
بصدد »التغيير المناخي«
التدهــور البيئــي والتغيــر المناخــي همــا خطــر جــدي يــؤرق البشــرية فعــاً. ان 
اعبــاء هــذه الظاهــرة تقــع بالدرجــة االولــى واالســاس علــى الطبقــة العاملــة وكادحــي 
ــذي  ــاخ وال ــر المن ــي وتغي ــوث البيئ ــف وراء التل ــن يق ــه.  ان م ــع ومحرومي المجتم
يــؤدي الــى احــداث مناخيــة حــادة مثــل موجــات الحــرارة غيــر المســبوقة والجفــاف 
ــات االالف مــن البشــر هــو  ــات راح ضحيتهــا مئ ــر وفيضان والعواصــف واالعاصي
ــدد  ــو متع ــة ه ــق بالبيئ ــذي يلح ــك.  ان الضــرر ال ــه دون ش ــمالي نفس ــام الرأس النظ
ــماك  ــداد األس ــص اع ــات وتناق ــوث المحيط ــرار وتل ــا االحت ــمل مث ــب ويش الجوان

ــة. ــتنزاف األراضــي الزراعي ــواء واس ــاه واله ــوث المي ــات وتل وقطــع الغاب
ان الجشــع المنفلــت العقــال لنظــام ال يحركــه ســوى دافــع الربــح والتعاظــم المســتمر 
لألربــاح، النظــام الرأســمالي، هــو الســبب االساســي للمخاطــر التــي يمــر بهــا عالمنــا 
الراهــن. انهــا ظاهــرة مرتبطــة بالرأســمالية وهيمنــة الرأســمالية علــى االنتــاج 
ــي  ــمح« بالتخل ــي »ال تس ــة الت ــتمرة والضاري ــة المس ــة والمنافس ــادر الطبيع والمص
عــن هــذا التوجــه. ان مؤتمــر غاســكو االخيــر المنعقــد بيــن 31 أكتوبــر و13 تشــرين 
الثانــي 2021 وســائر المؤتمــرات الدوليــة الســابقة هــي تأكيــد علــى هــذه الحقيقــة.

ــاي عمــل مؤثــر لحــد االن  ــام ب ــد أخفــق النظــام الرأســمالي بشــكل كامــل فــي القي لق
للتصــدي لهــذا التحــدي ، وإذا تـُـرك لوحــده ســوف يســتمر فــي تدميــر ظــروف الحيــاة.
ــي  ــو ف ــرى ه ــة األخ ــر البيئ ــكال تدمي ــي وكل اش ــر المناخ ــي للتغي ــل الحقيق  ان الح
عبــور النظــام الرأســمالي و بنــاء نظــام انتــاج مبنــي علــى الملكيــة الجماعيــة 
لوســائل االنتــاج، والتدخــل المباشــر للجماهيــر فــي ادارة نفســها والعدالــة والمســاواة 
ــع المصــادر بشــكل عــادل وكــفء وتكــون الحاجــة واالســتدامة  ــة وتوزي االجتماعي
البيئيــة وليــس الربــح مــا يوجــه القــرار الجماعــي. مــع هــذا هنــاك امكانيــة مــن الناحيــة 
ــر فــي ظــل النظــام  ــر المناخــي بشــكل كبي ــة للحــد مــن التغي ــة واالقتصادي التكنلوجي

ــوري. ــر وف ــن يحــدث دون نضــال مري الرأســمالي،  لكــن هــذا ل
 يعــد التغيــر المناخــي قضيــة طبقيــة وتعتبــر الطبقــة العاملــة بوجــه الخصــوص اكثــر 
ــدان  ــه. يجــب ان يكــون النضــال بشــأن التغيــر المناخــي مي المتضرريــن مــن عواقب
رئيســي للصــراع الطبقــي وجــزء اساســي مــن النضــال إلنهــاء الرأســمالية او فــرض 

تغيــرات هيكليــة فــي االقتصــاد الرأســمالي.
 وعلــى صعيــد العــراق، يغــط المجتمــع ألكثــر مــن نصــف قــرن فــي حــروب 
ــا التــي  ــة، وباألخــص حــرب امريــكا علــى العــراق والمــواد المحرمــة دولي متواصل
ــي الفاشــي الســابق  ــة جــراء سياســات النظــام البعث ــا تتعــرض البيئ اســتخدمتها، فيم
وسياســات حكومــات المليشــيات منــذ 2003 الــى عمليــة تخريــب منظــم مــن حيــث 
تجفيــف االهــوار وسياســة االراضــي المحروقــة، تجفيــف االنهــار وتدميــر االشــجار 
ــة  ــة وللممارســات التخريبي ــات  وانعــدام المعالجــات النبعــاث الغــازات النفطي والغاب
التــي تقــوم بهــا الــدول االقليميــة مــن مثــل ايــران وتركيــا بقطــع الميــاه وبنــاء الســدود 
وارســال المــواد الملوثــة وغيــر المعالجــة لألراضــي العراقيــة والــخ بهــدف االســتفادة 
ــة وبهــدف ممارســة  ــة والتخلــص منهــا بأســهل الطــرق واقــل تكلف ــاب الدول مــن غي
الضغــوط السياســية والتدخــل فــي الوضــع السياســي، خلــق ظــروف غيــر امنــة لــدورة 

حيــاة ســليمة لإلنســان ولمجمــل حركــة الكائنــات فــي المجتمــع.
التتمة )ص2(...

ديماغوجية الشعارات ، األغلبية 
واإلصالح وعدم التبعية في مواجهة 

المقاومة والممانعة
السياســي  الطائفــي  البيــت 
ــه.  ــك أيام ــش أحل ــيعي يعي الش
وإطــاق  األهازيــج  فــكل 
أبــواق الفــرح بُعيــد انتصاراتــه 
والتبجيــل  داعــش  علــى 
التــي  لميليشــياته  والتقديــس 
ــد  ــة الحش ــت مظل ــت تح تجمع
سياســيا  والتغــول  الشــعبي، 
ودعائيــا فــي انتخابــات أيــار 
ــى  ــت عل ــا تحطم 201٨، كله
أكتوبــر،  انتفاضــة  صخــرة 
ــم اشــائه ويعــد  ــا هــو يلمل وه
مــا  إنقــاذ  ويحــاول  خســائره 

.2021 عــام  االول  تشــرين  انتخابــات  بعــد  انقــاذه  يمكــن 
أربعــون مليــون انســان اســير حفنــة مــن الطفيلييــن و اللصــوص والســراق، وقســما 
ــقطوا  ــذي س ــات ال ــاء المئ ــة بدم ــم ملطخ ــن وأياديه ــن محترفي ــة ومجرمي ــم قتل منه
فــي انتفاضــة اكتوبــر برصــاص قناصيهــم وكواتمهــم و ســكاكينهم. وفــي كل ازمــة 
ــى  ــا عل ــة او حرب ــا اهلي ــا حرب ــعلون أم ــلطتهم، يش ــز س ــا وته ــتد مدياته ــية تش سياس
ــر األرواح  ــون بتحضي ــاب، او يقوم ــى االره ــرب عل ــم الح ــم باس ــن يعارضه كل م
ــم  ــاج وجوده ــدد إنت ــي تج ــة ك ــة والتركي ــة والغربي ــرات االيراني ــة المخاب ــي اروق ف
ــر  ــم الجماهي ــا تلفظه ــى داعــش، وعندم ــوان الحــرب عل ــر الشــرعي وتحــت عن غي
ــواء  ــم ل ــم منه ــع قس ــم( يرف ــي كله ــم يعن ــعار )كله ــع ش ــة وترف ــي انتفاضــة عارم ف
ــاع عــن  ــارة ومــرة الدف ــع شــعار )االصــاح( ت )المقاومــة والممانعــة( واآلخــر يرف
ــاع عــن )االســام( وعــن  ــع شــعار الدف ــه يرف ــور ب ــق األم ــا تضي )الوطــن( وعندم
ــيعي اي  ــت الش ــي البي ــاح االول ف ــعار الجن ــي ش ــول ف ــد الق ــا ال ب ــة( .وهن )الطائف
)المالكي-العامري-الفياض-الخزعلــي( وهــو محــور المقاومــة والممانعــة  أنهــم علــى 
ــر  ــة يقاومــون )المقاومــة( انتفاضــة الجماهي ــة والفعلي ــة العملي حــق، فهــم مــن الناحي
)الممانعــة(  ويمتنعــون  السياســية،  العمليــة  وكل  االنتخابــات  ورفــض  برفضهــم 
ــرى  ــارة اخ ــاف. اي بعب ــاالت واالختط ــل واالغتي ــات القت ــر عملي ــل عب ــن الرحي م
فالمقاومــة هــي مقاومــة الجماهيــر، والممانعــة هــي االمتنــاع بالرحيــل عــن الســلطة. 
التكالــب علــى تشــكيل الحكومــة بيــن أطــراف العمليــة السياســية وخاصــة بيــن أعــام 
وعتــاة الطائفييــن فــي البيــت الشــيعي، هــو تكالــب علــى االمتيــازات والنفــوذ، وهــو 
التكالــب علــى ضمــان مســتقبل كل طــرف. بيــد ان ذلــك التكالــب يجــري تحــت 
عناويــن وشــعارات مظلــة كاذبــة وخادعــة. فتحــت عنــوان )األغلبيــة( يبغــي الصــدر 
مــن تصفيــة معارضيــه عبــر قضــم االمتيــازات والنفــوذ السياســي لمنافســيه، واالهــم 
مــن كل ذلــك خلــع انيابــه عــن طريــق احتــواء او حــل او كمــا قــال مؤخــرا الصــدر 
اعــادة تنظيــم مليشــيات الحشــد الشــعبي، فــي حيــن يــدرك الطــرف اآلخــر مــن جنــاح 
المالكي-العامري-الفيــاض و جناحهــم المســلح الحشــد الشــعبي مــن خطــورة المؤامــرة 
التــي حيكــت ضدهــم وحيــث تــم اســتدراجهم لانتخابــات لقــص أجنحتهــم وترويضهــم 
ــم  ــوا الطع ــد بلع ــة. لق ــراق والمنطق ــن الع ــي م ــد االنســحاب االمريك ــا بع ــة م لمرحل
ــن  ــد م ــك نؤك ــم. ولذل ــق أمامه ــت الطري ــر قطع ــة ووعــي الن انتفاضــة أكتوب بدراي
ــق الفوضــى  ــذي يلعــق جراحــه غيــر خل ــاح ال ــد  ال اســتراتيجية أمــام هــذا الجن جدي
االمنيــة. وعليــه ال يحتــاج الــى الكثيــر مــن العنــاء كــي نعــرف مــا ســر تزايــد معــدل 
نشــاط عصابــات داعــش وجرائمهــا فــي عــدة مناطــق مــن العــراق بعــد ســحقه فــي 
ــة.                                                التتمــة )ص2(... الموصــل والرق
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ديماغوجية الشعارات ، األغلبية واإلصالح ...
* سمير عادل :

ــوث  ــع الثال ــل بتراج ــص أم ــذا وذاك، وال بصي ــن ه وبي
القومي-االســامي الجديد ) الصدر-الحلبوسي-البرزاني( 
بالمضــي قدمــا بقــص أجنحــة االصحــاب االصــاء فــي 
البيــت الشــيعي، فتجديــد الوجــود والهويــة هــو  اســتهداف 
مطــارات اربيــل او بغــداد، وكل ذلــك للحيلولــة مــن أجــل 
تعديــل ميــزان القــوى قليــا النتــزاع بعــض التنــازالت 

والحفــاظ علــى بقائــه السياســي وامتيازاتــه.
أمــا اإلصــاح الــذي يتحــدث عنــه الصــدر هــو إصــاح 
ــى نصيــب األســد  ــة واالســتحواذ عل المناصــب الحكومي
أظافــر  وتقليــم  الخاصــة  والمناصــب  الحكومــة  مــن 
المؤسســة األمنيــة التــي يســيطر عليهــا الجنــاح المنافــس. 
ــة  ــة عاق ــه اي ــس ل ــى اخــر ان اصــاح الصــدر لي بمعن
المعاشــات  وزيــادة  المحليــة  العملــة  قيمــة  بإعــادة 
والرواتــب وتوظيــف العاطليــن عــن العمــل واعــادة 
ــم  ــج للتعلي ــان الصحــي والوه ــة والضم ــة المجاني الطباب
فــي المــدارس الحكوميــة، وإيقــاف توزيــع الرشــاوى 
والهبــات مــن الموازنــات الســنوية علــى المؤسســة الدينية 
ــي  ــن تعن ــي حي ــني...الخ. ف ــيعي والس ــف الش ــل الوق مث
ــة  ــك المشــاعر المعادي ــة، هــو تحري شــعاره عــدم التبعي
لجماهيــر العــراق لســلطة اإلســام السياســي الشــيعي 

ــران،  ــي اي ــة االســامية ف ــل الجمهوري المدعــوم مــن قب
وقــد عبــرت عنهــا خــال انتفاضــة أكتوبــر بحــرق 
االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة  صــور كل رمــوز 
وحــرق مقــرات األحــزاب اإلســامية فــي مــدن جنــوب 
العــراق، وبالتالــي محاولــة للتلويــح التهديــد بالشــارع اذا 
ــروط  ــاض لش ــف فتح-المالكي-الفي ــم يرضــخ تحال ــا ل م
مقتــدى الصــدر. اســماعيل قاآنــي قائــد فيلــق القــدس 
اإليرانــي ومحمــد الكوثرانــي مســؤول ملــف العــراق 
فــي حــزب هللا اللبنانــي، فشــا فشــاً ذريعــا فــي العــراق 
ــرأب الصــدع فــي  ــة ل ــاء زيارتهمــا االخيــرة كمحاول اثن
البيــت الشــيعي، وألول مــرة يشــعر مالــي ايــران انهــم 
يخســرون نفوذهــم فــي العــراق، وان المشــاعر الطائفيــة 
الكاذبــة التــي ضخــوا لهــا كل أشــكال الســموم واألمــوال 
والمأجوريــن عشــية غــزو واحتــال العــراق وبدعــم 
السياســات األمريكيــة التــي قســمت العــراق سياســيا 
الــى البيــوت النتنــة الممتلئــة بخيــوط العنكبــوت مــن 
الشــيعي والســني والكــردي تتبــدد أمــام فســادهم ونهبهــم 
ــوم  ــلطة. والي ــى الس ــم عل ــي صراعه ــم وبالتال واجرامه
ليــس أمــام البيــت الشــيعي المتهــرئ أمــا هدمــه و تحويــل 
ــم  ــة بالجرائ ــال القادم ــر األجي ــف تذك ــى متح ــه ال مكان
التــي حيكــت ضــد األغلبيــة المطلقــة لجماهيــر العــراق؛ 
ــراق  ــال الع ــزو واحت ــى غ ــرعية عل ــاء الش ــدأ بإضف ب
ومــرورا بالحــرب االهليــة الطائفيــة عــام 200٦ ثــم 

ــد لســيناريو داعــش واســتغاله للتغــول السياســي  التمهي
وترســيخ ســلطة المليشــيات وانتهــاء بأعمــال القتــل التــي 
ارتكبــت ضــد نشــطاء وفعالــي انتفاضــة اكتوبــر. أو 
ــم المأجــورة  ــن اقامه ــدد م ــف ع ــل وتكلي ــوه بالكام مح
بإعــادة كتابــة تاريــخ ذلــك البيــت مثلمــا أســافهم بتزويــر 
كل التاريــخ االســامي، ومحــو ســنوات اجرامهــم والبــدء 
مــن تاريــخ رفــع شــعار المقاومــة والممانعــة خــال أيــام 

ــة الخضــراء. ــم للمنطق ــر وقصفه انتفاضــة أكتوب
هــي  التبعيــة  وعــدم  واإلصــاح  االغلبيــة  حكومــة   
عناويــن تنافــس شــعارات الجنــاح اآلخــر فــي البيــت 
او  عناويــن  و  والممانعــة،  المقاومــة  وهــو  الشــيعي 
شــعارات كا الطرفيــن يبغــي مــن ورائهــا اســتهداف 
جيــوب العمــال والموظفيــن والمتقاعديــن والعاطليــن عن 
ــعال  ــن األول، فإش ــر م ــا يغضــب األخي ــل، وعندم العم
الفوضــى األمنيــة هــو اســتراتيجيتهم. وليــس هــذا فحســب 
بــل إن كا الجناحيــن ليــس لديهــم ايــة اجنــدة اقتصاديــة 
ــم  ــداد لداعميه ــم امت ــراق ســوى أنه ــي الع ــة ف واجتماعي

ــة. ــة العالمي ــة واالمبريالي ــدول اإلقليمي ــن ال م
ليــس فــي جعبتهــا شــيئا يقدمونــه إلــى المجتمــع غيــر تلــك 
ــر  ــم تســنح الفرصــة النتفاضــة أكتوب الشــعارات، وإذا ل
بكنســهم، فهنــاك انتفاضــة أخــرى تنتظرهــم، فأكثــر 
ــات  ــي انتخاب ــم ف ــوا كلمته ــن قال ــن العراقيي ــن ٨2٪ م م
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بصدد »التغيير المناخي«
ثمــة ســخط واســع وعــارم بوجــه هــذه الوضعيــة وهــذه 
السياســات وهــذا االهمــال الســافر علــى صعيــد اجتماعي 
واســع. ان مــن هــو خالــق والمســتفيد مــن هــذه الوضعيــة 
واالحــزاب  الجماعــات  هــم  الحاضــر  الوقــت  فــي 
المصلحــة  هــي صاحبــة  التــي  الحاكمــة  المليشــياتية 
ــاة  ــة وبحي المباشــرة فــي هــذا االســتهتار الواضــح بالبيئ
ــخط  ــذا الس ــاع ه ــات. ان اتس ــائر المخلوق ــان وس االنس
ــذا  ــعة تتصــدى له ــة واس ــة اجتماعي ــى حرك ــه ال وتحول
ــح  ــم الرب ــط تعاظ ــط وفق ــتهدف فق ــذي يس ــتهتار ال االس
علــى حســاب إفنــاء محيــط االنســان والطبيعــة هــو امــر 

ــع. ــاة افضــل للمجتم ــه لحي ــى عن ال غن
يؤكــد المؤتمــر الســادس للحــزب الشــيوعي العمالــي 
ــا هــو  علــى حقيقــة اال وهــي طالمــا ان مــا يســود عالمن

منطــق الربــح الرأســمالي، ال يمكــن وضــع نهاية حاســمة 
لعمليــة الحــاق الدمــار المتعاظــم بالطبيعــة وارســاء نظــام 
ــه، يثمــن  ــة. فــي الوقــت ذات طبيعــة ســليم وصديــق للبيئ
الحــزب ويقــدر اي مســعى لصيانــة البيئــة وتخفيــف 
ــاة  ــة وحي ــع ببيئ ــرى الحــزب ان التمت ــي. ي ــار البيئ الدم
صحيــة وســليمة وبعيــدة عــن اي تلــوث هــو حــق اولــي 

ــان. ــي ألي انس واساس

وعليه يؤكد المؤتمر السادس للحزب على:
- علــى الحــزب كشــف وفضــح ابعــاد هــذه القضيــة 
المؤرقــة علــى صعيــد اجتماعــي واســع ويقــوم بالتوعيــة 

ــة. ــبل الحــل الازم ــن وطــرح س ــد الازمي والنق
ــكل  ــعى ب ــي تس ــركات الت ــل الح ــزب مجم ــم الح - يدع

المخاطــر  هــذه  كشــف  اجــل  مــن  الممكنــة  الســبل 
ــليمة، ويســعى  ــة س ــواء بيئي ــاء اج ــا وارس ــة به والتوعي
ــة ومجمــل  لتقويتهــا ورهنهــا بنضــاالت الطبقــة العامل

المجتمــع مــن اجــل حيــاة وعالــم افضــل.
- يحمــل الحــزب الحكومــة والدولــة مســؤوليتها والقيــام 
بمهامهــا مــن أجــل الحــد مــن التلــوث البيئــي ومعالجتــه 
الــذي بــات يهــدد الحيــاة االنســانية وينــذر بمخاطــر 
اتســاع مســاحات التصحــر وجفــاف األنهــار ونفــوق 

الحيوانات...الــخ.
المؤتمر السادس للحزب الشيوعي العمالي العراقي.

أواسط كانون الثاني

بصدد »كارثة االدمان«
بجســد  تنخــر  التــي  القضايــا  أحــد  االدمــان  أصبــح 
ــلط  ــد 2003 وتس ــراق وباألخــص بع ــي الع ــع ف المجتم
يوميــاً  يدفــع  والقوميــة،  الطائفيــة  المليشــيات  ســلطة 
المئــات واالالف مــن الشــباب والمراهقيــن الــى عالمهــا 
المأســاوي. مســببة انهيــار مــادي ومعنــوي لماييــن 
تقاريــر  تتحــدث  اذ  واطفالهــم.  وعوائلهــم  الشــباب 
ــباب تصــل  ــن الش ــن بي ــبة المدمني ــن ان نس ــة ع حكومي
ــية  ــة االساس ــم الفريس ــن ه ــباب الذي ــن الش ــى 50٪ م ال

لهــذه المصيبــة.
الحاكمــة  المليشــياتية  والقوميــة  الطائفيــة  الســلطة  ان 
فــي العــراق هــي المســؤول االول عــن اتســاع وشــيوع 
ــبكات  ــر ش ــي عب ــا تجن ــانية. اذ انه ــة االنس ــذه الكارث ه
التهريــب وتوزيــع المخــدرات ماييــن الــدوالرات ســنويا 

ــل  ــلطتهم وتموي ــر س ــة عم ــة إلدام ــة والازم الضروري
مليشــياتهم. ان هــذه الســلطة ومليشــياتها االســامية همــا 
ذات دور اساســي فــي تهريــب المخــدرات وتوزيعهــا 
وتقاســم  والبيــع  التوزيــع  مافيــات  شــبكات  وحمايــة 

ــا. ــيونات منه ــال الكومس ــا أو تن ــاح معه األرب
ــى اعــداد واســعة  ــا انهــا وســيلة مهمــة للســيطرة عل كم
مــن الشــباب العاطليــن عــن العمــل وتدميــر قواهــم 
ــباب  ــي الش ــون، وتله ــذا الطاع ــم به ــتنزاف طاقاته واس
الجائــع والمفقــر والمحــروم عــن ايجــاد ســبيل حــل 
واقعــي ومؤثــر فــي الخــاص مــن هــذه االوضــاع. 
ــاعة  ــن اش ــة م ــية الحاكم ــة السياس ــتهدف الطبق ــا تس كم
امكاناتهــم  وســلب  الشــباب  طاقــات  وأد  المخــدرات 
ــة منهــا مــن اجــل االطاحــة بالســلطة  وباألخــص الثوري

المعاديــة للجماهيــر القائمــة. ان اشــاعة االدمــان هــو 
ســاح بيــد الســلطة المليشــياتية الطائفيــة الحاكمــة كســائر 

اســلحة القمــع السياســي والثقافــي وســلب الحريــات.
وعليه:

●    وحيــث ان المســبب األساســي لمجمــل مصائــب 
النظــام  هــو  المخــدرات  ضمنهــا  ومــن  المجتمــع 
الرأســمالي ذاتــه. اذ ان الفقــر، الجــوع، البطالــة، وانعــدام 
األمــل و اليــأس، والجــزع والقنــوط، اغتــراب اإلنســان 
عــن نفســه وســائر االمــراض االجتماعيــة هــي مــن 
توفــر ارضيــة خصبــة لدفــع االنســان الــى هــذا الوضــع.
التتمة )ص3(...
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بصدد »كارثة االدمان«
ولهــذا، فــان المؤتمــر الســادس للحــزب يؤكــد علــى 
ــاعي  ــه مس ــدة بوج ــكل وضــوح وح وجــوب التصــدي ب
ــة  ــورة مرائي ــر بص ــل االم ــا بتحوي ــة وابواقه البرجوازي
وكاذبــة الــى مســألة شــخصية، »ســوء اخــاق« احــد مــا 
وغيــر ذلــك، او القيــام بحمــات اعتقــال المدمنيــن ورمــي 
ــة التــي هــي مســؤولة عنهــا بالدرجــة  ســبب هــذه القضي
االولــى علــى اكتــاف ضحاياهــا. يجــب الدفــاع عــن حرمة 

ــد او شــرط. ــدون اي قي ــن« ب ــة »المدمني وكرام
●    يؤكــد الحــزب علــى سياســته بعــدم تجريــم االدمــان، 
المجانيــة  وان توفيــر ســائر االمكانــات والتســهيات 
ــي  ــة له ــذه الوضعي ــن ه ــص م ــة للتخل ــة الازم واالدوي
ــدم.  ــري ومتق ــع عص ــية ألي مجتم ــام االساس ــن المه م

ــع  ــى جمي ــق عل ــى ضــرورة قطــع الطري ــا يؤكــد عل كم
يســتغلون  الذيــن  العصابــات والمافيــات والمتربحيــن 
ــز بصــورة تامــة  ــا يجــب التميي ــل هــذه. كم اوضــاع مث
مــا بيــن المروجيــن والمتاجريــن بالمــواد المخــدرة عــن 

ــداء. ــاه هــذا ال مــن ابت
●    كمــا يؤكــد فــي الوقــت ذاتــه علــى حقيقــة، اال 
ــائر  ــرار س ــى غ ــو عل ــكلة له ــذه المش ــل ه ــي ان ح وه
المشــكات االجتماعيــة الكثيــرة والعميقــة التــي يرســف 
بهــا المجتمــع، مرهــون اساســاً بالنضــال الحــر والوعــي 
للجماهيــر العماليــة والتحرريــة، وفــي مقدمتهــم الشــباب 
ــة،  ــى الحري ــتند ال ــم يس ــاء عال ــل ارس ــن اج ــة، م والفتي

ــاه.   ــاواة والرف المس

●    يدعــو المؤتمــر الســادس للحــزب الشــيوعي العمالي 
العراقــي كل قــواه وهيئاتــه وتنظيماتــه ومؤسســاته ان ال 
ــة بهــا  ــوا جهــدا فــي توضيــح هــذه الظاهــرة والتوعي تأل
وبأبعادهــا ومخاطرهــا علــى المدمنيــن وعلــى المجتمــع، 
ويســعى بــكل الســبل مــن اجــل ابعــاد الشــباب عــن هــذه 
الكارثــة، ويدعــم كل جهــد تقــوم بــه اي جهــة او طــرف 
او مؤسســة مــن اجــل تخليهــم عــن هــذا واســترداد حياتهم 
الطبيعيــة، ويحمــل الحكومــة والدولــة مســؤولية احتــواء 
هــذه الظاهــر وتوفيــر كل الســبل واإلمكانــات مــن وضــع 

حــد لظاهــرة اإلدمــان بمعاييــر انســانية.
المؤتمر السادس للحزب الشيوعي العمالي العراقي.

أواسط كانون الثاني.

إنها ليست بشاعة  وزير ، وإنما بشاعة طبقة !
)رد على حديث وزير الدفاع العراقي(

ــا  ــا م ــش، احن ــا جي ــغلة، احن ــك ش ــول ل "شــوف راح اق
نمشــي بطلبــات المســتمعين، احنــا جيــش مــا عدنــا 
ديمقراطيــة، احنــا عدنــا طاعــة عميــاء، انــا اخطــط 
ــه(  ــون )!!(، )ألن ــت الممن ــهد وان ــوقك وتستش ــك واس ل
ــة  ــي الحال ــا ف ــا عدن ــدك. احن ــة بل ــوع لحماي ــت متط ان
ــا نســبة خســائر ٪5  ــة الســلم، عدن ــي حال ــة، ف االعتيادي
امــا فــي الحــرب ...)الحســاب مفتوح-بالمعنــى(...".

أعــاه هــو رد وزيــر الدفــاع )جمعــة عنــاد( علــى ســؤال 
ــن  ــد" م ــج "المحاي ــي برنام ــه ف ــت مع ــة أجري ــي مقابل ف

علــى االخباريــة العراقيــة يــوم 24 كانــون الثانــي.
حيــن تنظــر لهــذا التعجــرف ولهــذه الفظاظــة، ســترى أية 
ــأي  ــذه الســلطة. ف ــه ه ــة وأي مســتنقع تغــرق ب ــم بالي قي
تكبــر وغطرســة يتعامــل بــه صاحبنــا مــع "الجنــدي"، مع 
إنســان دفعتــه ظــروف الحيــاة للقبــول بمثــل هــذا العمــل؟! 
ان  تعــرف  هــذا  االنســانية  عديــم  كام  تســمع  حيــن 
ــم  ــة، ل ــة العبودي ــان فــي مرحل قدمــا الوزيــر الزاال عالق
ــا بعــد مجتمــع عصــري، مجتمــع قامــت البشــرية  يوطئ
ــة والتحرريــن  ــة العامل بنضاالتهــا، وفــي مقدمتهــا الطبق
ــات  ــوق والحري ــر مــن الحق االشــتراكيين، بفــرض الكثي
علــى الطبقــات الحاكمــة، علــى البرجوازيــة. عالــم بلــغ 
وفــرض حريــة التعبيــر، حريــة الــراي، حريــة العقيــدة، 
ــه  ــاول علي ــدم التط ــد وع ــرام الجس ــار، احت ــق االختي ح

ــه. ــوق االنســان وحريات ــن حق ــة م ــة طويل و...قائم

ــا اخطــط لــك واســوقك وتستشــهد وانــت الممنــون"!  "ان
انهــا مرحلــة العبوديــة. تقتلــه وهــو الممنــون؟! مــن 
ايــن اتــى بــكل هــذا القبــح؟! بــكل هــذا التعالــي وانعــدام 
االنســانية؟ فلشــدة قباحتــه وعنجهيتــه ال يغطــي هــذا 
ــة،  ــورة كاذب ــو بص ــى ول ــاً، حت ــدث مث ــر، ال يتح االم
ــه اســتهتار صــارخ بقيمــة  ــة"! ان ــي الجن ــواه ف عــن "مث
االنســان والبشــر. وفــق منطــق صاحبنــا هــذا، المتطــوع 
ــوقه،  ــاء، نس ــا نش ــه م ــل ب ــاالً لنعم ــه م ــوع، نعطي متط
نقتلــه، .... انــه متطــوع! ليــس بإنســاٍن ال عائلــة لديــه، ال 
اطفــال، ام، زوجــة، حبيبــة، اصدقــاء، محبيــن، ليــس لــه 
اي شــيء يربطــه بمجتمــع، بإنســانية، "طالــع مــن فطــر 
الــكاع!". ليــس لديــه احســاس، ال مشــاعر، ال أمانــي 
وتطلعــات، ليــس لــه صلــة بمقــوالت مثــل فــرح، رغبــة، 
ــاة افضــل، غــد مشــرق و....كائــن  ســعادة، اختيــار، حي
عديــم االحســاس والقيمــة و....كائــن ال يملــك شــيء 

ــم افراغــه مــن كل شــيء! ــاً، ت ــاً او معنوي مادي
لمــاذا يرمــي بــه للمــوت، و"المتطــوع" الممنــون؟! ألنــه 
ــب مــن  ــه، رات ــس مــن جيب ــب هــو لي ــه برات تطــوع لدي
ــن  ــا م ــه ألنه ــو حق ــب ه ــه، رات ــع نفس ــروات المجتم ث
ــوه  ــذا المعت ــه ه ــم يدفع ــه. ل ــش في ــع يعي ــروات مجتم ث
مــن جيــب أبيــه! أ يظــن هــذا المتعالــي لــو كان لإلنســان 
ضمــان بطالــة كاف، أيــرد علــى تحيــة جمعــة؟! ال 

ــد! اعتق
ال يأتــي احــد متطوعــاً لـ"حمايــة الوطــن". انهــا كذبــه مــا 
ــى  ــوه يتحســر عل ــروه، جوعــوه، جعل ــه. افق ــا كذب بعده
الخبــزة، صــادروا كل ســبل العيــش منــه، دفنــوه فــي آالم 
ــه بحاجــة  ــع، ام ــه جائ ــرى طفل ــو ي ــة وه ــاة يومي ومعان
البشــر. ال  تعيــش كســائر  لــدواء، زوجتــه تريــد ان 
ضمــان اجتماعــي، ال ضمــان بطالــة، ال دولــة مســؤولة 
ــاة  ــه وحي ــة حيات ــه وادام ــات المواطــن وعيش عــن حاج
ــوا ســبياَ امامــه ســوى ان يتطــوع  ــم يبق مــن يعيلهــم، ل
فــي الجيــش او ميليشــياتهم كــي يعيــش!! لــم يبقــوا امامــه 
خيــار آخــر. فكــذب مــن قــال انــه جــاء لحمايــة وطــن ال 
ــه؟! ــف الحــال بغــده ومســتقبل اطفال يعــرف يومــه، فكي
"التطــوع" هــو ســبيل مــن ال خيــار لــه. وفــر لــه ضمــان 
البطالــة، يأتــي للتطــوع مــن اجــل اكبــر خديعــة فــي 

ــن  ــم الوط ــة، باس ــات الحاكم ــا الطبق ــت به ــخ قام التاري
لتتحــول دمــاء الكادحيــن الــى ثــروات فــي جيــوب تلــك 
الطبقــات؟! "الوطــن" هــي تلــك الجغرافيــة التــي ثرواتهــا 
تصــرف  تحــت  واســتغالها  واقتصادهــا  وامكاناتهــا 
يعنــي  الوطــن"  و"حرمــة  "الوطــن"  حاكمــة.  طبقــة 
ــن،  ــع االخري ــس بوس ــذي لي ــي ال ــز الجغراف ــك الحي ذل
برجوازيــة الطــرف او البلــد االخــر، ان يتمــادوا عليــه، 
ــتغال  ــره واس ــى مصي ــرروا عل ــه ويق ــوا بثروات يتحكم
قاطنــي تلــك الرقعــة. ومــن هنــا تأتــي قدســية "الوطــن". 
ــا،  ــز م ــي حي ــة ف ــح طبق ــذا الوطــن، مصال ــن اجــل ه م
تنحــر رقــاب المتطوعيــن، رقــاب مــن ال حيلــة لهــم وال 
ــة. فهــؤالء  ــات المالك ــاء الطبق ــاب ابن ــس رق ســبيل، ولي
ــة  ــاء الطبق ــع ابن ــي دف ــع الت ــروات المجتم يســتمتعون بث
العاملــة والكادحيــن حياتهــم ثمنــا للوطــن ولديمومــة 
رفــاه تلــك الطبقــة الطفيليــة وتنعمهــا بـ"خيــرات الوطن". 
انهــم يكذبــون بصافــة حيــن يتحدثــوا عــن "وطننــا"! انــه 
ــيين  ــا السياس ــة وممثليه ــة الحاكم ــن الطبق ــم! وط وطنه
الذيــن مهمتهــم هــو الســهر علــى تراكــم اربــاح وثــروات 
هــذه الطبقــة! ومهمــة الجيــش ال تتعــدى هــذه. اي صيانــة 
"الوطــن" مــن تطــاول االخريــن، االعــداء، مــن يريــدوا 
ان ينتزعــوا قطعــة مــا ليتحكمــوا هــم وليــس غيرهــم بهــا 

ــا. ــا وكادحيه ــتغال عماله ــا واس وبثرواته
ليــس االمــر شــخصياً. ان هــذه ليســت تصــورات وآراء 
فــرد، وال تخلــف واســتهتار فــرد. انهــا تصــورات وآراء 
وتخلــف واســتهتار طبقــة، الطبقــة الحاكمــة.  ولهــذا، 
مــا لعمــل تجــاه ســلطة امثــال هــؤالء؟! انهــم يمطرونــك 
يوميــاً بألــف برهــان وبرهــان حــول انعــدام قيمــة وتــردي 
بأكثــر  لــك  يقولــون  انهــم  عندهــم.  االنســان  مكانــة 
العامــل والــكادح والمحــروم،  ان  االشــكال وضوحــاً 
ليســوا ببشــر!  للمجتمــع  الســاحقة  االغلبيــة  واجمــاالً 
وعليــه، ثمــة ســبيل واحــد لحيــاة افضــل اال وهــو كنــس 
هــذه الســلطة التــي هــذا المتعالــي مــن بيــن مســؤوليها، 
ســبيل يســتند الــى االرادة المباشــرة للجماهيــر، وســلطة 
ال مصلحــة لهــا ســوى الــرد علــى حاجــات االنســان فــي 
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حول الصراع على أوكرانيا !
* توما حميد / الجزء األول :

الصــراع  حــول  للغــرب  اإلعاميــة  الدعايــة  رغــم 
االوكرانــي وكل الحديــث عــن الدفــاع عــن الديمقراطيــة 
ــح  ــع توض ــار، اال ان الوقائ ــي االختي ــدول ف ــة ال وحري
بشــكل ال لبــس فيــه بــان هــذه الدعايــة هــي كاذبــة وهــي 
ــذا الصــراع.  ــة له ــباب الحقيقي ــن األس ــاه ع ــت االنتب تلف
فــي خضــم المفاوضــات بيــن االتحــاد الســوفيتي والغــرب 
ــو شــرقا  ــكا عــدم توســيع النات ــن أمري ــت روســيا م طلب
الكتلــة  العســكري فــي دول  النشــاط  واالمتنــاع عــن 
الشــرقية الســابقة واالمتنــاع عــن نشــر صواريــخ قريبــة 
ــف وارشــو  ــي عــن حل ــل التخل مــن حــدود روســا، مقاب
وزيــر  بــان  موثوقــة  ادلــة  وهنــاك  المانيــا.  ووحــدة 
الخارجيــة األمريكــي، جيمــس بيكــر وعــد فــي عــام 
ــو بوصــة  ــد للنات ــاك تمدي ــون هن ــن يك ــه » ل 19٨9 بان
ــن توســع  ــك الحي ــذ ذل ــن من ــى الشــرق«. ولك واحــدة ال
الناتــو لمســافة 1000 كيلومتــر الــى الشــرق فــي اوروبــا 
الوســطى والشــرقية وضــم البلــدان التــي كانــت فــي 
الســابق جــزءا مــن حلــف وارســو مثــل التشــيك وهنغاريا 
وبولنــدا وبعدهــا بلغاريــا ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا 
الجمهوريــات  بعــض  حتــى  و  وكرواتيــا  والبانيــا 
ــا. كمــا  ــا ولتواني الســوفيتية الســابقة مثــل اســتونيا والتفي
وعــد الناتــو بــان تصبــح أوكرانيــا وجورجيــا عضويــن 
ــن.  ــن البلدي ــد هذي ــة عن ــروط العضوي ــر ش ــا تتوف عندم
كمــا تقــوم قرغيزســتان بإيــواء قاعــدة عســكرية أمريكيــة 
وتــم نصــب حكومــة مواليــة للغــرب فــي جورجيــا ويتــم 
تدبيــر »ثــورات ملونــة« فــي الــدول التــي تقــع فــي 

ــتان. ــيا وكازخس ــل بياروس ــيا مث ــوذ روس ــة نف منطق
لقــد خضعــت روســيا لهــذا الضغــط ألنهــا كانــت ضعيفــة 
العقــد  فــي مواجهــة أمريــكا والغــرب وخاصــة فــي 
ــى ســقوط االتحــاد الســوفيتي. ولكــن  ــذي تل والنصــف ال
االن لقــد بــدا الوضــع العالمــي يتغيــر، فرغــم بقــاء أمريــكا 
عوامــل  مجموعــة  ولكــن  االمبرياليــة،  القــوى  أكبــر 
تســببت فــي انحــدار نفوذهــا وضعفهــا النســبي وخاصــة 
منــذ ازمــة 200٨. فالتدخــل فــي العــراق وأفغانســتان قــد 
ــنة دون  ــد عشــرين س ــة وخرجــت بع ــواال هائل ــا أم كلفه
ان تحقــق شــيء. وليــس هنــاك أي شــهية للحــرب داخــل 
أمريــكا. كمــا ان مجتمــع امريــكا منقســم على نفســه بشــكل 
خطيــر قــد تــؤدي أي مغامــرة أخــرى خاصــة ضــد دولــة 
ــط  ــكلة بعكــس خط ــم هــذه المش مثــل روســيا الــى تفاق
ــش  ــا الجي ــي به ــي من ــائر الت ــة. ان الخس ــة الحاكم الطبق
األمريكــي علــى شــكل قتلــى، ولكــن اهــم مــن ذلــك علــى 
شــكل اصابــات واعاقــات ســواًء الجســدية او النفســية 
والمعاملــة والرعايــة الســيئة التــي توفــر للمحاربيــن 
القدامــة قــد اثــرت علــى جاذبيــة الجيــش االمريكــي الــى 
درجــة بــات مــن الصعــب حتــى ضمــان العــدد المطلــوب 

مــن المجنديــن حتــى فــي وقــت الســلم.
ــرب  ــكر الغ ــل معس ــام داخ ــر االنقس ــا خط ــاك دائم وهن
نفســه. فأوروبــا ال تريــد الحــرب اذ عاشــت عكــس 
امريــكا حربيــن مدمرتيــن علــى اراضيهــا فــي الســابق. 
ــراق  ــزو الع ــاء غ ــام اثن ــوادر انقس ــاك ب ــت هن ــد كان لق
فــي  المشــاركة  وألمانيــا  فرنســا  عارضــت  عندمــا 
الوســطى والشــرقية،  اوروبــا  بعكــس دول  الحــرب، 
ــا  ــد رامســفيلد ان يتحــدث عــن »اوروب ممــا حــدا بدونال
أوروبــا   « مــن  بــدال  ألمريــكا  كحليــف  الجديــدة« 

القديمــة«. ولكــن اليــوم بــدأ التملمــل فــي كل انحــاء 
الــى  الســاح  ارســال  المانيــا  ترفــض  اذ  اوروبــا، 
ــا مــن  ــا ستســحب قواته ــا بانه ــت كرواتي ــا, وقال أوكراني
الحلــف حــال نشــوء حــرب بيــن روســيا والناتــو وتقــول 
بلغاريــا بانهــا ال تقبــل بتواجــد الجيــش األمريكــي علــى 
اراضيهــا. يعــرف االوربيــون بــان الصــراع العســكري 
ــي عــدد ال  ــا يعن ــم مم ــى أراضيه ــيتم عل ــيا س ــع روس م
يحصــى مــن الضحايــا ودمــار هائــل.  مــن جهــة أخــرى 
تريــد أمريــكا التركيــز علــى اســيا ومنطقــة المحيــط 
الهــادي، أي مواجهــة الصيــن بــدال مــن اوروبــا والشــرق 

األوســط.
فــي المقابــل لقــد اثبتــت احــداث معينــة عجــز أمريــكا 
للــرد علــى روســيا بشــكل مؤثــر مثــل الحــرب الجورجيــة 
عــام 200٨، وضــم القــرم فــي 2014 واحــداث ســوريا، 
ــران.  ــع إي ــراع م ــى الص ــتان وحت ــيا وكازخس وبياروس
ان هــذا الضعــف هــو اوضــح فــي المناطــق القريبــة مــن 
ــد  ــكل جي ــدرب بش ــم وم ــش ضخ ــا جي ــث له ــيا حي روس
ويتمتــع بقــوة ناريــة هائلــة. ليس لجيــش حلف الناتــو القدرة 
علــى مواجهــة الجيــش الروســي فــي المناطــق القريبــة مــن 
روســيا فــي صــراع تقلــدي. فــأي صــراع عســكري تقليدي 
مــع روســيا ســوف يحتــاج الــى مئــات االالف مــن الجنــود 
وهــو امــر يتعــذر علــى الناتــو القيــام بــه، هــذا عــدا ان أي 
ــى  ــد تخــرج بســهولة مــن الســيطرة لتنتهــي ال مواجهــة ق

حــرب عالميــة تنهــي الحيــاة علــى الكوكــب. 
حتــى مــن الناحيــة االقتصاديــة، فــان الوضــع يســير 
لصالــح روســيا الــى حــد مــا فــي الوقــت الراهــن. فرغــم 
هشاشــة االقتصــاد الروســي واعتمــاده علــى تصديــر 
الوقــود االحفــوري، اال ان التقــارب االقتصــادي الكبيــر 
مــع الصيــن وحاجــة أوروبــا الــى الوقــود الروســي 
وارتفــاع أســعار النفــط مؤخــرا هــي كلهــا أمــور تصــب 
لصالــح روســيا.  ان العقوبــات االقتصاديــة لــم تثنــي 
للغــرب  ليــس  كمــا  تعقــب مصالحهــا.  روســيا عــن 
ــة  ــة االقتصادي ــا مــن الناحي ــي أوكراني شــيء يعرضــه ف
واالجتماعيــة والسياســية. لقــد شــهدت أوكرانيــا فــي 
وعــدم  المتنامــي  الفقــر  مــن  عقــود  ثاثــة  الحقيقــة 
المســاواة واالنقســامات والقمــع وصعــود الفــرق اليمينيــة 
الفاشــية. لقــد أصبحــت مثــال صــارخ علــى ضحالــة 
الوعــود البرجوازيــة باالزدهــار والديمقراطيــة والســام 
بعــد انتصــار الغــرب علــى قطــب رأســمالية الدولــة. فــي 
ــة  ــن الناحي ــس للغــرب أي شــيء يعرضــه م ــة لي الحقيق
االقتصاديــة فــي أي مــكان خــارج حــدوده، مثــل افريقيــا 
ــارات  ــرف الملي ــث تص ــيا، حي ــة واس ــكا الاتيني وامري
علــى » نشــر الديمقراطيــة« و »بنــاء المجتمــع المدنــي« 
ــراع  ــي الص ــيا ف ــة روس ــن حليف ــوم الصي ــن تق ــي حي ف
مــع الغــرب بإقامــة االف المشــاريع خــارج حدودهــا 
تســتند علــى بنــاء البنيــة التحتيــة التــي تســاهم فــي النمــو 
االقتصــادي. ومــن الناحيــة العســكرية والسياســية، تبــدو 
روســيا اليــوم حليــف محــل ثقــة أكثــر مــن الغــرب. 
فآخــر تدخــات الغــرب فــي العــراق وأفغانســتان وليبيــا 
ــس كل  ــيا عك ــت روس ــن تمكن ــي حي ــة، ف ــت بكارث انته
ــت  ــا تمكن ــع ســقوط نظــام األســد، كم التوقعــات مــن من
ــة«،  ــورة ملون ــع » ث ــيا ومن ــي بياروس ــل ف ــن التدخ م
كمــا تمكنــت فــي غضــون 24 ســاعة مــن ارســال االف 
الجنــود ضمــن منظمــة »معاهــدة االمــن الجماعــي« الــى 
كازخســتان التــي شــهدت مؤخــرا احتجاجــات عنيفــة 
ــتغلت  ــي اس ــي والت ــف الرجع ــم توكايي ــام قاس ــد نظ ض

مــن قبــل الغــرب مــن خــال منظمــات المجتمــع المدنــي 
والجماعــات اإلســامية مثــل النصــرة لقلــب النظــام. 
وســاهمت هــذه القــوات مــن فــرض النظــام وقامــت 
ــت  ــذا إذا كن ــي غضــون أســبوع. وله ــاد ف ــادرة الب بمغ
ــون  ــى ان تك ــة، فتتمن ــع ازم ــي وض ــام ف ــب  نظ صاح

ــرب. ــس الغ ــيا ولي ــف روس حلي
ــداد  ــف امت ــيا وق ــب روس ــة تطل ــذه الخلفي ــي ضــوء ه ف
ــا  الناتــو شــرقا وهــذا يعنــي التعهــد بعــدم قبــول جورجي
ــذا  ــف. رغــم ان الغــرب يصــور ه ــي الحل ــا ف وأوكراني
ــه  ــاوض علي ــم التف ــن يت ــول ول ــر معق ــه غي ــب بان الطل
ومــن حــق أي دولــة ان تقــرر كيــف تضمــن امنهــا، 
اال انــه فــي الواقــع هــو طلــب واقعــي. ان انضمــام 
أوكرانيــا الــى الحلــف يجعــل مــن صواريــخ الناتــو علــى 
بعــد دقائــق مــن موســكو ممــا ســيحد مــن قــدرة أنظمــة 
الدفــاع الروســية التصــدي لهــا، كمــا ان وجــود األنظمــة 
ــد يعطــي تصــور  ــا ق ــي أوكراني ــخ ف المضــادة للصواري
بإمكانيــة تحيــد الترســانة الروســية ووجــود امكانيــة لشــن 
ــد  ــاء عن ــدار الري ــة مق ــن معرف ــتباقية. ويمك ــة اس ضرب
الغــرب بالقيــام بتمريــن ذهنــي وتخميــن مــا الــذي ســتقوم 
بــه أمريــكا إذا قامــت روســيا او الصيــن بوضــع قواتهــا 

ــا! ــدا او المكســيك مث ــي كن ف
امريــكا تعــرف ان روســيا علــى حــق، ولكــن تمنــع 
أمريــكا  داخــل  القــوى  وتوازنــات  اخــرى  أمــور 
والجيوالسياســي الســائد اإلدارة االمريكيــة أيــا كانــت 
مــن ابــداء أي مرونــة تجــاه روســيا واألكثــر مــن ذلــك، 
ــن  ــة. ولك ــة خارجي ــى ازم ــة ال ــة بحاج اإلدارة االمريكي
ــا  ــم اال مثلم ــن يت ــراع ل ــذا الص ــل ه ــة ان ح ــي النهاي ف
تــم حــل ازمــة الصواريــخ الكوبيــة فــي عــام 19٦2 
عندمــا وافــق االتحــاد الســوفيتي علــى إزالــة صواريخــه 
مــن كوبــا مقابــل إزالــة أمريــكا لصواريخهــا مــن تركيــا 
أي يجــب ان يلتــزم الغــرب بعــدم اســتخدام أراضــي 

أوكرانيــا عســكريا.
مــن المعــروف ان أوكرانيــا كانــت مــن الــدول المؤسســة 
لاتحــاد الســوفيتي فــي كانــون األول 1922. وقــد كانــت 
ــيا  ــد روس ــوفيتي بع ــاد الس ــي االتح ــة ف ــم دول ــي اه ثان

وكان لهــا إمكانــات صناعيــة وزراعيــة هائلــة.
أوكرانيــا  أعلنــت  الســوفيتي،  االتحــاد  انهيــار  بعــد 
ــن  ــة كان م ــا، قل ــي وقته ــام 1991. ف ــي ع ــتقالها ف اس
يتوقــع ان ينحــو وضــع األوكرانييــن نحــو األســوأ.  ولكن 
ــزات  ــض المنج ــن بع ــكان م ــرم الس ــم تح ــع ل ــي الواق ف
ضمــان  مثــل  لهــم  الســوفيتي  االتحــاد  حققهــا  التــي 
الوظيفــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة المجانيــة، بــل 
شــهد البلــد حــرب أهليــة وانقســام ووصــل الوضــع الــى 
حــد مــن الســوء بحيــث اضطــر الماييــن علــى الهجــرة 
بحثــا عــن المعيشــة وتنخــر المجتمــع امــراض اجتماعيــة 
مثــل االدمــان علــى المخــدرات والكحــول واليــاس وعــدم 

ــية. ــوى فاش ــود ق ــر وصع وضــوح المصي
ــم  ــى الحك ــوا ال ــن وصل ــاء الذي ــارك كل الرؤس ــد ش وق
فــي أوكرانيــا منــذ االســتقال بمــا فيهــم ليونيــد كوتشــما 
ــش والكســاندر  ــور يانوكوفيت ــور بشتيشــنكو وفيكت وفيكت
تورتشــينوف وبيتــرو يوشــينكو وفولوديميــر زيلينســكي 
فــي هــذا االنحــدار المــدوي فــي مســتوى معيشــة ورفاهية 
االنســان فــي أوكرانيــا. اذ شــهدت الســنوات التــي أعقبــت 
ــي  ــتوى المعيش ــع المس ــوفيتي تراج ــاد الس ــار االتح انهي
للطبقــة العاملــة األوكرانيــة بمســتويات قــل نظيرهــا فــي 

التاريــخ.


