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تــعـنـي الـبــرولــيــتـاريــا الــرثـة
(Lumpenproletariat)
حـسب تــعـريف كــارل مـاركس
ـعــدمـة لـهــا بـأنــهـا الــفـئــات ا
والـفـقـيـرة الـتي انـفـصـلت عن
طــبـقــتــهــا األصـلــيــة وتــشـمل
ـــــــتــــــشــــــردين واألفــــــاقــــــ ا
والصـعاليك واجملرمـ وبقية
األشـخـاص الـذين ال يـنـتـمـون
الى طبـقـة اجـتـماعـيـة مـحددة
ومـكــانـتـهـا فـي قـاع اجملـتـمع.
وفي أكــــــثــــــر احلــــــاالت فـــــإن
الــــبـــرولــــيــــتـــاري الــــرث هـــو
ـــلك أي الـــشـــخص الـــذي ال 
دخل خـــــــاص به كـــــــالــــــراتب
الشـهري مثال او يـحصل على
مساعدة اجـتماعية من الدولة
وكـما بأي شـكـل من األشـكال. 
ــيـــر إيــلــيــتش عــرًفـــهــا فالد
لـيــنـ فـإنــهـا تـشــمل الـفـئـات
ـــنــفــصــلــة أو اخلــارجــة عن ا
طـــبــقـــتــهـــا وفي تــنـــاقض مع
اجملـــــــــتـــــــــمـع (األفـــــــــاقـــــــــون
ـــعـــدمـــون والـــصــــعـــالـــيك وا
واجملـرمــون والـعــاهـرات ومـا
أشــــــبـه ذلك). هــــــذا وحــــــصل
مـصطـلح الـبـرولـيتـاريـا الـرثة
على انـتشار واسع في ظروف

تــطـــور الــرأســـمـــالــيـــة الــتي
جتندهم من مختلف الطبقات
حــسب الـتــعـبـيــر الـلـيــنـيـني.
وهي تتميز بعدم قدرتها على
الـتنظـيم السيـاسي والصراع
الـطــبـقي ولــكـنــهـا تــمـيل الى
ــغـامـرة مـن أجل اإلسـتـيالء ا
عـلى الـسـلـطـة بالـتـحـالف مع
فـئـات البـرجـوازيـة الصـغـيرة
ومثـال على ذلـك انقالب سـنة
 1963في الـعــراق وتـأسـيس
احلــــــرس الــــــقـــــــومي الــــــذي
يـــعـــتـــبـــرأحـــد تـــنـــظـــيـــمــات
الــبــرولــيــتــاريــا الــرثــة الــتي
صالت وجالت في العراق من
ـــعـــارضــ قـــتل وتـــعـــذيب ا
والــــــتــــــحــــــرش اجلــــــنــــــسي
واغــتــصــاب الــنــسـاء وكــذلك
انـــــقـالبي  17و  30تــــــمـــــوز
 1968في العراق التي جاءت
بــــحــــزب الــــبــــعـث الــــعــــربي

االشتراكي الى السلطة.
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 وبـــاإلضـــافـــة الـى الـــفـــئـــات
ـعـية ـغـامرة الـتـي جـاءت  ا
االحــتالل األمــريــكي لــلــعـراق
فـي ربـــــــيـع الـــــــعـــــــام 2003.
وتـشـكل الـبـرولـيـتـاريـا الـرثـة

األســــــــاس االجـــــــتـــــــمــــــــاعي
لــلـــفـــوضــويـــة الـــتي من أهم
مــنــظـريــهــا من الــبـرجــوازيـة
الـصـغـرة مـثل م . أ. بـاكـون
و ف. فــيـتـلـيـنـغ الـلـذان نـظًـرا
الى اإلشـتـراكــيـة الـطـوبـاويـة
الــفــوضــويــة بــواســطــة هـدم
سـلطـة الـدولة وتـدهـورها عن
طــريق اإلضـرابــات الـعــفـويـة
الــــهـــــدامــــة. وتـــــســــتـــــخــــدم
الـــبــــرجـــوازيــــة جـــمــــاهـــيـــر
الـفالحــ مع الـبــرولـيــتـاريـا
الـرثـة والـفـئـات الـفـاشـيـة في
كـســر اإلضـرابـات الــعـمــالـيـة
ـطـالبـة بحـقـوقهـا والقـضاء ا
عـــلـى الـــبـــنـــاء الـــرأســـمـــالي
ـكن وصف الـبـرولـيـتـاريـا و
الـرثــة بـاإلضـافــة الى مـا ذكـر
أعاله بـأنهـا تلك الفـئات التي
تــــــــــــــــــــــــــــــقـــع دون او حتـــت
الـبروليـتاريا من حـيث السلم
اإلجـتـماعي وال يـحـظـون بأي
نــــــــوع من أنــــــــواع الــــــــوعي
ـكن اإلسـتـفادة الـطبـقي وال 
مـنـهم في العـمـليـة اإلنـتاجـية
وال حـــتـى اجـــتــــمـــاعــــيـــا في
الــنــضــال الــطــبــقي الــثــوري
ألنـهـم يـشــكـلــون عـائــقـاً أمـام
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بغداد

تطـور اجملتـمع كـما هـو احلال
في العراق. وهم حثالة الفئات
الدنـيـا من اجملـتـمع فـإنـهـا قد
تـــنـــجــــرف هـــنـــا وهــــنـــاك في
احلـــــــركـــــــة بـــــــفــــــــعل ثـــــــورة
بـرولــيــتــاريــة لـكــنــهــا بــحـكم
ـعـاشي وضـعــهـا احلـيــاتي وا
تـصـبـح أكـثـر اسـتـعـدادا لـبـيع
كـائد الفئـات الرجعية نـفسها 
كــمـــا وصــفــهـــا كــارل مــاركس
وفــريـــدريك اجنــلس في بــيــان
احلزب  الـشيـوعي الصادر في
 21شـــــبـــــاط الـــــعــــام  1848.
وهـــنــــاك تـــســــمـــيــــات أخـــرى
لــلـبــرولـيــتـاريــا الــرثـة فــعـلى
ثـال ال احلصر الفئات سبيل ا
الــــدنـــيــــا أو فــــئـــات الــــقــــعـــر
اإلجـتماعـي أو جماهـير نصف
الـــــبــــرولـــــيــــتــــاريـــــا أو شــــبه
الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا أو حـــثـــالــة
البروليتاريا او الغوغائي أو
الـرعـاع. وهــذه كـلـهـا مــفـاهـيم
مــرادفـة لــلـبـرولــيـتـاريــا الـرثـة
الـــتي تـــســـمـــيـــهـــا األدبـــيـــات
اركسية-اللينينية وجميعها ا
تـعـني شــيـئـا واحـدا. ويـشـرح
Franz فـــرانـــز عـــمـــر فـــانــون
Omar Fanon (1925-
 (1961األســبـــاب الـــرئــيـــســة
لـــــتـــــكـــــوين تـــــلـك الـــــفـــــئــــات
اإلجــتـــمـــاعـــيـــة إذ يــكـــتب "أن
ــلــكــون الــفـالحــ الــلــذين ال
أرضـا والـلـذيـن يـطـرح عـلـيـهم
تـزايد السكـان مشكـلة ال سبيل
حلــــلـــهـــا يـــهــــجـــرون الـــريف
ـدن فـتـراهم ويـنـزحـون الـى ا
يتكـدسون فـي أكواخ الصـفيح
ويـحــاولـون أن يـتــسـربـوا الى
ـدن الـتي أوجـدها وانيء وا ا
اإلسـتـعــمـارفــيـشــكـلــون هـنـاك
الــبــرولــتــاريــا الــرثــة" وكــانت
أولى بـوادر تكوين هـذه النوع
من الـبـرولـيـتـاريـا في الـعـصـر
احلـــــــــــــــديــث فـي اإلحتـــــــــــــــاد
السـوفـيـتي بـعد ثـورة أكـتـوبر
 1917ومن ثم انتشـر في بقية
دول أوروبا الـشرقية بـعد قيام
األنظـمة اإلشتـراكيـة فيهـا بعد
ـية الثـانية والذي احلـرب العا
شـــكـل الـــســـبب الــــرئـــيس في
انـــهـــيـــارهـــا كـــمـــا يــؤكـــد ذلك
مـيــخـائـيل فــوسـلـيــنـسـكي في
كتابه النومينكالتورا- الطبقة
احلـــــــاكــــــــمــــــــة فـي اإلحتـــــــاد
الـسـوفـيـتي الـصـادر في الـعام
 1985في لـــــنــــدن بــــالــــلــــغــــة
ـفكـر الـعـظيم الروسـيـة كـتب ا
مـيــخــلس في الـقــرن اخلـامس
عـــشـــر فـي كـــتـــابـه "حـــواريـــو
الـــــثــــــورة" مـــــايــــــلي: (يــــــرفع
الـــــثـــــوريــــــون الـــــشـــــعـــــارات
الـســيـاسـيـة مـن أجل الـشـعب
ولـكــنـهم يـديــرون ظـهـورهم له
بـعد استالمـهم السلـطة). كتب
مــيـــخـــلس هـــذا قــبـل مــاركس
واجنلس بحوالي ثالثة قرون.

الـطـرق الذيـن نهـبـوا تاريـخـها
وحــــاضــــرهــــا وخــــزائــــنــــهــــا
وأفــسـدو في االرض وتــراثـهــا
فـــســـادا وقــــمـــعـــا وتـــخـــلـــفـــا
لــيــحــولــوا مــدن الــعــراق الى
مزارع مـوت ومخدرات ومزابل
وظـالم وفـــــــــــقـــــــــــر وجـــــــــــهـل
ومــــآ وطـــــقــــوس وخــــرائـب
ـاضي حــزيـنـة تــعـيش عــلى ا
وفـــوضى العالم ســود وبــيض
وصـور قـبـيـحـة لـسـيـاسـيـ ال
تــرى في وجـــوهــهم نـــور الــله
بعد ان كانت بلد ونور الوطن 
الـــــشـــــعـــــر والـــــفـن والـــــعـــــلم
ـــعـــارض الــــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة وا
حــتى ـــوســيــقى والــغــنــاء  وا
كـدنـا نصـدق مـا يقـال بـأن هذا
الـــوطن صـــاحب احلـــضـــارات

الــفـاضـلـة مـشـاهـدة مـايـجـري
ـــدن الــعـــراق احلــضـــريــة من
ـــهــا ـــعـــا انـــدثـــار حــقـــيـــقـي 
احلــــضـــريـــة والـــتــــاريـــخـــيـــة
والـبـشـريـة لـقـررا اعـادة فـكرة
ــدن ــدن الــفـــاضــلــة) الى (ا (ا
اجلـــاهـــلـــة) حـــسب تـــعـــبـــيـــر
الـــفـــارابـي. ولـــو قـــدر ألمــوات
الـعــراقـيـ أن يــحـيـوا دقـائق
ــا ويــروا مـــدن الــعـــراق اآلن 
صـدقوا انـها مـدنهم ولـطلـبوا
اعــادتـــهم فـــورا الى الــقـــبــور!
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مـايحـل في مدن الـعـراق الـيوم
ـــــــدن كـــــــوراث هي اشــــــــبـه 
مــدن حـزيــنـة تــبـكي ونــكـبـات 
عــلى حــالـهــا من ظــلم االشـرار
وصـبـيــة الـسـيـاســة من قـطـاع

 إذا صـح أن شــر الـــبــلـــيــة مــا
يضـحك فإن لـدينا فـي العراق
من الـباليـا مـا يـكـفي ويـفيض
وشـر البلـية لم يعـد يضحك أو
يُبكي إنه يـدفعنا إلى حتسس
رؤوسنـا وما تـبـقى من أنوفـنا
اجملدوعة بحيث نستطيع بال
تــــردد أن نــــتــــذكــــر مــــا قــــاله
ـــــتــــنـــــبي عن أبــــوالـــــطــــيب ا
ـبكـيـات. ألن ما ـضـحكـات وا ا
يجـري في الـعراق اسـطورة لم
تكـتب بعد وهي حسب وصف
بـول فـالـيـري قـد تـكـون أقـصى
مـــراحل احلـــزن بل إن بـــعض
الــضـــحك لـــو تــذوقـــنـــاه عــلى
أسـاس الـتـرفيه لـوجـدنـاه مرّا.
ولــو قـدر ألفالطــون والـفـارابي
ــديــنــة وهم اصــحــاب فــكــرة ا

الـعـراق ايـام االربـعـيـنـات. امـا
الــــبــــصــــرة ثــــغــــره الــــعــــراق
وعـــاصــمـــتــهـــا االقــتـــصــاديــة
و(احــــــــيــــــــا وامــــــــوت عــــــــلى
فأنـها مديـنة منـكوبة البصـرة)
بـاجلـوع والـعـطش واحلـرمان
رغم انـــهـــا أغـــنى مـــديــنـــة في
ولم يعد لهـا بحر جميل العـالم
والنـــــهـــــر نـــــقـي  والحـــــيــــاة
بــصــراويـــة بــرائــحــة الــكــاري
وسمك (الـصبور) و(الـزبيدي)
زابل ـا تستـنشق رائـحة ا وا
وروائـح االنـــهــــر والــــســـواقي
ألن لصوص تعفنة والكريهة ا
السياسة حولوها الى مصرف
لــســرقــة نــفــطــهــا وثــرواتــهـا
ولم يبق وتاريـخا لـلثـأر منهـا 
مــنــهــا اال نــاســهــا الــطــيــبـون
ـــــروة أصـــــحـــــاب الـــــكـــــرم وا
وأصـحاب الثورات والشـهامة 
ضـــد الـــظـــلم والـــفـــســـاد .امــا
موصل ام الـربيـع الـعاصـمة
الــســيـــاحــيــة (يـــردلي ســمــرة
قـتـلتـيـني )  فـأنهـا لم تـقتل من
ا قـتلت من ا رأة الـسمـراء  ا
أصــــحـــاب الـــقـــلـــوب الـــســـود
لـتـصــبح مـديــنـة من الــتـاريخ
ن ألن نصفها اال واجلغرافـيا
مـــنـــدثــــر حتت االرض بـــشـــرا
ونــصــفــهــا االيــسـر وســكــنــا 
احياء موتى يعانون من قسوة
هي احلــيـاة واحلـصـار والـثـأر
اآلن مديـنة مهدمـة ومهملة الى
بـعـد ان حـد الـظــلم والـقـسـوة 

ـدينـة تـاريـخا في كـانت هـذه ا
عـبـقـرتيـهـا وعـلمـهـا وثـقافـتـها
وجمالـها وآثـارها ومسـاجدها
عطرة وكـنائسهـا وخضرتهـا ا
. بـزهـور الـبـابونك والـيـاسـم
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ولنعترف أخيرا بأن مدن وطن
احلــضــارات أصـبــحـت الــيـوم
مـــدنــا لــلـــحــزن واخلــراب فال
نـشم مــنـهـا رائـحـة أوكـسـجـ
احلـيـاة والـوجـود والـتـحـضر
ا هي عشـوائيات من البشر ا
وتـون بغاز أوكسـيد كاربون
ــزابل واجملـــاري والــبــطــالــة ا
والـــفــســاد وغـــنــائم األحــزاب.
لــكــنـنــا نـحــمــد الـلـه ان لـديــنـا
اليوم بعد هذا اخلراب الكبير

سـيـمـحى من خـارطـة األوطان!
ــــدن شــــخـــــصــــيـــــا ارى كل ا
ولـكل هي الـعــراق  الــعـراقـيــة 
مديـنة لها طـعم خاص ورائحة
لــكـن اجلـمــيـع لــهـا مــخــتــلـفــة
جـذورهـا الـعـمـيـقـة بـتـاريـخـها
وكلها تقاسمت ظلم وعراقيتها
لـكنني اليوم السـاسة واحلكام
ســـأتـــنـــاول مـــدنـــا بـــحـــالـــهــا
من بــــاب كــــعـــــواصم ورمـــــوز
ـدن الــتـفـسـيـر الـرمـزي لـهـذه ا
.فبغـداد العاصـمة الـتي يفتّش
عــنـهـا الــنـاس ويــبـحث عــنـهـا
الـفالسـفـة ويـهـيم بـهـا األدباء
ويـــتـــغـــزل فـــيـــهـــا الـــشـــعــراء
وتــتـغــني بــهـا فــيــروز حـلــمـا
ووجـــودا(بــغـــداد والـــشـــعــراء
والـــصـــور..) وهي الـــتي قـــال
عـنـهـا الـكـثـيـر بـأنـهـا حـاضـرة
الــــــدنــــــيـــــــا ومــــــا ســــــواهــــــا
ومـا دخلت بـلدا ي)  باديـة(الد
قط إال عـددته سـفـرا إال بـغداد
فــاني حــ دخـلــتـهــا عـددتــهـا
وطــنــا( احلــمــوي)و بــغـداد أم
الـــدنــيـــا  من لم يـــرهـــا لم يــر
الــدنــيـا وال الــنــاس(اجلـاحظ)
فأنها الـيوم بغداد الريف التي
قــتــلـوا حــيــاتــهـا وحتــضــرهـا
وســرقــوا اجــمل مـــافــيــهــا من
خــــزائن الــــعــــلم واحلــــضـــارة
وقـتـلوا روح( الـبـغـدنـة) فـيـها
وحـولـوهـا الى مـديـنـة احـزان
حتى وبـكائـيات وعـشـوائيـات 
لـتــشــعــر انك تــعــيش في ريف

وكذلك كـتب ميلـوفان جيالس
 Milovan Djilasالـــعـــضــو
كتـب السياسي السـابق في ا
لـــعــــصـــبــــة الـــشــــيـــوعــــيـــ
الـيوغـسالف بهـذا الصدد في
مقدمة كتاب النومينكالتورا-
الـطـبقـة احلـاكـمـة في اإلحتاد
الــســـوفـــيــتـي الــتـــالي: (وفي
اخلتام أريـد اإلنضمام الى م.
س. فـوسلينـسكي حيـنما قال
لك إن النـظام السـوفيتي ال 
في حوزته أية قـدرات داخلية
ذات شــأن أو مــشــجــعـة عــلى
اإلصـالح بل إنـــهــــا تـــشـــجع
عــــلى الـــتـــخــــلف والـــفـــســـاد
اإلداري الـلـذين يـدفعـانه دون
رحـــــــمــــــــة الـى الـــــــتــــــــوسع
وخـصـوصـا الـعـسـكـري مـنه)
قـامت البـروليـتـاريا الـرثة في
الــعـراق بـتــأسـيس جــامـعـات
أهـلـيـة مــعـتـرف بــهـا من قـبل
وزارة الــــتــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
الـعــراقــيـة بــعــد أن نـالت هي
(الــبـرولــيـتــاريــا الـرثــة) عـلى
شــــهــــادات الـــــدكــــتــــوراه في
مـخــتــلف اإلخـتــصــصـات من
خـالل شــــــراء الـــــشــــــهـــــادات
ـــزورة (في ســـوق  مـــريــدي ا
ديـنة الـثورة في بـغداد) أو
من خالل تـــقـــد الـــرشـــوات
ـعـتـرف بـها الى اجلـامـعـات ا
أو الى الــقـائــمـ عـلى وزارة
التـعـليم الـعالي الـعراقـية عن
طــــــــريـق شــــــــراء الــــــــذ أو

بالترغيب أو بالتهديد. 
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وبــــهـــــذا نــــصل الـى الــــواقع
الـعمـلي الذي يـكـشف لنـا بأن
االقـتــصـاد الـوطــني الـعـراقي
يـــــدار مــــــعـــــظـــــمـه مـن قـــــبل
البروليتـاريا الرثة التي تملك
ثــقال نـــوعــيــا فـي احلــكــومــة
العراقيـة وفي مجلس النواب
والـلجان االقتـصادية الـتابعة
لألحــزاب الــســيــاســيــة الــتي
تــــســــتـــــحــــوذ عــــلى عــــقــــود
الــــوزارات الــــتــــابـــعــــة لــــهـــا
راكز اإلدارية باإلضافـة الى ا
ــهـــمــة فـي أجــهـــزة الــدولــة ا
الـعـراقـيـة الـتي يـجـلس فـيـها
أعـــــــضـــــــاء هـــــــذه األحــــــزاب
وتـابعـيهم وحـتى في اجليش
العـراقي والشـرطة اإلحتـادية
ـــتــد واجلــيـش الــشـــعـــبي. 
ـــــافـــــيـــــوي اإلخـــــطـــــبـــــوط ا
لـلـبــرولـتـاريـا الــرثـة بـقـدراته
ـالــيـة الى سـوق الــبـورصـة ا
الـعــراقي ومــزاد الـعــمــلـة في
ــــركـــزي الــــعـــراقي الـــبــــنك ا
وشـــــــركــــــات االســــــتــــــيــــــراد
والـتـصـديـر وشـركـات الـبـنـاء
ـــوانئ وبـــيع الــــعـــقـــارات وا
البـحرية والبـرية. هذا وتملك
البـرولـتـاريـا الرثـة مـكـان قدم
وسط الـــزعـــامــات الـــديــنـــيــة
والــــعـــــشـــــائــــريـــــة وتــــمـــــلك

مـــيــلـــيـــشــيـــاتـــهــا األســـلـــحــة
توسطة واخلـفيفة وتمد تلك ا
الزعـامات بـاألسلـحة واألموال
الـطـائـلــة من أجل كـسب ودهـا
وإسنادها ولهذا السبب قاموا
بــتــفــعــيل  قــانــون الــعــشــائــر
العـراقي الـذي كان سـائـدا قبل
ثـورة  14تــمــوز الــعـام 1958
الى حيـاة العـراق اإلجتـماعـية
وانـتـشـر بـشكـل واسع الـفصل
الــعــشــائــري الــسيء الــصــيت
الـذي اسـتـغـلـته الـبـرولـيـتـاريا
الـرثـة لـصاحلـهـا. لـقـد تـمـكنت
الــــبـــرولـــيــــتـــاريـــا الــــرثـــة من
االستـحواذ على جـزء كبير من
الـريع الـنـفـطى في الـعـراق من
خالل وزارتها السيادية بشكل
مــــبـــاشــــر أو غـــيـــر مــــبـــاشـــر
وتـــســـتـــثـــمـــر ثـــروة الــشـــعب
ـنــهـوبــة في خـارج الــعـراقـي ا
الـعـراق في دول اجلوار أو في
الـــدول األروبـــيـــة والـــواليـــات
ــتـــحـــدة االمــريـــكــيـــة ســواء ا
بــواســـطــة الــطــريق الــرســمي
ـــصـــارف الـــقــــانـــوني عـــبـــر ا
الـــرســـمـــيـــة او عـــبـــر غــســـيل
االمـــــوال واالنــــكـى من ذلك ان
مـصارف دول اجلـوار تسـتقبل
االمـــــــوال دون الــــــســــــؤال عن
مــصـدرهــا كـمـا هــو احلـال في
إيران واألردن والـكويت ودولة
ــتــحــدة اإلمــارات الــعــربــيــة ا
وقــــطــــر ولــــبـــنــــان وتــــركــــيـــا
وبـــريـــطــانـــيـــا وذلك من خالل
الــتـعــاون مع جــهـات مــافــويـة
مــــــوجـــــودة فـي تـــــلـك الـــــدول
ضــــاربـــ بــــعــــرض احلــــائط
جـــمـــيع الـــقـــوانــ الـــدولـــيــة
اخلاصة بـغسيل األموال . ولم
تتـوان الـبرولـيتـاريا الـرثة عن
اســــتـــخــــدام أجــــهــــزة اإلعالم
الـتـابـعـة لـهـا الـرسـمـيـة وغـيـر
الـرسمـيـة من ترسـيخ مـوقعـها
الـــســـلـــطـــوي من خـالل شــراء
صـحـفـيـ وكـتًـاب واعالمـيـ
ثقف يدبجون لها وأنصاف ا
قـاالت في الـصحف الـيومـية ا
واجملـالت والـبــرامج اإلذاعــيـة
ديح والتلـفزيونيـة ويكيـلون ا
لــــهــــا عـــلـى طــــريــــقــــة وعـــاظ
السـالط وهي بدورهـا تغدق
عـــلـــيــهـم من أمـــوال الــســـحت

احلرام. 
w UIŁ Èu²

وبــــهــــذا الــــشــــكـل انــــخــــفض
ــسـتـوى الــثـقــافي في الـبالد ا
الى مـسـتـوى احلـضـيض. أمـا
ــشــاكل الــيــومـــيــة لــلــشــعب ا
الـعــراقي الـتي يــعـانـيــهـا مـنـذ
خمسة عشر عاما جراء تدهور
اخلـدمـات الـصـحـيـة والـبـلـدية
وانـــقــطـــاع الــكـــهــربـــاء لــعــدة
سـاعــات في الـيــوم والـبــطـالـة
يـاه وانـتشـار األمـية ونـقص ا
بــســبب تــســرب الـتـالمـيــذ من
ـدارس الـدراسـة لـنـقص عـدد ا
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الـدنــيــا) حـسب تــقــريـر دولي
ـكن العـيش فيه اسوأ مـكان 
ألن صــــــبـــــيــــــة الـــــعــــــراق من
السـياسي حـولوا العراق من
(بـــلـــد حـــضــــارات) إلى (بـــلـــد
لصوص) ووضعوا (قفالً)على
الـوطن لـيـحـولـوه الـى مـصرف

للنهب!                   
a¹—U² « u×  

  فـــأيّ طــــيـــنـــةٍ هــــؤالء الـــذين
حون يهـدمون مدن العـباد و
ــــدن الـــــعــــراقـــــيــــة تــــاريـخ ا
ويــنـشــروا فــيـهــا وبــاء الـفــقـر
والتـخلف وسـرطان الـطائـفية
لـيــجـعـلــونـا في آخـر االوطـان!

ي واعالمي { أكاد

عروسة جميلة نفتخر بها هي
زهوة بجمالها مدينة اربيـل ا
ونــظــافــتــهــا وانــاقــتــهــا رغم
حــصـــار وجتــويع االهـل لــهــا
وظلـمهم لها كل هـذه السنوات
الطويلة لكن ارادة وعقلية من
يـــحـــكـــمـــون في اربـــيـل أكـــثــر
حتضـرا ووالء ألهـلهم. ومـهـما
قــــيل عـن الــــفــــســــاد مـن قــــبل
احلـكومـة االحتاديـة لهم وهي
احلـكومـة الـتي سـرقت الـعراق
وجـــودا ومـــاال فـــأنـــهم أكـــثــر
شــعــورا بــاالنــتــمــاء ألرضــهم
واحتراما لعاصمتهم اجلميلة.
بــاخــتــصــار شــديــد: فــأن مـدن
الـعـراق لم تـعـد قـابـلـة لـلعـيش
اآلدمـي واصـبــحت بــغـداد (ام

 dOHA² « p

الذي جتاوز األلف أو بسبب
إعـــالــة األســـرة الـــتي فـــقــدت
مــعـيــلـهــا ألسـبــاب مـخــتـلــفـة
نتـيـجة الـتـفجـيـرات اليـومـية
وســـــــوء األمن والـــــــنــــــظــــــام
والـــــقــــــائـــــمــــــة تـــــطـــــول ألن
البروليتاريا الرثة ال تفكر وال
تـشــغل حـتـى بـالــهـا بــحـلــهـا
ألنـــــــهـــــــا ال تـــــــدخـل ضـــــــمن
مشـروعهـا الـذي يتـلخص في
سلب ونهب الـشعب العراقي.
  ومن الـــــصـــــفـــــات األخــــرى
للبروليتاريا الرثة في العراق
انـهــا تـغـلف نــفـســهـا بـغالف
وهالة دينية وتستخدم الدين
غـطـاءً لـهـا ألنـهـا في األسـاس
بــعـيــدة كل الــبـعــد عن الــقـيم
األخالقية للدين حتى تستغل
الناس البسطاء وتستخدمهم
في مـشـاريـعـهـا الالإنـسـانـيـة
هـــذا مـن جــــهـــة ومـن جــــهـــة
ـسخ الـعالقات أخرى تـقوم 
اإلجتماعية الرصينة وإدخال
عالقات اجتـماعـية تـقوم على
صلحـة الذاتية وحب الذات ا
واألنانـية وكذلك تـقوم بإفراغ
اجملتـمع من اخلصـال اجليدة
لـترسي بـدلها خـصائل الغش
واإلحـتـيال والـتـنكـيل بـالغـير
واتــهـام الـغــيـر بــتـهم كــيـديـة
تـــؤدي بـــهم الى الـــســـجن أو
تـقوم بتصـفيتهم جـسديا كما
يـــحـــدث اآلن في الـــعــراق. ان
جــمـيـع الـبــرامج الــتــنــمــويـة
لإلقـــتـــصـــاد الــعـــراقي الـــتي
تضعها احلكومة ال تدخل في
عـداد مـصـلحـة الـبـرولـيـتـاريا
ــا تــقــوم األخــيـرة الــرثـة وإ
بعرقلة تنفيذها وهذا ما نراه
في الـواقع العـمـلي. فالـقـطاع
الــصـنــاعي الـعــام و اخلـاص
الوطـني الذي يـكمن هدفه في
تـــنــمــيــة وتــطــور االقــتــصــاد
الـوطـنـي الـعـراقي ويــقـلل من
اسـتــيـراد الـسـلع من اخلـارج
اليلـبي مـصالح الـبرولـيتـاريا
ــبـــالغ الـــرثـــة الــتـي جتــنـي ا
الــــطــــائــــلــــة من عــــمــــلــــيـــات
اإلستـيراد ولهـذا تراهـا تدعم
األخـــيـــر. وســـتــــحـــاول بـــكل
جـهدهـا عـرقلـة خطـة التـنمـية
الــوطــنـيــة لـلــفــتـرة الــزمـنــيـة
2018- 2022 الـــصــادرة من
وزارة الــــتــــخــــطــــيط ألنــــهــــا
وضـــــــعـت من قـــــــبـل كــــــوادر
مـــــخــــــتــــــصـــــة فـي الـــــوزارة
ــشــاركـــة كــافــة الــوزارات و
وجهـات رسمية وغـير رسمية
ومـحـافـظـات الـعـراق وكـوادر
من الــــــــقــــــــطــــــــاع اخلـــــــاص
ـدني ومــنـظـمــات اجملـتــمع ا
ذلك ألن الــبـرولـيـتــاريـا الـرثـة
التـؤمن بـالــتـخـطـيط الـعـلـمي
مــهــمـا كــان نــوعه قــصــيـر أم
ـــدى مــــتـــوسط أو بــــعـــيــــد ا
إلقتصاد مـا وال بخطط تنمية

سـتـراتـيـجـيـة تـمـتـد لـسـنوات
طـويـلـة الى الـعـام 2030. جل
مــا تـــؤمن بـه ويــهـــمـــهـــا هــو
احلـــصــول عــلى ربح بــأســرع

وقت وبأسهل طريقة.
 وهي نفـس طريقـة اللصوص
وقـطـاع الـطـرق والـشـقــــاوات
ومـــــا شـــــاكل ذلـك. ان كل مـــــا
يـــعـــنــيـــهــا هـــو أن يـــســتـــمــر
االقــتــصــاد الـــعــراقي ريــعــيــا
واســـتـــهالكـــيــا حـــتى حتـــقق
مـــاربـــهـــا وتـــكـــون من ضـــمن

النخب احلاكمة. 
rJ(« bO UI

انـية    ومـا االنتـخـابات الـبـر
األخــيــرة إال خــيــر دلــيل عــلى
سـيـطـرة الـبـرولـيـتـاريـا الـرثـة
على مقـاليد احلكم في العراق
واالقـتصـاد العـراقي من شراء
األصــوات اإلنـــتــخـــابـــيــة إلى
ـــقـــاعـــد الـــنـــيـــابـــيــة شـــراء ا
وآخـرهـا مفـهـوم أو مـصـطـلح
"الــكــتــلــة األكــبــر" والــذي هـو
خــطـا مـن الـنــاحـيــة الـلــغـويـة
وقواعـد الـلـغـة العـربـيـة وهذا
أحسن دلـيل عـلى أمـية جـميع
امها الكتل السيـاسية وعدم ا
بــأبـسط قــواعـد الــلـغـة األم إذ
يــــجب أن يــــكـــون "الــــكـــتــــلـــة
الـنــيـابـيــة األكـثــر عـددا". هـذا
وقام مـجلس الـنواب الـعراقي
بـتــعـلــيق جـلــسـاتـه الـذي بـدأ
أعمـاله يـوم اإلثـن  3 أيـلـول
 2018حـــــتى أواسـط شــــهــــر
ايـلـول من نـفس الـعـام بـسبب
اجـراء مــبـاحـثــات بـ الــكـتل
الـنـيابـيـة لـلتـوصل إلى إتـفاق
حــول من الــذي ســوف يــكــون
رئيسا للمجلس. وهنا تتجلى
أولـى ســــــمــــــات ســــــيــــــطـــــرة
الــبـــرولــيــتـــاريــا الـــرثــة عــلى
مــقــالـــيــد احلــكـم في الــعــراق
وعـدم اإلتــفـاق حـول الــرئـيس
ونـــــــوابـه ومن ثـم رئـــــــاســـــــة
الـوزراء. ونتـيـجة لـكل مـا قيل
أعاله يدور االقتصاد العراقي
واحلـكــومـة اجلـديــدة في فـلك
حـلـقـة مـفـرغـة وفي جـمـلـة من
ـتنـوعـة الـتي لـيس ـشاكـل ا ا
من الـــســـهـــولـــة حــلـــهـــا وفي
مـقــدمـتـهــا أزمـة اقـتــصـاديـة-
اجـتـمــاعـيـة وصـحــيـة مـركـبـة
وضــــخـــمــــة مـــنــــذ أكــــثـــر من
الـشــهـرين في وسـط وجـنـوب
الــعــراق ومــظــاهــرات عــارمــة
وضــحـايـا ومــصـابــ بـسـبب
ســـوء اخلـــدمـــات الــصـــحـــيــة
والـبـلــديـة والـبـطــالـة والـبـني
ـاء الــتــحـتــيــة وعــدم تــوفــر ا
الــصــالح لــلــشــرب وانــقــطـاع
الـكـهـربـاء سـاعـات طويـلـة في
الــيـوم. هـذه هـي نـتـائج إدارة
البـروليتـاريا الـرثة لإلقـتصاد
الـعـراقي واســتـحـواذهـا عـلى

احلكومة العراقية.
ي وخبير اقتصادي { أكاد


