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�شهد التاريخ الب�شري العديد
من الثورات والحركات
االجتماعية التي رفعت �شعار
العدالة والم�ساواة في التمتع
بالثروات الوطنية ،ولكن
جميع هذه الأحالم تبددت
لعوامل مو�ضوعية ،ومنها ما
تمثلت بالم�ستوى المتدني
للقوى المنتجة والعالقات
االنتاجية وبالتالي انتاجية
العمل في المجتمعات التي
�شهدت هذه الحركات ،بما
يعني عدم قدرة المجتمع
على توفير القدر الكافي من
النعم المادية والروحية كي
يجري توزيعها ب�شكل عادل
على �أفراده .هذا �إ�ضافة �إلى
�أن كل الحركات التي رفعت
ال�شعار الم�ساواتي كانت تفتقر
�إلى معرفة خارطة الطريق
للو�صول �إلى هذا الهدف.
لن�أخذ على �سبيل المثال
كومونة باري�س التي تو�صف
من قبل بع�ض الم�ؤرخين على
�أنها �أول دولة �أ�شتراكية!! ،في
حين �أن ثوار باري�س ،كما تدل
الوثائق التاريخية،

عادل حبه

كومونة باري�س
(� 18آذار � 28 -1871أيار )1871
ل ��م ينتف�ض ��وا �إ ّال لمواجهة المظال ��م و�أرادوا
تحقي ��ق �شع ��ار الث ��ورة الفرن�سي ��ة لع ��ام
 1789القا�ض ��ي بتحقي ��ق "الحري ��ة والأخاء
والم�س ��اواة" .ول ��م ي�ستطع ث ��وار الكومونة
�س ��وى فر� ��ض �سيطرته ��م عل ��ى �أج ��زاء م ��ن
باري� ��س ،ناهي ��ك ع ��ن عم ��وم فرن�س ��ا ،ك ��ي
ي�ؤ�س�سوا لدولة ا�شتراكية!! ،كما لم يكن لديهم
ت�صور وخطة وبرنامج قادر على ا�ستمرارية
ال�سلط ��ة الجدي ��دة ومواجه ��ة تحدي ��ات
الخ�ص ��وم .ول ��ذا و�ض ��ع كارل مارك�س عالمة
�س� ��ؤال عل ��ى "ا�شتراكية"الكومون ��ة .ويمكن
الحدي ��ث �أي�ض� � ًا في هذا الم�ضم ��ار عن م�صير
انتفا�ضات مماثلة حدثت في �ألمانيا وبلغاريا
والمجر بعد انتهاء الح ��رب العالمية الأولى،
دون �أن يعني ذلك تجاه ��ل ال�شجاعة والم�آثر
والنواي ��ا الح�سن ��ة لأن�ص ��ار ه ��ذه الح ��ركات
و�آثاره ��ا ال�سيا�سية واالجتماعي ��ة االيجابية
عل ��ى الم�سي ��رة التاريخية لتل ��ك المجتمعات
وعلى دول العالم ،فالحديث يدور عن �إمكانية
تحقيق ال�شعارات والأه ��داف والأحالم التي
طرحتها تلك الحركات.
لق ��د رك ��زت غالبي ��ة الح ��ركات الت ��ي دع ��ت
ال ��ى �إر�س ��اء مجتم ��ع العدالة والم�س ��اواة او
اال�شتراكية قديمه ��ا وحديثها ،باال�سا�س على
نقد االنظمة اال�ستغاللي ��ة والتع�سفية القائمة
وتحليله ��ا به ��ذا الق ��در �أو ذاك ،ولكنها طبّقت
م�شاري ��ع ل ��م يحالفها الحظ ف ��ي النجاح لعدم
واقعيته ��ا ون�ض ��وج عوام ��ل نجاحه ��ا .وال
ي�سعفن ��ا المج ��ال هن ��ا ك ��ي ن�شي ��ر بالتف�صيل
ال ��ى المفكري ��ن الذي ��ن حملوا ه ��ذا اللواء في
الع�ص ��ور الخوال ��ي �أو �أولئ ��ك الذي ��ن رفعوا
ل ��واء ا�شتراكي ��ة م ��ا قب ��ل المارك�سي ��ة والتي
تط ��رق اليها البي ��ان ال�شيوع ��ي كاال�شتراكية
الرجعي ��ة �أو االقطاعي ��ة �أو ا�شتراكي ��ة
البرجوازي ��ة ال�صغي ��رة �أو المحافظ ��ة او
البرجوازي ��ة او الطوباوي ��ة� ،أو اال�شتراكي ��ة
االلمانية و"ال�صحيح ��ة" في القرنين التا�سع
ع�ش ��ر والع�شري ��ن .اال ان غالبي ��ة ه� ��ؤالء� ،إن
ل ��م يكن جميعهم ،لم يخرج ��وا في طروحاتهم
ع ��ن اط ��ار الدع ��وات االخالقي ��ة واالن�سانية،
�أو ف ��ي اق�صى الح ��االت اال�ش ��ارة الى مالمح
واتجاهات لتحقيق حلم المجتمع الجديد.
انن ��ا ل ��و ت�صفحن ��ا م ��ا �أبدع ��ه نب ��وغ كارل
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مارك� ��س عل ��ى �سبي ��ل المث ��ال ،لوجدن ��ا ان ��ه
ق ��د ق ��دم ف ��ي م�ؤلف ��ه ال�شهي ��ر "ر�أ� ��س المال"
خي ��ر ت�شريح لجوه ��ر الت�شكيل ��ة االقت�صادية
االجتماعي ��ة للر�أ�سمالي ��ة وو�ض ��ع الي ��د على
جوه ��ر اال�ستغ�ل�ال الر�أ�سمال ��ي وخ�صائ� ��ص
الر�أ�سمالي ��ة ،خا�ص ��ة ف ��ي الق ��رن التا�س ��ع
ع�ش ��ر .اال �إن م ��ا كتب ��ه كارل مارك� ��س ح ��ول
الت�شكيل ��ة االجتماعية االقت�صادي ��ة الجديدة
الأرق ��ى؛ �أي اال�شتراكي ��ة وال�شيوعي ��ة ،ل ��م
تتعد �صفح ��ات محددة ،ولم تتن ��اول مخطط ًا
متكام ًال وال م�شروع ًا لبن ��اء المجتمع الجديد
البال ��غ التعقي ��د ،ب ��ل مالمح فح�س ��ب .فكل ما
كتب ��ه كارل مارك�س وفردري ��ك انجلز لم يتعد
اال�ش ��ارات العام ��ة ح ��ول �سم ��ات المجتم ��ع
والدولة الجديدة ،م�ستفي ��د ًا من ف�شل تجربة
كومون ��ة باري� ��س .وقد �أ�ش ��ار كل من مارك�س
وانجلز بحق �آنذاك �إلى �أن ":هذه المهمة تقع
على عات ��ق االجيال التي �ستعي�ش ذلك النظام
و�ستك ��ون اذكى من ��ا "� .أما ف ��ي رو�سيا ،فقد
كان برنام ��ج البال�شف ��ة حت ��ى الم�ؤتم ��ر الذي
انعق ��د بعي ��د ا�ست�ل�ام البال�شف ��ة ال�سلط ��ة في
اكتوب ��ر  1917هو برنامج ث ��ورة ديمقراطية
ولي� ��س برنامج ��ا ا�شتراكي ��ا ،وه ��و البرنامج
نف�س ��ه ال ��ذي اق ��ر بعي ��د ف�ش ��ل ث ��ورة 1905
الديمقراطي ��ة ف ��ي ث ��ورة  1905الديمقراطية
في رو�سيا.
كم ��ا �إن الح ��زب البل�شف ��ي لم يكن ق ��د �صادق
بع ��د عل ��ى �شع ��ار ف .ليني ��ن "تحي ��ا الث ��ورة
اال�شتراكي ��ة" ،ه ��ذا ال�شع ��ار ال ��ذي رفعه بعد
عودت ��ه من المنفى في ني�س ��ان عام  1917في
محطة قطار فنلندا ف ��ي بتروغراد ،ثم �شرحه
بالتف�صي ��ل ف ��ي كرا�سه ال�شهي ��ر "مو�ضوعات
ني�س ��ان" .لق ��د اعتبرجيورج ��ي بليخان ��وف
هذه المو�ضوع ��ات "�ضرب ًا م ��ن الهذيان ،ف�إن
�شروط الث ��ورة اال�شتراكية غي ��ر متوفرة في
رو�سيا بعد".
�أكد ف .لينين ف ��ي "مو�ضوعات ني�سان" على
ن�ضوج قي ��ام الثورة اال�شتراكي ��ة في رو�سيا
و�ض ��رورة ال�شروع بها .ومن المعلوم ان هذا
ال�شعار ،كما �أ�سلفنا ،لم يدر�س او ي�صوب في
قيادة الحزب ،ناهيك ع ��ن الجمهرة الحزبية،
اال ع�شية تنفيذ الثورة ،حيث لم تتم الموافقة
عل ��ى ال�ش ��روع بالث ��ورة "اال�شتراكي ��ة" م ��ن
قب ��ل غالبي ��ة �أع�ض ��اء اللجن ��ة المركزية ومن
�ضمنه ��م �ستالي ��ن وكامينيي ��ف وزينوفييف،
والأخيري ��ن كتبا مقاالت علنية �صريحة حول
خط� ��أ ال�شروع بالثورة  .اال �إن ف .لينين هدد
باال�ستقال ��ة من قيادة الح ��زب في حالة رف�ض
قيادة الحزب لطروحاته وردد جملته ال�شهيرة
"انه لمن المبكر ال�شروع بالأم�س ،و�سنت�أخر
اذا �شرعن ��ا بها غد ًا" ،مما حدا بغالبية اع�ضاء
اللجنة المركزية القبول بطروحات ف .لينين
نظر ًا للمكان ��ة الكاريزماتية الت ��ي كان يتمتع
بها لينين داخل الحزب وحتى خارجه.
لق ��د ا�ستن ��دت مو�ضوع ��ات ني�س ��ان ال ��ى
ا�ستنتاج ��ات �سب ��ق و�أن تو�ص ��ل �إليه ��ا لينين
ف ��ي كتاب ��ه "االمبريالي ��ة اعل ��ى مراح ��ل
الر�أ�سمالية"(ع ��ام  ،)1916الت ��ي انط ��وت
عل ��ى �أول بي ��ان �صري ��ح عن ح ��رق المراحل،
عندم ��ا اعتب ��ر ليني ��ن ان "االمبريالي ��ة ه ��ي
ع�شية الثورة اال�شتراكي ��ة ،وهي الر�أ�سمالية
المتعفن ��ة ،وان االحت ��كار ي� ��ؤدي ال ��ى زوال
بواعث التقدم التكنولوج ��ي بل واي تقدم".
ولكن هذه النبوءة لم تتحقق لحد هذا اليوم.
فالر�أ�سمالية مازالت لديها القدرة على تجديد
نف�سها وتف ��ادي �أزماتها الدوري ��ة المتالحقة،
و�س ��وف لن تنه ��ار بي ��ن ليل ��ة و�ضحاها رغم

�أزماته ��ا وم�آزقه ��ا ،ف�إنهياره ��ا يحت ��اج  ،كم ��ا
يب ��دو� ،إلى مرور ع ��دة �أجي ��ال عندما تتحول
الر�أ�سمالي ��ة �إلى ت�شكيل ��ة معرقلة فع ًال لتطور
القوى المنتجة والعالقات االنتاجية.
لم يك ��ن لدى الحزب البل�شف ��ي في ذلك الوقت
�أي ت�ص ��ور او �أي مخطط متكامل او م�شروع
لبناء اال�شتراكي ��ة في رو�سيا المتخلفة �سوى
ب�ضع مقاالت كتبها لينين بعد انت�صار الثورة
فمق ��االت ليني ��ن ح ��ول ه ��ذا الأم ��ر الجدي ال
تتعدى ب�ضع �صفحات ،ومن يطلع عليها اليوم
يرى انها ال ت�شكل اال بحث ًا مبت�سر ًا حول بناء
هذا المجتمع البالغ التعقيد .ولقد تراجع ف.
ليني ��ن عن هذه المق ��االت واالج ��راءات التي
اتخذته ��ا ال�سلط ��ة ال�سوفييتي ��ة (ال�شيوعي ��ة
الع�سكري ��ة) الحق� � ًا بع ��د �شه ��ور ب�سب ��ب عدم
ا�ستجابته ��ا لحاج ��ة تطور الب�ل�اد التي كانت
تم ��ر ب�أزم ��ة اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة عميق ��ة
خانقة .فال�شيوعي ��ة الع�سكرية وجهت �ضربة
لأه ��م �شعارات البال�شفة ح ��ول "حلف العمال
والفالحي ��ن" ،حي ��ث �أث ��ارت و�سط� � ًا وا�سع� � ًا
�ضد ه ��ذا النهج الذي �ألحق ال�ض ��رر بم�صالح
�أكثري ��ة ال�س ��كان؛ �أي الفالحي ��ن ،ودفعهم في
الكثي ��ر من الأحيان �إلى خو� ��ض االنتفا�ضات
الفالحية �ضد ال�سلط ��ة ال�سوفييتية .ففي عام
� 1920إندلعت انتفا�ضة الفالحين المطالبين
بالأر�ض �ضد �سيا�سة التعاونيات التي �أعلنها
البال�شف ��ة ف ��ي محافظ ��ة تنب ��وف ،و�ش ��ارك
فيه ��ا بي ��ن � 70-65أل ��ف فالح م ��ن الفالحين.
وتعر�ض ��ت االنتفا�ض ��ة �إل ��ى القم ��ع عل ��ى ي ��د
وحدات الجي� ��ش الأحمر وراح �ضحيتها �أكثر
م ��ن  5500ف�ل�اح رو�سي .ولم تك ��ن انتفا�ضة
بحّ ��ارة القاع ��دة الع�سكري ��ة البحري ��ة ف ��ي
غرون�شت ��اد ف ��ي �آذار ع ��ام  1921بمع ��زل عن
مطال ��ب الفالحي ��ن بتوزيع الأر� ��ض .فقد قدم
المنتف�ض ��ون خم�س ��ة ع�شر مطلب� � ًا ومن بينها
المطالب ��ة بالتخلي عن فر� ��ض التعاونية على
الفالحي ��ن بالإكراه وتحري ��ر جميع ال�سجناء

المعار�ضين لفر�ض التعاونية في الريف.
وعل ��ى ذكر �سيا�سة "الني ��ب" ،والتي اقترحها
ف .لينين بعد التخلي عن �سيا�سة "ال�شيوعية
الع�سكري ��ة" ،ف�إنه ��ا تمث ��ل عودة الح ��زب الى
برنام ��ج التح ��ول الديمقراطي لم ��ا قبل ثورة
اكتوبر ،وهي م�سعى لأ�ضفاء �شكل من �أ�شكال
ر�سمل ��ة االقت�ص ��اد ال�سوفييت ��ي ال�ض ��روري
والتوج ��ه �ص ��وب اقت�صاد ال�س ��وق الذي طال
الفالحي ��ن والتج ��ار والمنتجي ��ن ال�صغ ��ار.
لق ��د اعتب ��ر لينين بح ��ق �إن �سيا�س ��ة "النيب"
�ستحت ��اج �إل ��ى فترة تمت ��د طوي�ل�ا ولمراحل
عديدة ال يمكن تحديدها .وبذلك تراجع لينين
ع ��ن �سيا�س ��ة القف ��ز عل ��ى المراح ��ل وحرقها،
وتعار� ��ض موقف ��ه ه ��ذا م ��ع موق ��ف التي ��ار
المتط ��رف المتم�س ��ك بنهج ح ��رق المراحل و
"الث ��ورة الدائمة" وتجاه ��ل م�سيرة التطور
المو�ضوع ��ي للمجتمع ��ات الب�شري ��ة .اال �أن
�سيا�س ��ة "الني ��ب" تعث ��رت ول ��م يكت ��ب له ��ا
اال�ستمراري ��ة كم ��ا �أك ��د ليني ��ن وانهي ��ت بعد
رحيل ف .لينين .كما �أن لينين وفي �آخر �أيامه
تراج ��ع حتى ع ��ن طاب ��ع الث ��ورة اال�شتراكي
لأكتوبر .ففي ر�سالة وجهها �إلى �سوخانوف،
ع�ض ��و �سوفييت بتروغراد ،في  16من كانون
الثاني ع ��ام  1923قال فيه ��ا ":بالرغم من �أن
رو�سيا لم تكن م�ستع ��دة اقت�صادي ًا لثورة� ،إ ّال
�أن تداعي ��ات الح ��رب الأمبريالي ��ة والحما�س
ال ��ذي �س ��اد في الب�ل�اد زادا من ت�أه ��ب رو�سيا
لثورة فالحية".
لقد كان من الممكن ان ي�ستمر العمل ب�سيا�سة
"الني ��ب" لبن ��اء الب�ل�اد عبر بن ��اء �أنماط من
الر�أ�سمالي ��ة وتطوي ��ق �سلبياته ��ا ال ��ى الح ��د
الممك ��ن ،ث ��م التراك ��م التدريج ��ي لعنا�ص ��ر
واركان اال�شتراكي ��ة دون ان ينته ��ي النظ ��ام
ال�سوفييت ��ي الى هذه النهاي ��ة الم�أ�ساوية في
الت�سعيني ��ات ،ودون ان ت�ضي ��ع �سن ��وات من
الفر� ��ص لبناء البل ��د .ولكن في ج ��و التط ّرف
ال ��ذي طغ ��ى عل ��ى الح ��زب� ،أخ ��ذ �ستالي ��ن

كما انجذبت �أو�ساط �أو�سع من الجماهير �صوب البال�شفة ب�سبب رفعه �شعار "ال�سلم والخبز" في ظل المجاعة
التي كانت تع�صف برو�سيا� .إن كل هذه ال�شعارات الديمقراطية التي طرحها البال�شفة لم تكن ذات م�ضمون
ا�شتراكي ،وقد جذبت جماهير الجنود والعمال والفالحين على وجه الخ�صو�ص �صوب البال�شفة ،وهو ما
ت�ؤكده الوثائق التاريخية ال�سوفييتية نف�سها
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( فمن بدله بعدما �سمعه ف�إمنا �إثمه على الذين
يبدلونه �إن اهلل �سميع عليم) �صدق اهلل العظيم

اعـــالن
ك�سر قرار
اس��تنادا ً لقان��ون املزاي��دات و املناقصات اخلاص��ة باالوقاف
املرقم  45لس��نة  1969نظرا ً حلصول كسر قرار على إحالة
القطع��ة الزراعية املرقمة (  ) 7905/18الدورة  /حي اس��يا
ق��رب جامع حامت الس��عدون والبالغة مس��احتها (  89دومنا ً
عدا القطع املس��تغلة من قبل املولدات التي مت استحصال
املوافقات االصولية على ابقائهم) .
تعلن هيئة ادارة واس��تثمار اموال الوقف الس��ني عن إعادة
إج��راء املزايدة العلنية ف��ي ديوان الوقف الس��ني  /القاعة
املركزية في منطقة السبع ابكار في الساعة احلادية عشرة
صباح يوم اخلمي��س املواف��ق  2017/11/16لتأجير القطعة
أعاله فعلى الراغبني باالش��تراك ف��ي املزايدة مراجعة ديوان

كلي� � ًا بالتنظي ��رات المتطرف ��ة لغريم ��ه لي ��ون
تروت�سكي ،ل ُتزرع ف ��ي البالد كل بذور انهيار
النظام الحق ًا ،والذي تنب�أ به حتى تروت�سكي
قب ��ل اغتياله في �آخر م�ؤلف ل ��ه وهو "الثورة
المغ ��دورة" في عام  .1937ان �سيا�سة النيب
لي�ست عبارة عن برنام ��ج اقت�صادي فح�سب،
ب ��ل ه ��ي خط ��وات �سيا�سي ��ة �أراده ��ا ليني ��ن
لتجنيب البالد العنف والف�ساد والبيروقرطية
وتطويقه ��ا والتي ت�صاعدت ب�شكل مريع ،مما
دفع لينين الى التعبير عن مخاوفه منها حيث
قال�":ستتحول الدولة البروليتارية الى دولة
مطليّة باللون االحمر".
لقد ح ّذر ا�شتراكيون بارزون رو�س من خطر
اق ��دام البال�شفة عل ��ى ا�ست�ل�ام ال�سلطة ورفع
�شع ��ار الثورة اال�شتراكي ��ة ،ومنهم جيورجي
بليخان ��وف ال ��ذي يع ��د "الداعي ��ة الأول
للمارك�سي ��ة ف ��ي رو�سيا" .فقد كت ��ب مقالة في
جري ��دة الوحدة في  28اكتوب ��ر عام  1917؛
�أي بع ��د ايام من انت�صار الثورة تحت عنوان
"ر�سالة مفتوح ��ة الى عمال بتروغراد" جاء
فيها":ان ��ا ا�شعر بالخيبة لم ��ا وقع من احداث
ف ��ي االي ��ام االخي ��رة ،ال لأنن ��ي ال ارغ ��ب في
انت�صار الطبق ��ة العاملة في رو�سيا ،فقد كنت
ادعو لها بكل ما �أخت ��زن في اعماقي من قوة.
لك ��ن علين ��ا ان ن�ستذكر مالحظ ��ة �أنجلز التي
يق ��ول فيها":انه ��ا لم�أ�س ��اة ت�أريخي ��ة للطبقة
العامل ��ة عندما تنتزع ال�سلط ��ة ال�سيا�سية في
وق ��ت لي�ست مهي�أة لها بع ��د" .ان من �ش�أن ذلك
ان يلزمه ��ا بالتراجع الى ال ��وراء عن المواقع
الت ��ي احرزتها ف ��ي �شب ��اط و�آذار م ��ن ال�سنة
الحالي ��ة .وكان انجلز قد تح ��دث عن الم�صير
الم�أ�ساوي لثورة غي ��ر نا�ضجة او قادرة على
�ضمان �سيطرة الطبقة التي تمثلها�....إذ يجد
الم ��رء نف�سه في م� ��أزق ،لأن ما يجب ان يفعله
ال يمكن ان ينجح ،وبالتالي ف�إن الحزب الذي
ي�ض ��ع نف�سه في مو�ضع كه ��ذا �سائر حتم ًا الى
الهالك".

الهيئة مستصحبني معهم هوية األحوال املدنية وشهادة
اجلنس��ية العراقية وبطاقة الس��كن و البطاقة التموينية
أصلية و مصورة وتأييد س��كن مع صك مصدق من مصرف
الرافدي��ن ممغنط ويحتوي على ختم حراري ألمر ( هيئة ادارة
واس��تثمار ام��وال الوقف الس��ني ) بالتأمين��ات القانونية
البالغة  %20من أصل الب��دل البالغ (  )204,700,000مائتان
واربع��ة ماليني وس��بعمائة أل��ف دينار ويكون االس��تخدام
جتاريا ً بدون مشيدات فعلى من ترسو عليه املزايدة دفع بدل
اإليجار الس��نوي صفقة واحدة م��ع مالحظة املادة ( )18من
نظام املزايدات واملناقصات التي منعت املسؤولني واملوظفني
ف��ي دوائر األوق��اف وأقاربهم حتى الدرج��ة الرابعة وكذلك
املدينني جلهة الوقف من االشتراك باملزايدة.

املدير العام

اعـــالن
ك�سر قرار

اقتحام الق�صر ال�شتوي
في اكتوبر عام 1917
يط ��رح بع� ��ض الباحثي ��ن ف ��ي مو�ضوع ��ة
ث ��ورة اكتوب ��ر المقول ��ة التالية":لق ��د �شاءت
الظ ��روف التاريخي ��ة ان تق ��وم �أول تجرب ��ة
لبن ��اء اال�شتراكي ��ة ف ��ي بل ��د ن�ضج ��ت في ��ه
ال�ش ��روط ال�سيا�سي ��ة م ��ن دون ان يمتل ��ك،
ب�سب ��ب من �ضع ��ف تط ��ور الر�أ�سمالي ��ة فيه،
�أي القاع ��دة المادية المتقدم ��ة التي اعتبرها
مارك� ��س �شرط ًا النت�ص ��ار اال�شتراكية في بلد
من البل ��دان" .فاذا كان مارك� ��س قد اعتبر ان
القاع ��دة المادي ��ة المتقدمة ه ��ي اال�سا�س في
انت�صار اال�شتراكية ،فهو جواب كاف لتعليل
ف�ش ��ل �أية محاولة للثورة ف ��ي بلد غير نا�ضج
ف ��ي قاعدته المادية لالنتقال �إلى مرحلة �أرقى
من تطور المجتم ��ع ،اقت�صادي ًا وتكنولوجي ًا
وثقافي ًا وديمقراطي ًا وف ��ي البناء ال�سيا�سي.
فالحديث عن ن�ض ��ج ال�شروط ال�سيا�سية� ،أي
البناء الفوقي يتعار� ��ض مع ما يطرحه رواد
االقت�ص ��اد ال�سيا�س ��ي م ��ن ان البن ��اء الفوقي
هو انعكا�س للقاع ��دة االقت�صادية والتي هي
اال�سا� ��س ف ��ي تبل ��ور البناء الفوق ��ي .الفكرة
الم�شار اليه ��ا �أعاله تقلب االم ��ور ر�أ�س ًا على
عقب ،وتجعل من البناء الفوقي هو اال�سا�س
وتجع ��ل القاع ��دة خا�ضع ��ة للبن ��اء الفوق ��ي.
بالطب ��ع ال يمك ��ن �إلغاء ذلك الت�أثي ��ر المتبادل
ال ��ذي يبدي ��ه البناء الفوقي عل ��ى القاعدة في
�سيرورته ��ا .وف ��ي الواق ��ع عن ��د الحديث عن
ن�ض ��وج ال�ش ��روط ال�سيا�سي ��ة ف ��ي رو�سي ��ا،
يمك ��ن الحدي ��ث تحدي ��د ًا ع ��ن تعاظ ��م مكانة
الحزب البل�شف ��ي و�شعبية �شعاراته المتمثلة
بالدرج ��ة الأول ��ى ب�شعاره ال ��ذي رفعه حول
"ال�سل ��م والأر� ��ض للفالحي ��ن وح ��ق تقرير
الم�صي ��ر لل�شع ��وب الخا�ضع ��ة لرو�سي ��ا"،
وه ��ي �شعارات ال تنطوي على الدعوة لثورة
ا�شتراكي ��ة .لقد �أدى رفع ه ��ذه ال�شعارات من
قب ��ل البال�شفة �إل ��ى تعاظم ر�صي ��ده ال�شعبي
بعد انت�صار ثورة ال�شعب الرو�سي في �شباط
عام  1917التي �أطاحت بالنظام القي�صري.
ولك ��ن على الرغم من تعاظم �شعبية البال�شفة
خا�ص ��ة بين العمال والفالحين� ،إ ّال �أن ر�صيد
الح ��زب البل�شف ��ي ف ��ي الجمعي ��ة الت�أ�سي�سية
المنتخب ��ة بع ��د ث ��ورة �شب ��اط بقي مح ��دود ًا
ب�سبب قلة ع ��دد مندوبيه قيا�س ًا �إلى االحزاب
االخرى ومن �ضمنهم المنا�شفة.
وبقي ��ت ه ��ذه الن�سب ��ة متوا�ضع ��ة حت ��ى حل
الجمعي ��ة الت�أ�سي�سي ��ة بع ��د ث ��ورة اكتوب ��ر
ع ��ام  .1917كم ��ا ان ع ��دد مقاع ��د الح ��زب
ف ��ي ال�سوفيت ��ات كان اق ��ل بكثير م ��ن مقاعد
المنا�شف ��ة واال�شتراكيي ��ن الثوريي ��ن
والفو�ضويي ��ن حت ��ى حزي ��ران ع ��ام .1917
�إن م ��ا جرى بعد ثورة �شب ��اط  ،1917هو ان
غالبية االحزاب الرو�سية �سواء في الجمعية
الت�أ�سي�سية او ف ��ي ال�سوفيتات ،وخا�صة في
الحكوم ��ة الم�ؤقت ��ة االئتالفي ��ة الت ��ي �أعلنت
النفي ��ر العام وا�ستئناف العمليات الع�سكرية
عل ��ى الجبه ��ة الألمانية ،وبذل ��ك رف�ضت على
الأخ�ص �شع ��ار ال�سالم ووق ��ف الحرب الذي
طرح ��ه البال�شفة ،ه ��ذا ال�شعار ال ��ذي طالبت
ب ��ه غالبية الجماهي ��ر ال�شعبي ��ة التي اكتوت
بلهي ��ب الح ��رب العالمي ��ة الأول ��ى ،مم ��ا ادى
الى انتق ��ال العديد من مندوب ��ي ال�سوفيتات
ل�صالح البال�شفة وخا�صة مندوبي �سوفيتات
الجي� ��ش واال�سط ��ول الذي ��ن ذاق ��وا الفاق ��ة
والحرم ��ان والقت ��ل والدم ��ار ج ��راء الحرب
العالمي ��ة المدم ��رة .وي�شي ��ر الكات ��ب �صالح
يا�س ��ر ف ��ي بحث ��ه "الذك ��رى المئوي ��ة لثورة

اكتوبر اال�شتراكية العظمى" �إلى الحالة التي
عا�شها المجتمع الرو�سي والتي �أدت �إلى ذلك
الغليان الثوري قائ ًال":في بداية عام ،1917
كان م ��ا يق ��ارب  16ملي ��ون ن�سم ��ة يخدمون
في الجي� ��ش ،مما �أدى الى نق� ��ص في الأيدي
العامل ��ة ف ��ي الريف .وظ ّل زه ��اء ثلث ()3/1
ا�سر الفالحين بال رجال ،وتناق�ص مح�صول
الحب ��وب الرئي�سي ��ة ب�شكل كبي ��ر مقارنة مع
فت ��رة ما قب ��ل الح ��رب ،كما تقل�ص ��ت م�ساحة
الأر� ��ض المزروع ��ة .وبالمقاب ��ل تفاقم ��ت
المديوني ��ة الخارجية لرو�سيا مم ��ا �أدى الى
زي ��ادة تبعيته ��ا المالي ��ة لل ��دول الأجنبي ��ة".
�إن ت ��ردد ال�سلطتي ��ن الت�شريعي ��ة والتنفيذية
(الحكومة الم�ؤقتة) في اعالن ا�صالح زراعي
يوزع االر�ض على "الموزيك" والق�ضاء كلي ًا
عل ��ى نظام القنانة في رو�سيا والذي �شرع به
رئي� ��س ال ��وزراء اال�صالح ��ي الرو�س ��ي بيتر
�أركاديفيت� ��ش �ستوليبين ،ق ��اد و�سط ًا وا�سع ًا
من الفالحين المعدمين نحو البال�شفة الذين
غيروا برنامجهم الزراع ��ي ،واعلنوا تبنيهم
لبرنام ��ج اال�شتراكيي ��ن الثوريي ��ن القا�ض ��ي
بتوزي ��ع االر� ��ض عل ��ى الفالحي ��ن الفق ��راء
ولي� ��س ت�أمي ��م االر� ��ض ال ��ذي طبق م ��ن قبل
البال�شفة الحق ًا بعد ثورة �إكتوبر� .أ�ضف الى
ذلك كان الحزب البل�شفي في طليعة من طالب
بحق تقري ��ر الم�صير للقومي ��ات الم�ضطهدة
غير الرو�سية ،مم ��ا عزز الى حد ما من مكانة
الح ��زب ف ��ي المناط ��ق القومي ��ة الخا�ضع ��ة
لالمبراطوري ��ة الرو�سي ��ة التي ل ��م تكن الأمة
الرو�سي ��ة الم�سيط ��رة ت�ؤل ��ف ف ��ي تركيب ��ة
الب�ل�اد �س ��وى  .% 42فلم تك ��ن البورجوازية
الليبرالي ��ة الرو�سية بعد ث ��ورة �شباط تريد،
ال ف ��ي الم�س�أل ��ة القومي ��ة وال ف ��ي الم�س�أل ��ة
الزراعي ��ة� ،أن تتجاوز بع� ��ض التخفيفات في
نظام اال�ضطه ��اد والعن ��ف والتمييز القومي
والطبق ��ي .وقد �سارع ��ت حكومة ميليوكوف
وكيرن�سكي "الديموقراطية" بعد ثورة �شباط
 ،1917الت ��ي تعك�س م�صال ��ح البورجوازية
والبيروقراطي ��ة ،خالل الأ�شه ��ر الثمانية من
وجودها� ،إلى �إفهام الأمم الم�ضطهدة موقفها
الراف ��ظ بقوله ��ا بال�ضبط" :لن تنال ��وا اال ما
�ستنتزعونه بالقوة".
كم ��ا انجذب ��ت �أو�ساط �أو�سع م ��ن الجماهير
�ص ��وب البال�شفة ب�سبب رفع ��ه �شعار "ال�سلم
والخبز" في ظل المجاعة التي كانت تع�صف
برو�سيا� .إن كل هذه ال�شعارات الديمقراطية
الت ��ي طرحها البال�شفة ل ��م تكن ذات م�ضمون
ا�شتراك ��ي ،وق ��د جذب ��ت جماهي ��ر الجن ��ود
والعم ��ال والفالحين على وج ��ه الخ�صو�ص
�ص ��وب البال�شف ��ة ،وهو م ��ا ت�ؤك ��ده الوثائق
التاريخي ��ة ال�سوفييتي ��ة نف�سه ��ا .ول ��م يك ��ن
�شع ��ار اال�شتراكي ��ة مطروح� � ًا عل ��ى نط ��اق
وا�س ��ع ف ��ي المجتم ��ع باال�سا� ��س ،ب ��ل كانت
�شع ��ارات ال�سل ��م والأر� ��ض والخب ��ز وح ��ل
الم�شكلة القومية هي ال�شعارات التي تمتعت
بال�شعبي ��ة ،وه ��و �سر تعاظم نف ��وذ البال�شفة
ف ��ي �صف ��وف الجي� ��ش واال�سط ��ول ،ا�ضاف ��ة
ال ��ى تعزز مكانتهم الطبيعية في المحت�شدات
العمالي ��ة �أو بي ��ن الفالحي ��ن الفق ��راء ب�سبب
تبن ��ي البال�شفة له ��ذه ال�شع ��ارات .ولكن مع
ذل ��ك ،ف�إن كل ذلك الر�صي ��د ال�شعبي للبال�شفة
ل ��م ي�ش ��كل بم�ضمون ��ه "الحرك ��ة الواعي ��ة
الم�ستقل ��ة للأكثري ��ة ال�ساحق ��ة" ،كم ��ا ي�شير
�إليها مارك�س ،ك�شرط النجاز ثورة اجتماعية
ت�سعى لتحقيق الم�ساواة والعدالة في توزيع
الثروة وبناء مجتمع خال من اال�ستغالل.
(يتبع)

( فمن بدله بعدما �سمعه ف�إمنا �إثمه على الذين
يبدلونه �إن اهلل �سميع عليم) �صدق اهلل العظيم

اس��تنادا ً لقانون املزاي��دات و املناقصات اخلاص��ة باالوقاف
املرقم  45لسنة  1969نظرا ً حلصول كسر قرار على إحالة
ج��زء من القطع��ة الزراعي��ة املرقم��ة ( 284م )3كرد علي
لطري��ق دلي عباس /ديالى والبالغة مس��احتها (  7دومن و
 5اولك )  .تعلن هيئة ادارة واس��تثمار اموال الوقف السني
عن إع��ادة إجراء املزايدة العلنية في ديوان الوقف الس��ني
 /القاعة املركزية في منطقة الس��بع ابكار في الس��اعة
احلادية عش��رة صباح ي��وم اخلميس املواف��ق 2017/11/16
لتأجير القطعة أعاله فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة
مراجعة ديوان الهيئة مس��تصحبني معهم هوية األحوال

املدني��ة وش��هادة اجلنس��ية العراقية وبطاقة الس��كن و
البطاقة التموينية أصلية و مصورة وتأييد سكن مع صك
مص��دق من مص��رف الرافدين ممغنط ويحت��وي على ختم
حراري ألمر ( هيئة ادارة واس��تثمار اموال الوقف الس��ني )
بالتأمين��ات القانونية البالغة  %20م��ن أصل البدل البالغ
(  )14,375,000اربع��ة عش��ر مليون �ا ً وثالثمائة وخمس��ة
وس��بعون ألف دينار وعلى من ترسو عليه املزايدة دفع بدل
اإليجار الس��نوي صفقة واح��دة مع مالحظة امل��ادة ()18
م��ن نظ��ام املزايدات واملناقص��ات التي منعت املس��ؤولني
واملوظفني في دوائر األوقاف وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة
وكذلك املدينني جلهة الوقف من االشتراك باملزايدة.

املدير العام

