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 سالم كبة
 

فل  القالاعين الصلاا واي  ل  اقتصلادية صلال  ينحدر اليسار الجديد من مجموعات مثقفة تمثل  م   
التلثثير الالال  ،ولهلا وكذلك ميادين التعهدات والمقاويت والتجارةوالمنظمات غير الحكومية والصيرية،

القديملة منلذ (والاريل  الثالل  منتصل  الاريل )لسياسلاتوكان الواجهة العصلرية !ف  جموع الشاياة
دروب المتا للة واللين رفللش ايشللتراكية القابمللة سللااقا ،متثرجحللا ورااافلل  عشللرين ات القللرن اليسللتين

الاوااويلللة محلل  ايشلللتراكية وعملللا  الثوريللة الفوضلللوية محلل  ايعالللر اتصللاذ حلل   والفوضللو واي
ثمللرة مصللاش التناقضللات ألنلل   يديولوجيتلل ميلل ة آالتصللاا النظللر  مللن السللمات الم وكللان!الع ميللة

شللاعة انتفللاح الحاجللة ل نضللا  الااقلل  ومحاولللة ت ييلل  الجللو ر الااقلل  امن مظللا ر  ،والرأسللمالية
 اح الجهد ايجتماع  النشليا فل  اواذر مشاعر اليثس والعاثية  ،ل عم يات الت  تثصذ مجرا ا ف  العال

 !ةوالعولم ات الدوليةالنضا  ضد ايحتكار
لليس وسلايا توفيقيلا   ا،و و يدع  انل  اريقل"الاري  الثال "كان اناون  غيدن  من اار  منظر     

اين الرأسمالية وايشتراكية اقدر ما  و محاولة لتجاو  وتصا  الثنابيات ايستقاااية السلااقة ل حلرب 
لتق يد  وتدص  الدوللة و و اذلك عرش نيات  الاياة الساذجة كون  فاع  صير يتجاو  اليسار ا!الااردة

ليللات اقتصللاد السللو  وفلل  الماللدأ آفلل  الحيللاة ايجتمااقتصللادية ويتجللاو  اليمللين المحللافظ المتمسللك ا
علن العداللة ايجتماعيلة عالر تانيل  (الاري  الثال )يتص وو!(دع  يعم ،دع  يمر)ال يارال  الك سيك 

تند ع و حرية السو  والتجلارة وفلت    يسايديولوجيا عن ايقتصاد الحاس  يقتصاد السو  ون ع اآ
الانلك )ملا يتانلا  اليلو  الثلالو  العولميلات  الرأسلمال الحدود وتق يا دور الدوللة فل  ايقتصلاد و لذا 

استنسللال ل قتصللاديات الرأسللمالية ا  انلل  (الللدول  وصللندو  النقللد الللدول  ومنظمللة التجللارة العالميللة
فل  قااعلات اساسلية وفل   ايقتصلاداتلدص  الدوللة  مية ها ي تنكر امناقالت  نفسها ووف   المتاورة

ويادو أن تان  القي  المدنية العالمية والقضلية ايجتماعيلة وحمايلة الايبلة والمسلاواة الين .فترات محددة
ن اي ،االقاسل  المشلترك ل اريل  الثالل  ملس اليسلاركلان ر لاب والتالر  الرج  والمرأة ومكافحة اي
دومللا  نحللو يمللين  تتجهللالاريلل  الثاللل   للو مللا ميلل   للذ  الحركللة التلل  المللوت الاالل ح ل يسللار فلل  ا

 !الوسا
فدولة ،المسللتفح ة نصللا  الح للو  ايجتماعيللة التناقضللاتاي ت يلل  سياسللات منتصلل  الاريلل  او    

و للا  ايوتراللك تعقللد و!الانللاحةميركيللة ظللا رة متناقضللة تعكللس الفوضللو الرأسللمالية الرصللاح العللا  اي
سل وب المنللاورة السياسللية وايجتماعيلة  للو الللذ  وا.فلل  سلاي  التقللد  ايجتمللاع صل حية النضللا  اي

اللل   تعايلللر ال ياراليلللة ع لللو الرأسلللمالية مثللل  ا ميللل  السياسلللة ايجتماعيلللة فللل  اليلللرب الرأسلللمال 
فل  مواجهلة التنظيملات التعمد و!لو جديدة فمتجددةاف  ت وي  ال يارالية من ديمقرااية والتفنن !نفسها

المنظملات غيلر الحكوميلة فل  الحركللات الر رفللس شلثن ع الديمقراايلة وايجتماعيلة التق يديلةالمهنيلة و
تللارة وتسلييس كاملل  الحركللات ايجتماعيلة و رع الوشللابة ايصلافابية المعرق للة داص هللا  ايجتماعيلة

تلارة وكلا  جملا   ونشر الن عات الضارة الت  تلسح لكفاحهلا ايجتملاع  العلاد  وعرق تل  وتحجيمل 
 !س تارة اصرىالجمي
اواصللر القللرن العشللرين اي ان  الفوضللوية والتروتسللكيةمللن قالل   تنتعشللافلل  سلل ة اليسللار الجديللد     

وملس نهلوش رااالة اللدو  المسلتق ة ع لو انقلاش ايتحلاد السلوفييت   واداية القرن الواحد والعشلرين
 ايعللة المعرفيللة مللس قلايضللا  توسللس مفهللو  اليسللار الجديللد واللات ي شللرواصتفللاح المعسللكر ايشللتراك  

ايرادويلة المنف تلة ومس ،اليسلار الك سليك  ل شلتراكية القابملة سلااقا وا  يسار القدي الجمود العقابد  ل



الحجلللب والتمييللل  المع وملللات  والضللليوا ايداريلللة والالللرد ووالعسللل  ومحاصلللرة  الديمقراايلللة 
وسلليادة سللر  ل م يللين التهجيللر القوشلليوع الجمللاع  مللن العملل  والمماحكللات واير للاب الشللمول  

ا احللة رواد التاللور الحضللار  عللن مراكلل  القيللادة واتصللاذ القللرار ليحلل  مح هلل  جهلل ح والعسللكرة 
الحللل ب الحلللاك  واقرالللاح واصلللدقاح الااغيلللة ملللن محترفللل  التجسلللس ذو  اللللويح الما للل  لرملللو  

ة التللللدص  االحيللللاة الشصصللللية ل نللللاس وصللللياغة عقلللل  وضللللمير المللللواان وال املللل  االااعللللالنظا ،
تحو  الم سسات الو مقلرات ل ص يلا الح ايلة ولجلان التحقيل  واوكلار ل تجسلس وايعتقلا  و،والويح

راح اللدي مللن ان تكللون مراكلل  يقامللة النللدوات واللر  اآوالمصاللر السللر   وكتااللة تقللارير الوشللاية

اللويح القايعلة المعرفيلة ملس جعل  !صلر  اآأ  واللرآالرصينة واجواح المناظرة والحلوار واالداح اللر
ص قيللة المللواان ي الجللدارة والمعرفللة والقللدرة والتكللوين ي امعيللارل حلل ب الحللاك  والاابفللة القابللدة 

النظلللللر  والنضلللللة السياسللللل  والكفلللللاحة والسلللللجايا ايص قيلللللة والصلللللد  والن ا لللللة والتضلللللحية 
ود اعتمللاد منالل  الصللدفة والجمللوالتقايللس والتاسلليا وايعتااايللة  القايعللة المعرفيللة مللس!والااولللة

التعامل  اللواقع  ملس الظلا رات المترااالة اد   العقابد  ون عة ايستع ح ف  التصااب مس الجمهور
 !سيضاالمتفاع ة المتماسكة المتداص ة الموحدة المتناسقة المتناقضة كمدص  لتح ي  جو ر المو

شلتراكية ينملاذ  االمتضلررة ملن فشل  ك  القوى السياسلية وايجتماعيلة   يسار الجديدوانضمت ل    
املا فيهللا الكثيلر ملن ايحل اب الشلليوعية وايشلتراكية الديمقراايلة وايتحلادات العالميللة  سلااقا القابملة

 الحركلللة الشللليوعية اليللل  تو لللذا التحلللو  ايسلللتراتيج  لجلللث.ل شلللاياة والاللل ب والنقاالللات العماليلللة
 ليللة ايقتصللادية الجديلللدةال يارال حللد الممكللن مللن تلللثثيرات العولمللة المتوحشللة و واليسللارية العالميللة

الشلللل ون  جانللللب الدولللللة فلللل ممكللللن مللللن القلللل  اي تللللدص الالحللللد ايدنللللو و اتومللللتحقيلللل  حك"فلللل 
شلليوع الن عللة و الااالللة وتجنللب العمالللة الكام للةايسللتصفا  او السلليارة ع للو التضللص و،ايقتصادية
الف سلفة جلو ر )يلدةال يارالية ايقتصادية الجدوتتجا    ."دع  حرية السو و الصصصصةو ايسته كية

ألنهلا مسلتويات التالور ايقتصلاد  فل  األجل اح المصت فلة ملن العلال  (الرأسلمالية ايقتصلادية ل عولملة
رأسلما  اصلر  النظلر عملا الفرش حرية األسلوا  وحريلة التالاد  وضلمان حريلة حركلة تستهد  

مسلاواة فل  الع قلات حاللة علد  التكلاف  والوص   الوانية ات ت حق   ذ  السياسة من اضرار االصناع
  .الدولية
لقد انتق  التاريخ العالم  الو مستوى جديد اثر فش  نماذ  ايشلتراكية القابملة وايصلت   الحاصل     

اين قوى وعناصر ومكونات العم ية ايجتمااقتصادية،ف  نفس الوقت الذ  تستمر فيل  الثلورة الع ميلة 
نتلا  المظلا ر الااليلة الرجعيلة ومعل  ة مجتملس ايتجا لات والتكنولوجية فل  سلير ا جارفلة جميلس اي

للو درجلات تتلدف  فيهلا الصيلرات انتاجيلة العمل  اوتصل  .نات التكنيكيلةيصتراعات والتحسلوصاصة اي
  الديمقراايللة انتللا  والعملل  عاللر المجا فللة والماللاراة والماللادرة الجريبللة ويتحق  فلليش اي،الماديللة

نتلا  ميلادين التصلمي  وايالوشلابة المترااالة المتسلارعة ل وملس!كافلة ايصلعدة اثوسس مفا يمها ع لو
 كثللر مرونللةايشللد سللرعة واي نتللا فلل  انيللة ايالعميقللة التييللرات ووالتسللوي  اعضللها مللس اعللش 

الم كيللة األجتماعيللة لوسللاب  األنتللا  تاللدو فللثن  قتصللادوالتييللرات الانيويللة الواسللعة العميقللة فلل  اي
ألمس القريلللب الشلللرا األمثللل  ل تقلللد  الع مللل  والتكنوللللوج  موضلللوعيا ومناقيلللا اليلللو  كملللا  للل  الللا

والثلللللللورتين المع وماتيللللللللة ويظهلللللللر ج يلللللللا دور الثلللللللورة الع ميلللللللة التكنولوجيلللللللة .وايجتملللللللاع 
لو ميدان المع وماتيلة والصلدمات اف  نق  قوة العم  األساسية  (Control Revolution)والتحكمية

يتوللد الرا  ل لت  تضل  ااقلة المجتملس الذ نيلة والع ل جتماعية التصا   ذ  القوة م يجا من القوى اي
مللا ا.التراللة الصصللاة لتوسللس وتجللذير قااعللات اليسللار الجديللد،نتا جديللد مللن العللام ين فلل  عمللو  اي

ا ماتهلا الثلورة الع ميلة التكنولوجيلة فل  صلدمتها لتصفيل  ثملار لو تجنيد احتكارات العالمية فتسعو اي
عميل  التاعيلة وت نتاج  مس المتا اات الجديلدةولتكيي  جها  ا ايح ة ايجتمااقتصادية الدورية المستف

توسليس  نحلواللدو  الصلناعية الرأسلمالية  اي ملة الهيك يلةوتلدفس . التقنية والتكنولوجيلة ل ا لدان الناميلة



لياح القيلود التل  تحلد ملن انتقلا  الياح الحواج  الت  تق  ف  اري  التااد  التجار  الحر واالسو  و
  .ابما عن ايستثمار المرا دايموا  الااحثة  ر وس
شللتراكية ان احللد ا لل  مظللا ر ملث   الرأسللمالية اسللتي   تراجللس التجللارب اي نلا وجللب اسللتذكار     

ق  اي ملة الانيويلة الكلن التجرالة الع ميلة ت كلد تفل.ةلتثات انها الصيار الوحيد اما  الاشري وفش  اعضها
عن القضللاح ع للو اي مللات الدوريللة ،نجاحللات التكييلل  والتجديللد رغ ،الشللام ة ل رأسللمالية وعج  للا

ا  العكللس  للو ،ي يلل  ويسللقا القيمللة المضللمونية ي مللا  كمللا ان فشلل  تجراللة مللا او نمللوذ .المتتاليللة
 .فمضمون ايشتراكية اينسان  والديموقراا  م ه  ل شعوب من اج  المستقا  ايفض ،الس ي 

اسللب ع يهللا القللانون السللوفييت  اي للة نصلل  قللرن مللن اللل من ظلل  النشللر المع ومللات  جريمللة يح    
لوجيللا فلل   مللن سللتالين وصروتشللو  ونسللاة الللو مدرسللة ليسللنكو اسللتاذ الاي)سللادت فيلل  ال يسللنكوية

قابلد اجهل ة ايملن السلر   نسلاة اللو ايريل )ةيلوايرالسلاليب واي(وم دلة اكاديمية الع لو  فل  موسلكو
تا  الفلويذ والكونكريلت واللنفا والكثيلر ملن الملواد ايساسلية لقد تفو  السوفييت ف  ان(. من ستالين

ايصلرى صل   الثمانينلات اي ان الملواد ايلكترونيلة وسل س ايتصلايت الحديثلة قلد تحلدد دصولهلا الللو 
كمللا منعللت مللن النشللر واينتشللار .ايراضلل  السللوفيتية وكانللت تحللت اشللرا  اع للو الجهللات ايمنيللة

والمعلدات ايلكترونيلة الصاصلة االم سسلات ( PC)ةالشصصيحواسيب لاجه ة ايستنسال والفاكس وا
واينترنيللت والسلللت يت والهواتللل   والصللرابا الع ميلللة والتقنيلللة وايحصللاحات الديموغرافيلللة الدقيقلللة

تسليير  معلاار ،واثشلرا  ضلي  جدا القيلادة السلوفيتيةااقلة السياسلية الحاكملة واحكمت الفقد .الجوالة
قيلود ع لو اللتحك  المع وملات  الفلرس الجامحلة فل  الكلان رفلس ف.راضليهاثديلدة االسي  المع وملات  الج

لكن الص   ف  السيارة ع و الح قات التحكمية الربيسية ادى الو تلدمير حل ب السل اة ،الايريسترويكا
قاعت المع ومات كثمرة محظورة ف  ك   اوية وفل  عقلو  الجميلس فل  النصل  لقد !و ع عة الدولة
الللو الللا د معللدات ايذاعتللين المسللموعة والمربيللة الحديثللة  فجللثة تللدفقتلكن ،انينللاتالثللان  مللن الثم

مللن الفللويذ ضللع  انتللا   7891السللوفييت  عللا   دالقللد انللتة ايتحلل(. Multimedia)ةوالم تيميديلل
 52مقارنلة ملس (شصصل  حاسلوب)اي ان  ل  يمت ك ف   ذا  العلا  سلوى ملابت  الل  الوييات المتحدة
 .  الوييات المتحدةم يون جها  ف

وولدت ايوجلل  ،لوجيللة العللال  اسللماتهاوت التحكميللة والمع وماتيللة والع ميللة التكنالقللد ااعللت الثللور   
حراللان عالميتللان )المللوت والللدمار ال للذين ميلل ا تللاريخ العقللود ايصيللرةلوجيللا الحديثللة والكارثيللة ل تكن

نظمة الشلمولية واللدكتاتوريات الفاشلية اراريتان،  وسة نا ية،رعب ستالين ،ساا  التس   النوو ،اي
 يروشلليما والرعللب (..والعسللكرية،جنون حرالل  الص ية،الحللروب اي  يللة فلل  اوراللا وافريقيللا وآسلليا

الحواد  العرضللللية الصايللللرة ،النللللوو  والصللللراب والللللدمار الايبلللل  فلللل  العللللال  الصللللناع  المتقللللد 
،تشلرنوا  السلوفيتية 7818 فانيا سلنة النوويلة فل  وييلة انسل اتحواد  المحا)واينهيارات المفاجبة

 فوكوشللليما اليااانيلللة سلللنة،7891نفجلللار فللل  مسلللتودع كيميلللاو  فلل  سويسلللرة سلللنة اي،7891سللنة 
المشللس مللن مركلل  االل  فلل   731كميللة مللن السللي يو  المللواد المشللعة كحادثللة سللرقة تاسللرق،5177
مللن قالل  القللوات  DUتنفذ واسللتصدا  اليورانيللو  المسلل،،اينفاليللات الصدامية(...7891سللنة  الارا يلل 

  !5113و  7887ايمريكية ف  العرا  عا  
كارثللة اايعيللة (773)،وصلل   عقللود ث ثللة فقللا تشللير ايحصللابيات الللو حللدو 7881حتللو عللا     

شصصلللا وقت لللت (1285)فلللرد فللل  كللل  انحلللاح العال ،وا  كلللت الفيضلللانات(959838)سلللاات وفلللاة
،ايسللوأ وادى الللو 7811للل ا  الصللين عللا  وكللان  .فللردا(321588)ايعاصللير ايسللتوابية وحللد ا

 !ال  شصا(735)اينما دمر اعصار جنوب اني ديش وقت .ال  مواان(585)مقت 
كارثلة اايعيلة  313موجلات الحلرارة والالرودة ملن الين التسونام  وكانت ال ي   والفيضانات و   

شصا،وتضرر ما يقلرب ملن  581911كثر من الو وفاة ادت ف  مجم ها ا،5171مسج ة ف  عا  
وابلللة ا م يلللار دوير،وفقلللا لمركللل  احلللو  771تقلللدر انحلللو لحلللا  صسلللابر ام يلللون آصرين،و 519



 51كثلر ملن افل  صسلابر ا يلت قيمتهلا  وااكسلتانوقد تساات الكوار  الاايعية ف  الصلين .الكوار 
،وقعلت صملس ملن 5171 صل   علا و.شلصا 9211لو مقت  ما يقرب من اضافة م يار دوير،ااي

 !وحد ا روا  والس س والانية التحتية ف  قارة آسياشد الكوار  المدمرة من حي  الصسابر ف  ايا
 

 5171اكثر الكوار  تدميرا ف  عا  

 الوفيات الا د الشهر الحد 

يت ي ا كانون الثان   ل ا   222570 

 55736 روسيا تمو  و آب موجة حر

 2986 الصين نيسان  ل ا 

 1985 ااكستان تمو  و آب فيضانات

رض اانهيار   1765 الصين آب 

 1691 الصين ايار الو آب فيضانات

 562 شي   شااا  ل ا 

ندونيسياا تشرين ايو   ل ا   530 

 409 ايرو تمو  الو كانون ايو  موجة ارد

رض اانهيار  وغنداا شااا  و آذار   388 

 وابة الكوار امرك  احو  :المصدر

 
 جدو  احصاب  دول  مع ومات  عن الكوار  الاايعية المعاصرة ف  راس قرن

 

-11)الكوار  الاايعية اعوا 

7881) 

م يار )الصسابر ايقتصادية 

 (دوير

الضحايا 

 (آي )

عدد  

 ايحدا 

 1 838.2 12 ال ي  
 سنة/ ل ا 

 غير مقدر 59.1 غير مقدرة الاراكين

 ر مقدرغي 321.3 38 ايعاصير ايستوابية

 غير مقدر 1.1 21 الفيضانات

 غير مقدر غير مقدرة غير مقدرة الجفا 

 
 جدو  مقارن ل كوار  الصدامية االصراع العرا  ايسرابي   

 

التكالي   السنوات نماية الصراع
 (م يار دوير)التقرياية

ال  )الضحايا
 (نسمة

م يون )عدد المشردين
 (نسمة

: القس  ايو 
 الصارجية

 

 -91 اييرانية -يةالعراق
7899 

111 311 7 

-81 الص ية الثانية
7887 

751 51 7 



: القس  الثان  
 الداص ية

11-
7887 

311 51 7 

 -91 اينفا 
7899 

 521 7 

 8 111 7151  الصسابر ايجمالية

 -الصراع العرا 
 ايسرابي  

89-
7887 

511 311 3 

 
 جدو  مع ومات  عن الكوار  الاشرية ف  راس قرن

 

الكوار  الاشرية 
 7881 -11اعوا 

 عدد الكوار  ايالضحا الصسابر ايقتصادية م يار دوير

م يون  كتار من ( 7.1)تدمير  حراب  اليااات
تسرب النفا ع و اليااسة والاحار 
ويشم  التدمير العراق  عا  

7887 

ال  ف  حوش ( 21) غير مقدر
 المتوسا فقا

 7111  ان م يون( 3)تسرب  حواد  ناق ت النفا

حواد  آاار النفا 
 الاحرية

   ال  ان( 812)تسرب 

تدمير العرا  آاار 
 النفا الكويتية

 173  م يون ان( 9)تسرب 

 اويةيالحواد  النووية والترسانة النووية والكيم

عدد التجارب النووية 
حتو  7882منذ عا  

7881 

ف  ( 898/ )7979  
 تحت( 7358)الجو 

عدد الر وس 
النووية عا  الحراية 

7881 

أل  راس تعاد  (21)  
 أل ( 51)

ايصااح النووية 
الصايرة حتو عا  

7881 

  9 

التسرب الكيماو  
 الصناع 

 9 791 

اينفا  وايستصدا  
 الحرا  الكيمياو 

 غير معرو  521 

 
ن كلوار  الحلروب العظملو والمحلدودة فل  نفلس الفتلرة ومص فاتهلا مل اعل  و  اتضلمن الجلدتول     

وفل  مصلر .م يون قنا ة دون اااا  مفعولهلا(5)فف  فيتنا  تركت حوال .م يين القناا  غير المتفجرة
ورغ  المجهود الحرا  ي الت آي  ايليا  متو عة فل  ص لية السلويس وسليناح،اينما ااا لت اولنلدة 



املللا !قنا لللة وقذيفلللة(13213111)ليللل  ارضللل  و(78988111)مفعلللو   7882وحلللد ا منلللذ علللا  
ات الحروب الص يجية ف  ميا  الص ية العرا  وشا العرب وداص  ايراضل  العراقيلة واييرانيلة مص ف

 !والكويتية فحد  وي حر 
نشلوح الحركلات حتلو ك   ذا الدمار والصراب كان مناعا ي ينضب لتوسس قااعات اليسار الجديد و  
 ت المعاديللة لنشللر السلل   النللوو الحركللا:جتماعيللة  المعاديللة ل تكنوقراايللة وقاعللدتها ايجتماعيللةاي
الحركللات و الحركللات المناضلل ة مللن أجلل  الايبللة والمدافعللة عللن سلل مة الاايعللة والتللوا ن الايبلل و
 .. جتماعية النسابية التقدميةاي

اليسللار الجديللد حاللل  حللا  كلل  الحركللات السياسللية وايجتماعيللة تنسلل خ منلل  فبللات ويواجلل  احيانللا     
مشلللاريس التعلللاون الااقللل  كايصللل حية حثلللايت اليسلللار التللل  تلللدعو لجماعلللات اليسلللار اللللر  او 

وتيلللارات السفسلللاة واينتها يلللة والتحريفيلللة وايقتصلللادوية النقاايلللة والاراغماتيلللة النفعيلللة الذرابعيلللة 
وفبللة الرثللة والحثالللة ليسللت حكللرا ع للو ااقللة ف!والتاريريللة ومنهللا الرو صونيللة ا  السفسللاة الدينيللة

الت  تادو وكثنهلا شلراب  فقلدت  ويتهلا ايجتماعية تعايرا عن تذاذب الشراب  ون غير ا ا  وحركة د
 !والسياسية الااقية

فلل  العللرا   سللمالية الجديللدةأالرتشللك  الشللراب  الااقيللة الرثللة او الحثللايت الااقيللة قاعللدة عمومللا    
ت عريضلة تملارس قااعلاوتتعام  مس اينشاة الافي ية وصاصة التجارة وتهريب المحروقات  والت 

منها الفساد وايفساد،وتنظر الو العرا  ااعتاار  حق  يعما  المضاراة،تنشر فيل  اقتصلاد الصلفقات 
 .والعمويت وتقي  مجتمس الرشاو  وايرت ا  وتدمر منظومة القي  ايجتماعية

  التقللدلمهمشللة قسللرا والمناللوذة او المتسللاقاة فلل  معمعانللة اليسللار احثللايت اليسللار الللر   للو     
فلل  ظلل  ميريللات وتهديللدات الفبللات المتنفللذة والااقللة  مهنللة رااحللة و للوحللام  الوايس،ايجتمللاع  

 :اليسار الر ويعكس !السياسية الحاكمة
 !والسقوا المذ  ف  صدمة المنظومة الشموليةالولس االصرو  عن النس  العا  ل يسار  .7
التلل  المتسللعة دومللا وها وقاعللدت عجلل  اليسللار الجديللد ع للو اسللتيعاب  للذ  الفبللات ايجتماعيللة .5

 "!الااقة الوساو"يا   ع يها تعاير
 ! التثثير المتعاظ  ل وشابة دون الوانية .3
 !اينتقا  من مواقس صدمة الشعب الو مستنقعات الاورجوا ية الايروقرااية والافي ية .8
سياسية اي مات الالتماد  ف  ايستهتار وال ااالية ووسا الفراغ والفوضو السياسية العارمة،و   

وترد  الصدمات العامة ونمو التضص  ايقتصاد  وانتشار الااالة والويحات المتتالية،
اليسار الر  المتعاون مس الاابفية السياسية الحاكمة ممن استي وا ،يتواص  مس س  العصاوية

الو  متحدثين اص قيينمواقعه  الوظيفية كصاراح ومدراح وموظفين ومكانته  ايجتماعية والسياسية ك
س وك وتصرفات  ذا الشعب المي وب ع و  وعن الشعب العراق ،وكثنه  صاراح متصصصين ف 
محاولين ا  الشكوكية والرياة ف  ي يناسب، امر ،ليحددوا ل  ما يص  وما ي يص ،ما يناسب وما
ف  ايامبنان  ص   اجواح من التوتر وعد وصفو  اليسار الجديد ومهام  المدنية الديمقرااية 

 الدستور تجاو  ع و استق ليتها اشك  يتعارش مسالواالحركة ايجتماعية  ةستهانايمجتمس،وال
تسصير ا لصدمة الس اات الحاكمة الجديدة وتحوي ها الو او  ف  الفي   الميكافي   ايع م  ااتجا  

 ! ذ  المنظماتاعضاح رادة اوتجا   ،المه   لها
النظا   والتحد  دفاعا عن اكاذيب وحنقاا يات ةصولي  الوألن  يكتنمجتمس ل آفة اليسار الر     

 ينصريرددون ك مات اآ!من صريج  مدرسة سمعا وااعةولعب دور الشاي  االمثق   والحكومة
  اوافقه  يان كان الرأ  اآصر يحترمون  ي،ع يها ةو م حظا  أدون ان يكون له  ر

،يتاارون  أالر ية  وليس حرأرمن اج  فرش ال وسفساة فضفاضة ،فرسان حوارعارضه ي
الصارة موابد يتراعون !ع ميا اار ااظهورا حتو غدا الواحد منه  ما اين عشية وضحا ا وجها 



ص فه  اااور اوي  من المااِ ين والمصفقين فثضحوا ما االت فيقات وياساون آراح   ووايستشارة 
يو عون !واصحاب النفوذ ثقفيناين غمضة عين وانتاا تها ف  عداد المفكرين والااحثين والم

 الاركات ع و الماتذلين،ي من جيواه  الصاصة،ا  من ايت ما  الوان وجيوب المواانينالنصاب  و
تااعه  الس اات و يث له  اله   توقد  يث،ن يصج وااوكي  له  !ي يستحون وي يصج ون.المنكواين

عال  اوصناعة التتوية من ذاعية والمقاا ت الت فا ية وايلقاح المحاضرات او عقد الندوات
صوات مسموعة يكشفون اه  سوحاته  فيما يارحون وما االفاش ون كما صنس له  !المنصات؟
يا  ت د لنا ك  ساعة جيشا من   يح حتو تضصمت ذواته  واي،ن يقروا افش ه اوكي  له  !يقولون؟

تنمو ( ناا)لم مرون فيدت ا ن اا  ل  الماا ون،و مر ل  اافصد  الاعش منه  صوت  النشا  اعد 
 !!ع ونا راك  ايا:صاحتاوتنمو حتو 

اليسار اي ة من المحسواين ع و م يفة اين ارااب الصناعة والمعرفة،ث العم ة كالاليسار الر     
يا قون !انه  من اصحاب الفكر المحدود والثقافة المحدودة الفارغة الت  ي تمت ل منا  اص ة

كون ايدعاحات ويصدعون الرأ  العا  االك   المعسو  والتصريحات الوعود كثسياد   ويفار
ين االذين يعرفون من ( الشاار)من الجوفاح وي جثون الو اساليب الت وي  الايان  وال صرفة ال فظية،

،يت ااون قا  ان يتحصرموا،ويسمونه  ايضا يسار ي ك  الكت  وصاراح فو التض ي  والت يي 
ترا   يهرعون وراح !من ك  احر نقاة ونو يع ماعناوين الاين  ونق يتنا   –وصاراح النقاة 

حكا ،ويتانون سياسة تثييد الرا ن واشاعة ثقافة الصنوع ات ميس صورة الوا ت وثالميان  ولذة الس اة،
وايرضاح وايغضاح وش  رو  المعارضة وايحتجا  والماالاة االحقو ،سياسة تركيس ايرادات 

س وغس  األدمية والتجهي ،والياح العق  النقد  والتنوع ف  الرأ ،والتهميش واشاعة الصو  واليث
وايقصاح ومحاويت اسكات ايصوات واستي   عو  الم يين ومعاناته  ولهاثه  وراح لقمة 

 .العيش لتيبيسه ،واالتال  ص   ايستعداد لتنا له  عن حقوقه 
ا  ايعمللللا  المفيللللدة ومللللا  للللو مللللرا  عنللللد اليسللللار الللللر  القضللللية ايساسللللية تكمللللن فلللل  انجلللل   
واللدي عللن الاحللو  المجللردة . رأسما ،مناسللاة او غيللر مناساة،ترضللو عنهللا الشللراة ا  ي ترضللول

تظهر المماحكلات المثجورة،والدي علن التحقيقلات الع ميلة يظهلر الضلمير الشلرير واليلرش ايعملو 
 .ل دفاع عن النظا  القاب  ودولة القانون

ن ينت ع ان ما يعتقدون ا  حقا له  يجب اعن اسياد   الم منين ف  العرا   يدافس اليسار الر    
ويدافس !المي يشياتويةوالماكنة العسكرية  الريعيةالنفاية ألن رصيد   الما  العا  والدولة  االقوة

والت  حولت  العم قة الشركات النفاية ايجناية مسالمهينة جويت التراصيا اليسار الر  عن 
،اعد نظريا ع و النفا اينما تاقو مقيدة اصورة صارمة اشروا ف  العقودلو مه لة تسيار الدولة ا

 من ايحتياا  النفا  %11ف  ادارة ما ي يد ع و منحت ايحتكارات الضصمة اليد الاولو  ان
دلة دامية ع و اي دا  غير عقود الصدمة النفاية األن !المثات ولمدة عشرين سنة قاا ة ل تمديد

النفا  سياسة ايسوتعد !واليا ية ع و مراح  نة لن ع م كية الشعب العراق  لثروات  النفايةالمع 
فابدة من منفعة او ية ا و عالشعب العراق  عد  حصو  و مرك ية منذ عشر سنواتالعراق  ال
ع و نحو ي تصر  االعابدات الهاب ة لثروة النفا تالحكومة ايتحادية .سرقة فاضحة وع نية عابدات 
 !ة العراقيينوي أثر لها ُيذكر ف  حيا!ل شعب األمن والحرية والكرامة والتنمية واي د ار يحق 
فعلل  مقصللود لتصريللب اسللس  ع للو جهلل  او"يللدافس اليسللار الللر  عللن سياسللة حسللين الشهرسللتان   

ثقافللة احتقللار العملل  وعللد  واشللاعة  رفللش التنظللي  النقللاا  العمللال  فلل  القاللاع النفالل فلل  "الللوان
ا  دور العملللا  وكيانلللاته  وتنظيملللاته  النقاايلللة واشلللراكها الفع للل  فللل  رسللل  سياسلللة التالللور احتلللر

علللللن قلللللرب انتهلللللاح ا ملللللات اللللللنفا علللللن تصلللللريحات ووعلللللود اسللللياد  يلللللدافس كملللللا !ايقتصللللاد 
  !والكهرااح،وانجا اته  الت  تستعص  ع و العق  الاشر  ذكر ا



نتا  الدوغما ايمان  الذ  يعيد لاري  ع و العق  ايتقاس اوالع مانية العق نية ي يصت   اثنان ان    
،فه  يستصد  فااح  حو  الدين الو مجرد وقود سياس يوالاراغمات  التارير  والفبوية والصااب 

الحكومة القادمة ف  ا دنا تنتظر ا مها  جسا  ترتق  الو مصا  !اليسار الر  عقوله  ولو مرة؟
والديمقراا ،وايقرار اواقس الوع  السياس  ستحضار المها  المصيرية الت  تست    اوي ا

والتضص  ايقتصاد   والردة الحضارية وانهيار الصدمات العامةايصفاقات الحكومية السااقة 
الجه  ااوليات القضية النفاية العراقية،كون النفا  و جو ر قضية التحرر الوان  والااالة،و

 .. وايجتمااقتصاد  ف  العرا 

 
 ايداد
1/1/5178 


