذا النظــام مــع ازدهــار

عــى تعاظــم ثقــب االوزون يف القطــب الجنــويب .يتعلــق األمــر باالقتصــاد

املجتمــع اإلنســاين معيــارا ً ،فــإن البيئــة هــو أوضــح معيــارا ً ومنوذجـاً لذلك.

الســيايس للعــامل املعــارص .وأن هــذا يدفعــك مبــارشة بوجــه الرأســالية

الـراع الطبقــي ال يتعلــق باألجور فحســب ،بــل باملجتمــع ككل .أن قضية

مختــارات منصــور حكمــت ،ملحــق العــدد الثــاين ،نيســان-ابريل 2007

مشــكلة العواصــف الترابيــة فــي
العــراق!
عادل أحمد

عــى الرغــم مــن وجــود مشــاكل عديــدة
ومنهــا السياســية واالقتصاديــة ميــر بهــا
العـراق ،أضيفــت اليهــا يف الســنوات القليلة
املاضيــة مشــكلة العواصــف الرتابيــة
وقســوتها وتكرارهــا ،بشــكل غــر مســبوق
قياســاً للســنوات الســابقة ،ويتوقــع
املختصــون ارتفاع نســبة حــدوث العواصف
الرتابيــة إىل  272يــوم يف الســنة .ان هذه املشــكلة (العواصف الرتابية) والتي
تتســبب بكــرة الرمــال واألتربــة يف الجــو مــا يتســبب باالختنــاق وضيــق
التنفــس بــن النــاس وباألخــص ممــن يعانــون مــن األم ـراض الحساســية
والربــو( )asthmaوكذلــك يتســبب بانعــدام الرؤيــة وزيــادة الحــوادث
املروريــة وتلــوث امليــاه الصحيــة وتعطيــل األجهــزة اإللكرتونيــة والكهربائية
نتيجــة دخــول جزئيــات الغباريــة اليهــا وكذلــك تــؤدي اىل توقــف الحيــاة
جزئيــا بســبب توقــف العمــل يف املصانــع والدوائــر والخدمــات االجتامعيــة
و تتوقــف املــدارس واملواصــات واألســواق واالعــال التجاريــة و…الخ .كل
هــذه املصائــب أضيفــت اىل مصيبــة أزمــة الحكومــة والســلطة والرصاعــات
الرجعيــة بــن التيــارات البورجوازيــة املتنازعــة عــى الســلطة السياســية.
ان مشــكلة العواصــف الرتابيــة هــذه ،ناتجــة عــن التغــرات املناخيــة
يف العــامل مــن ناحيــة ،بســبب قلــة االمطــار يف منطقــة الــرق األوســط
وخاصــة العـراق يف الســنوات املاضيــة والتــي أدت اىل تقليــل مــن خصوبــة

الرتبــة الزراعيــة وجفــاف األرايض ومــن ناحيــة أخــرى بنــاء الســدود
العديــدة مــن قبــل الحكومــات يف املنطقــة والتــي ينبــع منهــا األنهــار
والروافــد قبــل دخولهــا اىل العــراق ومنهــا تركيــا وايــران والتــي أدت
اىل انخفــاض مســتوى املنســوبات لنهــري دجلــة والفــرات بشــكل كبــر
وخلــق مشــاكل الــري والزراعــة يف العــراق .ان قلــة االمطــار والجفــاف
وكذلــك انخفــاض منســوب نهــري دجلــة والفــرات أدت اىل حالــة مــن
تصحــر األرايض وخاصــة يف شــال وجنــوب املناطــق الغربيــة مــن العـراق.
وان الجفــاف مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة يف نهايــة الربيــع والصيــف،
يــؤدي اىل تصحــر األرايض القاحلــة وتفتــت القــرة الســطحية وتصبــح
هشــة و رمليــة ناعمــة .تحتــاج اىل الريــاح والعواصــف لنقلهــا اىل داخــل
املــدن ومناطــق الصناعيــة .وقــد أدى نقــص امليــاه واألمطــار إىل تراجــع
مســاحة األرايض الزراعيــة وفقــدان الغطــاء النبــايت .وحســب بيانــات
وزارة الزراعــة العراقيــة بــأن املســاحة التــي تعرضــت للتصحــر خــال
الســنوات العــر املاضيــة بلغــت نحــو  27مليــون دونــم مــن األرايض
الصالحــة للزراعــة والرعــي ونحــو مليــوين دونــم مــن الغطــاء النبــايت …
ان مشــكلة العواصــف الرتابيــة يقابلها اهامل الســلطات الحاكمــة يف العراق
وعــدم إيجــاد الحلــول املناســبة لهــا .واالن مــع ارتفــاع مداخيــل العـراق من
تصديــر النفــط التــي بلغــت عــر مليــارات دوالر ولكــن املقــدار املطلــوب
رصفــه لحــل هــذه املشــكلة ليــس باملســتوى املطلــوب نتيجــة الفســاد
والنهــب .ان بنــاء مشــاريع تأهيــل الغابــات االصطناعيــة وإقامــة مشــاتل

كبــرة لزراعــة املاليــن مــن األشــجار وبنــاء الســدود وتخطيط ملشــاريع الري
املتنوعــة واالســتفادة مــن ميــاه األنهــار إلصــاح األرايض الزراعــة وتشــجيع
الفالحــن بزراعــة األشــجار وتعويضهــم عــن هــذه الخدمــة مــن اهــم
الخطــوات الرضوريــة لتقليــل العواصــف الرتابيــة يف املــدن واملحافظــات.
مبــا ان الحكومــة يف العــراق متأزمــة وغارقــة يف الرصاعــات القوميــة
والطائفيــة الرجعيــة وال يهمهــا مــا يحــدث يف التغــرات املناخيــة وال
يهمهــا الصحــة يف املجتمــع وال يهمهــا املعيشــة اإلنســانية للمواطنــن
وان الفســاد مســترشي يف كافــة مجــاالت الحيــاة فــان مشــكلة التصحــر
والجفــاف والعواصــف الرتابيــة تــزداد يــوم بعــد يــوم ولــن تجــد الحلــول
لهــا وتــزداد معانــاة الجامهــر املحرومــة باإلضافــة اىل االنقطــاع الكهربــاء
وانعــدام امليــاه الصالحــة للــرب وزيــادة االم ـراض و… فــان تخصيــص
املبالــغ املاليــة ملشــكلة التصحــر لــن يكــون يف حســابات الســلطة الحاكمــة.
ان مشــكلة التصحر والعواصف الرتابية مشــكلة حقيقيــة وواقعية يف العراق
يقتــل العـرات ويتســبب بتعطيــل الحيــاة يف اغلــب أيــام الســنة وتتســبب
بخســائر ماليــن الــدوالرات ســنويا وتتســبب بنــر األوبئــة واالمــراض
املتنوعــة لهــذا يتطلــب الحــل املناســب والجــدي لهــا ومبــا ان الســلطات ال
تهتــم بهــذه املســألة فانــه يتطلــب احتجاجــا جامهرييــا مــن أجــل الضغــط
عــى الســلطات بوضــع الحــل املناســب لهــا .وان الضغــط الجامهــري قــادر
عــى حــل املشــكلة التصحــر وكذلــك لحــل مســالة الزراعــة يف العــراق.

عاشــت مطالــب عمــال العقــود واألجــور
فــي قطــاع الكهربــاء.
مــرة أخــرى واجهــت حكومــة الكاظمــي ،حكومــة تنفيــذ مشــاريع
صنــدوق النقــد الــدويل ،تظاهــرات عــال العقــود واألجــور يف
قطــاع الكهربــاء بالقمــع والفصــل التعســفي والطــرد مــن العمــل.
لقــد تعاملــت هــذه الســلطة باألمــس بــكل وحشــية مــع متظاهــري عــال
العقــود أمــام مبنــى وزارة الكهربــاء يف منطقــة العــاوي وســط بغــداد .ومل
تكتـ ِ
ـف بذلــك بــل صــدر أمــر مــن رئاســة الــوزراء بطــرد ثــاث مــن العاملني
وهــم مــن قـراء املقاييــس مــن االجــور اليوميــة ملشــاركتهم يف التظاهـرات.
إن حكومــة الكاظمــي تســر عــى خطــى سياســات حكومــات
االســام الســيايس الســابقة ،يف افقــار العــال واملوظفــن ومدعومــة
بأســاليب القمــع وإطــاق الوعــود الكاذبــة حــول تحســن الظــروف
املعيشــية للجامهــر العــراق التــي أهلكتهــا ســنوات النهــب
والفســاد مــن قبــل املليشــيات التــي اوصلــت الكاظمــي اىل الســلطة.
إن حكومــة الكاظمــي تفــرض مــن جهــة سياســات صنــدوق النقــد
الــدويل ،التــي دشــنت بتخفيــض العملــة املحليــة مــا أدى إىل تخفيــض
القــدرة الرشائيــة للعــال واملوظفــن بنســبة أكــر مــن  ٪٢٥وزادت
مــن معــدالت الفقــر والعــوز يف العــراق ،اضافــة انهــا مل تطــرح أيــة

حلــول ملواجهــة رسطــان البطالــة ،ومــن جهــة اخــرى تقمــع التظاه ـرات تحســب عــى رواتــب أولئــك الطفيليــن ،يف حــن ال يتعــدى راتــب
واالحتجاجــات العامليــة والعاطلــن عــن العمــل بشــتى الوســائل ،هــذا عــال العقــود واالجــور اكــر  ٣٥٠الــف دينــار ناهيــك عــن عــدم
ناهيــك عــن سياســة دق إســفني يف صفوفهــا .فهــذه الحكومــة قامــت متتعهــم ببــدالت الخطــورة والســامة والصحــة والضــان االجتامعــي.
بتوظيــف  ٧آالف مــن عــال العقــود عــى املــاك الدائــم يف حــن يبلــغ
عــدد عــال العقــود واألجــور يف قطــاع الكهربــاء أكــر مــن  ٤٠ألــف عامــل .ان الحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي يف الوقــت الــذي يديــن
إن سياســة حكومــة الكاظمــي هــي سياســة صنــدوق النقــد الــدويل بأشــد العبــارات سياســة الحكومــة ســوا ًء يف قمعهــا لالحتجاجــات
والتــي مفادهــا تنصــل الحكومــة والدولــة عــن جميــع مســؤولياتها والتظاهــرات املطالبــة بفــرص عمــل والتوظيــف عــى املــاك الدائــم
تجــاه املجتمــع مبــا فيهــا حــل مشــكلة البطالــة يف العــراق .او بالتنصــل مــن عــدم تنفيــذ مطالــب عــال العقــود واالجــور،
يدعــو جميــع عــال العقــود واالجــور يف جميــع القطاعــات بتوحيــد
أن فائــض ميزانيــة العــراق وحســب الترصيحــات الرســمية بلغــت أكــر وتنظيــم صفوفهــا عــى مســتوى العــراق لنيــل حقوقهــم العادلــة.
مــن  ٩٠مليــار دوالر ،إال أنهــا ال تتحــرك إلنفاقهــا عــى رفــاه الجامهــر
عاشت احتجاجات عامل العقود واالجور
والقيــام بتوزيعهــا العــادل لدفــع بــدالت ضــان بطالــة لــكل العاطلــن
عاشت مطالبهم العادلة.
عــن العمــل مــن اإلنــاث و الذكــور الذيــن بلغــوا ســن السادســة
عــرة وتثبيــت عــال العقــود واالجــور وتحســن ســائر الخدمــات.
الحزب الشيوعي العاميل العراقي
أن معــاش أو راتــب عضــو الربملــان والوزيــر يبلــغ شــهريا أكــر
 ٨حزيران ٢٠٢٢
مــن  ٤ماليــن دينــار الــذي يعيــش طفيليــا عــى مثــار عمــل عــال
النفــط بالدرجــة االوىل ،مــا عــدا النفقــات الخاصــة األخــرى التــي ال
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حول عمليات القتل الجماعي في أمريكا!

توما حميد
لقــد أصبحــت عمليــات القتــل الجامعــي يف الواليــات املتحــدة

مجتمــع منهــك وغاضــب مــع كميــة هائلة من األســلحة وثقافة تشــجع

اســتخدام الســاح للصيــد كهوايــة او الرياضــة او مصــدر للطعــام ألنــه

واحــدة مــن القضايــا الكبــرة واملعقــدة اىل تواجــه هــذا املجتمــع.

العنــف والقتــل ســوف يــؤدي اىل النتائــج التــي نراهــا االن .ان الحــل

قطــاع محــدود .يجــب صناعــة رغبــات جديــدة وهــذا مــا قامــت بــه

تقــع كمعــدل ( )1.63عمليــة قتــل جامعــي يف أمريــكا يوميــا وهــي

الجــذري لظاهــرة القتــل الجامعــي والعنــف املســلح يــأيت مــن خــال

صناعــة الســاح مــن خــال حلفــاء مثــل الرابطــة الوطنيــة لألســلحة.

يف تزايــد .ان تأثرياتهــا عــى االف ـراد واملجتمــع وعــى نســيجه خياليــة

معالجــة األســباب األساســية البنيويــة وهو االســتغالل الوحــي للطبقة

تــرف الجامعــات املواليــة لصناعــة األســلحة املليــارات عــى

وغــر قابلــة للوصــف .هنــاك عجــز شــبه تــام للتعامــل بشــكل فعــال

العاملــة وعــدم املســاواة الهائلة .فهذه املســالة تؤدي اىل بــروز وتعاظم

التســويق واللوبيــات فمثــا تــرف الرابطــة الوطنيــة لألســلحة

مــع هــذه القضيــة .بــل تكشــف الطبقــة الحاكمــة عــن عجــز يف

كل العلــل األخــرى يف املجتمــع التي تــؤدي اىل ظاهرة القتــل الجامعي.

يف أمريــكا اكــر مــن  250مليــون دوالر فقــط عــى مجاميــع
الضغــط للتأثــر عــى أعضــاء مجلــس الشــيوخ األمريــي ،وتــرف

فهــم خطــورة هــذه الظاهــرة عــى املجتمــع األمريــي وكونهــا عالمــة
مــن عالمــات املســتقبل املظلــم الــذي يواجهــه مبــا فيهــا احتــاالت

تتمركــز ظاهــرة العنــف املســلح يف االحيــاء واملــدن الفقــرة ويصيــب

املليــارات عــى الدعايــة للســاح كبضاعــة يف حــن ان اســتطالعات

انهيــار وتفــكك املجتمــع وحتــى الحــرب االهليــة .ولهــذا ال نجــد يف

العوائــل واالفـراد املعدمــن اكــر مــن غريهــم .يف الكثــر مــن املناطــق

الــرأي تؤكــد بــان الســكان يف أمريــكا هــم مــع ضبــط الســاح.

األفــق أي إمكانيــة ملعالجــة القضيــة والقضــاء عــى أســبابها األساســية.

يلجــأ العديــد مــن الرجــال اىل حمــل الســاح والجرميــة لعــدم وجــود
فــرص أخــرى .ان  %42مــن األمهــات يف امريــكا بــدون ازواج وأحيانــا

وال تقــوم الرشطــة بحاميــة النــاس مــن الجرميــة املســلحة،

يبقــى النقــاش حــول هــذه القضيــة ،يف أفضــل األحيــان يف األمــور

عليهــن ان يشــتغلن مــن اجــل تأمــن املعيشــة وهــذا يــؤدي اىل حرمان

بــل تعمــل لحاميــة اكــر دولــة بوليســية يف العــامل .تركــز

الثانويــة مثــل وفــرة األســلحة وســهولة الحصــول عــى األســلحة،

األطفــال يف اهــم ف ـرات حياتهــم أي بــن  6-0ســنوات مــن الرعايــة

عــى توقيــف الفقــراء واغلبهــم مــن غــر البيــض عــى جنــح

بيــع أســلحة هجوميــة شــبه اوتوماتيكيــة ،االمــراض العقليــة

والعاطفــة ويتعرضــون اىل اإلهــال وهــذا يــؤدي اىل تربيــة طفــل غــر

ومخالفــات ســخيفة وســجنهم بحيــث أدى االمــر اىل زج اكــر

ووصــم الصحــة العقليــة والنظــر إليهــا عــى أنهــا نــوع مــن الفشــل

محصــن ومعــرض للخطــر .ومعظــم اآلبــاء واالمهــات حتــى الذيــن

مــن  2.4مليــون شــخص يف الســجن وهــو اكــر رقــم يف العــامل.

األخالقــي ،ضعــف تربيــة البيــت ،العــاب الفيديــو العنيفــة ،العنــف

يعيشــون كأزواج هــم تحــت ضغــط نفــي هائــل وهــذا يــؤدي اىل

الــذي متارســه الرشطــة وعســكرة املجتمــع ،اشــاعة ثقافــة العنــف،

اهــال األطفــال .ومــا يزيــد املشــكلة شــيوع ظاهــرة التنمــر والتمييــز

ويــأيت اليمــن الربجــوازي ليصب الزيت عىل النار مــن خالل بث التفرقة

العنــف الــذي متارســه أمريــكا يف الخــارج .ولكــن رغــم كــون هــذه

يف املــدارس .والطفــل املحــروم والــذي يتعــرض لــأذى يكــون عرضــة

والنعـرات يف املجتمــع والوقــوف ضــد أي محاولــة للســيطرة عىل حيازة

العوامــل حقيقيــة ،ولكنهــا هــي عوامــل ثانويــة .ولهــذا تبقــى

الن يــؤذي ويتســبب يف الحرمــان لألخريــن ،فــكل الذيــن يقومــون

الســاح والدعايــة اىل حلــول تزيــد مــن العنــف مثل تســليح املدرســن.

الحلــول التــي تطــرح حلــول ثانويــة مثــل اجــراء فحوصــات امنيــة

بعمليــات القتــل الجامعــي هــم افـراد عانــوا مــن الحرمــان واالهــال.
وتقــف اقســام مــن اليســار ضــد فكــرة تقيــد حــق حيــازة الســاح بجة

للذيــن يريــدون رشاء األســلحة ،متويــل الصحــة العقليــة ،تعليــم
املدرســن للتعــرف عــى عالمــات الخطــورة ،تخزيــن أمــن للســاح

يف مجتمــع ملــئ بالحرمــان ،تشــجع ثقافــة العنــف والذكوريــة

ان هــذا يجــرد الطبقــة العاملــة من الســاح لحامية نفســها يف أي حرب

الــخ .رغــم أهميــة هــذه الخطــوات اال انهــا ليســت حلــول جوهريــة.

الفضــة .فــكل مــن يرتكبــون هــذه الجرائــم هــم مــن الذكــور

طبقيــة وخاصــة «ان ماركــس تحــدث عــن رضورة عــدم تجريــد الطبقة

واغلبهــم مــن الفئــة العمريــة  24-16ســنة .اذ ال تســمح الثقافــة

العاملــة مــن الســاح» .ان هــذا املوقــف يســتند عــى اقتبــاس وتحليــل

ال ينظــر اي مجتمــع اىل إمكانيــة امتــاك افــراد أســلحة نوويــة او

للذكــر بالتعبــر عــن العواطــف والضعــف او البــكاء او التعبــر

ميكانيــي ملــا قالــه ماركــس وملوقــف املاركســية مــن مشــاكل املجتمــع

غــاز االعصــاب او راجــات صواريــخ مثــا بنظــرة إيجابيــة .بنفــس

عــن الشــعور بالحــزن او الحاجــة اىل العاطفــة ومالمســة واحتضــان

املعارص ،وال ينظر اىل املشكلة التي تواجه املجتمع يف سياقها الحقيقي.

املنطــق ،يجــب ان ال ينظــر اىل وجــود بندقيــة حربيــة هجوميــة

االخــر خــارج العالقــات الجنســية ،ولكــن نفــس الثقافــة تســمح

شــبه آليــه بإمكانهــا قتــل عــرات األشــخاص يف الدقيقــة الواحــدة

للذكــر ان يكــون عنيفــا وغاضــب وتعلــم اســتخدام الســاح وحملــه.

يف ايــدي عامــة النــاس نظــرة ايجابيــة ،فمثــل هــذا الســاح ال
يســتخدم للصيــد او الرياضــة او للدفــاع عــن النفــس ضــد لــص مثــا.

باختصــار ،ان ازمــة الرأســالية وتزايــد عــدم املســاواة تفاقــم جميــع
علــل املجتمــع وامراضــه االجتامعيــة وتجعل الفــرد أكرث عرضــة للوقوع

يف وضــع يائــس مثــل هــذا ويف وضــع حيــث فقــد الرجــل وخاصــة

فريســة .ونفــس هــذه االزمــة تدفــع الطبقــة الحاكمــة اىل تقويــة

االبيــض موقعــه كرئيــس عائلــة ،لــه راتــب عــايل ميكنــه عــى اعالــة

اليمــن املتطــرف واىل ابـراز االنقســامات الطبقيــة و الدينيــة والعرقيــة

مــع هــذا ،ان العامــل األســايس واالصــي هــو وجــود نظــام رأســايل

عائلتــه والــرف عليهــا ،تــأيت الربجوازيــة وتحــول الســاح اىل بضاعــة.

واالثنيــة واالجتامعيــة واملســتندة عــى الجنــس والعــرق ولــون البــرة

منفلــت العقــال ومتعفــن يف امرباطوريــة يف طــور االنحــدار.

تســتخدم اخــر فنون وعلــوم الدعاية لدفــع الناس نحو رشاء واســتخدام

واىل تحويــل قطاعــات معينــة مــن املجتمــع اىل كبــش الفــداء مثــل

مثــل هــذا النظــام ال يجلــب ســوى العنــف ،والقمــع ،والفقــر،

الســاح مــن خــال اســتخدام فــن خلــق ربــط بــن الســاح واشــياء

الالجئــن واملهاجريــن الذيــن هــم نتــاج الحــروب التــي تفرضهــا أمريكا

والتعاســة .يقــوم النظــام الرأســايل باســتغالل االنســان يف أمريــكا

إيجابيــة وحاجــات مرغوبــة أخــرى مثــل األمــان ،الرجولــة ،والشــدة

عــى البلــدان الفقــرة .ويف هــذه األوضــاع تجعــل مــن الســاح بضاعــة

بشــكل وحــي اىل حــد االنهــاك .ال ميكــن للعــال تامــن املعيشــة

واخافــة االخريــن ،وكســب االحـرام .اخــرع الســاح كوســيلة الســرداد

«مت ّكــن» الرجــل البيــض مــن اســرداد املكانــة والحقــوق التــي فقدهــا.

او تامــن الرعايــة الصحيــة رغــم العمــل يف عــدة وظائــف.

املكانــة املفقــودة .ففــي الوقــت الذيــن ميجــدون الرأســالية ألنهــا «

كل هــذه الوضعيــة تــؤدي اىل بــروز الوضــع املأســاوي الــذي إمامنــا

رغــم ركــض العامــل األمريــي ليــا ونهــارا يبقــى عــى مســافة قريبــة

تنتــج مــا ترغبــه النــاس» ال تعتمــد الربجوازيــة عــى الرغبــات الطبيعية

الــذي يجعــل مــن الشــعار « االشــراكية او الرببريــة» يشء ملمــوس

مــن اإلفــاس ،وخســارة بيتــه ،وخســارة صحتــه الــخ .الطبقــة العاملــة

للنــاس بــل تقــوم باختــاق الرغبات مــن خــال الدعاية االســتهالكية .ال

ومفهــوم .ان الحــل هــو يف تنظيــم الطبقــة العاملة لقلب هــذا األوضاع

االمريكيــة والشــعب األمريــي ،هــم منهكــون وغاضبــون .ان وجــود

ميكــن لقطــاع صناعــة الســاح االعتــاد عــى الرغبــات الطبيعيــة مثــل

وانهــاء عمــر هــذا النظــام واالزمــات التــي تواجــه البرشيــة تحــت ظله.

