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مقابلة جريدة )                 ( مع 
سمير عادل حول تبني الهوية 
العلمانية  للدولة السودانية 

وأهميتها في المنطقة
الــى االمــام: كيــف انعكــس 
ــام  ــي اإلع ــروع ف ــذا المش ه
ــا  ــف تنظــر اليه ــي، وكي العرب
العربيــة  القوميــة  االنظمــة 
التــي تمســكت علــى طــوال 
تاريخهــا بالديــن والشــريعة 
االســامية كجــزء مــن هويــة 

دولهــا؟
ســمير عــادل: ان البرجوازيــة  

تعانــي  المنطقــة  كل  فــي 
فلقــد  الهويــة.  مــأزق  مــن 
الهويــة  بيــن  تأرجحــت 
االســامية والطائفيــة والقومية 
االســامية، أنهــا تبحــث عــن هويــة بإمكانهــا تحقــق االســتقرار السياســي واالجتماعــي 
والحيلولــة دون انفجــار التناقضــات االجتماعيــة، لدفــع االســتثمارات الرأســمالية 
وعجلــة نموهــا الــى االمــام. ان االنظمــة القوميــة البرجوازيــة فــي كل المنطقــة جربــت 
حظوظهــا بتبنــي الهويــة االســامية ورفعتهــا بوجــه معارضيهــا ومخالفيهــا وخاصــة 
فــي حقبــة الحــرب البــاردة. لقــد نجحــت تلــك الهويــة بوقــف المــد التحرري واليســاري 
ــى  ــر عل ــاردة تغيي ــرب الب ــد الح ــم بع ــة. اال ان العال ــك المرحل ــي تل ــة ف ــي المنطق ف
الصعيــد السياســي واالقتصــادي وعلــى الصعيــد التكنولوجــي والتطــور المعلوماتــي.
 إن اإلســام كايدلوجيــة، بــات فاقــد الفعاليــة فــي تعبئــة المجتمــع، وإن أوج مــا وصلــت 
ــي  ــوداني والترك ــي والس ــوذج الســعودي وااليران ــو النم ــة ه ــذه االيديولوجي ــا ه اليه
واخيــرا نمــوذج دولــة الخافــة االســامية المعروفــة بداعــش. ان الطبقــة البرجوازيــة 
واعيــة فــي هــذه البلــدان لمــأزق الهويــة االيديولوجيــة االســامية الــى جانــب مــأزق 
بطانتهــا الداخليــة وهــي الطائفيــة ) وهــي االخــرى فشــلت فــي حســم صــراع النفــوذ 
بيــن القــوى االقليميــة منــذ الحــرب االهليــة الطائفيــة فــي العــراق ومــرورا بمــا ســمي 
بالربيــع العربــي وانتهــاًء بســيناريو داعــش فــي العــراق وســورية(، ولذلــك راحــت كل 
دولــة منهــا تحــذو حذوهــا، وتحــاول امــا تلطيــف هــذه الهويــة عبــر وضــع الرتــوش 
عليهــا او بتقويــض المؤسســات التــي تحميهــا،  وبــدأت تخــرج الشــريعة االســامية 
ــا.  ــض خدمته ــت بتقوي ــة او قام ــن الخدم ــا م ــي تبنته ــات الت ــيئا والجماع ــيئا فش ش
ــدول قامــت بتقويــض دائــرة تمــادي الشــريعة  ــك ال فالســعودية كانــت فــي مقدمــة تل

اإلســامية وتطاوالوتهــا علــى حيــاة البشــر،
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بيان الحزب الشيوعي العمالي 
بمناسبة االول من ايار 

عالم أفضل ال يأتي إال على أيدي 
العمال!!

)بمناسبة االول من ايار، يوم 
التضامن األممي للطبقة العاملة(

ــون  ــن ل ــر ع ــض النظ ــم بغ ــال العال ــدة عم ــن ووح ــوم تضام ــار ي ــن اي االول م
بشــرتهم، جنســهم، لغتهــم، دينهــم و...،  يــوم وحــدة تســتند الــى كونهــم ابنــاء طبقــة 
ــرى،  ــع اخ ــراع م ــي ص ــة ف ــع، طبق ــروات المجتم ــة ث ــي خالق ــة ه ــدة، طبق واح
طبقــة الرأســمال وســراق ثــروات وعــرق وكــدح االغلبيــة الســاحقة مــن المجتمــع، 
ــق بإنســان هــذا العصــر  ــم أفضــل يلي ــه صــراع مــن أجــل إرســاء عال العمــال. ان

ــه. ــبه ومنجزات ومكاس
ــي  ــام اقتصادي-اجتماع ــى نظ ــة عل ــة العامل ــاج الطبق ــوم احتج ــار ي ــن اي االول م
ــب تمســك  ــم المعاصــر ومآســيه. مصائ ــب العال هــو ســبب وأســاس مجمــل مصائ
بخنــاق االغلبيــة الســاحقة مــن المجتمــع البشــري، ال فــي افريقيــا واســيا وحســب، 
ــدام  ــز وانع ــان، التميي ــر وحرم ــن فق ــكا. م ــا وامري ــل اوروب ــي معاق ــى ف ــل حت ب
ــع  ــض، القم ــق االبي ــارة الرقي ــد وتج ــع الجس ــراب، بي ــار، االغت ــاواة، االنتح المس
واالســتبداد السياســي، الجهــل والخرافــة، الرجعيــة الثقافيــة، البطالــة، العنــف ضــد 
ــادي  ــان االقتص ــدام االم ــال، انع ــة االطف ــال، عمال ــوق االطف ــاك حق ــرأة، انته الم
ــاد  ــة، الفس ــة المنظم ــل والجريم ــال القت ــروب وأعم ــى الح ــي وصــوال ال والسياس
والنهــب، المليشــيات والمافيــات المليشــياتية، و.... كلهــا مــن »بــركات« هــذه 
الطبقــة الرأســمالية للمجتمــع البشــري. طبقــة يقــف علــى رأســها مــن أمثــال 
ترامــب وبايــدن، ماكــرون وجونســون، نتنياهــو، شــيوخ الخليــج واردوغــان و.... 

ــراق! ــي الع ــة ف ــاالت الســلطة الحاكم حث
ان االول مــن ايــار هــو يــوم إعــاء عبيــد العمــل الماجــور، العمــال، رايــة 
ضــرورة إنهــاء هــذا الكابــوس الــذي رمــت الرأســمالية البشــرية قاطبــة فيــه. 
ــم خــال مــن  ــم افضــل، عال ــى ارســاء عال ــد عل ــن والعه ــوم اعــان التضام ــه ي ان
الحرمــان والمصائــب. وان عالــم تبنيــه الطبقــة العاملــة ســيكون عالــم مفعــم 

المســاواة، وبإيجــاز، »االنســان اوالً«. الرفــاه،  بالحريــة، 
اليــوم، وباألخــص مــع جائحــة كورونــا، غــدى تعفــن الرأســمالية يغــط كل زاويــة 
مــن حيــاة المجتمــع البشــري اكثــر مــن اي وقــت مضــى. ان خــوف البشــرية مــن 
الغــد هــي ســمة عصــر الرأســمالية الراهــن. ان هــذا العالــم المقلــوب الــذي أرســته 

الرأســمالية ينبغــي قلبــه.
التتمة .. )ص2(
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مقابلة جريدة )                    ( مع سمير عادل حول تبني الهوية العلمانية . . .
سمير عادل / الجزء الثاني :

 فجــذب االســتثمارات الســياحية والعبــور بالســعودية 
مــن اقتصــاد انتــاج النفــط  الــى اقتصــاد آخــر يأمــن 
مســتقبلها بعــد اســدال الســتار عــن هــذه الصناعــة خــال 
الخمســين الســنة القادمــة، عالــم جــذب االســتثمارات 
فــي مجــال الســياحة وفتــح أســواقها بشــكل مباشــر 
أمــام العالــم، فابــد للطبقــة الحاكمــة فــي الســعودية مــن 
فــرض التراجــع علــى المؤسســة الدينيــة الحاكمــة وقــص 
ــفيرها  ــان س ــى لس ــارات وعل ــي اإلم ــا ه ــا. وه أجنحته
المعــروف بواشــنطن يوســف العتيبــة فــي لقــاء مــع معهــد 
هوفــر التابــع لجامعــة ســتانفورد يقــول بانــه مــع علمانيــة 
الدولــة و أن اإلمــارات تدافــع عــن هوية الدولــة العلمانية. 
ــت  ــي كان ــى االمــارات الت ــدة عل هــذه  هــي اللغــة الجدي
لفتــرة معينــة تدعــم العصابــات االســامية االرهابيــة 
المســلمين.  اإلخــوان  وتحتضــن جماعــة  العالــم  فــي 
أمــا الجمهوريــة االســامية فــي ايــران فغيــرت هويتهــا 
االســامية مرتيــن، مــرة بالهويــة الطائفيــة، واخــرى 
بمحــور المقاومــة والممانعــة. امــا النمــوذج التركــي فهــا 
ــم اعــان  ــذي دع ــة ال ــة والتنمي ــد حــزب العدال ــو يعي ه
داعــش لخافتــه االســامية فــي الموصــل وقــام بمــد كل 
ــناد  ــورية االس ــي س ــة ف ــامية االرهابي ــات االس الجماع
ــي،  ــي والسياس ــي والمال ــكري واالمن ــتي والعس اللوجس
فهــا هــو اليــوم يحــاول لعــق جراحــه فــي ليبيــا والبحــر 
ــة  ــاء دول ــي بإحي ــه القوم ــن حلم ــازل ع ــط ويتن المتوس
الخافــة العثمانيــة  ويقــدم اخــوان المســلمين قرابيــن 
علــى مذبــح المصالحــة السياســية مــع مصــر، وقــد دشــنه 
بمنــع البرامــج السياســية التحريضيــة ضــد نظام السيســي 
فــي فضائيــات اإلخــوان وهــي )الشــرق و مكمليــن( التــي 
ــأن  ــة ب ــريبات اعامي ــاك تس ــطنبول، وهن ــن اس ــث م تب
اردوغــان امــا ســيرحل الزعامــات االخوانيــة مــن تركيــا 
ــون  ــى النظــام المصــري كعرب ــم ال او سيســلم قســم منه

ــدة. ــة جدي صداق
ــم  ــل وعظي ــه تطــور هائ ــر صاحب ــذا التغيي ــاح ه  أن ري
المعلومــات واالنترنيــت وبــات  تبــادل  علــى صعيــد 
العالــم غيــر معــزوال عــن بعضــه مثــل القــرن المنصــرم، 
ــح واحــًد بفضــل التطــور التكنولوجــي. وان هــذا  واصب
ــا  ــي منطقتن ــد ف ــل الجدي ــى الجي ــر عل ــب دور بالتأثي لع

مــن  يناضــل  وبــات  واحامــه،  طموحاتــه  ويدعــم 
اجــل التحــرر مــن الديــن وكل المنظومــة االخاقيــة 
ــوم  ــول الي ــه. تح ــي تحرس ــية الت ــة والسياس واالجتماعي
ومشــروع  كأيديولوجيــة  اإلســام  وخاصــة  الديــن 
اقتصــادي وسياســي واجتماعــي الى مرادفــات  لإلرهاب 
واالفقــار والفســاد والظلــم بــكل اشــكاله فــي نظــر وذهــن 
ــم. ــي العال ــة مــن مجتمعــات البشــرية ف ــة المطلق األغلبي
ان هــذا التغييــر انعكــس فــي لغــة وخطــاب االنظمــة 
ــي  ــام العرب ــي االع ــس ايضــا ف ــذي انعك ــية وال السياس
الرســمي الحكومــي، فتــارة نســمع بحــوار االديــان، 
ــل  ــن، واخــرى تجمي ــه دي ــس ل ــاب لي ــان االره ــرة ب وم
وجــه الديــن وتأويــل تفســير اركانــه مثــل القــرآن او 
كــذا  تحــل  جديــدة  نبويــة  أحاديــث  وابتــكار  اضافــة 
ــية،   ــرورة السياس ــات الض ــب مقتضي ــذا حس ــرم ك وتح
واآلن يعزفــون بــكل صافــة علــى وتــر العلمانيــة التــي 
ألصقــوا بهــا تهمــة االلحــاد إلقامــة الحــد علــى كل مــن 
ــى ضــوء هــذه  ــك وعل ــروج لهــا. ولذل ــب بهــا او ي يطال
التغييــرات لــم تقلــب الدنيــا ضــد تبنــي الطبقــة الحاكمــة 
فــي الســودان الهويــة العلمانيــة، وتعاملــت معهــا كحــدث 

ــية. ــداث السياس ــة االح ــل بقي ــر مث ــي عاب سياس
ــي  ــيوعي العمال ــزب الش ــر الح ــف ينظ ــام: كي ــى االم ال
العراقــي الــى هــذا التطــور المهــم فــي الســودان وكيــف 

ــة؟ ــى المنطق ســينعكس عل
ــد  ــم، واقص ــور مه ــذا التط ــك ان ه ــادل: الش ــمير ع س
بشــكل ايجابــي. إن العلمانيــة بالنســبة لنــا مهمــه  ونرحب 
بهــا فــي الســودان وعلــى صعيــد دول الشــرق األوســط 
والتــي ابتلــت الــدول التــي تتبنــى اإلســام ديــن رســمي 
لهــا. وفــي المجتمــع العراقــي لدينــا تجربــة مريــرة، 
فــكان حقــل لتجــارب القوميــة االســامية البغيضــة الــذي 
ــين  ــدام حس ــام ص ــد نظ ــى ي ــروعها عل ــر مش ــزغ فج ب
ــم الحصــار  ــة ث ــج الثاني ــرب الخلي ــي ح ــه ف ــد هزيمت بع
االقتصــادي، وفشــله فــي إبقــاء القوميــة العربيــة كهويــة 
جذابــة وتســتهوي جماهيــر المنطقــة بالرغــم مــن قصفــه 
بصواريــخ إلســرائيل أثنــاء حــرب الخليــج الثانيــة عــام 
ــة هللا  ــدأ بكتاب ــذي ب ــام وال ــا اإلس ــل محله ١٩٩١، فأح
اكبــر علــى العلــم العراقــي وبعــد ذلــك حملتــه االيمانيــة 
عــام ١٩٩٦، ثــم كان المشــروع الطائفــي بعــد االحتــال. 
الجماعيــة  والمقابــر  الجماعيــة  واإلبــادة  فالجريمــة 
واالغتيــاالت  واالختطــاف  والتعذيــب  واإلرهــاب 

والفســاد واالفقــار والكــذب والنفــاق السياســي، كلهــا 
مرادفــات للمشــروع االســامي والطائفــي فــي العــراق. 
لقــد حاولــت القــوى االســامية بمســاعي حثيثــة ألســلمة 
ــل  ــر االرهــاب والقمــع، واخــرى بنق ــارة عب المجتمــع ت
الســموم الطائفيــة القــذرة الــى الوعــي االجتماعــي عبــر 
ــر  ــي والتطهي ــر الديموغراف ــر التغيي ــة وعب ــرب اهلي ح
الطائفــي وتفجيــر مناطــق عمــل العمــال، إال أن كل 
تلــك المســاعي بــاءت بالفشــل. وكانــت انتفاضــة اكتوبــر 
ــى  ــي عل ــروع الطائف ــوت المش ــى م ــمي عل اعــان رس
ــبة  ــراق بالنس ــي الع ــي ف ــي والسياس ــد االجتماع الصعي
وخاصــة  االســامية  القــوى  ان  صحيــح  للجماهيــر. 
اإلســام السياســي الشــيعي وعــت بأنهــا ليســت محــل أي 
اعتبــار واحتــرام فــي المجتمــع، ولذلــك غيــرت هويتهــا 
وتبنــت هويــة اخــرى وهــي المقاومــة والممانعــة، وهــي 
تقابــل وبنفــس المحتــوى خطــاب اإلخــوان المســلمين 
بمعاداتهــا للمشــروع المســيحي الغربــي الــذي اشــرنا 

ــي الســودان. ــة ف ــي رفضــه لمشــروع العلماني ــا ف اليه
برأيــي ان البرجوازيــة بجميــع اجنحتهــا فــي العــراق 
ــي  ــي والسياســي ف ــق االســتقرار األمن ــا خل ــن له ال يمك
العــراق، وهــي تحــاول اليــوم عبــر مشــروع اعــادة 
اإلســام  علــى  التراجــع  بفــرض  العربيــة  القوميــة 
االيرانــي،  النفــوذ  عــن  وفصلــه  الشــيعي  السياســي 
وتأهيــل العــراق كســوق واعــدة لاســتثمارات فــي ظــل 
احتــدام المنافســة الرأســمالية العالميــة وضيــق االســواق، 
ــذي تلعــب اســرائيل محــورا  ــه المشــروع ال وخاصــة ان

ــة. ــد المنطق ــى صعي ــه عل ــيا في رئيس
إنــه بالتأكيــد نجــاح مشــروع العلمانيــة كهويــة للدولــة فــي 
الســودان ســيفتح آفــاق رحبــة فــي عمــوم المنطقــة، وأن 
العــراق أكثــر البلــدان بحاجــة الــى تبنــي الهويــة العلمانية 
ــاوين  ــن متس ــا كمواطني ــر فيه ــة البش ــل الدول ــي تعام ك
ــم.  ــم ودينه ــم وطائفته ــهم وعرقه ــى جنس ــر ال دون النظ
إن الهويــة العلمانيــة للدولــة تجفــف المســتنقع الــذي يقبــع 
فــي االســاميين وتســحب البســاط مــن تحــت اقدامهــم، 
وهــذه مصلحــة قصــوى بالنســبة للطبقــة العاملــة وتيارهــا 
الشــيوعي، ولذلــك ال يذخــر الحــزب الشــيوعي العمالــي 
العراقــي جهــدا بالنضــال مــع كل القــوى التحرريــة مــن 
اجــل تأســيس دولــة علمانيــة وغيــر قوميــة فــي العــراق، 

دولــة تحقــق الحريــة والمســاواة فــي المجتمــع.

 بيان الحزب الشيوعي العمالي بمناسبة االول من ايار . . .
يــوم االول مــن ايــار فــي العــراق هــو اليــوم الــذي 
تتعاضــد فيــه الطبقــة العاملــة مــن اجــل كنــس ســلطة 
برامجهــا  بــكل  الطائفيــة،  والمافيــات  المليشــيات 
المعاديــة  االقتصاديــة  وسياســاتها  ومشــاريعها 
للعمــال والكادحيــن والمحروميــن، وفــي مقدمتهــا 
للموازنــة،  شــرعت  التــي  البيضــاء«  »الورقــة 
افقــار  موازنــة  والفاســدين،  اللصــوص  موازنــة 

والكادحيــن. والموظفيــن  العمــال 
تمزيــق  اجــل  مــن  الصفــوف  توحيــد  يــوم  انــه 
المؤسســات  مــع  عقــدت  التــي  االتفاقيــات  كل 
االمبرياليــة العالميــة مــن أمثــال صنــدوق النقــد 
ــس  ــع بأبخ ــروات المجتم ــع ث ــن وبي ــك الدوليي والبن
االثمــان للبرجوازيــة العالميــة والمحليــة، يــوم انهــاء 

كل المصائــب والمآســي التــي يرســف بهــا المجتمــع 
مــن جــوع وفقــر، بطالــة وانعــدام أمــان اقتصــادي، 
خدمــات وغيرهــا. انــه اليــوم الــذي تصــدح فيــه 
اصــوات العمــال بــان هــذه الســلطة وانتخاباتهــا 
ــا  ــة به ــت الصل ــا يم ــا وكل م ــاتها وقوانينه ومؤسس
هــو عديــم الشــرعية والقانونيــة، ويجــب ان ترحــل 
ــل  ــرورة ان تح ــى ض ــد عل ــوم التأكي ــه ي ــوراً. ان ف
ــي  ــائر محروم ــا س ــال، ومعه ــة، العم ــة مليوني طبق
المجتمــع وكادحيــه الميــدان لقلــب الطاولــة علــى 
ــة،  ــة القائم ــة والقومي ــياتية والطائفي ــلطة المليش الس
مصاصــة دمــاء الجماهيــر، وإزاحتهــا مــن حيــاة 

ــد. ــرة ولاب ــع م المجتم
ــى  ــة عل ــة العامل ــه الطبق ــد في ــذي تؤك ــوم ال ــه الي ان

ان مســتقبل وغــد أفضــل ال يأتــي اال علــى ايديهــا. 
وأنهــا هــي الطبقــة الوحيــدة القــادرة علــى حشــد 
المجتمــع خلــف رايتهــا  كل محرومــي وكادحــي 
الحريــة  الرفــاه،  وإرســاء  واالنســانية  التحرريــة 

والمســاواة.

عاش االول من ايار!
عاش التضامــن األممي للطبقة العاملة!

عاشت الحرية والمساواة!
الحزب الشــيوعي العمالي العراقي

اواخر نيسان-ابريل 2021
بيان الحزب الشــيوعي العمالي حول حادثة 

احتراق مستشــفى ابن الخطيب.
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شهيدة الشرف "مريم ماجد" ولكنهم باسم الشرف يقتلون النساء!

نادية محمود :

نظمــت مســيرة تشــييع كبيــرة مــن الرجــال فــي قضــاء 
ــم ماجــد  ــل الشــابة مري ــر مقت ــة أث ــي الديواني الســدير ف
فــي يــوم 24 نيســان بعــد محاولــة اغتصــاب فــي ســيارة 
ــر.  ــي النه ــرم بإلقــاء الشــابة ف ــي قــام بهــا المج تاكس
وقــد اطلــق علــى الضحيــة" شــهيدة الشــرف" و"أيقونــة 

ــة والحجــاب". الشــرف" و " شــهيدة العف
للتنديــد  الرجــال  مــن  تظاهــرة  خــروج  ان  بالتأكيــد 
بجريمــة قتــل امــرأة أمــٌر يســتدعي التأييــد والترحيــب. 
ــدير  ــاء الس ــي قض ــال ف ــرج الرج ــذي اخ ــا ال ــن م ولك
عــن بكــرة أبيهــم، لتشــييع امــرأة، مــع انــه وفقــا للتقاليــد 
والقوانيــن العشــائرية المــرأة ال تُشــيّع؟ خاصــة وإن 
جريمــة مقتــل مريــم، هــي واحــدة مــن ١2 جريمــة قتــل 
ــر- آذار-  ــهر األخي ــال الش ــرت خ ــل ج ــة قت أو محاول
ــاع عــن  ــة للدف ــرة رجالي ــة تظاه ــم تنظــم أي نيســان. ول

ــا. ــائية ايض ــرة نس ــات، وال تظاه ــاء القتي النس
ــي الســدير؟ هــل  ــم التشــييع ف فــأي شــيء جــرى تنظي
جــرى تنظيمهــا تنديــدا بجريمــة قتــل امــرأة؟ أم تمجيــدا 
للشــرف الــذي اعتبــرت مريــم ماجــد، إنهــا دافعــت 

ــه؟ عن
ــن  ــي قتل ــاء اللوات ــدد النس ــم ع ــا، ك ــاءل هن ــا ان نتس لن
ــة  ــن تعرضــن لجريم ــرهن ألنه ــراد أس ــدي أف ــى اي عل
االغتصــاب؟ ألنهــن لــم يدافعــن عــن انفســهن بمــا فيــه 
الكفايــة) اي لحــد القتــل(؟ االمــر الــذي اســتدعى ان 
يقــوم الرجــال بأســّرهن باســتكمال المهمــة فيقومــوا 

ــاء؟ ــاة النس ــاء حي بأنه
تعــرف الفتيــات والنســاء المغتصبــات بأنهــن فــي األعــم 
األغلــب ســيقتلن إذا تــم اغتصابهــن. فهــن ببســاطة 
ــى  ــر إل ــاج األم ــة. احت ــي الجريم ــريكات ف ــرن ش يعتب
األيزيــدي  الروحانــي  المجلــس  رئيــس  مــن  فتــوى 
ــاءهن  ــن ونس ــل بناته ــن قت ــة م ــر األيزيدي ــع األس ليمن
ــاء  ــدد النس ــا ع ــش. ام ــم داع ــن تنظي ــي اغتصبه اللوات
المســلمات اللواتــي قتلــن مــن قبــل اســرهن بســبب 
اعتقالهــن واغتصابهــن فــي الســجون فــي المناطــق 
ــي  ــة ف ــاب المــرأة المغتصب ــل. ان عق ــة ليــس قلي الغربي
العــراق، فــي األعــم األغلــب، هــو القتــل! ألنهــا تعتبــر 

قــد جلبــت العــار للعائلــة، 
الشــرف   " لوثــت  وإنهــا 
كذلــك  لأســرة"!  الرفيــع 
ــر  ــو مصي ــل ه ســيكون القت
كل فتــاة او امــرأة تتجــرأ 
شــيء  بــأي  القيــام  علــى 
ــا بالشــرف"،  ــر " مخ يعتب
وال نقصــد هنــا، ممارســة 
اطــار  خــارج  الجنــس 
أي  بــل  فحســب،  الــزواج 
تصــرف يمكــن أن يوصــف 
بالشــرف"،   " مخــل  بأنــه 
او  تلفــون،  فــي  كالحديــث 
ارتــداء مابــس تعتبــر غيــر 

مقبولــة، والــخ.
ان الــذي اخــَرَج الرجــال لمســيرة التشــييع هــو الدفــاع 
وتمجيــد قيــم الشــرف، وليــس اســتنكارا علــى مقتــل 
امــرأة علــى ايــدي مجــرم مغتصــب. باســم الشــرف 
قتلــت االالف مــن النســاء، للحــد الــذي أصبحــت عبــارة 
ــى  ــردد، حت ــرف"، تت ــل الش ــم قت ــي جرائ ــرف ف "ال ش
ــر  ــى اث ــتان، عل ــم كردس ــة إقلي ــس حكوم ــل رئي ــن قب م
مقتــل الشــابة الكرديــة زهــراء ذات الواحــد والعشــرين 
عامــا بســتة رصاصــات فــي اربيــل فــي نفــس االســبوع.
١2 جريمــة قتــل او محاولــة قتــل تمــت فــي شــهر 
واحــد، رمــي امــرأة مــن الطابــق الثامــن، خنــق اخــرى، 
واطــاق رصــاص علــى ثالثة...وهكــذا.. لــم تّهــز هــذه 
ــن  ــس م ــن الرجال)ولي ــرات م ــروج تظاه ــم لخ الجرائ

ــاء(. النس
ــم،  ــل مري ــس مقت ــرات، لي ــه العب ــكب علي ــذي تس ان ال
تمجيــده  يجــري  مــا  هــذا  الشــرف"!  تمجيــد  بــل" 
والتباهــي بــه، واالفتخــار بــه، والــذي ينظــر لمريــم 
ماجــد، انهــا جســدته ومثلتــه بمقاومتهــا التــي أدت الــى 

مقتلهــا.
ــاء و  ــاة النس ــن حي ــع ع ــن تداف ــم ول ــائرية ل ــم العش القي
ال عــن حقوقهــن، وال حقهــن فــي األمــان، ولــم تســعى 
العنــف.  مــن  لحمايتهــن  طريقــة  بأيــة  و  العشــائر 
فالعنــف يمــارس بــكل ألوانــه علــى النســاء مــن الريــف 

ــون يحمــي  ــر لقان ــة ال تفتق ــي دول ــة وبالعكــس. ف للمدين
ــا وبشــكل  ــر قوانينه ــة تق ــي دول ــل ف النســاء فحســب، ب
منظــم العنــف ضــد النســاء. تقــر بإعفــاء المغتصــب 
مــن جريمــة اغتصابــه بمكافئتــه علــى الــزواج مــن 
ــة.  ــة ألخاطــف بتزويجــه مــن المختطف ــه، بمكافئ ضحيت
ــم تقتــل المغتصبــة، يجــري  ففــي افضــل االحــوال ان ل
ــذي اغتصبهــا، والســبب هــو  تزويجهــا مــن المجــرم ال
ــي ســتاحقها" وكأن  ــار الت ــة الع ــن وصم ــا م " حمايته
الوصمــة والعــار، ليســت قيمــا قابلــة للفضــح والتصــدي 

ــان. ــول واالذه ــن العق ــا م وإزالته
الجنســي  العنــف  و  جريمــة.  النســاء  ضــد  العنــف 
ــل  ــن قب ــواء م ــاء س ــل النس ــة. وقت واالغتصــاب جريم
افــراد اســرتهن او مــن قبــل غربــاء هــي جرائــم عنــف، 
لــم تتضمــن،  او  انتهــاكات جنســية  ســواء تضمنــت 
وأي كان شــكل العنــف. ان تشــريع القوانيــن مــن اجــل 
ــو  ــف، ه ــن العن ــاء م ــة النس ــن، وحماي ــم المعنفي تجري
ــف  ــاف العن ــة بإيق ــري المطالب ــب ان تج ــا. ويج مطلبن
ضــد النســاء. مريــم ماجــد لــم تكــن ضحيــة الدفــاع 
عــن الشــرف، بــل كانــت ضحيــة جرائــم القتــل التــي ال 
رادع قانونــي لهــا فــي دولــة تســقط فيهــا كل يــوم امــرأة 
جديــدة ضحيــة العنــف الــذي ال حــدود لــه ضــد النســاء.
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ــدء  ــرارة لب ــا، ش ــى دائم ــار كان ويبق ــن أي ان األول م
الطبقيــة  القــوة  وإظهــار  والتظاهــرات  االحتجاجــات 
للطبقــة العاملــة العالميــة. صحيــح هــو عبــارة عــن يــوم 
واحــد، ولكــن يعتبــر بركانــا تتفاعــل مــن خالــه ولمــدة 
ــي وتتفجــر  ــة او ســنوات مــن النضــال الطبق ســنة كامل
وانعــدام  واالســتغال  المظالــم  كل  مــا،  لحظــة  فــي 

العدالــة والحقــوق، والفقــر والجــوع.. ان انفجــار بــركان 
االغضــب  الجماهيــري هــذا، يحتــاج الــى وقــت معيــن 
تتوافــر  فيــه شــروط االنفجــار ، وان الوقــت المناســب 
لتوفــر هــذه الشــروط هــو األول مــن أيــار يــوم العمــال 
العالمــي. اذا أخذنــا بعيــن االعتبــار األوضــاع التــي 
العــراق مــن االحتــال األمريكــي والــى  يمــر بهــا 
تراكــم  بــان  نــرى   ، المتتاليــة  الطائفيــة  الحكومــات 
ــاة  ــوم ســواًء بتراكــم المعان ــزداد يومــا بعــد ي الســخط ي
ــة  ــمى بالعملي ــا يس ــام عم ــم األوه ــان او بتحط والحرم
ــوة الســاح  ــة بق ــوة المليشــياتية المهيمن السياســية أوبالق
علــى الســلطة السياســية. ان تراكــم الســخط الجماهيــري 
بالنســبة للطبقــة العاملــة العراقيــة وانفجارهــا يحتــاج الى 
ــت  ــة الوق ــى تهيئ ــاج ال ــا، ويحت نقطــة حرجــة الندالعه
المناســب النطــاق شــرارتها وان اليــوم المناســب لهــذا 
النضــال الطبقــي هــو تظاهــرات األول مــن أيــار عندمــا 
ــم  ــان مطاليبه ــة لبي ــر الكادح ــال والجماهي ــع العم يتجم
الجماهيــري  االنفجــار  ان  ومســتحقاتهم..  وحقوقهــم 

والشــعبي لــه نقطتــه الحرجــة ولــه  الشــروط التــي 
ــة  ــر الطبق ــبة لجماهي ــن بالنس ــا، ولك ــى اثره ــع عل يندل
العاملــة ونضالهــا الطبقــي لهــا يومهــا ولهــا وقتهــا وهــو 
ــذا  ــار وله ــن أي ــي األول م ــي ف ــي الطبق ــا النضال يومه
ــه  ــر في ــا ينفج ــا وطبقي ــا نضالي ــوم يوم ــذا الي ــر ه يعتب
ــم، و  ــع بعضه ــال م ــن العم ــي ويتضام الغضــب العمال
تتظاهــر معلنــة قوتهــا ووحدتهــا وإمكانيتهــا الثوريــة 
ــا. ــةً الهدافه ــا وخدم ــر األوضــاع حســب طريقته لتغي

ــة تحــت ظــل الصراعــات  ــي اوضــاع العــراق الحالي ف
الطائفيــة والصراعــات اإلقليميــة والدوليــة،  غطــى 
األصلــي  الطبقــي  الصــراع  علــى  قليــا  الغمــوض 
فــي المجتمــع، ممــا جعــل مــن هــذا الصــراع صراعــا 
ــة  ــار المشــاكل والصراعــات الرجعي ــا، تحــت غب ثانوي
الحضــور  ضــرورة  هــذا؛  أجــل  ومــن  والطائفيــة. 
يومهــا  فــي  العاملــة  للطبقــة  والمســتقل  الميدانــي 
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ــمالية  ــة والرأس ــة الغني ــع الطبق ــن الصــراع م ــل م يجع
والبرجوازيــة، صراعــا رئيســيا وإبــرازه الــى الســطح 
بشــكل واضــح وجعــل المشــاكل العماليــة واالهــداف 
المجتمــع  فــي  رئيســية  وأهدافــا  مشــاكلنا  العماليــة  
ــع  ــي جمي ــزة ف ــا الممي ــة بصمته ــة العمالي ــرك الطبق وتت
ــي  ــة االشــتراكيين وفعال ــو مهم ــذا ه ــدة .. ان ه األصع

ــة. ــة العمالي ــادة الحرك وق
ــع  ــام بجم ــي واالهتم ــال العالم ــوم العم ــام بي ان االهتم
العمــال فــي الســاحات والمياديــن والمســيرات العماليــة 
التجمعــات  فــي  العمــال  وفعالــي  القــادة  ومشــاركة 
لطــرح  ونظراتهــم  وأقوالهــم  بخطاباتهــم  واالهتمــام 
مســائلهم ومشــاكلهم الطبقيــة وتوحيــد أصــوات العمــال 
الطبقيــة  الســمة  هــي  ومطالباتهــم  شــعاراتهم  حــول 
ــب  ــتراكيين واج ــق االش ــى عات ــع عل ــي تق ــزة الت الممي
ــبة  ــوم، مناس ــذا الي ــل ه ــا.. وان جع ــام به ــا والقي تفعيله
ــماع  ــى اس ــا وان تصــل ال ــا وطبقي ــا نضالي لطــرح بيان
ــادي  ــي واالقتص ــا السياس ــا ونظامه ــع برنامجه المجتم
وتعلــن رؤيتهــا لحــل جميــع مشــاكل المجتمــع هــي 
الفرصــة التاريخيــة لتقــدم الحركــة العماليــة .. انــه ليــس 

يومــا عاديــا او عيــدا وانمــا يــوم النضــال والوحــدة 
العمالــي  النمــوذج  تمريــن  يــوم  وكذلــك  والتضامــن 
لتحريــر المجتمــع مــن االســتغال الطبقــي وتمريــن 
نمــوذج الســلطة وأهدافهــا وعالمهــا لســعادة االنســان..
ان االســتعداد لهــذا اليــوم يتطلــب اشــهر والعمــل الشــاق 
مــن قبــل االشــتراكيين وفعالــي الحركــة العماليــة وفــي 
العملــي  االســتعداد  ان  السياســي..  حزبهــا  مقدمتهــا 
 ، الثوريــة  النظريــة  وحتــى  العمليــة  والترتيبــات 
ضروريــة فــي جعــل األول مــن أيــار يومــا نضاليــا 

وتضامنيــا لوحــدة الصفــوف الطبقــة العاملــة .
ان هــذا مــن صلــب واجبنــا وواجــب جميــع االشــتراكيين 
ــوم   ــار ي ــن أي ــل األول م ــن لجع ــادة العماليي ــع الق وجمي
النضــال الطبقــي األصلــي فــي المجتمــع.. ونفــرض 
ــاة   ــار الحي ــى مس ــة  عل ــة العامل ــة الطبق ــا ورؤي رؤيتن
ــا  ــي طابع ــل العمال ــون الح ــاكلها وان يك ــة ومش اليومي
ــذا  ــذ ه ــا ان نأخ ــع. علين ــي المجتم ــا ف ــا  تقدمي اجتماعي
الطبقــي وكمواجهــة طبقيــة وكصــراع  اليــوم كيــوم 
طبقــي مــع الطبقــة البرجوازيــة والرأســمالية وأصحــاب 
األمــوال واألراضــي واألمــاك والبنــوك والمصانــع 
.. ونقــوي الحلقــات التضامنيــة وتوســيعها وان نبنــي 
شــبكات مختلفــة لتقويــة أواصرهــا الطبقيــة .. وهــذا 

ــي. ــوم العمال ــود الي ــفة وج ــون وفلس ــو مضم ه

ان األول مــن أيــار لهــذه الســنة كمــا فــي الســنة الماضية  
ــذي  ــد١٩ ال ــل كوفي ــاء القات ــود الوب ــع وج ــة م المتزامن
يجعــل مــن تجمــع العمــال فيزيقيــا عمــا مؤذيــا النتشــار 
الوبــاء القاتــل وقتــل أبنائنــا مــن العمــال، ولكــن هنالــك 
ــراغ  ــئ هــذا الف ــدة  مــن الممكــن ان تمل ــكارات عدي ابت
الطبقيــة   الناحيــة   مــن  ولكــن  نســبيا  آمنــا  ويكــون 
جوهرهــا  والوحــدة  والتضامــن  االســتعداد  ســيبقى 
األصلــي ومــع انتهــاء مــن هــذا الوبــاء يكــون قــد بنينــا 
خطــوة الــى اإلمــام . ولهــذا يبقــى جوهــر المســألة وهــي 
ــتعدا وينتظــر  ــون شــاخصا ومس ــي يك ــتعداد الطبق االس
شــرارة بســيطة ليندلــع ضرامهــا. اليــوم  نحتــاج اكثــر 
مــن أي وقــت اخــر ان نكــون ســويةً وان نكــون واســعي 
ــا  ــا البعــض رغــم اختافاتن ــل بعضن الصــدر وان نتحم
ــي.. ونحــاول  ــا الطبق ــي يومن ــة ف ــوة الطبقي ــار الق إلظه
ــوم بوجــه  ــذا الي ــي ه ــا ف ــة لنضالن ــراز الســمة الطبقي إب
الطائفييــن والقومييــن فــي كل تجمعاتنــا اإلياريــة .. 
ليــس بوســعنا اال هــذا. النضــال مــن اجــل خــاص 
ــت ان  ــان الوق ــة .. ح ــن البرجوازي ــن براث ــع م المجتم
نســتعد وان نحضــر حركتنــا لشــرارة كبــرى آتيــة ومــن 
ــن  ــي األول م ــذه الشــرارة ف ــدء ه ــون ب ــن ان يك الممك
أيــار يــوم التضامــن العمــال العالمــي ان لــم يكــن هــذه 

ــة. ــنوات القادم ــيكون الس ــنة ،س الس

قلوبنا مع  اهالي ضحايا مستشفى ابن الخطيب.
لجوان ميرزا :

مليــارات الــدوالرات والعقــود الوهميــة باســم اعــاده 
ــي  ــت تكف ــة كان ــة والصحي ــات الخدمي ــار المؤسس اعم
بأحــدث  المجهــزة  المستشــفيات  انــواع  ارقــى  لبنــاء 
األجهــزة الطبيــة فــي كل حــي فــي العــراق  ، لكــن كل 
ــابات  ــام حس ــوك وارق ــي بن ــت ف ــوال  تكدس ــك االم تل
المســؤولين الفاســدين  وقــادة االحــزاب اإلســامية ، ال 
ــن  ــل م ــم الهائ ــذا الك ــك ه ــم تمل ــي العال ــه ف ــد دول توج
ثــروات النفــط ومستشــفياتها بهــذه الــرداءة ، قنانــي 
ســرير   بجانــب  )مزنجــرة(  المتآكلــة  االوكســجين 

مريــض كورونــا  هــذه القنانــي  التــي ال تراهــا أال 
ــي  ــة ف ــة  غارق ــا متعفن ــدان انظمته ــفيات بل ــي مستش ف
مســتنقع الفســاد .  مرضــى كورونــا ان  لــم يموتــوا  
مــن المــرض ، فانهــم يموتــون كل يــوم  مــن معاناتهــم 
وفقرهــم وحرمانهــم فــي ظــل هــذا النظــام الوحشــي 

المتعفــن  .
كثيــرا مــن اصحــاب البوســتات  طالبــوا باســتقالة وزيــر 
الصحــة ،  االســتقالة لمســؤول فــي وزاره الصحــة  هــي 
بــرأي  اعفــاءه مــن المســؤولية، بعــد االســتقالة  غالبــا 
ــد  ــر متقاع ــب وزي ــذ رات ــد ويأخ ــى التقاع ــال ال ــا يح م
ــدوالرات شــهريا ،  ال يقــل عــن عــده  االالف  مــن  ال

ويأتــي غيــره ُمفــرز مــن نفــس  المســتنقع الفاســد وهكــذا 
يتــم تدويــر عجلــة الفســاد . هــذه الســلطة الحاكمــة 
يومــا بعــد يــوم بعــد االخــر تتمــادى  بتســلطها بوحشــية 
واجــرام المثيــل لــه علــى مــر تاريــخ االنظمــة الحاكمــة 
ــاء   ــر  بدم ــد االخ ــا بع ــخ يوم ــا تتلط ــراق  يده ــي الع ف
ــم  ــر والظل ــم المــرض والفق ــن منه ــن تمك ــاء الذي االبري
ــار   ــا بســوى الخــراب والدم ــي لن ــم يأت ــذا النظــام ل . ه
ــل  ــادة وقت ــرض  واب ــة والم ــر والبطال ــن الفق ــدا م مزي
النســاء و الدهــس بالســيارات المصفحــة  واالنفجــارات 

ــروق. ....     والح

حكومة تفشل في توفير الخدمات وحماية المواطنين عليها الرحيل فورا!
فــي سلســلة متواصلــة مــن الفشــل والتقاعــس عــن 
حــذو  تحــذو  التــي  الكاظمــي،  لحكومــة  المســؤولية 
الحكومــات التــي ســبقتها، تعــرض اليــوم مستشــفى 
)بــن الخطيــب( فــي مدينــة بغــداد الــذي يرقــد فيــه 
ــراء  ــل ج ــق هائ ــى حري ــا ال ــرض كورون ــون م مصاب
اشــتعال  الــى  ادى  ممــا  اوكســجين،  انبوبــة  انفجــار 
الغــاز وااللتهــام النــار مبنــى المستشــفى. ادى الحــداث 
الــى مــوت العشــرات بســبب تعرضهــم الــى االختنــاق. 
وبمــوازاة ذلــك فتحــت القــوات االمنيــة  النــار  فــي 
منطقــة الوحــدة فــي مدينــة بغــداد علــى تظاهــرات  
خرجــت احتجاجــا علــى انعــدام وجــود الكهربــاء، وقــد 

ســقط قتيــل واحــد وعشــرات الجرحــى.
ان حكومــة الكاظمــي التــي تشــكلت بمباركــة االحــزاب 
االســامية وميلشــياتها عبــرت ومنــذ تشــكيلها عــن 
اســوء اداء لهــا فــي توفيــر االمــن واالمــان والخدمــات. 
معيشــة  عــن  مســؤوليتها  تحمــل  فــي  فشــلت  لقــد 

نــال منهــا وبــاء كورونــا، واكثــر  التــي  الجماهيــر 
مــن ذلــك عملــت علــى توســيع مســاحة الفقــر فــي 
ــذا لشــروط  ــة تنفي ــتها االقتصادي ــبب سياس ــع بس المجتم
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي مــن خــال 
جيــوب  علــى  والحفــاظ  للتســتر  الجديــدة  موازنتهــا 
ــال  ــة العم ــاب معيش ــى حس ــدين، عل اللصــوص والفاس
ــن  ــة المتظاهري ــة قتل ــي محاكم ــت ف ــن. واخفق والكادحي
وحــل المليشــيات، وتواطــأت  مــع عصابــات التيــار 
الصــدري باســتمرارها فــي عمليــات االختطــاف والقتــل 
وترويــع االحتجاجــات الســلمية، ولــم تغــادر مــن حلقــة 
ــداع  ــي خ ــويف ف ــة والتس ــاق والمماطل ــب والنف األكاذي
الجماهيــر التــي اعتــادت عليهــا مــن نصبــوه رئيســا 
ــدد  ــى ع ــض عل ــاء القب ــاءات إلق ــس ادع ــوزراء، ولي لل
ــوفة  ــة ومكش ــية مفضوح ــة سياس ــدين اال لعب ــن الفاس م
ــلطة  ــي الس ــرام ف ــاد واالج ــة الفس ــى عمالق ــتر عل للتس
والمالكــي  والخزعلــي  العامــري  امثــال  المليشــياتية 

والخنجــر و الحلبوســي والعبــادي والصــدر …
لقــد بينــت ممارســات القــوات االمنيــة في منطقــة الوحدة 
والحريــق الــذي نشــب فــي مستشــفى بــن الخطيــب 
علــى التنصــل الكامــل للحكومــة مــن مســؤولياتها تجــاه 
المجتمــع، وتكشــف عــن عمــق االزمــة وتفشــي الفســاد 

ــذي ينخــر هــذه الســلطة الفاشــلة. ال
ان حكومــة ال تمتهــن غيــر اطــاق الوعــود الكاذبــة 
ــان  ــكيل لج ــام بتش ــي االع ــل ف ــر التهوي ــد غي وال تجي
حــادث  كل  عنــد  المحتــوى  مــن  فارغــة  تحقيقيــة 
عليهــا  الجماهيــر،  غضــب  المتصــاص  مأســاوي 
الرحيــل فــورا، وتقديــم جميــع المســؤولين فــي القــوات 
ــى  ــم ال ــاء بتقديمه ــة او وزارة الصحــة او الكهرب االمني

محاكــم علنيــة، لتحقيــق وإثبــات العدالــة منهــم.

الحزب الشــيوعي العمالي العراقي.
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