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 تجــري محــاوالت مــن قبــل التيــار الصدري للقــاء فّعايل ونشــطاء 

انتفاضــة اكتوبــر، وتشــر بعــض االخبــار ان مقتــدى الصدر أرســل 

يف دعــوة عــدد منهــم، لعقــد مؤمتــر صحفــي مشــرك يف الحنانــة، 

ــارصه  ــن عن ــم أي م ــتعداده لتقدي ــدى اس ــدر، أب ــه، أي الص وإن

ــى  ــدي ع ــم بالتع ــى تورطه ــا ع ــوا دلي ــة إذا قدم اىل املحاكم

متظاهــري انتفاضــة اكتوبــر او تورطهــم يف عمليــات الفســاد. 

وأدت دعــوة الصــدر هــذه اىل زيــادة نــر الضبابيــة واألوهــام يف صفــوف ليــس فقــط  فعــايل 

ونشــطاء انتفاضــة اكتوبــر فحســب، بــل ايضــا يف صفــوف عــدد غــر قليــل مــن الجامهــر.

الســؤال املطــروح اليــوم ملــاذا يحتــاج الصــدر اىل )الترينيــن(؟. بالرغــم انــه ال يحتــاج اضافــة 

زخــم جامهــري اىل تظاهراتــه، كــام يقــول بعــض نشــطاء انتفاضــة أكتوبــر عــر الفيديوهــات 

التــي أطلقوهــا عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي، ويســتخلصون منهــا صــدق نوايــا الصــدر يف 

دعوتــه اإلصاحيــة. 

ان الصــدر وتيــاره الســيايس يــدركان جيــدا عمــق انتفاضــة أكتوبــر يف وجــدان جامهــر العــراق 

وأثرهــا يف قلــب صفحــات كل التاريــخ العراقــي الحديــث، وخاصــة بعــد غــزو واحتــال العــراق، 

وتنصيــب عصابــات اإلســام الســيايس يف ســدة الســلطة وتســليطهم عــى رقــاب الجامهــر. إن 

عمــق انتفاضــة أكتوبــر ليــس فقــط يف مســاحة وحجــم املشــاركة التــي هــي األعظــم بأضعــاف 

مــن تظاهــرات التيــار الصــدري اليــوم، وال باألقســام االجتامعيــة التــي شــاركت فيهــا مــن مايــن 

ــوايت  ــن النســاء الل ــة م ــل االنتفاضــة واآلالف املؤلف ــعلوا فتي ــن أش ــل الذي ــن العم ــن ع العاطل

ــة الصــدر بالفصــل  ــرد عــى مطالب ــا وياهــم( بال ــع والكاله ــن بشــعار )شــلع قل رفعــن أصواته

بــن الذكــور واإلنــاث يف االنتفاضــة، وال بــاآلالف مــن عــامل العقــود واالجــور، او بالقــوة الهائلــة 

العدديــة لطلبــة االعداديــات واملعاهــد والجامعــات، وعــى ضفــاف تلــك االنتفاضــة، تضامنــت 

معهــم جميــع الرائــح االجتامعيــة مــن العــامل عــر تظاهراتهــم يف مواقــع العمــل يف النفــط 

واملوانــئ والكهربــاء، كــام شــاركت نقابــات املعلمــن واألســاتذة الجامعيــن واملحامــن واملثقفــن 

مــن الشــعراء والرســامن والفنانــن. الــخ. وكانــت النزعــة الســائدة فيهــا، هــي ضديتهــا ومعاداتها 

ــران  ــة االســامية يف إي ــوز الجمهوري ــكل رم ــا ل ــة واإلســام الســيايس، وضديته ــة للطائفي املطلق

ــة  ــك أن كل الرهــات الطائفي ــن كل ذل ــر م ــامل. وأك ــة والع ــراب اإلســام الســيايس يف املنطق ع

حــول “مظلوميــة الشــيعة” التــي نســجت خيوطهــا منــذ مؤمتــر لنــدن عــام ٢٠٠٢ عشــية غــزو 

ــال  ــزو واحت ــة عــى غ ــاء الرعي ــراق واضف ــي لجامهــر الع ــر التقســيم الطائف ــراق لتمري الع

العــراق، متزقــت وتطايــرت أمــام العصــف الهائــل لريــاح انتفاضــة اكتوبــر. فاالنتفاضــة رضبــت 

قــاع البيــت الســيايس الطائفــي الشــيعي، وهــي املــدن الجنوبيــة ومناطــق نفــوذه يف بغــداد 

مثــل مدينــة الثــورة والشــعلة والحريــة والحســينية. الــخ. ان كل الهــاالت التــي صنعتهــا الســلطة 

الطائفيــة لإلســام الســيايس الشــيعي منــذ عــام ٢٠٠٥ مــن تنظيــم املناســبات الدينيــة املهولــة 

كلمة إلى فعّالي ونشطاء انتفاضة 
تشرين اكتوبر 

حول دعوة الصدر للقاء التشرينيين.
ــيطانية« سمير عادل ــات الش ــاب »اآلي ــف كت ــو مؤل ــدي ه ــلامن رش س

الــذي اصــدر الخمينــي فتــوى هــدر دم بحقــه. تعــرض 

ــراءة  ــادة ق ــم اع ــاء مراس ــة 1٢ اب، اثن ــوم الجمع ــدي ي رش

كتــاب يف مؤسســة شــاتوكوا يف نيويــورك، لحملــة طعــن 

ــام،  ــائل اإلع ــق وس ــة. ووف ــروح بالغ ــه بج ــكن اصابت بالس

ــذا  ــروح يف ه ــدي بج ــلامن رش ــم س ــدث باس ــب املتح أصي

الحــدث أيضــاً. ان مــن قــام بهــذا العمــل هــو رجــل يف 

الرابعــة والعريــن مــن العمــر واســمه »هــادي مطــر« مــن 

ــز االن.  ــو محتج ــريس. وه ــو ج ــة ني ــو يف والي ــكنة فرفي س

ــدة  ــي واح ــدي ه ــلامن رش ــى س ــة ع ــة االرهابي ان الحمل

مــن عــرات ومئــات الحمــات االرهابيــة التــي تجــري 

يوميــاً. لقــد عــم االرهــاب وقتــل النــاس بأشــكال مختلفــة، 

ــامل  ــن الع ــاس العادي ــال والن ــى األطف ــن وحت ــل املعارض قت

ــة  ــه اي بقع ــت في ــم ليس ــامل جهن ــدا الع ــه، غ ــه. وعلي كل

ــاء  ــباب االبري ــل الش ــعه تحوي ــامل بوس ــه ع ــه. ان ــة من آمن

واملفّقريــن واليائســن اىل ادوات قتــل وارهــاب بيــد القــوى 

الرجعيــة اســتنادا اىل الكراهيــة القوميــة والدينيــة والعرقيــة. 

ــى  ــة ع ــذه الحمل ــف وراء ه ــن يق ــن م ــر ع ــض النظ وبغ

او حكومــة،  تيــار  ام  فــرد  أكان  ســواًء  رشــدي،  ســلامن 

ــة. ــة املتمدن ــخط البري ــث س ــي ومبع ــل اجرام ــو عم ه

ــكرية  ــية وعس ــاب سياس ــة اقط ــل صياغ ــوم، ويف ظ ــا الي أم

كبــرة، ويف ظــل حــروب مدمــرة فرضــت عــى امتــداد ثــاث 

عقــود عــى البريــة ودور الــدول الكبــرة يف تنظيــم انــواع 

ــات  ــة والعصاب ــة والعرقي ــة والديني ــات القومي ــن العصاب م

اهدافهــا  لخدمــة  بالوكالــة  قواهــا  بوصفهــا  املســلحة 

ــة، تحــول العــامل اىل ميــدان لإلرهــاب  السياســية واالقتصادي

والقتــل والجرائــم الرســمية وغــر الرســمية والحكوميــة 

وغــر الحكوميــة. يُرتكــب اليــوم بحــق ســلامن رشــدي، 

ــاس  ــان او ان ــاة انس ــامل حي ــن الع ــاً م ــزع يومي ــه ينت ولكن

عاديــن، مــن اطفــال املــدارس و...غرهــا، يف املرحلــة االوىل 

نتيجــة مبــارشة ألوضــاع يُشــاع فيهــا الكــره القومــي والدينــي 

والعرقــي ال مــن قبــل املؤسســات الدعائيــة الرســمية، وامنــا 

ــة.  ــات املختلف ــل الحكوم ــن قب ــر م ــذا االم ــم ه ــم تنظي يت

الــدول،  دور  اىل  وباإلضافــة  الرصاعــات،  هــذه  ظــل  ويف 

والقتلــة. االجراميــة  العصابــات  تنامــي  ارضيــة  تُخلــق 

ــة  ــات الطبيعي اذا كان االرهــاب باألمــس جــزء مــن الدينامي

وراونــدا  وافغانســتان  والعــراق  ايــران  يف  للمجتمعــات 

وســورية وليبيــا وفلســطن ولبنــان، اذا كان يقتــرص باألمــس 

عــى نطــاق فتــاوى القتــل واالرهــاب التــي تطلقهــا املراجــع 

الدينيــة الرجعيــة و... عــى املعارضــن السياســين يف البلــدان 

التــي يســودها االســام، فانــه، ويف ظــل الرصاعــات العامليــة 

ودور الــدول العظمــى مــن اجــل تامــن مصالحهم السياســية 

والعســكرية عــى حســاب دمــار حيــاة االنســان، ال يقتــرص 

اليــوم نطاقــه عــى افريقيــا والــرق االوســط فحســب. 

غــدت الجرائــم واالرهــاب الحكومــي وغــر الحكومــي اليــوم 

ــن،  ــن واالقليمي ــا املحلي ــى وحلفائه ــدول العظم ــة ال سياس

الجامهــر.  وحيــاة  العــامل  صــورة  مــن  جــزء  وغــدت 

مــن اجــل انهــاء االرهــاب والجرميــة، مــن اجــل وضــع حــد 

ــتئصال  ــل اس ــن اج ــرد، وم ــازل والت ــر املن ــروب وتدم للح

ليــس  العميــاء،  واالثنيــة  والدينيــة  القوميــة  العــداوات 

مثــة ســبيل امــام الطبقــة العاملــة والبريــة املتمدنــة 

يف العــامل ســوى االطاحــة بالنظــام الرأســاميل واســتهتار 

االساســين  املســببن  هــم  اللذيــن  الرجوازيــة  الــدول 

والحرمــان. والفقــر  واالرهــاب  بالجرميــة  ينضــح  لعــامل 

ان تنظيــامت الخــارج للحــزب الحكمتــي )الخــط الرســمي( 

ــن  ــتاين، وم ــي والكردس ــاميل العراق ــيوعي الع ــزب الش والح

الجامهــر  العمــل االرهــايب، تدعــو  ادانــة هــذا  ضمــن 

لقطــع الطريــق عــى مجمــل القــوى التــي تــرى يف االرهــاب 

املنظــم اداة لحــل رصاعاتهــا ونيــل االمتيــازات و... الــخ. 

امــام ان يكــون ســلامن  ال ينبغــي فســح املجــال قــط 

رشــدي والرشــدين ضحيــة هــذه االالعيــب االجراميــة.

تنظيــامت الخــارج للحــزب الشــيوعي العــاميل العراقــي

الحزب الشيوعي العاميل الكردستاين

الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(

13 آب 2022

بصدد الحملة االرهابية على سلمان رشدي!

حول احتالل البرلمان ومعضلة 
تشكيل الحكومة!

مقابلة جريدة اكتوبر مع خسرو سايه

لماذا نطرح اآلن، بديل الحكومة 
الثورية المؤقتة ؟

عادل أحمد 

ص االخرية
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وتعطيــل الحيــاة اليوميــة يف املجتمــع العراقــي عــر إعــان العطــل 

ــمية(  ــل الرس ــون )العط ــروع قان ــت م ــذي قدم ــد ال ــمية اىل الح الرس

ــن  ــر م ــث ان اك ــمية، حي ــة رس ــوم عطل ــب ب 1٥٢ ي ــان يطال اىل الرمل

ــن  ــة م ــوال املرسوق ــذخ االم ــة اىل ب ــيعية، اضاف ــبات ش ــا مناس ٩٠٪ منه

جيبونــا وعرقنــا عــى الوالئــم واالبــواق واملــايل والروزخونيــات.. كل تلــك 

انهــارت أمــام عاصفــة انتفاضــة اكتوبــر. وعــى هــذه االرضيــة االجتامعيــة 

والسياســية فقــد االســام الســيايس الشــيعي وألول مــرة ســلطته التنفيذية 

بعــد مــا يقــارب أكــر مــن عقــد ونصــف، وتــم تنصيــب الكاظمــي رئيســا 

للحكومــة عــى مضــض. 

ان الصــدر وتيــاره الســيايس يــدركان جيــدا أن الرعيــة ال تكتســب 

بتظاهراتــه مهــام بلغــت أعــداد جامهــره واملتوهمــن بــه، فــدون جلــب 

ــه  ــا، فرعيت ــر، ودون كســب نشــطائها وفاعليه جامهــر انتفاضــة اكتوب

عــى املحــك.

ومــن الجانــب اآلخــر يريــد الصدر خلــط األوراق أمــام منافســيه يف اإلطار 

التنســيقي واخوتــه التوائــم يف البيــت الطائفــي الشــيعي، فعنــد دخــول 

فعــايل ونشــطاء انتفاضــة أكتوبــر عــى خــط تظاهــرات الصــدر وتأييدهــم 

ــأن  ــور، ب ــويق تص ــون وتس ــاد يف العي ــك ذر الرم ــي ذل ــوف يعن ــا، س له

ــب انتفاضــة  ــس مطال ــار الصــدري هــي نف ــا التي ــي يرفعه ــب الت املطال

أكتوبــر التــي أســقطت حكومــة عبــد املهــدي وفرضــت انتخابــات مبكــرة 

لتغيــر املعادلــة السياســية.

ــدر ال  ــرات الص ــارك يف تظاه ــي تش ــداد الت ــن ان االع ــر يتب ــى آخ مبعن

ــدر  ــبه الص ــذي اكتس ــر ال ــم الكب ــم، وان الزخ ــة ملطالبه ــي حقاني تعط

ــام  ــوى اإلس ــس كل ق ــل اىل كن ــر مل تص ــة أكتوب ــو الن انتفاض ــوم، ه الي

ــل  ــا بدي ــا الن الجامهــر ليــس له ــرة اوال، وثاني الســيايس وســلطته الجائ

ومل تــر بديــل اخــر، ولذلــك يلهثــون وراء الــرساب، وراء مقتــدى الصــدر 

ــه.  ــة لتصديق يف محاول

ــا، بأمــس  ــاره الســيايس بأمــس الحاجــة لن ان مقتــدى الصــدر اليــوم وتي

الحاجــة لفعــايل ونشــطاء انتفاضــة أكتوبــر ملســح كل جرامئهــم يف 

الفســاد املــايل واالداري والســيايس وتــورط ميليشــياته منــذ صــوالت 

جيــش املهــدي التــي اشــتهرت وذاع صيتهــا بعمليــات القتــل عــى الهويــة 

وقمــع الحريــات واشــاعة الفــوىض يف املجتمــع العراقــي. بــدون جامهــر 

انتفاضــة اكتوبــر فــا حقانيــة لتظاهراتــه وال رشعيــة الحتجاجاتــه، لذلــك 

يســعى الصــدر اىل تغليــف تظاهراتــه وطائهــا بأصبــاغ انتفاضــة أكتوبــر.

وعليــه إن غايــة مؤمتــره الصحفــي مــع عــدد مــن وجــوه فعــايل انتفاضــة 

أكتوبــر هــو انتــزاع بصمــة الترينيــن عــر التقــاط الصــور معهــم كــام 

فعــل مــن قبــل مــع الحــزب الشــيوعي العراقــي وتشــكيل تحالــف 

ــياته،  ــم ميلش ــيايس وجرائ ــاره الس ــاد تي ــى فس ــة ع ــائرون( للتغطي )س

ــم. ــر له ــك أدار الظه وبعــد ذل

ان الصــدر كــام أوضحنــا يف ملفــه الــذي قدمنــاه )ال ميكنــه حجــب 

ــه بجــرة  ــا عــى كلمتــه، ال ميكــن ل الحقيقــة وتضليــل الجامهــر( يف ردن

ــاد  ــن الفس ــام م ــر ع ــبعة ع ــى س ــز ع ــة« القف ــة »طيب ــم وبكلم قل

ــزة  ــل يف االجه ــيات والتغلغ ــكيل املليش ــيايس وتش ــايل والس االداري وامل

االمنيــة والتــورط بعمليــات الخطــف والقتــل، حيــث كان أحــد الاعبــن 

ــيعي.  ــيايس الش ــي الس ــت الطائف ــين يف البي الرئيس

انــه لســذاجة سياســية ان تنطــي علينــا لعبتــه الجديــدة هــذه املــرة ايضا 

وتحــت نفــس العنــوان والســيناريو الــذي أســدل الســتار عــى انتفاضــة 

أكتوبــر وهــو حــل الرملــان وانتخابــات مبكــرة. 

إن دعــوة الترينيــن للتحــاور معهــم يكشــف عــن انســداد األفــق 

ــار الصــدري وزعيمــه، فــا تنخدعــوا بدعــوة الصــدر كــام  الســيايس للتي

خــدع قســم مــن الفعالــن بالكاظمــي وحكومتــه. ان الصــدر يريــد 

اســتخدامكم لتجميــل صورتــه قبــل كل يشء ومســح ملفــه وتاريخه خال 

العقديــن املنرصمــن. إن مجــرد توقيعــه تــارة ب«حفيد الحســن« يف بيانه 

االخــر، وتصديــر نفســه وجامعتــه كمدافــع عــن املذهــب واإلســام كــام 

فعــل عشــية انتخابــات العــام املــايض، تــارة اخــرى، يــدل عــى أنــه بعيــد 

عــن الحركــة التــي فجــرت انتفاضــة اكتوبــر. وهــا هــو يســمي تظاهراتــه 

ــورائية. اي  ــورة العاش ــيعي بالث ــت الش ــه يف البي ــى جامعت ــاب ع واالنق

أنــه مــرص عــى االنتقــام مــن انتفاضــة أكتوبــر وســلب هويتهــا املعاديــة 

لإلســام الســيايس واضفــاء هويــة طائفيــة عــى انقابــه الســيايس.

ــا يســمى باســتجابة العشــائر لدعــوات  ــل االعامــي حــول م ــا التطبي أم

الصــدر للمشــاركة يف تظاهراتــه، فهــو ليــس أكــر مــن زيــادة ذر الرمــاد 

ــة عــن الزخــم االجتامعــي للتظاهــرات.  ــة كاذب ــون، إلعطــاء هال يف العي

فالعشــائر كانــت بعيــدة كل البعــد عــن انتفاضــة اكتوبــر، الن االنتفاضــة 

كانــت تعبــر عــن مدنيــة وتحــر املجتمــع العراقــي، فغابــت صــوالت 

وجــوالت العشــائر، بالرغــم مــن كل محــاوالت اإلســام الســيايس لســلب 

تلــك الهويــة منهــا. والعشــائر التــي تشــارك اليــوم يف تظاهــرات الصــدر 

ــوازاة  ــدري، ومب ــار الص ــة التي ــن مالي ــن م ــة الثم ــات مدفوع ــر الفت ع

مشــاركة عناويــن عشــائر اخــرى  يف تظاهــرات اإلطــار التنســيقي وتحــت 

عنــوان الدفــاع عــن الدولــة ومؤسســاتها، نقــول هذه العشــائر هــي عبارة 

عــن مجموعــة مــن املرتزقــة مدفوعــي األجــر كــام كان ايــام نظــام صــدام 

حســن بعــد انتفاضــة اذار 1٩٩1 عندمــا دمــرت االجهزة القمعيــة للنظام، 

حيــث عملــت كجــزء مــن املنظومــة االمنيــة واالســتخباراتية والعســكرية 

املعاديــة للجامهــر، وكان صــدام حســن يغــدق عليهــم االمــوال كام ســار 

عــى نهجــه املالــي  والصــدر وكل قــوى االســام الســيايس. ان العشــائر 

هــم تســميات ملجموعــات مــن املافيــات واملليشــيات امللحقــة بجامعــات 

اإلســام الســيايس. والتضخيــم مــن مشــاركة حجــم العشــائر ليــس أكــر 

ــعيه  ــدر، وس ــرات الص ــي لتظاه ــوى الرجع ــى املحت ــر ع ــل آخ ــن دلي م

إلضفــاء الطابــع االجتامعــي املخــادع عــى تظاهراتــه.

وحتــى رفــع شــعار ال للوجــوه القدميــة للصــدر هــو لعبة ســمجة ال تنطي 

عــى الجامهــر. ان ســلطة االســام الســيايس الفاســدة، برأســيه التنســيقي 

ــر قبحــا مــن  ــدة أك ــاج وجــوه جدي ــادرة عــى انت ــار الصــدري ق او التي

قيــادات الصــف االول، ولكــن بقنــاع يخفــي ذلــك القبــح، طاملــا متســك 

مبقــدرات املجتمــع وثرواتــه، فالكاظمــي عــى ســبيل املثــال ال الحــرص مل 

يكــن مــن الوجــوه القدميــة، إال انــه ذهــب يف التشــديد وتوســيع مســاحة 

ــة  ــذ مشــاريع املؤسســات املالي ــادة بؤســهم وتنفي ــار الجامهــر وزي إفق

ــيايس  ــام الس ــة لإلس ــوه القدمي ــن الوج ــرأ أي م ــام مل يتج ــة، في االمريكي

ــة  ــيات وخاص ــان للمليش ــاق العن ــن إط ــك ع ــذا ناهي ــا، ه يف تنفيذه

الصدريــة يف قتــل الجامهــر يف انتفاضــة أكتوبــر. 

ــد  ــه للجامهــر. أن شــعاره الوحي ــة الصــدر أي يشء يعطي ــس يف جعب لي

ــرار وجــوه الفاســدين يف املشــهد  ــدم الســامح لتك ــة الفســاد وع محارب

ــه.  ــيء ال يعطي ــد ال الســيايس، ولكــن فاق

ــان بوجــود اإلســام الســيايس.  ــد، ال أمــن وال أم ــد مــن جدي واخــرا نؤك

لقــد جربنــا ســلطة اإلســام الســيايس ســواء يف املركــز او يف املحافظــات، 

فهــم أبعــد مــا يكــون عــن توفــر الحريــات والخدمــات واحــرام كرامــة 

اإلنســان. اياكــم ان تنطــي لعبــة الصــدر عليكــم وتبلعــوا الطعــم.. 

افصلــوا انفســكم عــن حركــة الصــدر الرجعيــة، ونظمــوا صفوفكــم بعيــدا 

عنهــا وتحــت أفــق وشــعار )كلهــم يعنــي كلهــم(، شــعار انتفاضــة أكتوبــر 

العظيمــة.

كلمة إلى فعّالي ونشطاء انتفاضة تشرين اكتوبر ...
سمري عادل

 اكتوبــر: يف أواخــر متــوز، 

مقتــدى  أتبــاع  احتــل 

الرملــان  بنايــة  الصــدر  

لعــدة ايــام. أىت ذلــك اثــر 

اإلطــار  يف  خصومــه  قيــام 

ــد  ــيعي بعق ــيقي الش التنس

بتشــكيل  للدفــع  اجتــامع 

التيــار  دون  الحكومــة 

اســتعراض  هــو  الصــدري  التيــار  بــه  قــام  مــا  ان  الصــدري! 

عقــد  دون  للحيلولــة  كتكتيــك  اســتخدمه  وقــد  للقــوى، 

اجتــامع الرملــان واحبــاط عمليــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة 

ــدث؟ ــذا الح ــرون اىل ه ــف تنظ ــا! كي ــة بعده ــكيل الحكوم وتش

 

ــية  ــة السياس ــي االزم ــداث ه ــذه االح ــذر ه ــاية: ان ج ــرو س خ

ــة واألجنحــة الشــيعية  ــوى الرجوازي ــي دفعــت الق ــة الت والحكومي

ــة  ــكيل حكوم ــل يف تش ــة تتمث ــة بنيوي ــا ازم ــض. إنه ــة بع ملجابه

نصبتهــا امريــكا عى أســاس املحاصصــة القوميــة والطائفيــة وقواهم 

املليشــياتية باســم الدميقراطيــة. حكومــة ومنظومــة تتناقــض متامــاً 

مــع أمــاين الجامهــر الكادحــة وتطلعاتهــا ومطالبها. حكومــة وقفت 

مــن االيــام االوىل ضــد احتجاجــات الجامهــر التــي عّمــت ســاحات 

املــدن مــن أجــل الخبــز والعمــل واالمــان والحريــات. ان األحــداث 

األخــرة وتلــك املواقــف التــي اتخذهــا التيــار الصــدري هــي دورة 

اخــرى مــن رصاع األجنحــة الرجوازيــة القوميــة والطائفيــة، وهــي 

اســتعراض لحســم هــذه االزمــة الحكوميــة الجاريــة لســنوات والتــي 

اخفقــت وفشــلت يف ادارة املجتمــع والــرد عــى مطالــب الجامهــر. 

بــرزت هــذه االحــداث اثــر انتخــاب الرملــان وفشــل مســاعي 

ــص  ــدة. باألخ ــة جدي ــكيل حكوم ــكا، بتش ــم امري ــة، بدع الرجوازي

بعــد انتهــاء حــرب داعــش والحــرب بالوكالــة، وضعــت الرجوازيــة 

ــوى  ــم الق ــة وتلج ــي املحاصص ــة تنه ــكيل حكوم ــكة تش ــى س ع

األقــل  عــى  بوســعها  ودوام  ثبــات  ذات  املليشــياتية، حكومــة 

ترســيخ ســلطاتها يف املجتمــع وتوفــر أجــواء هادئــة لســوق العمــل 

ــة. إن  ــوق العاملي ــن الس ــي م ــامل العامل ــه الرأس ــامل وتوج والرأس

شــعار الصــدر بوجــه خصومــه الذيــن يطلبــون »حكومــة توافقيــة« 

هــو »حكومــة أغلبيــة وطنيــة« يكشــف عــن هــذه الحقيقــة. بيــد 

ان تشــكيل حكومــة مرغوبــة ومنشــودة للرجوازيــة يف العــراق 

ــران  ــوذ اي ــود نف ــار وج ــا باالعتب ــا أخذن ــة، واذا م ــي املحاصص تنه

وتركيــا يف العــراق، ســتضع دون شــك تيــارات أمــام وضعيــة صعبــة 

وينبغــي  طردهــا مــن رصاع القــوى  او فــرض الراجــع عليهــا، وهــو 

األمــر الــذي لــن تقبــل بــه مطلقــاً أطــراف أخــرى مــن مثــل »االطــار 

التنســيقي والحشــد الشــعبي«. ان عجــز الصــدر عــن تشــكيل 

حكومــة اغلبيــة وطنيــة وانســحابه مــن الرملــان ومــن جهــة اخــرى 

ــن  ــيقي م ــار التنس ــاين يف االط ــم والطالب ــي والحكي ــاعي املال مس

ــدام  ــة واحت ــذه الوضعي ــن ه ــف ع ــة يكش ــكيل الحكوم ــل تش اج

لهــا. أرشت  التــي  الحكوميــة  االزمــة  رحــم  يف  األطــراف  رصاع 

 

ــاع  ــر: هــل تعتقــدون ان هــدف الصــدر الحقيقــي هــو الدف اكتوب

ــوى بوجــه  ــة او اســتعراض ق ــن الجامهــر وضــد فســاد الحكوم ع

خصومــه ورصاعهــم عــى الســلطة؟ هــل تعتقــدون ان رســالته 

قــد وصلــت، ولهــذا، انهــى اســتعراض القــوى هــذا ام خوفــه 

ــي  ــي جبهت ــن كلت ــة ب ــرب أهلي ــوب ح ــداث ص ــور االح ــن تط م

ــع؟ ــذا الوض ــت له ــدى أوصل ــران ملقت ــدات اي ــوم ام ان تهدي الخص

حول احتالل البرلمان ومعضلة تشكيل 
الحكومة!

)جريدة أكتوبر، لسان حال الحزب الشيوعي العاميل يف كردستان تحاور خرو ساية- رئيس املكتب السيايس 
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ــزب  ــل كل ح ــاته، يعم ــع بسياس ــل الدف ــن أج ــاية:  م ــرو س خ

ــو  ــدر ه ــدى الص ــم. ان مقت ــر ومطالبه ــم الجامه ــوازي باس برج

جــزء مــن املنظومــة وســلطتها و ان اقدامــه غارقــة يف ذلك الفســاد 

والنهــب الــذي تقيمــه االطــراف املشــاركة يف العمليــة السياســية، 

وليــس بوســعه ان يفصــل نفســه عــن تلــك الجرائــم واعــامل القمع 

والفــوىض االمنيــة. للصــدر وزراء يف الحكومــة وعــرات االدارات، 

ولــه قــوى مســلحة و«رسايــا الســام«  وامكانــات اقتصاديــة ودعــم 

ــات  ــع االحتجاج ــن قم ــزء م ــو ج ــة، وه ــدول العربي ــكا وال امري

الجامهريــة، باألخــص يف انتفاضــة تريــن حــن هجــم »اصحــاب 

ان  بوســعه  فكيــف  املتظاهريــن.  عــى  الــزرق«  القبعــات 

يتحــدث كــام لــو انــه خــارج الفســاد والقمــع! ان االدعــاء الــذي 

يقــوم بــه الصــدر ضــد الفســاد وانعــدام الحقــوق الــذي فرضتــه 

ــة وقواهــا امليليشــياتية عــى الجامهــر  ــة والطائفي القــوى القومي

ــق قــط  ــر الحــرب مــن أجــل الســلطة، وال يتعل ــة لتري هــو دعاي

باســتئصال الفســاد والجرميــة وتامــن الخدمــات والحقــوق. يف 

ــة والعمــل باألســاس هــو انقــاب عــى  الحقيقــة ان هــذه الدعاي

ــرف  ــعى لح ــا ومس ــام بينه ــاعة األوه ــر واش ــات الجامه احتجاج

نضــال الجامهــر التــي جعلــت الســلطة القامئــة هدفــا لهــا.

ــر  ــذا خط ــة، إن ه ــرب األهلي ــدالع الح ــة ان ــص احتاملي ــام يخ في

ــت  ــذي اعلن ــت الراهــن ال ــم. ولكــن يف الوق ــامل قائ يحــوم واحت

فيــه مجمــل االطــراف عــن دعمهــا لـ«تغيــر مــدين وســلمي« هــو 

ــورة  ــه بص ــد أن تتجاب ــة ال تري ــة الرجوازي ــى ان اجنح ــل ع دلي

مســلحة، باألخــص يف ظــل وجــود االحتجاجــات الجامهريــة 

يف امليــدان واالوضــاع الشــاقة للجامهــر الكادحــة ومعيشــتها. 

ولهــذا فــان كل هــذه ال توفــر مجــال النــدالع حــرب اهليــة. 

ــة  ــن وضعي ــزء م ــي ج ــراق ه ــة الع ــى ان وضعي ــا ان ال نن علين

املنطقــة، اذ تشــرك االن كل الــدول، ويف مقدمتهــا امريــكا وأوروبــا 

والســعودية وقطــر يف نقطــة اال وهــي اعــادة النظــام االمنــي 

ــان  ــر األم ــوراً، يك يتوف ــه مح ــراق في ــون الع ــج يك ــة الخلي ملنطق

لحركــة الرســاميل. ان هــذا يعنــي ان جميــع االطــراف يف مســعى 

للحيلولــة دون انــدالع الحــرب واالنفــات االمنــي ويبعــدوا العــراق 

ودول املنطقــة مــن الصــدام والفــوىض بشــكل مــن االشــكال. 

فيــام يتعلــق بالقســم االخــر مــن ســؤالكم، ان إليــران تأثــر 

عــى وضعيــة العــراق دون شــك. اعتقــد ان تهديــدات ايــران 

للصــدر هــي حــول ان ال يدفــع لتعقيــد الوضــع أكــر وتضــع 

حــدا لــه يك تتمكــن االطــراف مــن االتفــاق عــى ســبيل حــل مــا. 

ــاع  ــة االوض ــدان تهدئ ــان تنش ــران اللت ــكا واي ــاعي امري ــم مس رغ

والخــروج مــن ازمــة الســلطة، بيــد ان املعضلــة االقتصاديــة 

ــن  ــا ب ــات م ــة والرصاع ــاق الحكوم ــي متســك بخن ــية الت والسياس

اجنحــة الرجوازيــة ال تجعــل مــن الســهولة انهــاء هــذه الرصاعات. 

 

ــن  ــدى ميك ــرة، اىل اي م ــات مبك ــدر النتخاب ــو الص ــر: يدع اكتوب

تنفيــذ ســبيل الحــل هــذا؟  هــل تحــل االنتخابــات هــذه الوضعية؟

 

ان قســم مــن  املــؤرشات لحــد االن اىل  تبــن  خــرسو ســاية: 

ــة،  ــات املؤقت ــرح الصــدر حــول االنتخاب ــد رحــب مبق االطــراف ق

فيــام مل يعلــن االخــرون لحــد االن عــن اعراضهــم الواضــح عليهــا. 

حتــى ان امريــكا نفســها وممثــل االمــم املتحــدة، »باســخارت« مل 

ترفضــا طلــب الصــدر هــذا. ان هــذا مــؤرش عــى ان مقــرح الصــدر 

ب«انتخابــات مبكــرة« هــو لجــر الصــدر للمعادلــة السياســية 

ــق.  ــوس والتواف ــول اىل الجل ــراف والوص ــات االط ــف رصاع وتخفي

ــار الصــدري هــو ليــس  ينبغــي عــّي القــول ايضــاً ان برنامــج التي

الثــورة عــى مجمــل املنظومــة والســلطة اللتــان هــو جــزء منهــا. يف 

املطــاف األخــر، ميكن اســتخاص سياســة من موضوعــة االصاحات 

التــي يتحــدث عنهــا الصــدر يوميــاً اال وهــي التوافــق مــع خصومه. 

ــا ام  ــة او تحله ــات املبكــرة« الوضعي ــح »االنتخاب ولكــن هــل تصلّ

ــذا،  ــدر ه ــرح الص ــى مق ــراف ع ــت كل االط ــي اذا وافق ال، برأي

ــذه  ــرى، وه ــة اخ ــل ملرحل ــلطة تنتق ــول الس ــات ح ــان الرصاع ف

املــرة حــول قانــون االنتخــاب وتشــكيل مفوضيــة االنتخابــات  

وتوقيــت واســلوب االنتخابــات، وليــس معلومــاً مــن الناحيــة 

ــف  ــة ترصي ــة حكوم ــه الحكوم ــذي في ــت ال ــة ) يف الوق القانوني

ــة(،  ــة الجمهوري ــر رئاس ــى عم ــل ع ــت طوي ــى وق ــامل وانق أع

فكيــف يقومــون بذلــك! ان االنتخابــات املؤقتــة ال تحــل املشــاكل 

ــا  ــط به ــي تغ ــة الت ــة واالقتصادي ــة الحكومي ــية وال االزم السياس

الرجوازيــة والطبقــة الحاكمــة يف العــراق دون شــك. باعتقــادي ان 

االنتخابــات املبكــرة هــو طــرح بوجــه  تلــك الحركــة االحتجاجيــة 

ــز والعمــل والخدمــات  ــكل الوضــع  ومــن اجــل الخب املناهضــة ل

ــاً، حيــث تســعى اىل اشــاعة  ــاق الســلطة يومي ــي متســك بخن والت

االنتظــار وترقــب االنتخابــات وتجعــل الجامهــر فريســة الوهــم.    

 

اكتوبــر: ان اي تغيــر يجــري عــى الوضــع الســيايس يف العــراق يرك 

تاثــراً مبــارشاً دون شــك عــى الوضع الســيايس ومســألة الســلطة يف 

كردســتان. مــع احتاملية تعمق الــرصاع وانفات االوضاع السياســية 

واالمنيــة يف العــراق أال يؤثــر بصــورة مبــارشة عــى الوضع الســيايس 

ــاس؟  ــاة معيشــة الن ــراً مــراً عــى حي يف كردســتان. باألخــص تاث

خــرو ســاية: ليــس بوســع كردســتان ان تفصــل نفســها دون 

شــك عــن تدهــور وانفــات الوضــع يف العــراق وتلــك االزمــة 

ــك الرصاعــات القامئــة بــن  ــة القامئــة، وكذل ــة واالقتصادي الحكومي

ــة يف  ــار الصــدر واالطــار التنســيقي. ان هــذه االحــداث الجاري تي

ــب  ــة وجل ــة التجاري ــاق رضر بالحرك ــبب الح ــتكون س ــداد س بغ

ــوق و  ــئ الس ــذا يبط ــن، ان ه ــى كا الجانب ــع ع ــال البضائ وارس

ــة انتظــار وترقــب. وجــراء عــدم ارســال الحكومــة  ــه يف حال يجعل

العراقيــة مخصصــات وماليــة االقليــم، ســتتعرض رواتــب املوظفــن 

واالدويــة والروريــات الصحيــة وتوفــر املــواد الغذائيــة و... غرها 

اىل اشــكاالت جديــة. ان احــد نتائــج هــذا االمــر هــو ظهــور الغــاء 

ــة  ــذه الوضعي ــية، ان ه ــة السياس ــن الناحي ــة. وم ــي البطال وتنام

تجعــل االحــزاب القوميــة، ومــن ضمنهــا اطرافهــا املعارضــة، تــدور 

حــول فلــك القــوى العراقيــة وتصطــف حــول االطــراف املتصارعــة. 

وجــراء انســحاب الصــدر مــن الرملــان، غــدا الحــزب الدميقراطــي 

اســر االنتظــار والرقــب، وذلــك ألن التحالــف الــذي كان قامئــاً بينه 

وبــن الصــدر والحلبــويس غــدا غــر موجــود. اذ تــرى هــذا القلــق 

ــدر،  ــه للص ــرة وانتقادات ــراين االخ ــل م ــث فاض ــوح يف احادي بوض

إذ ان الــرزاين والحــزب الدميقراطــي يضيعــون الوقــت باالنتظــار. 

يتعقــب  الوطنــي  االتحــاد  بــدء هــذه االحــداث، كان  وقبــل 

ــاق  ــتعداد لاتف ــى اس ــن ع ــة ومل يك ــة الجمهوري ــة رئاس موضوع

مــع الحــزب الدميقراطــي، فيــام يقــوم االن بافــل طالبــاين باالجتامع 

مــع مســعود الــرزاين يك يصــا اىل »موقــف مشــرك مــع البــاريت«.

زد عــى هــذا، تتحــدث أحــزاب الســلطة عــن ان »اســراتيجيتهم 

يف بغــداد«، فيــام تــرى االطــراف االخــرى ان »طريــق بغــداد« هــو 

ــن  ــرصاع ب ــم ال ــداث وتفاق ــذه األح ــدء ه ــع ب ــم. وم ــبيل حله س

ــن.   ــن هــذه االطــراف احــد الجانب أجنحــة الشــيعة، اتخــذ كل م

وبهــذا، تعاظــم الشــق مــا بــن هــذه االطــراف، وغــدا مــن الصبــح 

تحقيــق تقــارب فيــام يخــص قضايــا كردســتان. مــن جهــة أخــرى، 

هنــاك قضايــا مــا بــن االقليــم وبغــداد، مــن بينهــا مســالة النفــط 

والغــاز، تدخــل تركيــا وايــران، كركــوك واملناطــق املتنــازع حولهــا، 

ــم يف بغــداد... كل هــذه  ــة االقلي ــدات وحصــة ميزاني ــة العائ قضي

ــرب اىل  ــا اق ــل حله ــراق وتجع ــة يف الع ــتتأثر بالوضعي ــا س القضاي

املحــال. باختصــار، ان االحــداث الراهنة يف العراق، تجعل كردســتان 

بانتظــار حســم هــذا الوضعيــة فيــام ليــس هنــاك افــق حــل امامها. 

وان هــذه جميعهــا ســترك اثــاراً مخربــة عــى جامهــر كردســتان.

ــة  ــة االحتجاجي ــا ان الحرك ــن بالن ــب ع ــي ان ال يغي ــن ينبغ ولك

ــث  ــن حي ــتان، وم ــراق وكردس ــدن الع ــوم يف م ــة الي والجامهري

مضمونهــا، تتجــه صــوب إزاحــة هــذه الســلطة. ومــن حيــث 

املطالــب، فــان بينهــام متاثــل كبــر وهنــاك تضامــن كبــر معهــام. 

وان هــذا االمــر يقــرب بعضهــام إىل البعــض، ويتهافــت هــذا 

الشــق الــذي خلقتــه النزعــة القوميــة الكرديــة، ويف حالــة اســتمرار 

االزمــة الحكوميــة يف العــراق وكردســتان وكذلــك يف حالــة اســتمرار 

االحتجاجــات، تتوفر للحركة االحتجاجية يف كردســتان فرصة واقعية 

للتنســيق واالتحــاد مــع باقــي مــدن العــراق. وان هذه هــي النقطة 

التــي ينبغــي ان يركــز عليهــا الشــيوعين وناشــطي االحتجاجــات. 

ــل  ــه »الجي ــدر، وج ــة للص ــرات املوالي ــدء التظاه ــد ب ــر: بع اكتوب

الجديــد« نــداءا لجامهــر كردســتان للتظاهــر يف عمــوم كردســتان 

ضــد الفســاد وانعــدام الحقوق وظلــم البــاريت واليكيتــي للجامهر. 

مــا هــو تقييمكــم لهــذا النــوع مــن النــداءات واملواقف السياســية، 

ــح  ــد«؟ كــم ان هــذا لصال ــل الجدي ــي يتخذهــا »الجي ــك الت اي تل

ــر  ــاج الجامه ــراز احتج ــاً إلب ــة فع ــي فرص ــل ه ــر؟ ه الجامه

ــم؟  ــي ورشكائه ــاريت واليكت ــة للب عــى الســلطة الفاســدة واملافيوي

خــرو ســاية: ان هــذه التظاهــرات التــي وجــه لهــا الجيــل الجديد 

نداءاتــه ال تعــر بــأي شــكل كان عــن مطالــب الجامهــر وال عــن 

تحقيقهــا، بــل كانــت حركــة حزبيــة تزامنــت مــع الســيطرة عــى 

الرملــان يف بغــداد. انــه ينشــد االســتفادة مــن تــوازن القــوى الــذي 

ــى  ــط ع ــا الضغ ــارس عره ــة مي ــة حزبي ــر حرك ــدر ع ــه الص خلق

الســلطة يك تجــري انتخابــات يف االقليــم برسعــة. مــن الواضــح ان 

الجيــل الجديــد يحتــاج مــن هــذه الخطــوة زيــادة عــدد كراســييه 

ــادل  ــق والع ــن الح ــب الكادح ــب وغض ــذا مطل ــتخدم له ، ويس

كأداة مــن اجــل مراميــه. هــذا يف وقــت ان احتجاجــات الجامهــر 

ــرر  ــن املق ــس م ــتقلة. لي ــا املس ــول مطالبه ــلوبها وح ــري بأس تج

ــاملية  ــة رأس ــن حكوم ــل م ــز والعم ــر بالخب ــب الجامه ان تطال

ــدق رأســاميل  ــك تحــت خن ــركات ومتــي لذل ــن اصحــاب ال وم

ــذي هــو جــزء ال  ــد الواحــد ال ــل شاســوار عب ــة مث وصاحــب رشك

يتجــزأ مــن هــذه املنظومــة والســلطة. برأيــي اذا ارادت جامهــر 

ــا  ــدان بحركته ــل املي ــا ان تدخ ــا، عليه ــق مطالبه ــتان تحقي كردس

املســتقلة وبعيــدا عــن احــزاب الســلطة واملعارضــة عــى الســواء. 

ينبغــي ان ال نســمح ان نكــون طعــم لطــرف مثــل الجيــل الجديــد 

يك يتــم تقديــم االنتخابــات. باألخــص ال تقديــم االنتخابــات او 

ــة  ــزاب قاطب ــذه االح ــة ه ــان وحكوم ــل ان كل الرمل ــا، ب تأخره

تقــف عــى الضــد مــن حيــاة الجامهــر ومطالبهــا، وبينــت 

تجربــة ثاثــة قــرون ســابقة هــذه الحقيقــة مــرات ومــرات.       
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إن بديلنــا وأهدافنــا نحــن الشــيوعيون العاّمليــون للنظــام الرأســاميل 

الحــايل هــو حكومــة عامليــة لبنــاء االشــراكية. مــن أجــل الوصــول اىل 

ــاء النظــام  هــذا الهــدف النهــايئ أي بن

االشــرايك واملســاوايت ، علينا ان نســتمر 

ــدم خطــوة بخطــوة كل  ــة اله يف عملي

ــام  ــا النظ ــتند عليه ــي يس ــس الت األس

بالثــورة  نســتمر  ان  أي  الرجــوازي. 

ــاء  ــانية إلنه ــق كل اإلرادة اإلنس ونحق

ــقاط  ــوازي واس ــي الرج ــام الطبق النظ

ــي الســر  ــورة يعن ــة. ان اســتمرار الث ــاء الســلطة العاملي ســلطته وبن

ــة كل العواقــب واملشــاكل  ــة وإزال ــة وعاملي ــام بطريقــة ثوري اىل االم

التــي تخلقهــا الطبقــة 

يف  البورجوازيــة 

حــل  ان  املجتمــع. 

الحريــات  مســألة 

واملســاواة  السياســية 

وحــل  الجنســن  بــن 

املشــاكل القوميــة وحــل 

ــدة  ــة العقي مســألة حري

وحســم مســألة الســلطة 

كلهــا  الجامهريــة، 

مرهونــة بإقــدام الطبقــة 

وثوريتهــا.  العاملــة 

ــع  ــل يف املجتم ــا حص م

مــن  الحــايل،  العراقــي 

بعــد االحتــال وحتــى 

يومنــا هــذا، إن الطبقــة 

ــة مل تســتطع  البورجوازي

حســم الســلطة السياســة ومل تســتطع الطبقــة البورجوازيــة العراقيــة 

ان تخلــق مناخــا مســتقرا للدولــة كأي دولــة برجوازيــة أخــرى، نتيجــة 

ترذمهــا ونتيجــة رصاعاتهــا الداخليــة ونتيجــة التقســيم املحاصصــايت 

بــن الكتــل واألحــزاب وبــن الطوائــف والقوميــات … عــى الرغــم من 

تجربــة أنــواع واشــكال التحالفــات واالنتخابــات املتعــددة وتغر وجوه 

القــادة والسياســين، بالتنــاوب ووصــل االمــر اىل مديــات متفاقمــة اكر 

واىل طريــق مســدود. وكل هــذا بالتزامــن مــع زيــادة املعانــاة واملــآيس 

عــى كاهــل الجامهــر املحرومــة واملعدمــة. وان االنتخابــات الرملانيــة 

ــتطع  ــي مل تس ــا، والت ــهر تقريب ــرة اش ــا ع ــَر عليه ــي م ــرة والت األخ

خالهــا الطبقــة البورجوازيــة العراقيــة االتفــاق عــى تشــكيل حكومة، 

ــدوره اىل ازمــة ورصاع دمــوي غــر معــروف النتائــج… ولهــذا  أدى ب

بقــي عــدم حســم الســلطة والدولــة يف مكانــه وال تســتطيع الطبقــة 

ــتقرار  ــلطة واس ــم الس ــارض حس ــت الح ــة يف الوق ــة العراقي الرجوازي

البــاد كأي دولــة برجوازيــة متعــارف عليهــا عامليــا. واليــوم مل يبــق أي 

مجــال اال ان تحســم الســلطة السياســية مــن قبــل الجامهــر املحرومة  

ــة  ــي هــي ليــس حكومــة عاملي ــة والت ــة الجامهري أي حكومــة ثوري

ــة  ــة غــر قومي ــة ثوري ــة ولكــن هــي حكوم ــا النهائي كــام هــو هدفن

وغــر دينيــة مبعنــي الجامهــر تنخــرط مبــارشة يف شــؤنها السياســية 

ــن والقــرارات  ــا املســموعة يف صياغــة القوان ــا كلمته ــة له واالقتصادي

السياســية واالقتصاديــة ولهــا الســلطة االجتامعيــة عــن طريــق لجانهــا 

ومجالســها املحليــة املبــارشة مــن اجــل حــل كل املليشــيات املســلحة 

ــة واســرجاع  ــة االجتامعي ــاس اىل العدال ــة الن ــم املجرمــن وقتل وتقدي

جميــع األمــوال املنهوبــة اىل الدولــة وتوزيعهــا للجامهــر املحرومــة، 

وتضمــن الحريــة السياســية الغــر املروطــة وتضمــن املســاوات 

الكاملــة بــن املــرأة والرجــل، وتــرع قوانــن عــى أســاس املواطنــة 

وليــس لهــا الــوان قوميــة ودينيــة او عنرصيــة، أي يحــق لــكل مواطــن 

بالتســاوي ان يشــارك يف مجمــل األمور الحيــاة السياســية واالقتصادية. 

ــذه  ــراكية، يف ه ــة اش ــت حكوم ــة ليس ــة جامهري ــة ثوري ان حكوم

ــارية  ــودة وس ــاميل  موج ــام الرأس ــات النظ ــزال مؤسس ــة الت الحكوم

ــزال تجــري يف ظــل  ــاج الت ــات اإلنت ــاج وعاق ــا، وان اإلنت ــل فيه العم

ــزال  ــة الي ــر النفــط وبيعــه يف األســواق العاملي الرأســاملية، وان تصدي

والتصديــر  االســتراد  وان  البورجوازيــة  الدولــة  اطــار  يف  يكــون 

املاليــة وإدارة  العمليــات  العمليــة، وان  نفــس  يجــري يف ســياق 

البنــوك وعاقاتهــا التــزال باقيــة، وان الطبقــة الرأســاملية ال تــزال 

يف هــذه الحكومــة الثوريــة تقــوم مبعاملتهــا املاليــة اليوميــة وال 

ــة بشــكل  ــا الدولي تخــرس فلســا واحــدة وتجــري عقودهــا ومعاملته

مكانهــا  يف  تبقــى  والتعليــم  الربيــة  مؤسســات  وان  روتينــي… 

ــع  ــب م ــا يتناس ــي مب ــث العلم ــم والبح ــج التعلي ــر يف مناه ــع تغ م

ــة  ــاء الدول ــة العلامنيــة غــر القوميــة… مبعنــى واضــح يتــم بن الدول

الغــر القوميــة وغــر الدينيــة . ولكــن هــذه الدولــة تكــون الســلطة 

ــات األمــور وتكــون شــفافة ان  ــارشا عــى مجري ــا مب الجامهــر مراقب

ــكل  ــن، ل ــن واملحروم ــامل والكادح ــس الع ــامت املجال ــق تنظي طري

ــة  ــام واالشــكال  وكل عملي ــة  باألرق ــات السياســية واالقتصادي العملي

ــات  ــود واملحروق ــع الوق ــفاف وان توزي ــكل ش ــري بش ــب تج الرائ

يكــون امــا مجانيــا او يكــون بأســعار رمزيــة باســتطاعة الجميــع 

التمتــع بــه. وان جميــع العاقــات الدوليــة تكــون مبنيــا بشــكل 

علنــي وال توجــد تحالفــات رسيــة مــع باقــي البلــدان العــامل … 

ان حكومــة ثوريــة جامهريــة تــأيت تســميتها أي أنهــا جامهريــة 

وتجــري الــرصاع الطبقــي يف ضمــن الدولــة ولكــن بشــكل علنــي 

ومكشــوف وان الــرصاع يجــري يف املجتمــع وحتــى الــرصاع الطبقــي يف 

ــوازن الطبقــي واالســتعدادات  حســم الســلطة السياســية يحــدده الت

الطبقيــة. يف الحكومــة الثوريــة الجامهريــة كل طبقــة تحــاول حســم 

ــرض  ــاول ف ــة تح ــة الرجوازي ــا. ان الطبق ــة لصالحه ــلطتها الطبقي س

رشوطهــا وتحــاول انهــاء ثوريــة الحكومــة وفرض اســتبدادها الســيايس 

وقمــع الطبقــة العاملــة والجامهــر املحرومــة وكذلــك تحــاول الطبقــة 

ــا و  ــة ان تكــون اكــر ثوري ــة الجامهري العاملــة يف ظــل هــذه الثوري

تتقــدم اىل االمــام وان تنظــم صفوفهــا اكــر وينســجم افقهــا الســيايس 

نحــو االشــراكية. ان كا البديلــن واقعيــان يف ظــل ظــروف الحكومــة 

اىل  وتعتمــد  الثوريــة، 

االســتعدادات الطبقيــة لــكل 

طبقــة من طبقــات املجتمع. 

ــاذا نحــن نطــرح حكومــة  مل

ثوريــة جامهريــة اليوم ؟ ان 

ــة  ــة جامهري ــة ثوري حكوم

طريــق  عــن  أوال  تــأيت 

الجامهريــة  االنتفاضــة 

العمليــة  كل  لكنــس 

ــق  ــة. وتنبث السياســية الحالي

االنتفاضــة  هــذه  مــن 

ــة  ــاع ثوري ــة أوض الجامهري

وتشــارك الطبقــات املختلفــة 

وألهــداف  االنتفاضــة   يف 

ــة يف  ــن األكري ــة ولك متنوع

يف  مصلحــة  لهــا  املجتمــع 

اهــداف الطبقــة العاملــة، 

مثــل النســاء والكادحــن ودعــاة الحريــة والعلامنيــن والفاحــن 

واملوظفــن  واملتعلمــن  الصغــرة  الصناعــات  وأصحــاب  الفقــراء 

ــة وان  ــة العاملي ــلطة الراديكالي ــة يف الس ــم املصلح ــطاء و… له البس

ــفل  ــن األس ــر م ــاركة الجامه ــن يف مش ــة تكم ــذه الحكوم ــة ه ثوري

يف إدارة الدولــة عــن طريــق تشــكيل املجالــس العامليــة واملحليــة يف 

االحيــاء الســكنية ومجالــس الجنــود و تنتخــب املســؤولن يف الهيئــات 

العليــا ولهــم الحــق يف مصر القــرارات السياســية واالقتصاديــة للدولة.

ان تشــكيل حكومــة ثوريــة جامهريــة ليســت هــي خيارنــا الوحيــدة 

ولكــن هي خيارنا املناســب يف توازن القوة الطبقيــة يف املجتمع الحايل، 

وهــي ليســت أملنــا الوحيــد ألننــا نحــاول عــن طريــق هــذه الحكومــة 

الثوريــة ان نخطــو خطــوات عديــدة يف تنظيــم املجتمــع إلنهــاء ســلطة 

الرأســامل يف املجتمــع بطريقــة ثورية. ان كل هــذا يتوقف عى جديتنا 

واســتعداداتنا لتغــر املجتمــع نحــو بنــاء عــامل افضــل خــايل مــن الظلم 

واالضطهــاد وخــايل مــن الطبقــات… اذن حكومــة ثوريــة جامهريــة 

ــة. ــا النهائي ــق أهدافه ــورة يف تحقي ــة الســتمرار الث هــي خطــوة ثوري

لماذا نطرح اآلن، بديل الحكومة 
الثورية المؤقتة ؟

عادل أحمد 


