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الصفحة األخرية

يف سلســلة مــن املقــاالت املتتاليــة، تحدثنــا عــن أفــق حركة 

الصــدر االســتعراضية يف املنطقــة الخــراء، واألهــداف التي 

يتعقبهــا، ومــا وراء شــعاراتها، أمــا يف هــذه املســاحة املتاحة 

لنــا، ســنتحدث عــن املاهيــة االجتامعيــة والسياســية لهــذا 

ــه الكثــر مــن القــوى السياســية  ــذي ال تعي االســتعراض ال

ســواء عــن قصــد أو بســبب حامقتهــا، للقفــز مــع هــذه الحركــة يف ســامء الشــعبوية، 

ــه، ولكــن النتيجــة  عــى ولعــل أن تكســب رضــا جمهــور معــن أو تكســب جــزء من

ســتكون ســقوط بشــكل مــدوي عــى راســها يف مســتنقع رجعــي ال قــرار لــه.

مهــام تشــدق مقتــدى الصــدر وتيــاره الســيايس بالشــعارات الطنانــة والرنانــة املغلفــة 

باللــون “الوطنــي”، أال أنــه ال ميكــن إخفــاء الطابــع الرجعــي شــكال ومضمونــا لتظاهراته 

وعمــوم حركتــه، حيــث املســاعي الحثيثــة بتشــديده التمســك بالرايــة الطائفيــة عــى 

الرغــم مــن نــر الضبابيــة الوطنيــة حولهــا، واملحاولــة لقيــادة اإلســالم الســيايس بلونــه 

الشــيعي إلزاحــة منافســيه يف نفــس البيــت الشــيعي الــذي يحــاول ذر الرمــاد يف العيون 

بأنـّـه متــرد عليــه.

أّن االســالم الســيايس  يعيــش أحلــك أيامــه وخاصــة جناحــه الشــيعي يف العــراق، وقــد 

لعبــت انتفاضــة تريــن/ اكتوبــر دوراً كبــراً يف تســديد رضبــة قاصمــة لــه، كــام بينــا 

يف مناســبات عديــدة، بيــد أننــا ســركز عــى التيــار الصــدري الــذي يحــاول امتصــاص 

تداعيــات تلــك الربــة عــر حركتــه االخــرة كتحصيــل حاصــل تحــت عنــوان القضــاء 

عــى الفســاد واملفســدين. وبقــدر محاولــة هــذا التيــار الشــعبوي مبحتــواه اإلســالمي و 

بغالفــه القومــي بالحفــاظ عــى امتيازاتــه ونفــوذه الســيايس مــن خــالل رصاعــه عــى 

الســلطة، بنفــس القــدر يعمــل عــى تجديــد هويتــه االســالمية-الطائفية ونفــخ الــروح 

يف جســد اإلســالم الســيايس املتهالــك عــى الصعيــد االجتامعــي والســيايس.

مســألتان يجــب االشــارة اليهــا لالســتدالل عــى املحتــوى الطائفــي والرجعــي لتظاهرات 

الصــدر التــي أيدتهــا بعــض القــوى السياســية التــي تســمي نفســها ب«التغيــر 

الدميقراطــي«، لتهــوى مجــددا وللمــرة الثانيــة يف فــخ االوهــام بشــكل اختيــاري، االوىل 

ــاين  ــورائية ، والث ــورة العاش ــه بالث ــوم تظاهرات ــدر وعم ــة الص ــه أي حرك ــمية حركت تس

الثورة العاشورائية وغياب المرأة 
في الماهية االجتماعية والسياسية 

لحركة الصدر.
سمير عادل

اخفــاق   )الجزء األول( يثبــت  الرسطــان 

ــاميل  ــي الرأس ــام الصح النظ

خاصــة يف بلــد مثــل العراق!

ــذه  ــن ه ــدف م ــس اله  لي

املقالــة تقديــم معلومــات 

ــن  ــان، إذ ميك ــرض الرسط ــوص م ــة بخص ــادات طبي أو ارش

ــع  ــن موق ــادات م ــل االرش ــات وأفض ــى املعطي ــول ع الحص

ــال. ان الهــدف  ــة مث منظــامت مثــل منظمــة الصحــة العاملي

مــن هــذا املقــال هــو التصــدي للجانــب الطبقــي والســيايس 

ملوضــوع الرسطــان وخاصــة يف العــراق ومــا ميكــن اســتنتاجه 

حــول االعتقــاد عن تحــول الرسطان يف العــراق اىل وباء. يؤكد 

موضــوع مــرض الرسطــان عــى مســتوى العــامل والعــراق بــان 

هــذا املــرض مثــل أي قضيــة كبــرة أخــرى تواجــه البريــة 

هــي قضيــة طبقيــة وتؤكــد عــى ان النظــام الرأســاميل 

ومنــط انتاجــه املســتند عــى اإلنتــاج مــن اجــل الربــح، قــد 

أصبــح عائــق جــدي امــام تطــور البريــة ومواجهــة هــذه 

ــان  ــراق ب ــان يف الع ــوع الرسط ــد موض ــام يؤك ــاكل. ك املش

ــى  ــادرة ع ــية ق ــة سياس ــل حرك ــو اق ــيايس ه ــالم الس اإلس

إدارة مجتمــع طبيعــي، يســود فيــه نــوع مــن النظــام، بغــض 

النظــر عــن طبيعتــه، فحتــى عصابــات تجــارة املخــدرات يف 

أمريــكا الالتينيــة ومافيــات ايطاليــا بإمكانهــا فــرض نــوع مــن 

النظــام عــى املجتمــع أفضــل مــن حــركات اإلســالم الســيايس.

 

الرسطان قضية طبقية عاملية!

 

الرسطــان هــو الســبب الرئيــي الثــاين للوفــاة عــى مســتوى 

ــة حيــث ادى  ــة الدموي العــامل بعــد امــراض القلــب واالوعي

اىل وفــاة 10 ماليــن شــخص تقريبــا يف عــام 2020 أي بنســبة 

وفــاة واحــدة مــن 6 وفيــات. اغلــب الوفيــات الناجمــة عــن 

ــة  ــراض القلبي ــة االم ــات نتيج ــال الوفي ــا ح ــان، حاله الرسط

ــة  ــراض الرئ ــة او ام ــراض املتنقل ــة، او االم ــة الدموي واالوعي

الــخ ميكــن تفاديهــا لــوال مامرســات النظــام الرأســاميل مــن 

التســبب يف التلــوث بأنواعــه واملخاطــر املهنيــة وفــرض 

ــاج  ــة الخدمــات وإنت ــة والفقــر وقل ــاة غــر صحي أمنــاط حي

ــل  ــح مث ــل الرب ــن اج ــة م ــع مرسطن ــة وبضائ ــواد غذائي م

ــة  ــة والكحولي ــات الغازي ــغ واملروب ــل والتب ــواد التجمي م

ــوي  ــي تحت ــر مــن األطعمــة املصنعــة واملعالجــة والت والكث

ــخ.  ــمنة ال ــؤدي اىل الس ــي ت ــك الت ــة وتل ــواد حافظ ــى م ع

يعتقــد بــان مــا يصــل اىل 50% مــن حــاالت الرسطانــات ميكن 

تفاديهــا.  اذ ان ثلــث الوفيــات نتيجــة الرسطــان هــي بســبب 

ــروات  ــة الخ ــول وقل ــي الكح ــمنة وتعاط ــن، والس التدخ

والفواكــه يف الطعــام وقلــة مامرســة النشــاط البــدين وهــي 

عوامــل تتأثــر بشــكل كبــر بعوامــل طبقيــة مثــل قلــة 

ــخ. ــر ال ــل والفق ــة العم ــم وطبيع ــة والتعل ــي واملعرف الوع

 

رغــم التقــدم يف املعرفة وتحســن خطط الوقايــة من الرسطان 

ــع  ــدان وتحســن العــالج ومســتوى الشــفاء م يف بعــض البل

الوقــت اال ان معــدل تشــخيص الرسطــان يرتفــع مــع الوقت.

يعــود  بعــض ارتفــاع معــدالت اإلصابــة اىل النمــو الســكاين 

ــى  ــات التشــخيص، وحت وشــيخوخة الســكان، وتحســن تقني

تحســن الوعــي وجــودة االحصــاءات ولكــن جــزء كبــر منــه 

يعــود اىل زيــادة التعــرض لعوامــل الخطــر والتــي الكثــر منها 

لهــا أســس طبقيــة مثــل املخاطر املهنيــة، وعوامــل أخرى مثل 

النظــام الغــذايئ غــر الصحــي وقلــة الرياضــة وتلــوث البيئــة.

 

تســجل الواليــات املتحــدة أعــى نســبة لإلصابــة بالرسطــان 

عامليــا حيــث تبلــغ حــوايل 600 حالــة لــكل 100 الــف نســمة 

ــادة  ــدل التشــخيص وزي ــاع مع ــا اىل ارتف ــود قســم منه ويع

العراق والصراع مع »وباء« السرطان!
توما حميد
الجزء األول

جزء من
ندوة الشيوعية العمالية.
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غيــاب النســاء بشــكل كيل عــن هــذه الحركــة 

ساحة التحرير وغصة اإلسالم السيايس:

ــم  ــبة اللط ــم مناس ــكان لتنظي ــر اىل م ــاحة التحري ــل س إن تحوي

لهــا دالالت سياســية واجتامعيــة عميقــة، ويجــب  والتطبــر، 

الوقــوف عندهــا. لقــد كانــت ســاحة التحريــر رمــزا للتغيــر 

الثــوري، رمــزا للحريــة، ســواء بالنصــب الــذي شــيده جــواد ســليم، 

ــرات  ــا التظاه ــي مرده ــة الت ــية واالجتامعي ــدالالت السياس او بال

التــي نظمــت فيهــا، واخرهــا كانــت انتفاضــة اكتوبــر، لتتحــول اىل 

ــة.  ــة والطائفي ــالت الديني ــات والخزعب ــكل الرته ــقوط ل ــز الس رم

اي بعبــارة اخــرى كانــت ســاحة التحريــر ومنــذ انتفاضــة شــباط 

ــيايس. ــالم الس ــلطة اإلس ــق س ــص يف حل ــي تغ ــوكة الت 2011  الش

أن ســاحات االحتجــاج، التحريــر والحبــويب وام الــروم والعروســة 

ــن الحقــت هزميــة سياســية  والصدري

ــة  ــار يف انتفاض ــذا التي ــة به واجتامعي

ــدر  ــر( تتص ــت )التحري ــر، وكان اكتوب

تلــك الســاحات بشــعاراتها التقدميــة 

ــة لإلســالم الســيايس وســلطته  املعادي

الفاســدة والجائــرة. ولذلــك حــاول 

ســابقة  مناســبات  وخــالل  الصــدر 

إضفــاء  يف  أكتوبــر  انتفاضــة  قبــل 

ــوز  ــرات مت ــا. ويف تظاه ــه عليه طابع

2015 التــي انطلــق منهــا شــعاران 

لتجتــاح ســاحات مــدن العــراق وهــام 

)باســم الديــن باكونــا الحراميــة، ومــن 

دخــل بيهــا ابــو العاممــة صــار البــوك 

الصــدر  اغاضــت  التــي  و  للهامــة( 

يف حينهــا،  إذ حــاول الصــدر تغيــر 

لــون التيــار الصــدري والتعميــة عــى 

ماهيتــه الطائفيــة اىل لــون وطنــي عــر رفــع أعــالم العــراق، إال ان 

انتفاضــة اكتوبــر حســمت هــذه املســالة ووضــع التيــار الصدري يف 

خانــة املليشــيات الطائفيــة ال مــن حيــث الــوالء الســيايس لعامئــم 

قم-طهــران، إمنــا مــن حيــث املاهيــة االجتامعيــة، املاهيــة الدينيــة 

ــة.  الطائفي

اليــوم يحــاول الصــدر وتيــاره الســيايس االنتقــام مــن  ســاحة 

ــرة  ــر ذاك ــة، وتغي ــة والتحرري ــا العلامني ــر، وســلب هويته التحري

التاريــخ، ذاكــرة انتفاضــة أكتوبــر. فتنظيــم املواكــب الحســينية يف 

ســاحة التحريــر هــو رســالة سياســية للمجتمــع العراقــي عمومــا 

مفادهــا؛ بــأن ســاحة التحريــر هــي ســاحة طائفيــة، ســاحة 

اســرتدها اإلســالم الســيايس الشــيعي مــن قبضــة الجامهــر التــي 

ــة(، وال  ــون الحرامي ــن باك ــم الدي ــوي )باس ــعارها العف ــت ش رفع

ــة  ــات الطائفي ــا الهوي ــقط فيه ــاحة تس ــون س ــا ان تك ــمح له يس

والقوميــة والدينيــة، ال يســمح ان تكــون رمــزا للثــورة والتغيــر يف 

العــراق، وال يســمح أن تتدحــرج كرة الســلطة السياســية اىل القوى 

الثوريــة التــي ترفــض كل العمليــة السياســية والقــوى السياســية، 

مبــا فيهــا التيــار الصــدري الــذي مل يقــدم اىل االن كشــف حســاب 

ــل  ــن بالقت ــدي يتفن ــش امله ــذ كان جي ــراق، من ــر الع اىل جامه

ــل القاعــدة وجيــش عمــر  ــه يف الديــن مث ــة مــع اقران عــى الهوي

ــار الصــدري  ــع اســتحواذ التي ــل م ــك القت ــا ذل ــر، متزامن ــو بك واب

عــى ســتة وزارت خدميــة واملئــات مــن املناصــب الخاصــة، وهــي 

ــار الصــدري يف الســلطة السياســية، ليتحــول  ــة تدجــن التي مرحل

بعــد ذلــك اىل القــوة الرئيســية األوىل يف حاميــة النظــام الطائفــي-

املحاصصــايت يف العــراق.

 

الصدر وإنقاذ اإلسالم السيايس:

أي متابــع للمشــهد الســيايس العراقــي، وحركــة القــوى السياســية 

االســالمية، يــرى أن مقتــدى الصــدر وتيــاره بالــذات كان أكــر تلــك 

ــة  القــوى السياســية يف البيــت الشــيعي حرصــا وقلقــا عــى مكان

ــراق  ــالل الع ــزو واحت ــذ غ ــع من ــبق الجمي ــالمي. وس ــار اإلس التي

ــة لفــرض املــروع اإلســالمي يف العــراق عــى  يف مســاعيه الحثيث

إنقــاض مــا بــدأه صــدام حســن بحملتــه االميانيــة منذ عــام 1٩٩6. 

ــع  ــه م ــعارات حرب ــت ش ــدي وتح ــش امله ــيات جي ــر مليش وع

االحتــالل، فــرض الحجــاب عــى النســاء وأشــاع مامرســة الطقــوس 

الدينيــة واالحتفــاء باملناســبات الشــيعية، واملــي يف فــرض الفصــل 

الجنــي يف املــدارس يف مناطــق نفــوذه، وشــن سلســلة مــن 

التفجــرات ضــد محــالت بيــع املروبــات الكحوليــة او قتــل باعتها  

وتــم احــراق العديــد مــن محــالت بيــع األقــراص الســيدي املحملــة 

لألغــاين وأســس مــا يســمى مجموعــة »املهدويــون« لدراســة أصول 

الديــن اإلســالمي يف الفقــه والتاريــخ والفلســفة ملحاربــة امللحديــن 

والعلامنيــن، وبعــد انتفاضــة أكتوبــر أعــد العــدة إلصــالح مــا لحق 

ــات  ــار اإلســالم الســيايس، فعشــية االنتخاب ــأرضار بســمعة واعتب ب

ــاء  ــة مــع هيئتــه السياســية وخطب األخــرة قــاد اجتامعــات مطول

الجمعــة املنتمــن لتيــاره، وكان محورهــا تجديــد هويــة املذهــب 

واإلســالم والوطــن )انظــر مقالنــا الثالــوث املقــدس؛ املذهــب 

ــاب  ــوى والخط ــد املحت ــوز 2021(، أي تجدي ــالم والوطن-مت واإلس

الســيايس الشــعبوي.

إّن التيــار الصــدري مــن دون املذهــب ال مــكان لــه يف املحاصصــة 

السياســية، انــه يتغــذى عــى االرضيــة الطائفيــة التــي هيئهــا غــزو 

ــدر  ــه الص ــذي يعيش ــيايس ال ــأزق الس ــراق، وإن امل ــالل الع واحت

وتيــاره الســيايس الــذي يعــر عنهــا مــرة بإلغــاء الدســتور وإنهــاء 

العمليــة السياســية ثــم النــزول مــن عــى الشــجرة واملطالبــة بحــل 

الرملــان وانتخابــات مبكــرة ليجمعهــا يف ســلة الثــورة العاشــورائية، 

ــب  ــه وصخ ــي لتظاهرات ــل االعالم ــاالت والتطبي ــن اله ــد ع وبعي

بياناتــه والتــي تنفــض الغبــار عنهــا آجــالً 

او عاجــال، يكشــف هــذه التخبطــات عــن 

االزمــة السياســية التــي يعيشــها هــذا 

التيــار عــى صعيــد الهويــة السياســية 

ــة.  واالجتامعي

ســرتيت  )وول  صحيفــة  نــرت  لقــد 

جورنــال األمريكيــة( مقــاال قبــل اكــر 

ــأن الصــدر يحــاول  ــار ب ــن اســبوع، أش م

ــدالع  ــان ان ــي إب ــذو الخمين ــذو ح أن يح

رشارة الثــورة االيرانيــة عــام 1٩٧٩ يف رفــع 

وشــعارات  ألمريــكا  معاديــة  شــعارات 

فاتــه  املقــال  صاحــب  أن  إال  قوميــة، 

الفــارق بــن الخمينــي والصــدر، هــو 

ــة  ــة املعادي ــة النزع ــب موج أن األول رك

لإلمرياليــة االمريكيــة بســبب دعمهــا 

تكــن  ومل  الشــاه،  لنظــام  الالمــروط 

ــوز  ــش والع ــاة والعي ــرارة الحي ــد م ــذوق بع ــران تت ــر إي جامه

واالســتبداد يف ظــل ســلطة اإلســالم الســيايس، حيــث كانــت 

ــزب  ــل ح ــرى مث ــية اخ ــوى سياس ــاندة ق ــورة، ومبس ــة الث يف بداي

ــوم،  ــي الي ــيوعي العراق ــزب الش ــرار الح ــى غ ــران -ع ــوده( اي )ت

مثلــام نشــاهد تأييــده لتظاهــرات الصــدر ــــ وغــره مــن اليســار 

الــذي ليــس يف جعبته ســوى )تشــجيع الصناعــة الوطنيــة واملعاداة 

لإلمرياليــة وبلــد مســتقل(، زادت مــن نــر األوهــام يف صفــوف 

الجامهــر االيرانيــة لتعميتهــم عــن الحقيقــة الرجعيــة لهــذا 

ــار املناهــض لــكل مــا هــو إنســاين، ولذلــك كانــت االســالمية  التي

والقوميــة االيرانيــة واملطــرزة باملعــاداة ألمريــكا “الشــيطان الكــر” 

خليــط قدمــه الخمينــي اىل جامهــر ايــران يك تبلــع الطعــم. بيــد 

أن الصــدر ومروعــه )حكومــة االغلبيــة( اصــال مدعــوم امريكيــا، 

ــه  ــا يضيف ــه م ــس يف جعبت ــن مناســبة، لي ــر م ــه يف اك ــا الي وارشن

اىل هويتــه، اىل جانــب الربــات التــي وجهتهــا انتفاضــة أكتوبــر 

ــة.  ــلطة التنفيذي ــن الس ــه ع ــا و إزاحت ــيايس عموم ــالم الس لإلس
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ــة ان  ــود اىل حقيقي ــم تع ــم األعظ ــن القس ــن، ولك ــار الس ــدل كب مع

الواليــات املتحــدة متثــل اقــرب منــوذج للنظام الرأســاميل، حيث يســود 

معــدل عــايل جــدا مــن عــدم املســاواة، وتجــر الطبقــات الفقــرة بألف 

طريقــة وطريقــة عــى تبنــي منــط حياة غــر صحــي مرتبــط بالرسطان 

مثــل قلــة الوعــي و ســاعات العمــل الطويلــة وتلــك اىل تشــجيع تناول 

ــن  ــة م ــات الغازي ــة واملروب ــل االكالت الرسيع ــيئ مث ــام الس الطع

خــالل اإلعالنــات التجاريــة التــي تــؤدي اىل الســمنة، اىل زيــادة الضغط 

النفــي بشــكل عــام و اىل الســامح للــركات االحتكاريــة اىل تســميم 

ــة. ــد الفضيح ــة اىل ح ــق معين ــل يف مناط ــة تص ــاء والرتب ــواء وامل اله

 

ــدو  ــي تب ــل الخطــورة الت ــى عوام ــا هــو ان حت ــا أود توضيحــه هن م

كاختيــار فــردي مثــل التدخــن وتعاطــي الكحــول واتبــاع نظــام غــذايئ 

ــل  ــة مث ــس طبقي ــا أس ــة له ــة يف الحقيقي ــة الرياض ــي وقل ــر صح غ

ــم،  ــي والتعل ــة الوع قل

والفقــر، وضيــق وقــت 

والضغــط  الفــراغ 

ــخ. ــي ال النف

 

مــن جهــة أخــرى ان 

الزيــادة األكر يف نســبة 

تحــدث  الرسطــان 

الفقــرة  الــدول  يف 

واالهــم ان اكــر مــن 

وفيــات  مــن   %٧0

يف  تحــدث  الرسطــان 

ويعــد  الــدول.  تلــك 

املعيشــة  منــط  تغــر 

الــدول  تلــك  يف 

األســايس  الســبب 

ــة  ــق الحري ــف اىل املناط ــن الري ــال م ــل االنتق ــادة مث ــذه الزي له

ــن  ــدالت التدخ ــادة مع ــة وزي ــة املنزلي ــة الزراع ــوائيات( وقل )العش

وتغــر نوعيــة الغــذاء وارتفــاع معدالت الســمنة وقلــة الحركــة البدنية

 

ــي  ــة الت ــية والبكتري ــراض الفروس ــض االم ــان بع ــروف ب ــن املع وم

هــي عوامــل خطــر لإلصابــة بأنــواع معينيــة مــن الرسطانــات تحــث 

ــد يب ويس  ــاب الكب ــال الته ــرة، فمث ــدول الفق ــة يف ال ــدالت عالي مبع

ــؤدي  ــري ي ــورم الحليمــي الب ــروس ال ــد وف ــودي اىل رسطــان الكب ت

اىل رسطــان عنــق الرحــم كــام تــردي بكرتيــا امللويــة البوابيــة اىل 

رسطــان املعــدة ويــؤدي فــروس نقــص املناعــة اىل اإلصابــة مبجموعــة 

ــواع الرسطــان. اذ شــكلت 13% مــن الرسطــان التــي  مختلفــة مــن أن

ــد  ــة بأح ــة اإلصاب ــامل نتيج ــاق الع ــى نط ــام 2018 ع ــخصت يف ع ش

هــذه االمــراض املعديــة وهــي كلهــا قابلــة للوقايــة منهــا اىل حــد كبر.  

 

بســبب  هــي  والوفيــات  اإلصابــات  مــن  عاليــة  نســب  ان  كــام 

املبكــر  والتشــخيص  الوقايــة  و  التوعيــة  اســرتاتيجيات  قلــة 

جيــدة. صحيــة  رعايــة  عــى  والحصــول  الالزمــة  والعالجــات 

ــات اإلســالم الســيايس! ــع الرسطــان يف ظــل عصاب ــراق م  مأســاة الع

 

قبــل كل يشء يجــب ان نؤكــد بالرغــم مــن إن هنــاك قناعــة واســعة 

ــاك مــن  ــزداد برسعــة وهن ــان مــرض الرسطــان يف العــراق ي ــة ب وادل

يعتقــد بانــه تحــول اىل وبــاء، اال انــه مــن الصعــب جــدا اعطــاء رأي 

ــات  ــبة الوفي ــراق ونس ــان يف الع ــراض الرسط ــيوع ام ــول ش ــخ ح راس

الزيــادة بســبب عــدم وجــود قاعــدة  بهــذه االمــراض ومعــدل 

معلومــات شــاملة وعمليــات مســح لحــاالت الرسطــان وانواعه ونســبة 

الوفيــات يف كل انحــاء البــالد.  فرجــح بــان الكثــر مــن املــرىض وخاصة 

مــن املتقدمــن يف العمــر ميوتــون حتــى دون الوصــول اىل تشــخيص، 

ــال  ــة، فمث ــباب مختلف ــاالت ألس ــن الح ــر م ــق الكث ــم توثي ــام ال يت ك

نصــف الحــاالت يتــم عالجهــا يف القطــاع الخــاص وهــذه الحــاالت ال 

تُضّمــن يف اإلحصــاءات. فرغــم تســلط العصابــات اإلســالمية والقوميــة 

عــى مصــر العــراق منــذ 2003، مل تتمكــن مــن خطــو خطــوة 

ــة يف مســرة أي  ــذي هــو الخطــوة البدائي ــدان ال واحــدة يف هــذا املي

ــتمر. ــع مس ــاك تراج ــل هن ــان، ب ــكلة الرسط ــة مش ــع ملواجه مجتم

 

مقارنة العراق مع البلدان األخرى!

 

ــالل  ــن خ ــر م ــر أك ــد اخ ــراق او أي بل ــع يف الع ــم الوض ــن فه ميك

ــدول  ــن ال ــة ب ــراء مقارن ــن اج ــامل، ولك ــة دول الع ــع بقي ــة م املقارن

هــي عمليــة غــر بســيطة فمثــال وجــود نظــام طبــي متطــور 

يعنــي وجــود خدمــات طبيــة متطــورة لتشــخيص حــاالت اكــر 

ــان  ــاالت الرسط ــجيل ح ــح وتس ــاء ومس ــام إلحص ــود نظ ــي وج ويعن

والوفيــات بهــذه االمــراض وهــذه األمــور قــد تضــع الدولــة يف 

مرتبــة أســوأ باملقارنــة مــع دولــة تفتقــد مثــل هكــذا نظــام متطــور.

 

ــغ ســكان  ــه بل ــة بان ــال تشــر إحصــاءات منظمــة الصحــة العاملي فمث

العــراق يف 2020،  40222503 وكانــت نســبة اإلصابــات بالرسطــان يف 

تلــك الســنة 338٧3 وعــدد الوفيــات بالرسطــان 1٩٧86 وهــذا يعنــي 

بــان نســبة اإلصابــة مبــرض الرسطــان لــكل مئــة الــف نســمة كانــت 

84.21 ومعــدل الوفيــات مبــرض الرسطان كانت 4٩.1٩  لــكل مئة الف 

نســمة.   ويحتــل العــراق املرتبــة ٩3 مــن قامئــة دول تضــم 183 دولــة.

 

يف حــن ان معــدل اإلصابــة مبــرض الرسطــان يف اغلــب الــدول املتقدمة 

هــو بــن 300 -400 لــكل مئــة الــف نســمة و معــدل الوفيــات تزيــد 

عــن 200 وفــاة لــكل 100 الــف نســمة. ان قســم مــن هــذه النســب 

العاليــة مــن اإلصابــات يف الــدول املتقدمــة هــي بســبب وجــود عــدد 

اكــر مــن ســكان الكبــار الســن )65 ســنة( فــام فــوق فمثــال تشــكل 

ــام  ــرتاليا بين ــكان يف اس ــن الس ــوايل 16% م ــة ح ــة العمري ــذه الفئ ه

تشــكل هــذه الفئــة العمريــة مــا نســبته 3.1% يف العــراق. اننــا نعــرف 

بــان التقــدم يف العمــر هــو أكــر عامــل خطــورة لإلصابــة بالرسطــان، 

لــذا فــان طــول معــدل العمــر يف بلــد معــن تؤثــر عــى معــدل اإلصابة 

مــام يضعــه يف مرتبــة أســوأ عنــد املقارنــة مــع بلــد فيــه معــدل العمــر 

ــر عرضــة لخطــر  ــار الســن أك ــام ، يكــون كب ــه بشــكل ع أقــر، ألن

اإلصابــة بالرسطــان. كــام ان أنــواع الرسطانــات املنتــرة يف البلد ومدى 

خطورتهــا يجــب ان يؤخــذ بنظــر االعتبــار عنــد املقارنــة بــن الــدول، 

اإلصابــة  فمعــدل 

بلــد  بالرسطــان يف 

ــل اســرتاليا عــايل  مث

بنظــر  اخذنــا  اذا 

االعتبــار اإلصابــات 

برسطانــات الجلــد 

معــدل  ولكــن 

بهــذه  الوفيــات 

ــة  ــراض منخفض االم

جــدا. فمثــال يصــاب 

ألــف   ٧50 حــوايل 

مبــرض  شــخص 

الجلــد  رسطــان 

حــن  يف  ســنويا 

ميــوت حــوايل 2000 

فقــط  شــخص 

ــم  ــن امله ــباب م ــذه االس ــدة. له ــنة الواح ــات يف الس ــذه الرسطان به

ــادة  ــدل الزي ــات ومع ــة والوفي ــبة اإلصاب ــن نس ــة ب ــون املقارن ان يك

عــى مســتوى نــوع الرسطــان وبــن نفــس الفئــات العمريــة.  ولكــن 

هــذه العوامــل ال تفــرس هــذا االختــالف الكبــر، اذا ان هنــاك اختــالف 

كبــر حتــى عنــد دراســة نســبة اإلصابــة والوفيــات بــن نفــس الفئــات 

العمريــة. ان اهــم ســبب هــو ان يف الــدول املتطــورة يتــم تشــخيص 

عــدد أكــر مــن الحــاالت، وحتــى يتــم االفــراط تشــخيص رسطانــات 

ــاة  ــؤدي اىل وف ــن ت ــي ل ــات الت ــو، أي تشــخيص الرسطان ــة النم بطيئ

املريــض، رسطانــات ميــوت املريــض معهــا وليــس بســببها. يف املقابــل 

يف بلــد مثــل العــراق ال يتــم تشــخيص او توثيــق الكثــر مــن الحــاالت.

 

يف وضع مثل هذا، أي عدم وجود مســح شــامل لحاالت الرسطان ورمبا 

انخفــاض نســبة التشــخيص، فــان أي حديث عن مدى شــيوع الرسطان 

هــو عمــل تخمينــي او مســتند عــى ادلــة حكائيــة او ادلــة ناقصــة. 

 

العراق والصراع مع »وباء« السرطان!
توما حميد
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ــا االساســية هــي بالضبــط ان ذلــك االمــر الــذي يقــرب  ان احــدى اطروحاتن

ــرون ان  ــد الكث ــقاته.  يعتق ــس مش ــه، ولي ــو رفاه ــورة ه ــن الث ــل م العام

ــورة، االمــر  عــى العكــس،  ــا، يُدفعــون للث ــام يكــون العــامل اكــر حرمان كل

وفــق تفكرنــا. كلــام يكــون العامــل مرفهــا اكــر، ومــن الناحيــة االقتصاديــة 

ــا  ــرب.  انن ــرتاكية اق ــورة االش ــدو الث ــرتام، تغ ــة واح ــر مكان ــة اك واالجتامعي

نقــر بصلــة جديــة مــا بــن االصالحــات والثــورة. وكلــام تســر الحركــة نحــو 

اوضــاع اكــر ثوريــة، يتــم الدفــع بالنضــال مــن اجــل االصالحــات لألمــام اكــر 

ــي  ــك االجتامع ــس افق ــن لي ــات، ولك ــب االصالح ــك تتعق ــك ألن ــر. وذل واك

ــة ان تكــون قــوة مســتقلة وقامئــة  ــاً. بوســع القــوة الثوري بالــرورة اصالحي

ــول  ــات، وتق ــن االصالح ــع ع ــات، تداف ــل االصالح ــن اج ــال م ــا للنض بذاته

افقهــا كذلــك، وتتحــدث عــن بديلهــا ايضــاً. وان هــذا 

ــا،  ــذي اعتقــده الســمة املحــددة االساســية لخطن الــيء ال

االخــرة. العريــن  الســنوات  خــالل  وفكرنــا  حركتنــا 

 ان مــن جملــة ذلــك اصالحــات سياســية واوضــاع اجتامعية. 

بالنســبة للمجاهديــن، اذ كســب خامتــي اصواتــاً اكــر، عليــه 

ان ميــي لرمــي متفجــرات اكــر حتــى يخــرج هــذه العملية 

عــن مســارها، برايــه! يف مرحلــة، كان يقــول الفدائيــن: 

اصــاب عــامل املــكان الفــالين الفســاد، لديهــم تلفــاز! انهــم 

غريبــون عــن الشــيوعية واملاركســية. ليســوا مــع شــيوعيتنا 

وماركســيتنا، بــل مــع الشــيوعية واملاركســية. ألننــا واثقــن 

ــذي  ــيء ال ان هــذه ليســت ماركســية. املاركســية هــي ال

نقولــه، ونتحــدث بــه، وان املطاليــب التــي يف نهايــة البيــان 

الشــيوعي نفســها هــي دليلــه كذلــك. اذهــب واقــرأ ماركس 

وانظــر ملــاذا يدافــع ماركــس عــن مثــان ســاعات. يف البيــان 

ــة.  ــب اصالحي ــرة مطالي ــة اىل ع ــاك مثاني ــيوعية، هن الش

 

ــا هــي  ــورة بالنســبة لن ــة االصالحــات والث ــان صل ــذا، ف وله

ــيوعية  ــة الش ــط حرك ــن لناش ــا. الميك ــايس لهويتن ــن اس رك

اوضــاع  تحســن  حركــة  ناشــط  يكــون  ال  ان  العامليــة 

ــة  ــة العامل ــاع الطبق ــن اوض ــواء أ كان تحس ــر. س الجامه

عــى الصعيــد االقتصــادي او النضــال مــن اجــل رفــاه 

ــب ان  ــا ال نح ــاً انن ــراً معروف ــه الم ــيايس. ان ــد الس ــى الصعي ــر ام ع الجامه

ــاين.  اذا  ــام الرمل ــى النظ ــالب ع ــوم بانق ــا ليق ــكان م ــا يف م ــرال م ــايت ج ي

ــك  ــي ذل ــل يعن ــة، ه ــذه الحرك ــة ه ــا بإدان ــة او قمن ــذه الحرك ــا له تصدين

دفاعنــا عــن النظــام الرملــاين؟ كال! بالنســبة لتلــك املكاتــب نعــم، وهــي انهــا 

ــزب  ــل الح ــة اوىل، يعم ــول، بطريق ــا نق ــام. يف منظومتن ــض بينه ــرى تناق ت

ــات عــى جــزء  ــاي محدودي ــرىض ب ــام لإلنســان، وال ن ــن اجــل التحــرر الت م

ــات. ــل االصالح ــن اج ــة م ــة مناضل ــوة جدي ــا لق ــاً،  وانن ــه ايض ــن حريات م

 

حركات انهاء التمييز هو امر مستقل لحركة الشيوعية العاملية

ــاطرها  ــا نش ــز، اذ انن ــاء التميي ــة إلنه ــركات الداعي ــع الح ــال م ــك الح  كذل

املصلحــة. النشــاطرها املصلحــة فحســب، نعتــر انفســنا حجــر اســايس فيهــا. 

ان يشء مــا ميايزنــا يف هــذه املســالة هــو اننــا النحتــاج، مــن اجــل االصالحــات، 

ــع  ــة. بوس ــك الحرك ــرى يف تل ــات االخ ــائق الطبق ــاعد س ــول اىل مس اىل التح

حركــة الشــيوعية العامليــة نفســها وبصــورة مســتقلة ان ترفــع رايــة التحوالت 

االصالحيــة يف املجتمــع. حــن تنشــد تحــرر املــرأة، ليســت هنــاك رضورة الن 

ــة،  ــة الفيمنســتية. اوحــن تنشــد حــل املســالة القومي ــف الحرك تكــون حلي

تكــون حليــف الحركــة القوميــة، وحــن تكون هنــاك مســالة الحقــوق املدنية، 

ــن  ــة، وتقــوم فقــط باقــراض االخري ــة الليرالي ــة الدميقراطي متــي خلــف راي

قوتــك. ان النضــال مــن اجــل الحريــات املدنيــة، حريــة التنظيم، حريــة الدين، 

حريــة امللبــس نفســها امــر مســتقل لهــذه الحركة، وذلــك الننا مل نفصــل يف اي 

وقــت مــا هاتــن املســالتن، النــه الميكــن فصلهــام عــى الصعيــد االجتامعــي.

 

املســالة ليســت كــام لــو انــه هنــاك طبقــة مــا تنشــد الثــورة، وطبقــة اخــرى 

ــة  ــورة هــي نفســها الطبق ــي تنشــد الث ــة الت ــا الطبق تنشــد االصالحــات. انه

التــي تنشــد االصالحــات. النهــا تعيــش. وانكــم ال تدوســون عــى امــر ثورتكــم 

وذلــك جــراء االمــر اليومــي وتحســن اوضــاع حيــاة الجامهــر. وجــراء ثوريتك 

ــة-م(  ــة ايراني ــات )التومــان: عمل ــة تومان ــك ان ثالث ــك كذل ــب عــن بال اليغي

ــدرة  ــن ق ــل م ــي افض ــى ه ــة اع ــدرة رشائي ــن. ان ق ــن تومان ــر م ــي اك ه

ــر. ــة التعب ــاب حري ــن غي ــل م ــي افض ــر ه ــة التعب ــة ادىن، وان حري رشائي

 انهــا ملشــكلة ان يطلــق علينــا هــذا اليســار املكتبــي، )ليســت اطــالق كلمــة 

ــاً(،  ــا ايض ــن بقدرن ــوا مكتبي ــم ليس ــن، النه ــر حس ــو ام ــم ه ــي عليه مكتب

يســار راديــكايل فئــوي، اســم اشــرتاكين دميقراطيــن.  انــه امــراً معروفــاً مــا 

ــا، اذ ينشــد الغــاء العمــل املاجــور، وينشــد االطاحــة  ــه برنامجن يتحــدث عن

بالجمهوريــة االســالمية. ويف اليــوم الــذي يــايت فيــه للســلطة، ســيعلن هــذه 

بوصفهــا قوانــن البلــد. والننــا مدافــع عــن تقليــل ســاعات العمــل وضــامن 

البطالــة وحقــوق االطفــال، يعتقــد الطــرف االخــر اننــا خرجنــا مــن التقليــد 

الشــيوعي. يفكــرون بالضبــط هكــذا، ويوضحــون ويفــرسون االمــر بالضبــط 

هكــذا. ملــاذا؟! النهــم يدافعــون عــن الحقــوق املدنيــة للجامهــر! انهــا 

نقطــة ينبغــي االنتبــاه لهــا برايــي. ميكــن ان تكــون عنــوان مســتقل، ان تكــون 

موضــوع كتــاب، ميكــن ان تكــون موضــوع نــدوات مســتقلة حــول الجوانــب 

املختلفــة لكيــف تخــى الشــيوعين عــن النضــال مــن اجــل اصالحــات، 

ــات االخــرى، وماهــو  ــات والفئ ــد الطبق ــة االصالحــات لي ــف ســلّموا راي وكي

ــة و.... ــة الرجوازي ــن االصالحي ــة لالصالحــات ع ــوة الروليتاري ــالف الدع اخت

 

ــا كذلــك حركــة مــن  ــة، فانن ــا حركــة مــن اجــل الثــورة االجتامعي ومثلــام انن

اجــل اصــالح االوضــاع القامئــة لصالــح الجامهــر، ولصالــح االقســام املحرومــة، 

وذلــك الننــا نعتــر ان كالهــام يســتندان اىل بعــض. ونعتقــد كلــام تحســنت 

اوضــاع العــامل والجامهــر املحرومــة، يتقــوى اســتعدادهم الســتئصال 

ــع،  ــة يف املجتم ــة الثوري ــوت الحرك ــام تق ــر، وكل ــع اك ــذا املجتم ــذور ه ج

ترتاجــع الرجوازيــة ارسع وارسع وتَُســلّم بأمــر منــح االصالحــات للجامهــر.

 

»االنسان« مركز ثقل الشيوعية العاملية

ــوان االويل، وهــي  ــا يف العن ــل خصيصــة شــيوعيتنا، ذكرته  نقطــة اخــرى متث

ــا،  ــل توجهن ــز ثق ــرت ان االنســان مرك ــا االومانســتية واالنســانوية. ذك نزعتن

ال التاريــخ وال ظاهــرة موضوعيــة غــر انســانية وغــر حيــة مــن املقــرر طــي 

ــخ  ــع التاري ــهم يف دف ــرون انفس ــخ ي ــر يف التاري ــيوعيون ك ــة ش ــرها. مث مس

لالمــام. كــام لــو ان مــن املقــرر انهــم ياتــون للعــامل، ليقومــوا بنشــاط، يعيشــوأ 

حتــى ميــي التاريــخ مــن املرحلــة )أ( اىل مرحلــة )ب(. بالنســبة لنــا، التاريــخ 

ــان هــدف الشــيوعية هــو تحســن وضــع  ــايل، ف ــاس، وبالت ــاة الن ــخ حي تاري

حيــاة النــاس. اذا مل تســتطيع الشــيوعية ان تقــوم بهــذا العمــل، فانهــا تكــون 

قــد انحرفــت عــن ســبيلها. ولهــذا، فــان النســانيتنا مرميــة وفوريــة. تتعلــق 

مبليــارات النــاس مــن عرنــا، عرنــا الراهــن. الشــيوعية، وفــق هــذا املعنــى، 

ــة. ــالتها التاريخي ــا ورس ــب دوره ــد ان تلع ــر. ال تري ــن الن ــة م ــى عجل ع

 

ــل  ــو عم ــمعة ه ــى الش ــراءة( ع ــامل )بالق ــاب الرأس ــون كت ــيخاً يص ان ش

ــاع  ــر اوض ــيوعية ان تغ ــة الش ــق الحرك ــى عات ــد ان ع ــك. بي ــد دون ش جي

ــة  ــرتاكية للطبق ــة االش ــع الحرك ــا ان تض ــه المره ــك ان ــاس. وكذل ــاة الن حي

ــال االنتصــار  ــى اذا مل تســتطيع ان تن ــة افضــل للنضــال، حت ــة يف مكان العامل

لوجــود هــذا  التــام والنهــايئ. ينبغــي ان نقــول بصــورة ماديــة، نظــراً 

فــان  العامليــة،   الشــيوعية  الحركــة  تلــك  او  ذاك  او  الســيايس  الحــزب 

ــة. ــع الرجوازي ــي م ــراع االجتامع ــدان ال ــوى يف مي ــد اق ــذا البل ــامل ه ع

 

النزعة االنسانوية والحقوق الفردية

ــم اىل  ــرد مه ــق الف ــا، وان ح ــم براين ــرد مه ــا، الف ــانية ذاته ــاً باالنس  ارتباط

حــد كبــر. ولكــن يف املطــاف االخــر ان الــيء الــذي يعــرّف مقولــة الحــق 

ــك الحــد. يف املجتمــع الرجــوازي،  ــة اىل ذل ــا ليســت حقوقي ويحددهــا عندن

الحــق مقولــة حقوقيــة. اذ يُطلــق عــى اي عمــل مســموح لــك القيــام 

بــه حقــك. عــى ســبيل املثــال، مســموح لنــا ان نقفــز 25 مــرت، ولكــن 

اذا مل نتمكــن مــن ذلــك، فاننــا نتمتــع بهــذا الحــق عــى 

ايــة حــال! مل يحــول احــد امــام قفــز هــذه الـــ 25 مــرت! 

 

ــط،  ــلبية فق ــة وس ــة حقوقي ــا صبغ ــق عندن ــة الح ــس ملقول لي

اي مل يقــف احــد مــا حائــالً امامنــا، بــل ان تكــون لدينــا قــدرة 

تحقيقهــا. اذا كان لديــك حــق االنتقــال يف هــذا املجتمــع، وهــو 

امــر ال شــك فيــه، ولكــن اذا كانــت كل بطاقــة ركــوب القطــار 

تكلــف بقــدر راتبــك الشــهري، فانــك التتحرك يف هــذا املجتمع، 

ان تســافر مــن هنــا اىل هنــاك. صحيــح ان بوســعك الســفر يف 

الكــرة االرضيــة. ولكــن اذا مل تكــن لديــك ميزانيــة ذلــك، اذا مل 

يكــن لديــك وقــت لذلــك، او ان تفقــدوا اعاملكــم جــراء هــذا، 

او ليســت لديكــم رخصــة لذلــك، عندهــا التســتطيع الســفر. 

ــك  ــن لدي ــن اذا مل يك ــة، ولك ــاركة يف السياس ــك املش ــن حق م

ــه ليــس  ــاً، التســتطيع املشــاركة والتدخــل فيهــا. الن مــاالً كافي

ــك.    ــر ذل ــك وغ ــايت املراســلون الي ــالم، وال ي ــائل اع ــك وس لدي

 

املجتمــع.   يف  ووضعــك  وضعــي  بذاتــه  الحــق  اليوضــح 

االمكانــات هــي مــن توضــح مــدى امكانيــة تحقيــق حقوقنــا 

هــذه. ولهــذا، فــان هــذا الجانــب االثبــايت وغــر الســلبي 

للحــق، اي يف الوقــت ذاتــه كــم مبقدورنــا االســتفادة مــن 

حقنــا، هــو جــزء مــن فهمنــا لحــق االنســان يف املجتمــع. 

ــر، النتحــدث فقــط عــن املــرء حــر يف ان  ــة التعب وحــن نتحــدث عــن حري

ــه؟  ــول كالم ــن يق ــناً، اي ــو: حس ــه ه ــذي يلي ــؤال ال ــه. اذ ان الس ــول كالم يق

انــك اعطيتــه »حريتــه«، ولكــن ليــس هنــاك جريــدة، تلفــاز، جمعيــة، تجمــع 

ــل  ــر مث ــرح ام ــف. يط ــاً للتعري ــه طبق ــن خالل ــه م ــول كالم ــعه ان يق بوس

ــك. ــاس كذل ــود الن ــراز وج ــة اب ــالة امكاني ــوراً مس ــا ف ــر امامن ــة التعب حري

 بهــذا املعنــى اقــول ان مقولــة الحــق ومحبــة االنســان اعمــق لدينــا 

ــرد  ــرح الف ــعى لط ــي تس ــة الت ــة الغربي ــن والدميقراطي ــن الليرالي ــر م بكث

ــت  ــيوعية. ليس ــف الش ــة ضع ــم ونقط ــوة له ــة ق ــا نقط ــة بوصفه والفردي

ــر  ــراً اك ــا ح ــان فيه ــون االنس ــس يك ــيوعية مارك ــل ش ــط، ب ــيوعيتنا فق ش

بدرجــات كبــرة. وذلــك النهــا تتحــى بامكانيــة تحقيــق تلــك الحريــة.

 انــه لشــائع هــو اتهــام الشــيوعين بعــدم رؤيــة الفــرد والنظــر لالفــراد بصورة 

واحــدة وتشــابه االفــراد. مرة اخــرى، ليس االمر كذلك يف تقليدنــا. ان موضوعة 

»اليونيفرميتــى« )هيئــة وشــكل واحد-م( وتشــابه وقياســية االفراد ليــس وارداً 

يف تقليدنــا.  مثلــام ذكرت، ان املوضوع هو ان يكون وســع اي شــخص ان يقوم 

بــاي عمــل يريــد، وثانيــاً، بوســعه انجــاز الــيء الــذي ينشــد القيــام بــه. بعــد 

هــذا، بــاي شــكل يظهــر، وكيــف يبدو يعــود بصــورة كليــة الختيار ذلــك الفرد. 

 

التقاليــد  جــراء  والشــائع  للشــيوعي  الرمــادي  التصــور  لذلــك  ربــط  ال 

اىل  ينظــر  مــن  ان  اعتقــد  بنــا.  صلــة  لــه  وال  لالشــرتاكية  الرجوازيــة 

تنــوع هــذا  يــرى بدرجــة مــا  العــاميل مــن بعــد،  الشــيوعي  الحــزب 

ُدر«  الــوراء  اىل  ُدر-  االمــام  »اىل  تنظيــامً  ليــس  عاليــاً.  وانفتاحــه  التيــار 

عــى الجميــع ان يقــوم بعمــل خــاص. كّل يعــزف موســيقاه، وان كانــوا 

متناســقن معــاً، فــان ذلــك قــد يعــود اىل تشــاركهم الكبــر معــاً يف العقيــدة.

 

ــاس واحــد ليــس جــزء مــن  ــة، ان جعــل البــر مبقي ولكــن، وبصــورة واقعي

منظومتنــا ومكتبنــا. بــل عــى العكس مــن ذلك، نقــر بالطابع االبداعــي للناس، 

وننشــد بــروزه وتفتقــه. النســتلذ بالــرورة مــن تقليــد بعضنا البعــض، ونكون 

مبقيــاس واحد شــبيهي بعــض. املهم هــو ان يتمتع الجميــع بامكانيات متامثلة

جزء من
ندوة الشيوعية العمالية.

)منصور حكمت(


