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 قضيــة فلســطني لهــي واحــدة مــن أكــر القضايــا 

امتــداد أكــر  مأســاوية يف عاملنــا املعــارص. فعــى 

مــن 7 عقــود، تــم ســلب جامهــر فلســطني مــن 

ــكن  ــاة والس ــق الحي ــن ح ــية م ــوق أساس ــر الحق أك

اليوميــة  املعيشــة  رضوريــات  بأبســط  التمتــع  اىل 

فلســطني  جامهــر  مطالــب  وجوبهــت  العاديــة.  

ــال والحــروب  ــاً ووحشــية. فاالحت ــكال عنف ــر اش بأك

وأعــامل القتــل الجامعيــة والتهجــر والطــرد الجامعــي 

واالغتيــاالت وتجريــف املنــازل وبنــاء املســتوطنات 

وإرهــاب الدولــة هــي جــزء مــن مفــردات حيــاة 

يف  العيــش  عــن  ناهيــك  اليوميــة،  الفلســطينيني 

ــاع  ــد األوض ــص بع ــة، باألخ ــة وخيم ــروف اقتصادي ظ

ــوم. ــم عــى العــامل الي ــي تخيّ ــة الت ــة الصعب االقتصادي

إن قضيــة فلطســني مــن الناحيــة التاريخيــة هــي 

امتــداد لاســتغال الشــوفيني لدولــة إرسائيــل للظلــم 

ــود والــذي بلــغ  ــورس عــى اليه ــي الــذي م التاريخ

ــة  ــاداة الســامية وإرهــاب النازي ــات مع أوجــه يف نزع

الثانيــة. مارســت  العامليــة  الحــرب  إبــان  االملانيــة 

دولــة إرسائيــل ابشــع أنــواع الظلــم املســتند عــى 

ــطني. ــر فلس ــى جامه ــة ع ــة والديني ــة القومي النزع

ــلطة  ــم والس ــة يف الحك ــا الضيق ــل مصالحه ــن أج وم

ونيــل االمتيــازات، تاعبــت الــدول والتيــارات والقــوى 

السياســية القوميــة والدينيــة املتنوعــة مبصــر جامهــر 

وباألخــص  الغــرب،  دعــم  جهــة،  فمــن  فلســطني. 

ــكا، للسياســات الفاشــية للحكومــات املتعاقبــة  أمري

لدولــة إرسائيــل، ومــن جهــة أخــرى، اســتغلت الــدول 

اإلســامية  والدينيــة  العروبيــة  القوميــة  والتيــارات 

ــض  ــره والبغ ــاعة الك ــة وإش ــذه القضي ــة ه يف املنطق

القومــي والدينــي مــن أجــل ترســيخ ســلطتها ومكانتهــا 

حكمهــا  وترســيخ  املنطقــة  يف  الجــاري  الــراع  يف 

القمــع واالســتبداد  انــواع  وســلطتها وفــرض اشــد 

الســيايس وحــرف أنظــار الجامهــر املحتجــة عــى 

الجــوع والفقــر والحرمان وانعــدام الحريات السياســية 

يف املنطقــة تحــت يافطــة »قضيــة العــرب األوىل«.

ســعت إرسائيــل، وبدعــم واضــح مــن أمريــكا والغــرب، 

ــف  ــع بالعن ــر الواق ــرض األم ــة وف ــة املامطل اىل سياس

الدمــوي عــر مواصلــة بنــاء املســتوطنات والقضــم 

التدريجــي واملتواصــل لــأرايض الفلســطينية واقتطاعها 

ــى  ــل. و زد ع ــوة بإرسائي ــا عن ــطني وإلحاقه ــن فلس م

ــة إرسائيــل يف املنطقــة  ذلــك، تســارع مســار فــك عزل

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

تركــت آثارهــا عــى العــامل كلــه، وتهميــش هــذه 

القضيــة عمليــاً، توفــر أفضــل ارضيــة إلرسائيل ملامرســة 

غطرســتها واالســتفراد بجامهــر فلســطني أكــر وأكــر. 

 

إن الحــل املبــديئ والحاســم لتحــرر جامهــر فلســطني 

وإنهــاء الظلم وانعــدام الحقوق مرهون بإرســاء الحرية 

والرفــاه واالشــراكية. ولكــن يف ظــل غيــاب مثــل هــذه 

الوضعيــة، فــإن ســبيل الحــل الفــوري يتمثــل بالتــايل:

ــب إىل  ــتقلة جن ــطني املس ــة فلس ــة دول       •     إقام

ــم  ــل الحاس ــوة األوىل للح ــي الخط ــل ه ــب إرسائي جن

لهــذه القضيــة. ينبغــي ان تتمتــع دولــة فلســطني 

بســائر الحقــوق التــي تتمتــع بهــا دول العــامل. إن ســائر 

الطروحــات املقرحــة لحــد اآلن تســتند اىل حرمــان 

دولــة فلســطني مــن حــق التحكــم بالحــدود واألجــواء 

ــي  ــطينية ه ــع االرايض الفلس ــا وتقطي ــاه و غره واملي

عمليــاً طروحــات لتأبيــد االحتــال عــى مجمــل الحيــاة 

السياســية واالقتصادية واالجتامعية لجامهر فلســطني. 

      •     حل مشــكلة الاجئني واملرشدين الفلســطينيني 

يف العــامل بوصفــه جــزء اســايس مــن حــل هــذه القضية. 

ــدان  ــذه يف البل ــر ه ــة للجامه ــق املواطن ــرار بح اإلق

ــي قطنوهــا االن، تعويــض الخســائر الناجمــة عــن  الت

الطــرد والتــرشد، وإزالــة كل مــا يعيــق عودتهــم هــي 

ــار اي  ــني. إن اختي ــألة الاجئ ــل مس ــبيل ح ــزاء س إج

مــن هــذه الحلــول يعــود لجامهــر فلســطني نفســها. 

      •     اإليقــاف الفــوري لسياســة االســتيطان وبنــاء 

»مســتوطنات اليهــود« يف أرايض فلســطني. مع تشــكيل 

ــة فلســطني املســتقلة، تكــون هــذه املســتوطنات  دول

املســتقلة.  فلســطني  دولــة  لســلطة  خاضعــة 

      •     يف االوضــاع الراهنــة، مثــة أقســام واســعة 

ــة  ــال دول ــت احت ــت تح ــطني ال زال ــن أرايض فلس م

لإلرهــاب  مســتمرة  بصــورة  وتتعــرض  إرسائيــل 

ــال  ــة االحت ــل حكوم ــن قب ــة م ــات الجامعي والعقوب

الجامعــات  تقــوم  أخــرى،  جهــة  مــن  اإلرسائيــي. 

بحــق  االنتحاريــة  بعملياتهــا  اإلســامية  اإلرهابيــة 

أمنهــم.  وتهــدد  االرسائيليــني  والعــزل  املدنيــني 

فــوراً  االحتــال  قــوات  تخــرج  ان  يجــب  ولهــذا، 

مــا  حــدود  اىل  ورجوعهــا  املحتلــة  املناطــق  مــن 

أجــرت صحيفــة تالشــكران هــذه املقابلــة مــع منصــور 

ــا  ــث هن ــدور الحدي ــا ي ــام 2001. بين ــت يف ع حكم

ــد  ــى أي بل ــق ع ــوع ينطب ــران، اال ان املوض ــول إي ح

ــران  ــل إي ــامل املعــارص، اذ ميكــن تبدي ــدان الع ــن بل م

ــة ذات  ــذه األجوب ــتكون ه ــر وس ــد اخ ــم أي بل باس

صلــة وســتبقى لهــا راهنيــه مــادام بقــت هــذه 

ــرا  ــة. نظ ــة برجوازي ــل أنظم ــن قب ــم م ــدول تحك ال

لنرشهــا  برتجمتهــا  قمنــا  املقابلــة  هــذه  ألهميــة 

املرتجــم. حكمــت-  منصــور  أســبوع  مبناســبة 

 

  تحية طيبة....

 

إننــا متأســفون لعــدم متكننــا مــن إجــراء مقابلــة معكم 

بصــورة حضوريــة. ولكننــا يف الوقت ذاته نشــكركم عى 

ــة التــي ارســلتها  ردكــم الشــامل عــى االســئلة املكتوب

لكــم. أمتنــى لكــم املوفقيــة يف كل املجــاالت واملياديــن.

 

 

 

تالشــكران )الُســعاة-م(: كــام قــد تتفــق مــع أمــر 

اال هــو: فيــام يخــص امليــدان االقتصــادي والثقــايف 

ــا، وهــو األمــر الــذي اصبــح اكــر وضوحــا يف  ملجتمعن

ــرون  ــود وق ــرت عق ــة اإلســامية، م ــة الجمهوري مرحل

وليــس هنــاك ربــط او صلــة بثقافــة اإلنتــاج أو حتــى 

اإلنتــاج  وســائل  وتنامــي  وتكامــل  العمــل  ثقافــة 

ــل  ــو: ه ــا ه ــروح هن ــؤال املط ــة. الس ــورة عري بص

ــاً  ــاً خاص ــراين برنامج ــاميل االي ــيوعي الع ــزب الش للح

يك يــرد عــى هــذه املعضلــة االجتامعيــة أم ال؟ أذا 

ــم  ــة وتعلي ــه هــذا الرنامــج، فهــل متــت تربي كان لدي

ال؟ أم  املشــكلة  هــذه  لحــل  متعلمــني  أخصائيــني 

 

منصــور حكمــت: بادئ ذي بــدء، ال أعتقد اين اشــاطرك 

ــدة يف  ــة والفاس ــام الطفيلي ــراز االقس ــاهدتك. إلب مش

اقتصــاد إيــران اليــوم، قمت بإعطــاء تصويــر مبالغ فيه.  

 

القســم األكــر  العــامل والعاملــون باألجــر  ميثــل  

مــن مجتمــع ايــران، ويعملــون يف فــروع إنتاجيــة 

وخدميــة مختلفــة. ناهيــك عــن إيــران هــي أكــر 

ــن  ــو، م ــي. وه ــد العامل ــى الصعي ــط ع ــي النف منتج

ــد  ــع بح ــد يتمت ــة، بل ــة والتكنولوجي ــة اإلنتاجي الناحي

متوســط مــن التطــور التكنلوجــي، ولكنــه خــارج العامل 

الصناعــي املتقــدم. وهــو فيــه فئــة واســعة مــن حملــة 

ــة  ــة متعلم ــة عامل ــني. ذي طبق ــهادات واألخصائي الش

ــكلة  ــة. أن املش ــة التقني ــن الناحي ــبياً م ــة نس ومتقدم

االوىل التــي تحــول دون تحــّول إيــران اىل قــوة صناعيــة 

ــة  ــانية الناجع ــوة اإلنس ــت الق ــي ليس ــة ه واقتصادي

واالختصاصيــة، بــل النظــام االجتامعــي والســيايس.

 

ــول  ــم عــي الق ــا رداً عــى ســؤالكم األســايس، يتحت أم

ــى  ــل ع ــب، ب ــران فحس ــى إي ــر ع ــر ال يقت إن األم

اي بلــد آخــر يف عاملنــا املعــارص. فمــع عوملــة التقنيــة 

والتخصــص واملعلومــات، تعــد القوة األساســية للتكامل 

والتقــدم االجتامعــي واالقتصــادي هــو اإلنســان الحــر. 

إنســان انتــزع خيــار حياتــه الفرديــة والجامعيــة وقــادر 

ــح  ــه وإبداعــه لصال بصــورة حــرة عــى توظيــف قدرت

التخلــف  إن  املجتمــع.  وحاجــات  حاجاتــه  تلبيــة 

ــم  ــاس وَمعلَ ــو مقي ــارص ه ــا املع ــادي يف عاملن االقتص

الفقــر  الســيايس للجامهــر. إن  الخنــق واإلخضــاع 

االقتصــادي  التخلــف  إن  الحقــوق.  انعــدام  داللــة 

للمجتمــع هــو داللــة االنهيــار الســيايس و الثقــايف 

بمناسبة أسبوع منصور حكمتبصدد سبيل حل قضية فلسطين!

لــن تكــون إيــران اشــتراكية مجتمعــًا 
باهتــًا ورماديــًا، بــل مفعــم باأللــوان!

 
)رسالة رد على بعض االسئلة(

 
)منصور حكمت(

 13 آب 2001
ترجمة: فارس محمود
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ــة. ــام يف املنطق ــظ الس ــوات حف ــد ق ــروري تواج ــن ال ــل 1967. م قب

      •     جامهــر فلســطني وإرسائيــل واملنطقــة متعطشــة للســام. 

ان الســام الحقيقــي والدائــم يف املنطقــة يســتند فقــط اىل النزعــة 

التحرريــة واالمميــة والنزعــة اإلنســانية واملســاواتية. ولكــن ينبغــي 

تخفيــف  عــى  تعمــل  التــي  الســام  ومشــاريع  مســاعي  كل  دعــم 

الجامعــي  القتــل  عمليــات  وإنهــاء  فلســطني  جامهــر  معانــاة 

املســتقلة. فلســطني  دولــة  وإرســاء  املضــاد  واإلرهــاب  واإلرهــاب 

      •     لعبت أمريكا دوراً خاصاً يف دعم إرسائيل مالياً وعسكريا وسياسياً. 

ينبغــي مامرســة أوســع اشــكال الضغط عى امريــكا من أجل وقــف دعمها 

غــر املــرشوط لدولــة إرسائيــل وسياســاتها الفاشــية يف فلســطني ودفعهــا 

للكــف عــن سياســاتها هــذه واإلقــرار بحــق جامهــر فلســطني بتشــكيل 

دولتهــم املســتقلة واملتســاوية الحقــوق عى مجمــل األرايض الفلســطينية. 

      •     بعــد إقامــة دولــة فلســطني، بوســع املنظــامت الدوليــة 

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

كل التبعــات العميقــة الناجمــة عــن اكــر مــن ســبعة عقــود مــن 

بنــاء  عــر  يــأيت  ذلــك  إن  املتواصلــة.  الحرمانــات  وفــرض  االحتــال 

وتوفــر  واملــدارس  واملستشــفيات  االقتصــاد  وبنــاء  التحتيــة  البنــى 

والفقــر وغرهــا.   والجــوع  البطالــة  العمــل وحــل مشــكات  فــرص 

عــى  الراجــع  لفــرض  االرضيــة  يوفــر  فلســطني  قضيــة  حــل  إن 

ويدفــع  عمومــاً  والرجعيــة  وإرهابــه  الســيايس  اإلســام  تيــارات 

ــات  ــركات واالحتجاج ــائر الح ــام وس ــي لأم ــال الطبق ــفافية والنض بالش

واملنطقــة.  فلســطني  يف  االشــرايك  والنضــال  الواقعيــة  االجتامعيــة 

 

 االجتــامع االعتيــادي للجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي العــاميل العراقــي
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بصدد سبيل حل قضية فلسطين!

لإلنســان. ومــن هــذه الناحيــة، يف الواقــع، انــه الحــزب الشــيوعي العــاميل 

فقــط مــن لــه رد عــى قضيــة التخلــف االقتصــادي واإلنتاجــي للمجتمــع. 

ــة  ــوق و الكرام ــر بالحق ــياً يق ــاً سياس ــاً ونظام ــراً ومتفائ ــاً ح أن مجتمع

اإلنســانية للمواطنــني بوصفهــا أســمى مــن اي مبــدأ آخــر، ســيكون مبعــث 

تفجــر عظيــم يف انطــاق طاقــات جامهــر إيــران وإبداعهــا الخــّاق. 

ــدرون. ال  ــون و مقت ــاس أخصائي ــد أن ــذا البل ــم إن يف ه ــرى ك ــا س عنده

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

العوائــق السياســية أمــام تدخــل الجامهــر يف رســم مصرهــا االجتامعــي 

واالقتصــادي. الثــورة العامليــة والتحــرر االشــرايك هــام الــرد الوحيــد 

ــة  ــر الجمهوري ــول إن تتخم ــا بالق ــرٍئ يتحفن ــران. إن أم ــاد إي ــى اقتص ع

ــة القومية-االســامية  ــع لإلصاحي اإلســامية وتتأمــرك عــى الطريــق الرسي

وكذلــك اإلســام والنزعــة املاليــة يف إيــران بحــٍد بحيــث ينطلــق الرأســامل 

والتقنيــة والتخصــص يف جنــوب رشق آســيا وقلــب أوربــا وأمريــكا الشــاملية 

ويتدفــق عــى إيــران، فهــو بهــذا العمــل يهــدر وقــت الجامهــر ويتلفــه.

 

ــة يف املطــاف األخــر. مــع  تالشــكران: إنكــم تنشــدون الســلطة الروليتاري

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

واالقتصــاد، مــا هو برنامجكم وكيــف تنوون مجابهة الرأســامل العاملي الذي 

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

 

منصــور حكمــت:  إن إيــران اشــراكية هــي بلــد عظيــم ذو 60-70 مليــون 

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

واملؤامــرات العســكرية للرجعيــة عــى الصعيــد العاملــي، وإذا فرضــت 

ــا  ــه، عنده ــول لدي ــث قب ــون مبع ــاميل وتك ــامل الرأس ــى الع ــا ع وجوده

ــن  ــتها. ل ــوى معايش ــى الق ــيكون ع ــه، وس ــامل ذات ــن الع ــزء م ــتكون ج س

ــران  ــتكون إلي ــة. س ــاملية العاملي ــى الرأس ــة ع ــا بالحمل ــن ايض ــوم نح نق

االشــراكية سياســة واعيــة ومتبــرة كثــراً.  فبمــوازاة العوملــة )التــي أعدها 

ــادة  ــد إع ــة وال أنش ــاملية العاملي ــن الرأس ــه م ــرار من ــه ال ف ــخصياً وج ش

ــدرة  ــبوا ق ــد اكتس ــني ق ــاً ان املواطن ــرى أيض ــوراء( ن ــخ لل ــات التاري عج

ــط  ــم الضغ ــات وتنظي ــادل املعلوم ــدان تب ــص يف مي ــع، باألخ ــل أوس عم

عــى الســلطات. ال تقــرر الحكومــات الغربيــة القــول الفصــل فيــام يخــص 

ــة االشــراكية يف  ــا. إن الجمهوري ــا يف عرن انتقــال املعلومــات والتكنولوجي

ــاول الجامهــر يف العــامل وســتقبل  إيــران ســتكون مجتمــع منفتــح، يف متن

ــن  ــد م ــامل، بالض ــررة يف الع ــر املتح ــا الجامه ــي تقدمه ــاهمة الت كل املس

الحــرة  إيــران  ســتكون  الرجــوازي.  للعــامل  السياســيني  القــادة  رغبــة 

ــن  ــة. ل ــاة بديل ــل، حي ــدان الزدهــار منــوذج بدي ــة جامهــر العــامل. مي قبل

ــوان،  ــامً باألل ــل مفع ــاً، ب ــاً ورمادي ــاً باهت ــراكية مجتمع ــران اش ــون إي تك

ــامل  ــخصيات الع ــر ش ــز أك ــاط، مرك ــة والنش ــم بالحرك ــداً، مفع ــي ج عامل

ــة. ــامل املختلف ــدان الع ــن بل ــاً، م ــى وتوثب ــاً وغن ــاً وحامس ــارص إبداع املع

 

ايــران إلدارة  الســلطة يف  انتــزع  افرضنــا إن حزبكــم  لــو  تالشــگران: 

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

ــني  ــن املوظف ــني م ــدة ماي ــن ع ــي تتضم ــة الت ــة القامئ ــة اإلداري املؤسس

ــا هــي خطواتكــم  ــا ال تنســجم مــع فكركــم اإلداري، م ــد إنه والعــامل، بي

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

 

منصــور حكمــت: إننــا نــأيت للســلطة عــر الثــورة والعمليــة الثوريــة، 

وســننتقد برسعــة الثقافــة والعقليــات واألفــكار القدميــة ونكنســها. الثــورة 

ــم وأســاليب مختلفــة  ــون عــى قي ــح عي ــوالدة. إنهــا فت ــوع آخــر مــن ال ن

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

ــدّي  ــس ل ــذا لي ــد. وله ــا هــو جدي ــم م ــة، وتتعل ــه صفع ــت ل ــذي وجه ال

ــة اإلســامية  ــق بهــذا الصــدد. ليــس مــن املؤمــل ان نســتلم الجمهوري قل

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

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

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

ــات  ــدون عــن انفســهم امكان ــة يب ــة وسياســية مختلف يف أنظمــة اجتامعي

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

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

ــع عــن  ــم يداف ــر. ان النظــام االجتامعــي القائ ــام التغي ــم ام النظــام القائ

ــش  ــف الســافرين للجي ــن القــرس والعن ــف شــكل وشــكل، م وجــوده بأل

ــط  ــائدة، اىل الضغ ــة الس ــى الثقافي ــد والبن ــان والتقالي ــة، اىل األدي والرشط

ــام. إن  ــائل اإلع ــي ووس ــام التعليم ــة يف النظ ــيل األدمغ ــادي وغس االقتص

ــة والنزعــة اإلنســانوية  ــإن موجــة التقدمي ــق، ف ــم هــذه العوائ ــم تحطي ت

للجامهــر تبعــث تنميــة اقتصاديــة وفنيــة متســارعة. يدافع النظــام القديم 

بــأي قيمــة امــام التمــدن الجديــد الــذي غــدا ممكنــاً ورضوريــاً منــذ أمــد. 

املســالة ليســت تخلــف النــاس، وإمنــا رجعيــة النظــام االجتامعي والســيايس 

ــران. ــة هــذه الحقيقــة بعــرشات املــرات يف اي للعــامل املعــارص. ميكــن رؤي

 

 

تالشــگران: هــل ال زلتــم تعتقــدون ان التضــاد بــني العمــل والرأســامل هــو 

التضــاد األســايس يف العــامل. إذا كان الــرد إيجابيــاً، فهنــاك ســؤاالً آخــراً. قــد 

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

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

اليســار لليمــني مل تطــرح برنامجــاً مدونــاً لحــد اآلن. فيــام يخــص البيئــة، ان 

أحــدى املشــكات السياســية اليــوم هــي اإلنتاج نفســه. أي مبعني اســتهاك 

ــن  ــاج قري ــك الن االنت ــة وذل ــة الذري ــة او الطاق ــواء األحفوري ــة س الطاق

لخلــق ثــاين أوكســيد الكربــون، وبالتــايل، خلــق تأثــرات البيــوت الزجاجيــة 

)االحتبــاس الحــراري( يف األرض وزيــادة حــرارة األجــواء واملحيطــات وغرها 

والتــي يقتــي توضيحهــا مكانــاً آخــراً. ويف الحقيقــة، االثنان، التغــر املناخي 

ــة  ــرى، ويف الحقيق ــة أخ ــن جه ــا م ــة وتدمره ــث البيئ ــة وتلوي ــن جه م

وحتــى بقــاء االنســان ومصــره عــى الكــرة االرضيــة -ســواء بوصفــه عامــاً 

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

 

ــذا  ــامعي به ــى س ــل ع ــت طوي ــَر وق ــة، َم ــت: يف الحقيق ــور حكم منص

ــاد  ــول التض ــاو ح ــات م ــده طروح ــايس« )وقص ــاد األس ــح »التض املصطل

االســايس والثانــوي-م(. اذا كنتــم تقصــدون هــل اننــا نعتــر الــراع الطبقي 

ــا  ــان جوابن ــاح التحــول التاريخــي، ف ــارص مفت ــع الرأســاميل املع يف املجتم

ــر امــراً مهــامً يف العــامل، فــأن هــذا )الــراع  ــا تغي هــو اإليجــاب. إذا اردن

الطبقــي-م( منفــذ هــذه القضيــة. يف الواقــع ان مســالة البيئــة تبــني أكــر 

مــن اي موضــوع آخــر هــذه الحقيقــة بصــورة اكــر وضوحــاً وســفوراً. ليــس 

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

بصلــة مجمــل النظــام اإلنتاجــي العاملــي للبــرش وصلتــه بالكرة األرضيــة. إذا 

ــًا  ــًا باهت ــتراكية مجتمع ــران اش ــون إي ــن تك ل
ــوان... ــم باألل ــل مفع ــًا، ب ورمادي
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 عــى الرغــم مــن وجــود مشــاكل عديــدة 

ومنهــا السياســية واالقتصاديــة ميــر بهــا 

العــراق، أضيفــت اليهــا يف الســنوات القليلة 

الرابيــة  العواصــف  مشــكلة  املاضيــة 

وقســوتها وتكرارهــا، بشــكل غــر مســبوق 

ويتوقــع  الســابقة،  للســنوات  قياســاً 

املختصــون ارتفاع نســبة حــدوث العواصف 

الرابيــة إىل 272 يــوم يف الســنة. ان هذه املشــكلة )العواصف الرابية( والتي 

تتســبب بكــرة الرمــال واألتربــة يف الجــو مــام يتســبب باالختنــاق وضيــق 

ــراض الحساســية  ــن األم ــون م ــن يعان ــاس وباألخــص مم ــني الن ــس ب التنف

ــوادث  ــادة الح ــة وزي ــدام الرؤي ــبب بانع ــك يتس ــو)asthma( وكذل والرب

املروريــة وتلــوث امليــاه الصحيــة وتعطيــل األجهــزة اإللكرونيــة 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 واالعــامل التجاريــة و…الخ. كل 

هــذه املصائــب أضيفــت اىل مصيبــة أزمــة الحكومــة والســلطة والراعــات 

ــة املتنازعــة عــى الســلطة السياســية.  ــارات البورجوازي ــني التي ــة ب الرجعي

ان مشــكلة العواصــف الرابيــة هــذه، ناتجــة عــن التغــرات املناخيــة 

ــرشق األوســط  ــة ال ــة االمطــار يف منطق ــة، بســبب قل ــن ناحي ــامل م يف الع

وخاصــة العــراق يف الســنوات املاضيــة والتــي أدت اىل تقليــل مــن خصوبــة 

الربــة الزراعيــة وجفــاف األرايض ومــن ناحيــة أخــرى بنــاء الســدود 

ــار  ــا األنه ــع منه ــي ينب ــة والت ــات يف املنطق ــل الحكوم ــن قب ــدة م العدي

والروافــد قبــل دخولهــا اىل العــراق ومنهــا تركيــا وايــران والتــي أدت 

ــر  ــكل كب ــرات بش ــة والف ــري دجل ــوبات لنه ــتوى املنس ــاض مس اىل انخف

ــاف  ــار والجف ــة االمط ــراق. ان قل ــة يف الع ــري والزراع ــاكل ال ــق مش وخل

ــن  ــة م ــرات أدت اىل حال ــة والف ــري دجل ــوب نه ــاض منس ــك انخف وكذل

تصحــر األرايض وخاصــة يف شــامل وجنــوب املناطــق الغربيــة مــن العــراق. 

ــف،  ــع والصي ــة الربي ــرارة يف نهاي ــات الح ــاع درج ــع ارتف ــاف م وان الجف

ــح  ــطحية وتصب ــرشة الس ــت الق ــة وتفت ــر األرايض القاحل ــؤدي اىل تصح ي

ــاح والعواصــف لنقلهــا اىل داخــل  ــاج اىل الري ــة ناعمــة. تحت هشــة و رملي

ــع  ــار إىل تراج ــاه واألمط ــص املي ــد أدى نق ــة. وق ــق الصناعي ــدن ومناط امل

مســاحة األرايض الزراعيــة وفقــدان الغطــاء النبــايت. وحســب بيانــات 

ــال  ــر خ ــت للتصح ــي تعرض ــاحة الت ــأن املس ــة العراقيــة ب وزارة الزراع

ــن األرايض  ــم م ــون دون ــو  27 ملي ــت نح ــة بلغ ــرش املاضي ــنوات الع الس

ــايت … ــم مــن الغطــاء النب ــوين دون الصالحــة للزراعــة والرعــي ونحــو ملي

ان مشــكلة العواصــف الرابيــة يقابلها اهامل الســلطات الحاكمــة يف العراق 

وعــدم إيجــاد الحلــول املناســبة لهــا. واالن مــع ارتفــاع مداخيــل العــراق من 

تصديــر النفــط التــي بلغــت عــرش مليــارات دوالر ولكــن املقــدار املطلــوب 

ــاد  ــة الفس ــوب نتيج ــتوى املطل ــس باملس ــكلة لي ــذه املش ــل ه ــه لح رصف

والنهــب. ان بنــاء مشــاريع تأهيــل الغابــات االصطناعيــة وإقامــة مشــاتل 

كبــرة لزراعــة املايــني مــن األشــجار وبنــاء الســدود وتخطيط ملشــاريع الري 

املتنوعــة واالســتفادة مــن ميــاه األنهــار إلصــاح األرايض الزراعــة وتشــجيع 

ــم  ــن اه ــة م ــذه الخدم ــن ه ــم ع ــجار وتعويضه ــة األش ــني بزراع الفاح

ــة يف املــدن واملحافظــات. ــل العواصــف الرابي ــة لتقلي الخطــوات الروري

مبــا ان الحكومــة يف العــراق متأزمــة وغارقــة يف الراعــات القوميــة 

والطائفيــة الرجعيــة وال يهمهــا مــا يحــدث يف التغــرات املناخيــة وال 

يهمهــا الصحــة يف املجتمــع  وال يهمهــا املعيشــة اإلنســانية للمواطنــني 

ــر  ــكلة التصح ــان مش ــاة ف ــاالت الحي ــة مج ــترشي يف كاف ــاد مس وان الفس

والجفــاف والعواصــف الرابيــة تــزداد يــوم بعــد يــوم ولــن تجــد الحلــول 

لهــا وتــزداد معانــاة الجامهــر املحرومــة باإلضافــة اىل االنقطــاع الكهربــاء 

ــص  ــان تخصي ــراض و… ف ــادة االم ــرشب وزي ــة لل ــاه الصالح ــدام املي وانع

املبالــغ املاليــة ملشــكلة التصحــر لــن يكــون يف حســابات الســلطة الحاكمــة.

ان مشــكلة التصحر والعواصف الرابية مشــكلة حقيقيــة وواقعية يف العراق 

يقتــل العــرشات ويتســبب بتعطيــل الحيــاة يف اغلــب أيــام الســنة وتتســبب 

ــراض  ــة واالم ــرش األوبئ ــبب بن ــنويا وتتس ــدوالرات س ــني ال ــائر ماي بخس

املتنوعــة لهــذا يتطلــب الحــل املناســب والجــدي لهــا ومبــا ان الســلطات ال 

تهتــم بهــذه املســألة فانــه يتطلــب احتجاجــا جامهريــا مــن أجــل الضغــط 

عــى الســلطات بوضــع الحــل املناســب لهــا. وان الضغــط الجامهــري قــادر 

ــراق.    ــة يف الع ــالة الزراع ــل مس ــك لح ــر وكذل ــكلة التصح ــل املش ــى ح ع

ــي  ــة ف ــف الترابي ــكلة العواص مش
ــراق! الع

عادل أحمد 

 

مشــاريع  تنفيــذ  حكومــة  الكاظمــي،  حكومــة  واجهــت  أخــرى  مــرة 

يف  واألجــور  العقــود  عــامل  تظاهــرات  الــدويل،   النقــد  صنــدوق 

العمــل.  مــن  والطــرد  التعســفي  والفصــل  بالقمــع  الكهربــاء  قطــاع 

لقــد تعاملــت هــذه الســلطة باألمــس بــكل وحشــية مــع متظاهــري عــامل 

العقــود أمــام مبنــى وزارة الكهربــاء يف منطقــة العــاوي وســط بغــداد. ومل 

تكتــِف بذلــك بــل صــدر أمــر مــن رئاســة الــوزراء بطــرد ثــاث مــن العاملني 

وهــم مــن قــراء املقاييــس مــن االجــور اليوميــة ملشــاركتهم يف التظاهــرات. 

حكومــات  سياســات  خطــى  عــى  تســر  الكاظمــي  حكومــة  إن   

ومدعومــة  واملوظفــني  العــامل  افقــار  يف  الســابقة،  الســيايس  االســام 

بأســاليب القمــع وإطــاق الوعــود الكاذبــة  حــول تحســني الظــروف 

النهــب  ســنوات  أهلكتهــا  التــي  العــراق  للجامهــر  املعيشــية 

والفســاد مــن قبــل املليشــيات التــي اوصلــت الكاظمــي اىل الســلطة.

 إن حكومــة الكاظمــي تفــرض مــن جهــة سياســات صنــدوق النقــد 

ــض  ــام أدى إىل تخفي ــة م ــة املحلي ــض العمل ــنت بتخفي ــي دش ــدويل، الت ال

القــدرة الرشائيــة للعــامل واملوظفــني بنســبة أكــر مــن 2٥٪  وزادت 

مــن معــدالت الفقــر والعــوز يف العــراق، اضافــة انهــا مل تطــرح أيــة 

ــع التظاهــرات  ــة اخــرى تقم ــن جه ــة، وم ــة رسطــان البطال ــول ملواجه حل

ــذا  ــائل، ه ــتى الوس ــل بش ــن العم ــني ع ــة والعاطل ــات العاملي واالحتجاج

ناهيــك عــن سياســة دق إســفني يف صفوفهــا. فهــذه الحكومــة قامــت 

ــغ  ــم يف حــني يبل ــاك الدائ ــود عــى امل ــن عــامل العق ــف 7 آالف م بتوظي

عــدد عــامل العقــود واألجــور يف قطــاع الكهربــاء أكــر مــن ٤0 ألــف عامــل.

 إن سياســة حكومــة الكاظمــي هــي سياســة صنــدوق النقــد الــدويل 

عــن جميــع مســؤولياتها  والدولــة  الحكومــة  تنصــل  مفادهــا  والتــي 

العــراق. يف  البطالــة  مشــكلة  حــل  فيهــا  مبــا  املجتمــع  تجــاه 

 

ــر  ــت أك ــمية بلغ ــات الرس ــب التريح ــراق وحس ــة الع ــض ميزاني أن فائ

ــر   ــاه الجامه ــى رف ــا ع ــرك إلنفاقه ــا ال تتح ــار دوالر، إال أنه ــن 90 ملي م

ــني  ــكل العاطل ــة ل ــامن بطال ــدالت ض ــع ب ــادل لدف ــا الع ــام بتوزيعه والقي

السادســة  ســن  بلغــوا  الذيــن  الذكــور  و  اإلنــاث  مــن  العمــل  عــن 

عــرشة وتثبيــت عــامل العقــود واالجــور وتحســني ســائر الخدمــات. 

أكــر  شــهريا  يبلــغ  والوزيــر  الرملــان  عضــو  راتــب  أو  معــاش  أن 

مــن ٤ مايــني دينــار الــذي يعيــش طفيليــا عــى مثــار عمــل عــامل 

النفــط بالدرجــة االوىل، مــا عــدا النفقــات الخاصــة األخــرى التــي ال 

الطفيليــني، يف حــني ال يتعــدى راتــب  تحســب عــى رواتــب أولئــك 

عــدم  عــن  ناهيــك  دينــار  الــف  اكــر ٣٥0  واالجــور  العقــود  عــامل 

متتعهــم ببــدالت الخطــورة والســامة والصحــة والضــامن االجتامعــي. 

 

يديــن  الــذي  الوقــت  يف  العراقــي  العــاميل  الشــيوعي  الحــزب  ان 

لاحتجاجــات  قمعهــا  يف  ســواًء  الحكومــة  سياســة  العبــارات  بأشــد 

والتظاهــرات املطالبــة بفــرص عمــل والتوظيــف عــى املــاك الدائــم 

واالجــور،  العقــود  عــامل  مطالــب  تنفيــذ  عــدم  مــن  بالتنصــل  او 

يدعــو جميــع عــامل العقــود واالجــور يف جميــع القطاعــات بتوحيــد 

العادلــة. حقوقهــم  لنيــل  العــراق  مســتوى  عــى  صفوفهــا  وتنظيــم 

 

عاشت احتجاجات عال العقود واالجور 

عاشت مطالبهم العادلة.
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ــور  ــود واألج ــال العق ــب عم ــت مطال عاش
ــاء. ــاع الكهرب ــي قط ف

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

لنظــام إنتاجــي عــى أســس مختلفــة. نظــام  يُحــدد فيــه الطــرح والخطــة 

الواعيــة ألعضــاء املجتمــع ســامت مســار اإلنتــاج والتكنولوجيــا املفيــدة، 

وليــس حافــز الربحيــة للمؤسســات الرأســاملية وحربهــا مــن أجــل نيــل 

ــلة  ــتعملة يف س ــات املس ــي البطاري ــا ال أرم ــوق. أن ــر يف الس ــة اك حص

املهمــات وال أســتهلك مبيــد الحــرشات »بيــف بــاف ولكــن هــام ليســا رداً 

عــى تعاظــم ثقــب االوزون يف القطــب الجنــويب. يتعلــق األمــر باالقتصــاد 

الســيايس للعــامل املعــارص. وأن هــذا يدفعــك مبــارشة بوجــه الرأســاملية 

ــائل  ــة لوس ــة الرجوازي ــة الطبقي ــه امللكي ــة، بوج ــام للكلم ــى الع باملعن

ــة الرأســاملية. ال ميكــن أن  ــة واإلعــام للطبق ــة أداة الدول ــاج وماهي اإلنت

نــدع الرأســامل والرأســاميل بحالهــام، ونتحكــم مبســار تدمــر البيئــة. يعلن 

جــورج بــوش بصــورة واضحــة وســافرة ســبب معارضــة امريــكا التفاقيــات 

كيوتــو وذلــك ألنهــا مــرة بوضعيــة البزنــس االمريــي. إذا اتخذنــا الســمة 

املدمــرة للرأســاملية بالنســبة للبرشيــة وتناقــض هــذا النظــام مــع ازدهــار 

املجتمــع اإلنســاين معيــاراً، فــإن البيئــة هــو أوضــح معيــاراً ومنوذجــاً لذلك. 

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

البيئــة ومســتقبل الكــرة االرضيــة هــام أيضــاً مرتبطــان بالــراع الطبقــي.

  

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

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

قادمــة، وأتنــاول رايكــم حــول القضايــا الجاريــة يف إيــران للقــراء.

  

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

ــًا  ــًا باهت ــتراكية مجتمع ــران اش ــون إي ــن تك ل
ــوان... ــم باألل ــل مفع ــًا، ب ورمادي
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املتحــدة  الواليــات  الجامعــي يف  القتــل  عمليــات  أصبحــت  لقــد 

ــع.  ــذا املجتم ــه ه ــدة اىل تواج ــرة واملعق ــا الكب ــن القضاي ــدة م واح

ــا وهــي  ــكا يومي ــل جامعــي يف أمري ــة قت تقــع كمعــدل )1.6٣( عملي

يف تزايــد. ان تأثراتهــا عــى االفــراد واملجتمــع وعــى نســيجه خياليــة 

وغــر قابلــة للوصــف. هنــاك عجــز شــبه تــام للتعامــل بشــكل فعــال 

ــز يف  ــن عج ــة ع ــة الحاكم ــف الطبق ــل تكش ــة. ب ــذه القضي ــع ه م

فهــم خطــورة هــذه الظاهــرة عــى املجتمــع األمريــي وكونهــا عامــة 

ــامالت  ــا احت ــا فيه ــه مب ــذي يواجه ــم ال ــات املســتقبل املظل مــن عام

ــذا ال نجــد يف  ــة. وله ــى الحــرب االهلي ــكك املجتمــع وحت ــار وتف انهي

األفــق أي إمكانيــة ملعالجــة القضيــة والقضــاء عــى أســبابها األساســية.

 

ــور  ــان يف األم ــل األحي ــة، يف أفض ــذه القضي ــول ه ــاش ح ــى النق يبق

الثانويــة مثــل وفــرة األســلحة وســهولة الحصــول عــى األســلحة، 

العقليــة  االمــراض  اوتوماتيكيــة،  شــبه  هجوميــة  أســلحة  بيــع 

ــوع مــن الفشــل  ــا ن ــة والنظــر إليهــا عــى أنه ووصــم الصحــة العقلي

ــف  ــة، العن ــو العنيف ــاب الفيدي ــت، الع ــة البي ــي، ضعــف تربي األخاق

ــف،  ــة العن ــاعة ثقاف ــع، اش ــكرة املجتم ــة وعس ــه الرشط ــذي متارس ال

ــذه  ــون ه ــم ك ــن رغ ــارج. ولك ــكا يف الخ ــه أمري ــذي متارس ــف ال العن

تبقــى  ولهــذا  ثانويــة.  ولكنهــا هــي عوامــل  العوامــل حقيقيــة، 

ــة  ــات امني ــراء فحوص ــل اج ــة مث ــول ثانوي ــرح حل ــي تط ــول الت الحل

للذيــن يريــدون رشاء األســلحة، متويــل الصحــة العقليــة، تعليــم 

ــاح  ــن للس ــن أم ــورة، تخزي ــات الخط ــى عام ــرف ع ــني للتع املدرس

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

 

ــة او  ــلحة نووي ــراد أس ــاك اف ــة امت ــع اىل إمكاني ــر اي مجتم  ال ينظ

ــس  ــة. بنف ــرة إيجابي ــا بنظ ــخ مث ــامت صواري ــاب او راج ــاز االعص غ

املنطــق، يجــب ان ال ينظــر اىل وجــود بندقيــة حربيــة هجوميــة 

ــدة  ــة الواح ــخاص يف الدقيق ــرشات األش ــل ع ــا قت ــه بإمكانه ــبه آلي ش

الســاح ال  ايجابيــة، فمثــل هــذا  النــاس نظــرة  ايــدي عامــة  يف 

يســتخدم للصيــد او الرياضــة او للدفــاع عــن النفــس ضــد لــص مثــا.

 

مــع هــذا، ان العامــل األســايس واالصــي هــو وجــود نظــام رأســاميل 

االنحــدار.  طــور  يف  امراطوريــة  يف  ومتعفــن  العقــال  منفلــت 

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

ــكا  ــان يف أمري ــتغال االنس ــاميل باس ــام الرأس ــوم النظ ــة. يق والتعاس

ــة  ــني املعيش ــامل تام ــن للع ــاك. ال ميك ــد االنه ــي اىل ح ــكل وح بش

وظائــف. عــدة  يف  العمــل  رغــم  الصحيــة  الرعايــة  تامــني  او 

رغــم ركــض العامــل األمريــي ليــا ونهــارا يبقــى عــى مســافة قريبــة 

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

ــون. ان وجــود  ــي، هــم منهكــون وغاضب ــة والشــعب األمري االمريكي

مجتمــع منهــك وغاضــب مــع كميــة هائلة من األســلحة وثقافة تشــجع 

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

الجــذري لظاهــرة القتــل الجامعــي والعنــف املســلح يــأيت مــن خــال 

معالجــة األســباب األساســية البنيويــة وهو االســتغال الوحــي للطبقة 

العاملــة وعــدم املســاواة الهائلة. فهذه املســالة تؤدي اىل بــروز وتعاظم 

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

 

 تتمركــز ظاهــرة العنــف املســلح يف االحيــاء واملــدن الفقــرة ويصيــب 

العوائــل واالفــراد املعدمــني اكــر مــن غرهــم. يف الكثــر مــن املناطــق 

يلجــأ العديــد مــن الرجــال اىل حمــل الســاح والجرميــة لعــدم وجــود 

ــا  ــكا بــدون ازواج وأحيان فــرص أخــرى. ان ٤2٪ مــن األمهــات يف امري

عليهــن ان يشــتغلن مــن اجــل تأمــني املعيشــة وهــذا يــؤدي اىل حرمان 

ــة  ــني 0-6 ســنوات مــن الرعاي ــرات حياتهــم أي ب ــال يف اهــم ف األطف

والعاطفــة ويتعرضــون اىل اإلهــامل وهــذا يــؤدي اىل تربيــة طفــل غــر 

ــن  ــى الذي ــات حت ــاء واالمه ــم اآلب ــر. ومعظ ــرض للخط ــن ومع محص

ــؤدي اىل  ــل وهــذا ي يعيشــون كأزواج هــم تحــت ضغــط نفــي هائ

اهــامل األطفــال. ومــا يزيــد املشــكلة شــيوع ظاهــرة التنمــر والتمييــز 

يف املــدارس. والطفــل املحــروم والــذي يتعــرض لــأذى يكــون عرضــة 

ــون  ــن يقوم ــكل الذي ــن، ف ــان لأخري ــبب يف الحرم ــؤذي ويتس الن ي

بعمليــات القتــل الجامعــي هــم افــراد عانــوا مــن الحرمــان واالهــامل.

 

 يف مجتمــع ملــئ بالحرمــان، تشــجع ثقافــة العنــف والذكوريــة 

الفضــة. فــكل مــن يرتكبــون هــذه الجرائــم هــم مــن الذكــور 

واغلبهــم مــن الفئــة العمريــة 16-2٤ ســنة. اذ ال تســمح الثقافــة 

التعبــر  البــكاء او  للذكــر بالتعبــر عــن العواطــف والضعــف او 

ــان  ــة واحتض ــة ومامس ــة اىل العاطف ــزن او الحاج ــعور بالح ــن الش ع

االخــر خــارج العاقــات الجنســية، ولكــن نفــس الثقافــة تســمح 

للذكــر ان يكــون عنيفــا وغاضــب وتعلــم اســتخدام الســاح وحملــه. 

 

ــة  ــل وخاص ــد الرج ــث فق ــع حي ــذا ويف وض ــل ه ــس مث ــع يائ يف وض

ــة  ــه عــى اعال ــب عــايل ميكن ــه رات ــة، ل ــس عائل ــض موقعــه كرئي االبي

عائلتــه والــرف عليهــا، تــأيت الرجوازيــة وتحــول الســاح اىل بضاعــة. 

تســتخدم اخــر فنون وعلــوم الدعاية لدفــع الناس نحو رشاء واســتخدام 

ــني الســاح واشــياء  ــط ب ــق رب الســاح مــن خــال اســتخدام فــن خل

ــة، والشــدة  ــان، الرجول ــل األم ــة أخــرى مث ــة وحاجــات مرغوب إيجابي

واخافــة االخريــن، وكســب االحــرام. اخــرع الســاح كوســيلة الســرداد 

املكانــة املفقــودة. ففــي الوقــت الذيــن ميجــدون الرأســاملية ألنهــا » 

تنتــج مــا ترغبــه النــاس« ال تعتمــد الرجوازيــة عــى الرغبــات الطبيعية 

للنــاس بــل تقــوم باختــاق الرغبات مــن خــال الدعاية االســتهاكية. ال 

ميكــن لقطــاع صناعــة الســاح االعتــامد عــى الرغبــات الطبيعيــة مثــل 

اســتخدام الســاح للصيــد كهوايــة او الرياضــة او مصــدر للطعــام ألنــه 

قطــاع محــدود. يجــب صناعــة رغبــات جديــدة وهــذا مــا قامــت بــه 

صناعــة الســاح مــن خــال حلفــاء مثــل الرابطــة الوطنيــة لأســلحة.   

عــى  املليــارات  األســلحة  لصناعــة  املواليــة  الجامعــات  تــرف 

الوطنيــة لأســلحة  الرابطــة  التســويق واللوبيــات فمثــا تــرف 

مجاميــع  عــى  فقــط  دوالر  مليــون   2٥0 مــن  اكــر  أمريــكا  يف 

ــرف  ــي، وت ــيوخ األمري ــس الش ــاء مجل ــى أعض ــر ع ــط للتأث الضغ

ــتطاعات  ــني ان اس ــة يف ح ــاح كبضاع ــة للس ــى الدعاي ــارات ع امللي

الــرأي تؤكــد بــان الســكان يف أمريــكا هــم مــع ضبــط الســاح.

 

املســلحة،  الجرميــة  مــن  النــاس  بحاميــة  الرشطــة  تقــوم  وال 

تركــز  العــامل.  يف  بوليســية  دولــة  اكــر  لحاميــة  تعمــل  بــل 

جنــح  عــى  البيــض  غــر  مــن  واغلبهــم  الفقــراء  توقيــف  عــى 

اكــر  زج  اىل  االمــر  أدى  بحيــث  وســجنهم  ســخيفة  ومخالفــات 

مــن 2.٤ مليــون شــخص يف الســجن وهــو اكــر رقــم يف العــامل.

 

ويــأيت اليمــني الرجــوازي ليصب الزيت عى النار مــن خال بث التفرقة 

والنعــرات يف املجتمــع والوقــوف ضــد أي محاولــة للســيطرة عى حيازة 

الســاح والدعايــة اىل حلــول تزيــد مــن العنــف مثل تســليح املدرســني.

 

وتقــف اقســام مــن اليســار ضــد فكــرة تقيــد حــق حيــازة الســاح بجة 

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

طبقيــة وخاصــة »ان ماركــس تحــدث عــن رضورة عــدم تجريــد الطبقة 

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

ميكانيــي ملــا قالــه ماركــس وملوقــف املاركســية مــن مشــاكل املجتمــع 

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

 

باختصــار، ان ازمــة الرأســاملية وتزايــد عــدم املســاواة تفاقــم جميــع 

علــل املجتمــع وامراضــه االجتامعيــة وتجعل الفــرد أكر عرضــة للوقوع 

ــة  ــة اىل تقوي ــة الحاكم ــع الطبق ــة تدف ــذه االزم ــس ه ــة. ونف فريس

اليمــني املتطــرف واىل ابــراز االنقســامات الطبقيــة و الدينيــة والعرقيــة 

واالثنيــة واالجتامعيــة واملســتندة عــى الجنــس والعــرق ولــون البــرشة 

ــل  ــداء مث ــش الف ــع اىل كب ــن املجتم ــة م ــات معين ــل قطاع واىل تحوي

الاجئــني واملهاجريــن الذيــن هــم نتــاج الحــروب التــي تفرضهــا أمريكا 

عــى البلــدان الفقــرة. ويف هــذه األوضــاع تجعــل مــن الســاح بضاعــة 

»متّكــن« الرجــل البيــض مــن اســرداد املكانــة والحقــوق التــي فقدهــا. 

ــا  ــذي إمامن ــروز الوضــع املأســاوي ال ــؤدي اىل ب ــة ت كل هــذه الوضعي

ــوس  ــة« يشء ملم ــراكية او الربري ــعار » االش ــن الش ــل م ــذي يجع ال

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

وانهــاء عمــر هــذا النظــام واالزمــات التــي تواجــه البرشيــة تحــت ظله. 

حول عمليات القتل الجماعي في أمريكا!
 

توما حميد


