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اقتحــام املنطقــة الخ ـراء مــن قبــل جامعــة الصــدر وملرتــن متتاليتــن خــال اســبوع
واحــد ،وتواطــؤ القــوات األمنيــة لحكومــة الكاظمــي
توضــح بشــكل ال لبــس فيــه ،بــأن الصــدر وتيــاره لــن
يتمكنــوا اىل مــا ال نهايــة بلعــب دور ســيارة اســعاف
إلنقــاذ العمليــة السياســية ،واملــي دامئــا الحتــواء
االحتجاجــات والتظاهـرات التــي تــرب معظــم القطاعــات
يف املجتمــع مــن أجــل فــرص العمــل وتوفــر الخدمــات وتحــت عنوانهــا الرئيــي
اإلطاحــة بســلطة االســام الســيايس ،وتتخللهــا يف جوانــب عديــدة منهــا النزعــة
املعاديــة للنفــوذ اإليــراين وميليشــياتها املنضويــة تحــت عبــاءة الحشــد الشــعبي.
قبــل يــوم واحــد فقــط مــن االقتحــام األول للمنطقــة الخــراء مــن قبــل جامعــة
الصــدر ،فتحــت القــوات االمنيــة النــار عــى تظاهــرة الخريجــن يف محافظــة الســاوة
بســبب مطالبتهــم بفــرص عمــل ،وتــم جــرح أكــر مــن  ٤٠شــخص واعتقــال عــدد
منهــم .ويف نفــس ذلــك اليــوم تــم فتــح النــار عــى تظاهــرة العاطلــن عــن العمــل يف
محافظــة ميســان امــام رشكــة برتوجاينــا النفطيــة ،يف حــن اقتحمــت جامعــة الصــدر
املنطقــة الخــراء بــكل ســهولة واســتقبال القــوات االمنيــة لهــم بــكل اريحيــة اذا
مل نقــل اســتقباال حــارا .واكــر مــا يثــر الســخرية بنفــس القــدر مــن الحنــق ،ينفــي
الكاظمــي اتهامــات االطــار التنســيقي بتواطــئ قواتــه وفتــح املجــال لجامعــة الصــدر
للعبــث يف مبنــى مجلــس النــواب ،وقــال انــه يلتــزم بالحياديــة واالســتقاللية!!!.
هــذا املشــهد الــذي حــدث يــوم اقتحــام جامعــة الصــدر للمنطقــة الخــراء يعــود
بنــا اىل ايــام انتفاضــة اكتوبــر ،االنتفاضــة التــي صعــد عــى اكتافهــا مصطفــى
الكاظمــي اىل ســدة رئاســة الــوزراء ،ويومهــا قــال انــه ســيحاكم قتلــة املتظاهريــن،
واىل يومنــا هــذا مل يعتقــل اي مــن املجرمــن الذيــن تلطخــت اياديهــم بدمــاء مــن
طالــب برغيــف خبــز وكرامــة ،لــه وألرستــه .وابعــد مــن ذلــك ان قــوات الكاظمــي
االمنيــة وبالتنســيق مــع القبعــات الــزرق التابعــة للصــدر كــا حــدث يــوم االقتحــام،
مــع فــارق واحــد ،هــو الهجــوم عــى املتظاهريــن يف ســاحات التظاهــرات يف
بغــداد والبــرة والنجــف وكربــاء وبابــل إلطفــاء جمــرة انتفاضــة اكتوبــر اىل االبــد.
الطريــق مفتــوح امــام جامعــة الصــدر للعبــث بــكل يشء مبــا فيــه قتــل املتظاهريــن
يف الســاحات املذكــورة مــن قبــل ميليشــياتها ،النهــم اصحــاب مــروع ســيايس يجــد
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ال لـ»بدائل» التيار الصدري ،أو االطار التنسيقي ،ال
لحكومتهم «التوافقية» و»حكومة االغلبية» ..وال
لمليشيات هذه الجماعات!

ال ـراع عــى الســلطة يحتــدم اآلن بــن التيــار الصــدري
واإلطــار التنســيقي ،ويُعــد كال الطرفــن مســؤوالن ـ
بحكــم مــا أنتجتــه املحاصصــة بجعــل الســلطة التنفيذيــة
مــن حصــة أح ـزاب (اإلســام الســيايس الشــيعي) ـ عــن
مــا آلــت اليــه اوضــاع جامهــر العــراق مــن فقــدان
االمــان بــكل اشــكاله االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي
وانعــدام الخدمــات وغيــاب أي أمــل بالحصــول عــى
الحــد األدىن مــن مســتلزمات العيــش الكريــم .وخــال
مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن ،ســاهم الطرفــان،
كرشيكــن فيــا يســمى بالبيــت الشــيعي ،يف عمليــات
الرسقــة والفســاد والنهــب املنظــم ،واقتســا املناصــب
الوزاريــة والخاصــة ومــ ّوال تشــكيل ميليشــياتهم تحــت
عناويــن مختلفــة ،تــارة باســم «الدفــاع عــن املذهــب»
واخــرى «الدفــاع عــن االســام» ومــرة يف «مواجهــة
ارهــاب داعــش» ،وفرضــوا أنفســهم بشــكل غــر قانــوين
وغــر رشعــي عــى املؤسســات الحكوميــة التــي تــم
اســتغاللها يف تصفيــة املخالفــن وأخــذ االتــاوات والتغــول
يف كل مؤسســات الدولــة حتــى أصبحــت هــذه القــوى
تســن القوانــن بنفســها وتفرضهــا عــى املجتمــع.
يــا جامهــر الع ـراق ..إن ال ـراع ،بــن التيــار الصــدري
وميليشــياته واملالــي وميليشــياته املنضويــة يف الحشــد
الشــعبي هــو رصاع عــى الســلطة ،وليــس لــه ايــة عالقــة
بـ»تطهــر املؤسســات الحكوميــة مــن الفاســدين» ،كــا
يــروج التيــار الصــدري لذلــك مبشــاريعه “االصالحيــة”،
اذ هــم انفســهم مــن ميولــون ميليشــياتهم مــن الفســاد
وعمليــات الرسقــة والنهــب ،إن األربــاح مــن بيــع النفــط
الــذي تجــاوز ســعر برميلــه أكــر مــن  ١٠٠دوالر تنفــق
عــى ميليشــياتهم ،وعــى جامعاتهــم وتســن القوانــن

لتمويــل معاشــاتهم وامتيازاتهــم يف الربملــان ويف املناصــب
الحكوميــة يف حــن يعيــش أكــر مــن  ٪٤٠مــن جامهــر
العـراق تحــت خــط الفقــر ،وال يجدون ما يســدون رمقهم
وإلطعــام أرسهــم و يقضــون الليــل عــى وجــع بطونهــم.
إن هنــاك عــدد مــن املتظاهريــن الذيــن شــاركوا باقتحــام
املنطقــة الخــراء ال يشــاركون الصــدر وال جامعتــه
مشــاريعه السياســية ،اال أنهــم يجــدون فرصــة لالنتقــام
مــن طغــم العمليــة السياســية الــذي يقبعــون خلــف
جــدران اســمنتية وينعمــون خلــف أســوارها باألمــن
واالمــان والقصــور الفارهــة ويتنعمــون مبــا رسقــت
أيديهــم مــن ثــروات الجامهــر ،انهــم يســتغلون الفرصــة
للــدوس عــى هيبــة قلعــة القهــر الطبقــي التــي تســمى
مبجلــس النــواب التــي يحصــل أعضــاءه عــى امتيــازات
ورواتــب تصــل اىل  ١٠مليــون دينــار شــهريا ويســن كل
القوانــن والقـرارات املعاديــة لهــم .انهــم يجــدون فرصــة
ســانحة لالنتقــام مــن قتلــة متظاهــري انتفاضــة اكتوبــر،
حيــث اغلقــت بوابــات املنطقــة الخــراء والجســور
املمتــدة إليهــا لعــدم االحتجــاج أمامــه ونصبــوا القناصــة
والقــوات االمنيــة امله ّولــة واملليشــيات التــي قتلــت
مــا قتلــت مــن املتظاهريــن عــى جســور الجمهــوري
والســنك والشــهداء ،يف حــن تُفتــح بوابــات املنطقــة
الخــراء بــكل ســهولة وتوفــر االمكانــات للوصــول اىل
مجلــس النــواب الــذي ســن تلــك القوانــن مبعيــة التيــار
الصــدري منــذ حكومــة الجعفــري عــام  ٢٠٠٥ونــال كل
االمتيــازات واقتســم الســلطة والحكومــات املتعاقبــة.
يــا جامهــر الع ـراق ..ال تنخدعــوا مبــا يــروج لــه التيــار
الصــدري ،افصلــوا أنفســكم عنــه ،فلــن تســتطيعوا عــن
طريقــه التخلــص مــن الفســاد فــكل منظومــة اإلســام
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الكاظمــي نفســه رشيــكا معــه ،وكذلــك ان اقتحــام املنطقــة الخـراء
منــاورة لتمديــد مــن عمــر حكومتــه اىل أجــل مســمى .وايضــا
يســتمد الكاظمــي قوتــه وســطوته ضــد املطالــب العادلــة للجامهــر
ويجــد داعــا لورقتــه البيضــاء ومشــاريع وزيــر ماليتــه التــي رفعــت
مــن معــدالت الفقــر يف العـراق اىل اضعــاف قياســا قبــل وصولــه اىل
الســلطة ناهيــك عــن رفــع معــدالت البطالــة اىل اكرث مــن  ٪٤٠وليس
هنــاك أي بصيــص أمــل يف تحســن االوضــاع املعيشــية للجامهــر .أمــا
الطريــق مغلــق أمــام متظاهــري انتفاضــة اكتوبــر اىل بوابــة املنطقــة
الخـراء وليــس اقتحامهــا ،النهــم طالبــوا برمــي كل جامعــة االســام
الســيايس خــارج املجتمــع وخــارج الزمــن واعادتهم اىل كهــوف العرص
الحجــري ،النهــم رفعــوا شــعار (شــلع قلــع..وايل كايل وياهــم) اي
يعنــي الصــدر نفســه ،النهــم طالبــوا مبحاكمــة قتلــة املتظاهرين وكل
الفاســدين مبــا فيهــم وزراء الصــدر الذيــن اوصلــوا جامهــر العـراق
منــذ تشــكيل حكومــة الجعفــري عــام  ٢٠٠٥حتــى يومنــا هــذا اىل
الفــوىض االمنيــة والسياســية واىل االفقــار املدقــع ،واىل تحويل العراق
اىل ســاحة حــرب تتبضــع فيهــا املخاب ـرات االقليميــة والدوليــة وكل
أشــكال العصابــات واملليشــيات ،امل يعلــن الطــب العــديل قبــل يومني
يف بيــان رســمي باســتقباله  ٦٠٠جثــة يف شــهر حزيــران فقــط!!!
إذا كان التعامــل الســيايس الــذي أقــل مــا يوصــف بازدواجيــة
املعايــر مــن قبــل حكومــة الكاظمــي مــع املتظاهريــن الــذي يصــب
يف تراجيديــا سياســية باملعنــى املطلــق للكلمــة ،اال انــه يف الجانــب
الهــزيل منــه (بــأن مــن يكــذب ينــى مــا يقولــه) ،فالصــدر أعلــن عن
انســحابه مــن العمليــة السياســية يك ال يكــون عائقــا ويفتــح املجــال
للقــوى السياســية االخــرى مبــا فيهــا االطــار التنســيقي املــوايل إليـران
يف تشــكيل الحكومــة حســب ترصيحاتــه عندما اوعــز باســتقالة نوابه
مــن الربملــان .لكنــه رسعــان مــا نــى مــا قالــه ،ليحــرض جامعتــه
برفــض ترشــيح محمــد شــياع الســوداين لرئاســة الحكومــة مــن قبــل
اإلطــار التنســيقي .وهــذا يؤكــد مــا ذهبنــا اليــه يف مقــاالت ســابقة
مــن ان التيــار الصــدري وزعيمــه مقتــدى الصــدر ال ميكنهــم القفــز
عــى العمليــة السياســية وأال ســيكونون امــام خياريــن احالهــا مــر.
األول مواجهــة اقصائهــم سياســيا ويعنــي االســتحواذ عــى امتيازاتهــم

بين تراجيديا ومهزلة...
سمري عادل

املاديــة التــي كان يحصــل عليهــا عــر وزرائــه واملناصــب الخاصــة
وبالتــايل ســيخرس مــن نفوذهــم االجتامعــي وتقــوض قاعــدة
مليشــياتهم التــي متــول مــن تلــك االمتيــازات وعمليــات النهــب
والرسقــة وكل اشــكال افســاد ،أو الدخــول يف تطاحــن مليشــيايت مــع
اخوتــه األعــداء يف مــا يســمى بالبيــت الشــيعي للحفاظ عــى ما ميكن
االحتفــاظ بــه فيــا لــو خــرج بشــكل نهــايئ مــن العمليــة السياســية.
وكــا قلنــا ايضــا ان الصــدر يف ورطــة مــن امــره التــي هــي ورطــة
مرشوعــه الســيايس الــذي أراد عــر آليــة تشــكيل حكومــة االغلبيــة
يف تنفيــذه .ويف نفــس الســياق فــأن الصــدر ليــس وحــده يف ورطــة
بــل ان االطــار التنســيقي وكل قــوى العمليــة السياســية يف مــأزق ال
يحمــد عقبــاه .وليــس اعتــذار قاســم االعرجــي عــن ترشــيحه ملنصــب
رئاســة الــوزراء والــذي كان أوفــر حظــا مــن الســوداين اال تعبــر
عــن ذلــك املــأزق ،فحكومــة توافقيــة تكــون يف افضــل احوالهــا مثــل
حكومــة عــادل عبــد املهــدي التي ذهبــت ومل تعــد ،وعندما ســقطت
مل يســمع لهــا اي صــوت .وكل مــا قيــل حــول ترسيبــات املاليك ســوا ًء
أكانــت مؤامــرة ضــد املالــي او اي يشء اخــر باتهــام الصــدر بالجــن،
فلــم تكــن أكــر مــن بالونــة اختبــار لــرد فعــل الصــدر الــذي فهــم
منهــا االطــار التنســيقي بتشــكيل حكومــة عــى هواهــا دون اعـراض
الصــدر عليهــا .اال ان الريــاح جــاءت مبــا ال تشــتهي ســفن االطــار
التنســيقي وقائــد الحــرس الثــوري يف بغــداد اســاعيل قــاآين ،الــذي
رد الصــدر باقتحــام قلعــة صنــع الق ـرارات املشــبوهة التــي كانــت
دامئــا معاديــة ملصالــح جامهــر العـراق .وكان متريــر الورقــة البيضــاء
واحــدة مــن تلــك املشــاريع التــي صوتــت عليهــا جامعــة الصــدر
اضافــة اىل متريــر كل الحكومــات ،التــي نفخــت جيــوب الفاســدين
وتغــول املليشــيات و باتــت اســتحالة خروجهــا مــن بوابــة تلــك
القلعــة التــي تســمى مبجلــس النــواب حتــى عــر صناديــق االقـراع.

واعطائهــم الفرصــة لتشــكيل الحكومــة .أليــس هــذا مهزلــة قــل
نظريهــا يف العــامل ويســتحق الضحــك عــى هذا املشــهد مبلء شــدقينا.
مــرة اخــرى توضــح لنــا هــذه اللقطــات مــن املشــهد الســيايس عــى
أن االنتخابــات كذبــة كبــرة ،وليــس الغــرض منهــا إال لتداول الســلطة
بــن القــوى املليشــياتية ،وان ال ـراع عــى الســلطة السياســية هــو
رصاع بــن جامعــات لهــا مليشــيات مجرمــة وهــي وراء اقتحــام
املنطقــة الخ ـراء دون اي عنــاء او مواجهــة امنيــة مــن قبــل دولــة
القانــون التــي يريــد ترســيخها الكاظمــي ،تلــك الدولــة التــي تفتــح
نريانهــا عــى كل مــن يطالــب بالحريــة واملســاواة وعيــش كريــم.
مــرة اخــرى نؤكــد ان هــذه الجامعــات املتحاربــة فيــا بينهــا
عــى الســلطة السياســية ســوا ًء أكانــت جامعــة الصــدر او االطــار
التنســيقي ،هــم أنفســهم ابطــال الحــرب الطائفيــة ،ابطــال القتــل
عــى الهويــة ،ابطــال التغيــر الدميوغــرايف ،ابطــال اعــادة النســاء
اىل البيــوت ،ابطــال تهشــيم رؤوس املثليــن بالكتــل الكونكريتيــة،
ابطــال الرسقــة والفســاد ،ابطــال االخفــاء القــري يف الطــب العــديل
يف بغــداد ،ابطــال فــرض مشــاريع صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك
الــدويل ،وهــم مســتعدون لإلشــعال حــرب اهليــة جديــدة فيــا
بينهــم وإدخــال املجتمــع العراقــي اىل فــوىض امنيــة مــن اجــل
الســلطة وامتيازاتهــا املاليــة والسياســية ،وإطعــام ميليشــياتهم عــى
حســاب الجامهــر .إن الطريــق الوحيــد إلنقــاذ الع ـراق مــن هــذه
العصابــات هــو يف انتفاضــة جديــدة اخــرى تطــرح بديلها هــي ،وهي
حكومــة ثوريــة مؤقتــة .فــا حكومــة توافقيــة او حكومــة االغلبيــة
او انتقاليــة او طــوارئ وانقــاذ بإمــكان انقــاذ جامهــر الع ـراق مــن
دوامــة رصاع هــذه الجامعــات التــي ُفرضــت علينــا بحـراب االحتالل.

بيــد ان املهزلــة ال تكمــن فقــط عنــد تلــك الحــدود ،بــل عندمــا
يذهــب طــرف خــارس يف االنتخابــات بتشــكيل الحكومــة ،وهــي
ســابقة مل تحــدث حتــى يف الــدول العريقــة بالدميقراطيــة .وهــذا
يــدل عــى االحــرام والتقديــر الــذي يكنــه النظــام الســيايس يف
العــراق لــكل مــن يشــارك يف االنتخابــات لحــد تثمــن الخارسيــن

ال لـ»بدائل» التيار الصدري ،أو االطار التنسيقي ،ال
لحكومتهم «التوافقية» و»حكومة االغلبية» ..وال
لمليشيات هذه الجماعات!

الســيايس هــي املســؤول األول عــن كل جرائــم الفقــر والعــوز
والقتــل واالختطــاف ،تذكــروا تحالفــه مــع املالــي يف أيــام انتفاضــة
شــباط  ٢٠١١إلنقــاذ حكومتــه مــن قبضــة املنتفضــن ،وتحالفــه مع
العبــادي يف تظاهـرات متــوز  ٢٠١٥حــن رفعــت الجامهــر شــعار
(باســم الديــن باكونــا الحراميــة ،مــن دخــل بيهــا ابــو العاممــة صار
البــوك للهامــة) واالنقضــاض عــى املتظاهريــن يف انتفاضــة أكتوبر.
واليــوم تحــت عنــوان «اإلصــاح» و»محاربــة الفســاد» يريــد إنقاذ
ســفينة العمليــة السياســية ومتريــر مرشوعــه ،بيــد ان ليــس لديــه
أي خــاف مــع مــروع إفقــار الجامهــر ،مشــاريع املؤسســات
االمريكيــة املاليــة مــن مثــل صنــدوق النقد الــدويل والبنــك الدويل،
ليــس لديــه أي خالف مع تخفيض ســعر العملــة املحلية التي زادت

األحــال عــى كاهــل املوظفــن والجامهــر العامليــة والكادحــن.

الدفــاع عــن أمــن وســامة الجامهــر ،ويدعوكــم لالســتفادة
مــن تجربــة انتفاضــة أكتوبــر بفصــل افاقكــم و صفوفكــم
عــن هــذه الجامعــات وميليشــياتها ،ان البديــل الســيايس ليــس
تشــكيل حكومــة «اغلبيــة» او «توافقيــة» او «انتقاليــة» او
«انقــاذ» ،امنــا حكومــة ثوريــة مؤقتــة منبثقــة مــن ممثليكــم
يف املحــات واملناطــق واملصانــع والجامعــات والدوائــر
الحكوميــة .حكومــة تؤمــن تحقيــق املســاواة واالمــان والحريــة.

يــا جامهــر الع ـراق...ال تكونــوا وقــود ملحرقــة هــذه الجامعــات
املتصارعــة عــى الســلطة ،افصلــوا انفســكم عــن هــذه الجامعــات،
نظمــوا أنفســكم يف املحــات واملناطــق ،وارفضوا تحويــل مناطقكم
اىل ســاحة حــرب للمليشــيات .ان كل مــا يبغيــه التيــار الصــدري
مــن هــذا التصعيــد الســيايس والتهديــد بالفــوىض االمنيــة غايتــه
لتحســن امتيازاتــه والحفــاظ عــى نفــوذه الســيايس وال عالقــة ال
مــن بعيــد وال مــن قريــب بالقضــاء عــى الفســاد والفاســدين.

الحزب الشيوعي العاميل العراقي

ان الحــزب الشــيوعي العــايل العراقــي يقــف يف خنــدق

 ٣٠متوز ٢٠٢٢

حدود وأهداف حركة التيار الصدري األخيرة!
قــام التيــار الصــدري بخطــوة «جديــدة»
أخــرى يف رصاعــه الســيايس مــع خصومــه
عــى الســلطة ،اإلطــار التنســيقي الشــيعي.
حيــث وبخطــوة رسيعــة قــام باحتــال
مجلــس النــواب ،وبعدهــا اقتحــم دار القضــاء،
ليتحصــن يف الربملــان ويقيــم مراســيم طقــوس
شــيعية هنــاك! ورافــق هــذا االمــر اســتعراض قــوة ،اســتعراضات
عســكرية ملليشــيات رسايــا الســام .يف الحقيقــة انهــا خطــوة
ليســت بجديــدة أو ليســت غــر متوقعــة .اذ قــام بذلــك ســابقاً.
حال اإلطاريني:
ان هــذا الخطــوة التــي قــام بهــا التيــار الصــدري دفعــت االمــر
والوضعيــة اىل وضعيــة جديــدة نوعـاً مــا .فــرض عربهــا تراجع جدي
عــى خصومــه املذكوريــن .مــال ميـزان القــوى لصالحــه بشــكل كبري
يف رصاعــه مــن اجــل الســلطة والحكم .وبـ ّـن بأجىل االشــكال ضعف
خصومــه ،ويف مقدمتهــم املالــي ودولــة القانــون والوالئيــن .ومل
يجلــب االســتعراض الهزيــل للاملــي لنفســه ومعــه حامياتــه ،ووضع
ادعــاءات «دولــة القانــون» واملؤسســات عــى جهــة والظهــور كأي
بلطجــي ســوى الســخرية .وكشــف التيــار الــواليئ واالطار التنســيقي
عــن تلــك الحقيقــة التــي طاملا أكدنــا عليها وهــي انه تيار مليشــيايت

فارس محمود

وغــر اجتامعــي ،ليــس لديــه حاضنــة اجتامعيــة ،وليــس لــه اي
صلــة مبجتمــع متعــارف وعــادي وبالطبقــات االساســية للمجتمــع.
ان رد فعــل هــذا التيــار يف االزمــة هــو حــدود غــر متناهيــة مــن
التخبــط وانعــدام االفــاق وليــس لديــه مــا يقولــه ،ســوى الحديــث
عــن «تغليــب منطــق العقــل» و»الحــوار» وحتــى «التملــق» للتيــار
الصــدري وغــر ذلــك .وباألخــص يحــس املــرء انعــدام حيلــة ويل
امرهــم ،الجمهوريــة االســامية يف ايـران .فهــا هــو قاآين عــاد وذهب
دون ان يكــون لــه اي تأثــر يذكــر .ان حضــور نظــام الجمهوريــة
االســامية يف العــراق اليــوم ،ويف هــذه االحــداث ،هــو االضعــف.
ان هــذا املســار الرتاجعــي لهــذا النظــام هــو ليــس وليــد اليــوم،
وامنــا منــذ ســنوات عديــدة .فالجمهوريــة االســامية ،وباإلضافــة
اىل التناقضــات السياســية الحــادة يف املنطقــة وازماتهــا املتعــددة
وانعــدام افاقهــا تجــاه التحــوالت الجاريــة يف املنطقــة ومكانتهــا،
تواجــه اليــوم جامهــر ايـران املتطلعــة للحريــة واملســاواة والخالص
مــن نظــام الجمهوريــة االســامية ،وتنازلــه الطبقــة العاملــة والنســاء
والجامهــر املحرومــة والكادحــة بألــف طريقــة وطريقــة يوميــا .إذ
ان جامهــر ايـران التحرريــة عقــدت العــزم عــى إنهــاء عمــر هــذا
النظــام البــايل الجاثــم منــذ اكــر مــن  4عقــود عــى صــدر املجتمــع.
السياســية!
العمليــة
ورشيــك
العائلــة
ابــن
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ان التيــار الصــدري هــو احــد ابنــاء عائلــة العمليــة السياســية.
ليــس اقلهــم فســادا ً ،وليــس اقلهــم اجرامــاً ،وليــس أقلهــم نهبــا
لــروات املجتمــع ،ليــس اقلهــم مســاهمة يف افقــار املجتمــع ودفــع
ماليــن النــاس تحــت خــط الفقــر .إنــه تيــار اســتبدادي وفــايش
بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى ،تيــار معــادي للحريــات السياســية
ومناهــض للحريــات املدنيــة والفرديــة اىل ابعــد الحــدود ،تيــار
يســتند اىل «الطاعــة العميــاء» و»املقدســات» و»الرمــوز» الدينيــة
والطائفيــة ،وتحديــدا ً مقدســاته «الصدريــة»! تيــار يعــد الجهــل
والتخلــف والعبوديــة وذل االنســان جــزء مــن اركانــه .تيــار تعــد
البلطجــة جــزء ال غنــى عنــه ملامرســته السياســية .ولهــذا ،ان
اي تقــدم يحــرزه التيــار يف هــذه الوضعيــة ويف املجتمــع هــي
خطــوة معاديــة ومناقضــة متام ـاً ألي تطلــع انســاين حــر ومــرق.
ان هــذا التيــار هــو ،وعــى طــول الخــط ،وعــى امتــداد مــا يقــارب
العقديــن ،رشيــك أســايس يف العمليــة السياســية التــي جلبتهــا
حــرب امريــكا واحتاللهــا للع ـراق .انــه مســؤول بالقــدر ذاتــه عــن
كل مــا مــر وميــر بــه املجتمــع مــن ضيــاع وفقــر وجــوع وبطالــة
وانعــدام حقــوق وغيــاب الخدمــات واجــاالً الوضعيــة الكارثيــة
التــي ميــر بهــا املجتمــع كل هــذه الســنوات .ليــس بوســعه أن
يفصــل حســاباته عــن البقيــة ومصائبهــم التــي جلبوهــا للمجتمــع.
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التضخم :سالح طبقي إلفقار العمال!
توما حميد
الجزء األول

متكنــت الربجوازيــة ومبســاعدة
االعــام واألكادمييــن واملختصــن
يف االقتصــاد ،مــن تحويــل مســألة
التضخــم اىل ظاهــرة غامضــة،
غريبــة ،تعســفية تشــبه ظاهــرة
طبيعيــة« ،ســاوية» تحــدث
خــارج عــن ارادتنــا ،لــذا يجــب ان نتعلــم العيــش والتأقلــم
معهــا .واالهــم مــن هــذا كلــه ،توصــف كظاهــرة غــر طبقيــة
تــر بجميعنــا ،أي جميــع افــراد املجتمــع دون اســتثناء.

هــي امــا مقصــودة او نتيجــة عــدم كفــاءة النظــام الرأســايل
وخاصــة منــوذج الســوق الحــر او نتيجــة تناقضــات ال ميكنــه حلهــا.
ان االمــر األهــم يف ظاهــرة التضخــم هــي ان األســعار ترتفــع أكــر
مــن األجــور ،مــا يعنــي تدهــور املســتوى املعيــي لــكل العاملــن
باألجــور ،أي الغالبيــة العظمــى يف املجتمــع .وتكــون الطبقــة العاملة
الجــزء األقــل قــدرة يف املجتمــع للتعايــش مــع التضخــم وهــي تعــاين
مــن اضطـراب وعــدم اســتقرار حياتهــا وتفقــد القدرة عــى التخطيط
للمســتقبل .كــا ان الطبقــة العاملــة ،هــي أكــر اقســام املجتمــع
تــررا مــن اهــم اليــة ملعالجــة التضخــم أي رفــع نســبة الفائــدة.

تعظيــم األربــاح والــذي قــد يكــون مــن خــال رفــع الســعر
بالقــدر الــذي يســمح بــه الســوق .ففــي الــدورة الحاليــة مــن
التضخــم ،لقــد قــام الرأســاليون برفــع األســعار بعــد رفــع االغــاق
للتعويــض عــن خســائرهم اثنــاء الوبــاء .ان رفــع األســعار هــو أرسع
وابســط طريقــة لتعظيــم األربــاح .نعــم لقــد منــى الطلــب بعــد
رفــع االغــاق بســبب الوبــاء ونتيجــة توفــر كميــة مــن األمــوال
يف التــداول بســبب االنفــاق الحكومــي وقلــة االســتهالك اثنــاء
الوبــاء ،ولكــن رفــع األســعار مل يكــن الخيــار الوحيــد للجــواب عــى
زيــادة الطلــب ،كــا ان اغلــب الزيــادة يف األســعار مصطنعــة.

ولكــن هــذا التصويــر لظاهــرة التضخــم التــي تعنــي ارتفــاع
أســعار البضائــع والخدمــات بشــكل عــام وليــس بالــرورة
كل األســعار نتيجــة منــو الطلــب أكــر مــن مقــدار اإلنتــاج،
هــو هــراء وتقــف خلفــه حملــة ايدولوجيــة تضليليــة ضخمــة.

واالمــر املهــم الثــاين هــو ان مــن يقــرر رفــع األســعار هــم
الرأســاليون الذيــن ينتجــون البضائــع والخدمــات ،وأصحــاب
املمتلــكات وهــي نســبة ال تتجــاوز  %1مــن املجتمــع .حتــى يف
األوقــات التــي يكــون هنــاك أســباب حقيقــة تســاهم يف رفــع
األســعار ،ان النســبة األكــر مــن ارتفــاع األســعار هــي نتيجــة ســعي
الربجوازيــة اىل تعظيــم األربــاح أي ان التضخــم يحــدث ألنــه مربــح
للرأســاليني الكبــار .واالحتــكار هــو الســبب الرئيــي يف التضخــم،
فاالحتــكارات تخلــق النقــص والشــحة .عنــد وجــود زيــادة يف
الطلــب او قلــة يف العــرض ،هنــاك خيــار اخــر امــام الرأســاليني
غــر رفــع األســعار وهــو زيــادة اإلنتــاج ،ولكــن أحيانــا يقــررون رفــع
األســعار بــدال مــن زيــادة اإلنتــاج .وحتــى ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج
وهــو العامــل الــذي يســتخدم لتربيــر التضخــم يكــون بســبب قيــام
الرأســاليني يف اقســام أخــرى برفــع األســعار .فعندمــا يقــال بــان
املدخــات هــي أغــي ،هــذا يعنــي ان رأســايل اخــر يرفــع الســعر.

تقــوم الربجوازيــة بإخفــاء األســباب الحقيقيــة لــكل خلــل بنيــوي يف
النظــام اإلنتاجــي الرأســايل وابعــاد األنظــار واللوم عنها وعــن النظام
نفســه .ففيــا يتعلــق االمــر باألزمــات االقتصاديــة الدوريــة يلقــى
اللــوم عــى ظاهــرة ســطحية لــذا تســمى االزمــات الثالثــة الرئيســية
ايل حدثــت يف اخــر عقديــن بأزمــة دوت كــوم ،وأزمــة الرهــون
العقاريــة وأزمــة كورونــا .نفــس الــيء يحــدث مــع التضخــم ،اذ
تقــوم الربجوازيــة يف اغلــب االحيــان بألقــاء اللــوم عــى أمــور جانبيــة
مثــل «حــرب بوتــن»« ،اضطـراب سالســل التوريــد» ،ارتفــاع تكاليف
اإلنتــاج بســبب ارتفــاع أســعار املــواد األوليــة واملدخــات األخــرى
مثــل الوقــود ،الوبــاء ،ارتفــاع األجــور ،االنفــاق الحكومــي الــخ .رغــم
ان لبعــض هــذه العوامــل دور يف رفــع األســعار ،لكــن مــا هــي اال
دور ثانــوي يســتغل مــن قبــل الربجوازيــة كســبب لرفــع األســعار.
اذ يحــدث التضخــم احيانــا يف القطاعــات األقــل تــررا بالعوامــل
املذكــورة مثــل قطــاع التعليــم واألدويــة واإلســكان وحتــى الطاقــة يف
بلــدان معينــة لهــا قــدرات كبــرة يف انتاج الطاقــة .ففــي الوقت الذي
نســمع كثـرا عــن دور بوتني وروســيا وحربهــا يف اوكرانيــا ،يف الحقيقة

يجــب ان يكــون واضحــا بــان التضخــم هــي علــة مــن علــل النظــام
الرأســايل و أحيانــا يكــون مفيــد ألصحــاب االعــال ،ألنــه يعنــي ان
املزيــد مــن األمــوال تذهــب اىل الرأســاليني ،حيــث يكــون عــى
الزبائــن دفــع مبالــغ أكــر مقابــل نفــس الكميــة مــن البضائــع
والخدمــات .ولكــن التضخــم بالنســبة للطبقــة العاملــة ،يعنــي
عــدم القــدرة عــى توفــر ابســط مســتلزمات الحيــاة .والتضخــم
هــو وســيلة ملصــادرة مكاســب الطبقــة العاملــة التــي تحقــق
عــر عقــود مــن النضــال املريــر .كــا يجــب ان يكــون واضحــا ان
قلــة االنتــاج ليســت بالــرورة بســبب ضعــف القــدرة اإلنتاجيــة،
بــل قــد يكــون بســبب قــرار مــن الرأســاليني عــى خلــق شــحة
يف البضائــع والخدمــات .فمعظــم الشــحة يف البضائــع والخدمــات

يقــوم الرأســاليون مبــا يفــرض عليهــم النظــام القيــام بــه وهــو
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حدود وأهداف حركة التيار الصدري األخيرة!
فارس محمود

هدف هذه الخطوة:
ال يهــدف التيــار الصــدري مــن هــذه الخطــوة االنقــاب عــى العمليــة
السياســية وحســمها لصالحــه .فاألمــر أعقــد مــن ذلــك بكثــر اذ
أن حســم العمليــة السياســية مرهــون بعوامــل «غــر محليــة» .ان
الـراع الســيايس يف العـراق ال ينفصــل عــن مجمــل الـراع االقليمــي
يف املنطقــة .ان عجــز الربجوازيــة يف العــراق عــن تشــكيل ســلطة
متعــارف عليهــا او عاديــة هــو ان القــوى املليشــياتية الحاكمــة يف
العــراق هــي مليشــيات أنشــأتها حــرب امريــكا واحتاللهــا للعــراق
ومرحلــة الـراع بالوكالــة يف العـراق ،رصاع الــدول االقليميــة مــن مثــل
ايــران والســعودية واالمــارات وتركيــا وغريهــا ،وطاملــا مل يركــد بعــد
غبــار اثــار وتبعــات مرحلــة الحــرب بالوكالــة ،فــان الطبقــة الربجوازيــة
الحاكمــة عاجــزة عــن تنظيــم املجتمــع تحــت ســلطة موحــدة .ان
رشط الطبقــة الربجوازيــة يف تنظيــم حكومــة وســلطة سياســية موحــدة
مرهــون بذلــك العامــل .ولهــذا ،فــان اقــى حــد تســر اليــه خطــوة
التيــار الصــدري هــذه هــو ليــس حــذف الخصــوم مــن الســاحة ،وامنــا
تقليــم اظافرهــم ،فــرض بعــض االمــاءات والــروط والضغــوط مــن
مثــل ازاحــة وتهميــش املالــي وحتــى محاكمتــه عــى الترسيبــات او
طــرد فائــق زيــدان او لجــم املليشــيات «غــر املنضبطــة» وغريهــا.
ومــن هنــاك إدامــة الوضعيــة الراهنــة ،بقــاء الكاظمــي يف الواجهــة
ألشــهر اخــرى قادمــة ،وتــرك مقاليــد ادارة املجتمــع بيــد االمانــة
العامــة ملجلــس الــوزراء التــي هــي بيــد التيــار الصــدري الــذي
ينتهــز هــذه الظــروف للدفــع بأجندتــه اكــر فاكــر وتقويــة مكانتــه..

عن اي «اصالح» يتحدثون؟!
ان هــذا التيــار ليــس «اهــل اصــاح» .أن كلمــة «االصــاح» عنــد التيــار
الصــدري ال تعنــي ايجــاد فــرص عمــل ،ال تعنــي ضــان بطالــة ،ال تعني
حريــات وحقــوق ،ال تعنــي خدمــات وكهربــاء ،ال تعنــي  ...اي يشء
مــن هــذا القبيــل .انهــا االســم الرمــزي لحــذف منافســيه وخصومــه
السياســيني «الفاســدين» يف التيــار الســيايس الشــيعي الــواليئ واإلطــاري،
يعنــي اعــادة الهيبــة ملؤسســات الدولــة مثــل الجيــش والرشطــة وغريها
تحــت قيادتــه وارشافــه وارشاف رسايــا الســام ومليشــيات «الجيــش
املهــدي» و»اليــوم املوعــود» وغريهــا ،يعنــي تحكــم رجاالتــه وازالمــه
عــى مجمــل مفاصــل املجتمــع ،يعنــي اشــاعة قيــم التيــار الصــدري
بوصفهــا قيــم املجتمــع ،يعنــي تعميــق الطائفيــة والنزعــات الطائفيــة
وغريهــا .ال أكــر .اي صياغــة مجتمــع وفــق عقائــده ووفــق قناعاتــه
السياســية واالجتامعيــة القرووســطية متجاهـاً وضاربـاً عــرض الحائــط
كل القيــم واالفــكار والتقاليــد االنســانية والتقدميــة والراقيــة االخــرى.
ما العمل؟!
إن مثــة خطــأ ترتكبــه الجامهــر هــو االمــل والتطلــع مــن امثــال هــذا
التيــار لتغيــر وضعيــة جامهــر العــراق .إن تغيــر هــذه الوضعيــة
الكارثيــة التــي ميــر بهــا املجتمــع ،وباألخــص الســعي إلزاحــة طبقــة
سياســية فاســدة ومتقيحــة يعــرف رموزهــا وشــخصياتها االوىل بانهــا
افســد وافشــل طبقــة سياســية يف كل تاريــخ العــراق الحديــث ،ال
ميكــن ان يــأيت عــى يــد التيــار الصــدري .ان جــزع النــاس يدفعهــم يف
احيــان كثــرة للتعلــق بــاي قشــة لتغيــر الوضعيــة .دعــك عــن نوعيــة
هــذا التغيــر .وجــراء الجــزع واليــاس و»انعــدام الحيلــة» ،ومثلــا

اكــدت التجــارب يف ع ـراق «صــدام» واي ـران الشــاه و..غريهــا ،متــي
الجامهــر يف احيــان كثــرة وراء اي تيــار ســيايس قــادر عــى تغيــر هــذه
الوضعيــة مبعــزل عــن ماهيتــه السياســية واالجتامعيــة .إذ ركضــت
وراء الخمينــي وهللــت لدبابــات امريــكا و»املعارضــة العراقيــة»!
ال ميكــن للجــزع واليــاس و»انعــدام الحيلــة» ان يكــون مرشــد ومنطلــق
موقفنــا وتعاملنــا .ان مصالحنــا ،وفقــط مصالحنــا الخاصــة بالحريــة
واملســاواة وعــامل افضــل ملجتمــع يتمتــع بــكل االمكانيــات الالزمــة
لتحقيــق الرفــاه والســعادة هــي مــا ينبغــي ان تكــون عليــه بوصلتنــا.
اننــا مجتمــع مليــوين ناقــم عــى كل هــذه الوضعيــة وبــكل اطرافهــا
السياســية والطبقــة التــي ينتمــون ويدافعــون عنهــا ،الربجوازيــة ،ويف
الوقــت ذاتــه متعطــش لحيــاة افضــل .بوســع هــذه القــوى املليونيــة
ان يكــون لهــا كلمــة أخــرى ،خــارج هــذه العمليــة املتهرئــة والباليــة.
ليــس بوســع الــف تيــار مليشــيايت ان يلجــم جمــوع مليونيــة وهبتهــا.
لقــد بينــت تجربــة انتفاضــة ترشيــن عــن ذلــك بوضــوح .ان ترشيــن
آخــر مســتلهم دروســه وعرباتــه مــن نواقــص تلــك االنتفاضــة بوســعه
ان يكنــس كل هــذه القــوى املليشــياتية« ،كلهــم يعنــي كلهــم»،
يغــر كل الوضعيــة يف العــراق ويــريس مجتمــع اخــر يســتند اىل
وان ّ
الحريــة واملســاواة .إن تنظيــم الجامهــر لنفســها وصفوفهــا يف االحيــاء
واملحــات وأماكــن العمــل والدراســة ،اي عــى صعيــد اجتامعــي
قاعــدي ،والتدخــل مــن هنــاك بــكل مــا يخــص حياتهــا وفــرض ارادتهــا
الجامهرييــة الواقعيــة وتنظيم انفســهم يف مجالس واية اشــكال مناســبة
اخــرى ،هــو خطــوة ال غنــى عنهــا لذلــك .ان هــذه مهمــة الشــيوعيني
والكادحــن واملحرومــن ودعــاة الحريــة واملســاواة يف املجتمــع.

التضخم :سالح طبقي إلفقار العمال!
توما حميد

ان التضخــم عــى املســتوى العاملــي بــدأ قبــل الحــرب األوكرانيــة بســنة.
ان الدعايــة والحملــة حــول هــذه العوامــل وخاصــة « اضطــراب
سالســل التوريــد» هــو ذر الرمــاد يف عيــون العــال .فالهــدف
خلــق تصويــر بــأن الرأســاليني يقومــون برفــع االســعار ليــس
ألنــه امــر مربــح لهــم ،بــل ألســباب خــارج عــن ارادتهــم.
ولكــن أكــر كذبــة تقــوم بهــا الربجوازيــة ،ارجــاع اســباب التضخــم اىل
ارتفــاع األجــور .اذ أحيانــا ليــس هنــاك عالقــة بــن األجــور واالســعار
فهنــاك حــاالت ترتفــع األســعار بــدون ارتفــاع يف األجور .وهنــاك حاالت
كثــرة ترتفــع األجــور دون ان تــؤدي اىل ارتفاع األســعار ،عندمــا ال يكون
رفــع األســعار أفضــل اج ـراء لتعظيــم األربــاح .وهنــاك حــاالت نشــهد
انخفــاض يف األجــور نتيجــة توافــد املهاجريــن او نقــل اإلنتــاج اىل مــكان
فيــه األجــور قليلــة او زيــادة البطالــة ،ولكــن األســعار تبقى عــى حالها.
يف الحقيقــة ،ليــس هنــاك يف تاريــخ النظــام الرأســايل مثــال او حالــة
مقنعــة عــى كــون ارتفــاع األجــور الســبب يف التضخــم .حتــى يف الــدول
التــي متتعــت او تتمتــع الطبقــة العاملــة مبكانــة قويــة يف مواجهــة
الربجوازيــة ،ال تكــون الطبقــة العاملــة مــن التنظيــم والقــوة بحيــث
تفــرض ارتفــاع يف األجــور يــؤدي اىل تضخم واضــح .يف الغالبيــة العظمى
مــن الحــاالت حتــى عندمــا تكــون الطبقــة العاملــة يف اوج قوتهــا يكون
ارتفــاع األجــور كــرد فعــل للتضخــم وارتفــاع اإلنتاجيــة وليــس الدافــع

وراء التضخــم ألنــه ببســاطة رفــع األجــور يحتــاج ان تكــون الطبقــة
العاملــة منظمــة ،واعيــة وان يكــون لهــا منظــات عامليــة مقاتلــة
والبطالــة منخفضــة ،وقــدرة الربجوازيــة عــى اســتقدام ايــدي عاملــة
رخيصــة او نقــل اإلنتــاج اىل أماكــن ،او مناطــق او دول تتمتــع بأيــدي
عاملــة رخيصــة هــو منخفــض وهــو ليــس الواقــع يف عاملنــا اليــوم .ان
الطريقــة الوحيــدة التــي ميكــن للعامــل التصــدي للتضخــم هــو عــن
طريــق رفــع األجــور بالتناســب مــع ارتفــاع األســعار ،ولكــن نعــرف
جيــدا بانــه ليــس مــن الســهل عىل العــال رفــع األجــور بالســهولة التي
ميكــن ألصحــاب االعــال مــن رفــع األســعار .فاليــوم يف أمريــكا مثــا
معــدل ارتفــاع االجــور هــو اقــل مــن نصــف معــدل ارتفــاع األســعار.
ويتــم مـرارا القاء اللــوم عىل االنفــاق الحكومي يف التســبب يف التضخم،
اذ يقــال اليــوم بــان الحكومــات قامــت بــرف الكثــر مــن االمــوال
اثنــاء الوبــاء .ولكــن يــام االنفــاق الحكومــي فقــط عندمــا يتعلــق
االمــر باإلنفــاق لصالــح الطبقــة العاملــة والفقـراء وعــى الخدمــات .فلم
نســمع شــيئا مــن هــذا القبيــل عندمــا رصفــت الحكومــات املليــارات
مــن الــدوالرات إلنقــاذ البنــوك والــركات االحتكاريــة منذ ازمــة ،2008
ويف وضــع الحــرب يتــم زيــادة االنفــاق الحكومــي بشــكل جنــوين وال
يقــوم أحــد بانتقــاد هــذا االنفــاق ،ولكــن عندمــا قامــت الحكومــات
وخاصــة يف الغــرب بدفــع ضــان البطالــة ملــن فقــدوا وظائفهــم اثنــاء
الوبــاء قامــت القامئــة وبــدأ منــارصو الربجوازيــة واعالمهــم بتذكرينــا
بــدور االنفــاق الحكومــي يف التســبب بالتضخــم .يجــب ان نتذكــر

بــان بعكــس دعايــة الربجوازيــة ،ان االنفــاق الحكومــي عــادة مــا
يــزداد مــن اجــل مواجهــة اخفــاق معــن للنظــام ،وليــس الن الحكومــة
تديرهــا شــلة خبيثــة تريــد تدمــر النظــام الرأســايل «الكفــوء».
ويتــم الحديــث كثـرا عن قيــام الدولــة بزيادة كميــة النقــود يف التداول
كســبب للتضخــم ،مــا يعنــي وجــود الكثري مــن املال الــذي يطارد أشــياء
قليلــة مــا يــؤدي اىل ارتفــاع األســعار .ويتــم زيــادة كميــة النقــود يف
التــداول مــن خــال رفــع األجــور ،او تقليــل الرضائــب ،او خفــض ســعر
الفائــدة ،او الديــن الحكومــي او تغــر ســعر رصف العملــة او طبــع
النقــود مــن اجــل دعــم الــركات وانقاذهــا مــن اإلفــاس ،او الســاح
للبنــوك بتقديــم قــروض اكــر مقابــل ضامنــات اقــل الــخ وهــذا االمــر
يــؤدي اىل خفــض قيمــة العملــة الن كميــة اكــر مــن العملــة تالحــق
نفــس الكميــة مــن البضائــع والخدمــات مــا يــؤدي اىل التضخــم.
ولكــن يف الواقــع حتــى هــذا ليــس الســبب األســايس ،اذ قامــت
الحكومــات الغربيــة ملــدة عرشيــن ســنة وخاصــة منــذ  2008بضــخ
الرتيليونــات يف االقتصــاد ،ولكــن مل يحــدث التضخــم اال منــذ بدايــة
 .2021ان زيــادة األمــوال الــذي يــؤدي اىل زيــادة الطلــب ال يــؤدي
بالــرورة اىل رفــع األســعار ،اذ ميكــن ان يــؤدي اىل املزيــد مــن
اإلنتــاج او تضخــم يف مياديــن محــدودة جــدا مثــل ســعر األســهم.

