
خطة العمل السياسية والتنظيمية 
للجنة تنظيمات بغداد

تضــع لجنــة تنظيمــات بغــداد للحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي 
مــا يلــي كمهــام لهــا:

1.   إظهــار الحــزب كفــوة معارضــة أولــى بوجــه الســلطة 
الحاكمــة المليشــياتية  البرجوازيــة 

2.   توســيع النفــوذ االجتماعــي للحــزب وتشــكيل المنظمــات 
ــى  ــزب إل ــل الح ــداد وتحوي ــي بغ ــزب ف ــيوعية للح ــان الش واللج
ــن  ــص بي ــن، وباألخ ــيوعي متي ــم ش ــري ذي تنظي ــزب جماهي ح

العمــال والنســاء والشــباب.
ــق  ــيادة أف ــى س ــة إل ــتقلة باإلضاف ــادة مس ــن قي ــعي لتأمي 3.   الس

سياســي وثــوري علــى الحــركات االحتجاجيــة للجماهيــر.
4.   الســعي لتأســيس ومســاندة ودعــم كل األشــكال التنظيميــة 
المختلفــة لمنظمــات العمــال، العاطليــن، الطلبــة، الشــباب، النســاء 
و... الــخ مــن أجــل تنظيــم حركــة جماهيرية اعتراضيــة إلخراجها 

مــن هيمنــة القــوى المليشــياتية البرجوازيــة.
5.   التعبئــة السياســية واالجتماعيــة فــي المجتمــع وتنظيــم حركــة 
سياســية اجتماعيــة جماهيريــة واســعة ضــد انعــدام األمــن واألمــان 
والمطالبــة بحــل المليشــيات، والســعي لتســليح تلــك الحركــة بآفــاق 

ــات مستقلة. وسياس
6.   الدعايــة لالشــتراكية واألفــق والبديــل االشــتراكي علــى 
الصعيــد السياســي والفكــري فــي المجتمــع وخاصــة فــي صفــوف 
الطبقــة العاملــة، واالســتمرار فــي النضــاالت الفكريــة والسياســية 
ضــد التقاليــد الفكريــة والسياســية واالجتماعيــة القوميــة والليبرالية 

والديمقراطيــة، وفضــح بدائلهــا الفاشــلة.

الكونفرانس الثاني لتنظيمات بغداد
2022/2/11

القليل من النفاق السياسي 
قد ال يضر بالصحة !

التحليــالت  كل  عــن  بعيــدا 
السياســية، وبعيــدا عــن مــن 
روســيا  حــق  عــن  يدافــع 
إنهــا  بالدفــاع عــن امنهــا أو 
ــي  ــي، ف ــون الدول ــت القان خرق
ــيا  ــرف أن روس ــا نع ــن كلن حي
ــا  ــس لديه ــة ولي ــة إمبريالي دول
العســكرية  البلطجــة  ســوى 
أســوة بأمريــكا التــي تحــاول 
وتوســعها  هيمنتهــا  فــرض 
نقــول  مصالحهــا.  وحمايــة 
فــإن  ذلــك  كل  عــن  بعيــدا 
ــذ إعــالن  ــط من ــام فق ــة أي أربع
ــة  ــت كافي ــاس، كان ــة دونب ــي منطق ــن ف ــن االنفصاليتي ــن بالجمهوريتي ــراف بوتي اعت
ــن وخاصــة  ــه الساســة الغربيي ــذي ينفق ــاق السياســي ال ــم كــي يعــرف حجــم النف للعال
اإلدارة األمريكيــة والحكومــة البريطانيــة بزعامــة بوريــس جونســون إلخفــاء حقيقــة 
ــة  ــأن العملي ــر، ف ــح أكث ــة.  وللتوضي ــى األرض األوكراني ــع روســيا عل ــا م صراعه
العســكرية الروســية علــى أوكرانيــا وبفضــل التطــور التكنولوجــي لالتصــاالت الــذي 
أنتــج لنــا الفضائيــات وشــبكات التواصــل االجتماعــي كــي تصــل لنــا المعلومــة دون 
ــث  ــا وب ــب مصالحه ــار كل حس ــة األخب ــاوالت لصياغ ــن مح ــم م ــوش، وبالرغ رت
ــاق  ــدون النف ــه ب ــم ان ــوم العال ــفت لعم ــق وحجــب أخــرى، كش ــن الحقائ ــة م مجموع
ــم،  ــاتها عليه ــر سياس ــم لتمري ــل حكوماته ــن قب ــق البشــر م ــن تحمي السياســي ال يمك
ســواء كانــت الحــروب أو االحتــالل أو سياســات التقشــف وشــد األحزمــة علــى 
بطــون العمــال والكادحيــن والتــي يغلفونهــا بأســماء رقيقــة كــي ال تخــدش الحيــاء مثــل 
)اإلصالحــات االقتصاديــة( أو الحصــار االقتصــادي وغيــره. وليــس هــذا فحســب بــل 
ال يخلــو ذلــك النفــاق السياســي مــن العنصريــة والتمييــز القومــي تجــاه ســاكني الشــرق 
األوســط ومــا يســمى بالعالــم الثالــث، بحيــث يكبــر حجــم النفــاق السياســي بقــدر حجــم 

العنصريــة التــي تتخللــه.
ــون  ــا تأتــي مــن عي ــى أوكراني ــي تــذرف عل ــر الدمــوع الســاخنة فــي الغــرب الت أكث
ــن  ــا م ــة تباع ــي كل لحظ ــن ف ــة الغربيي ــوع الساس ــري دم ــون. وتج ــدن- جونس باي
ــن  ــري م ــرا يج ــكل نه ــدي لتش ــردو الكن ــي وت ــولتس األلمان ــي وش ــرون الفرنس ماك
الغــرب ويتجــه نحــو الشــرق إلــى اليابــان وينتهــي فــي أســتراليا. أي بعبــارة أخــرى إن 
المجتمــع الدولــي الــذي تشــكله صناعــة اإلعــالم الغربــي يبكــي بحرقــة علــى اختــراق 
القانــون الدولــي وانتهــاك الســيادة وتقســيم أوكرانيــا والحريــة وحقــوق اإلنســان فــي 
أوكرانيــا. حقــا إن أكثــر مــا يثيــر الحنــق و االشــمئزاز والتقــزز هــو مــا ينطــق بــه 
ــم.  ــي العال ــي ف ــاق السياس ــن النف ــة م ــر معزوف ــا أكب ــكال مع ــون ليش ــدن وجونس باي
وفــي الحقيقــة مــا يحيرنــي شــخصيا، كيــف للمــرء أن يراهــن علــى ضعــف ذاكــرة 
البشــر كــي يلبــس قناعــا مخادعــا ومزيفــا ليضلــل العالــم مــن أجــل تمريــر مصالحــه 
ــرب  ــى ح ــوم عل ــي الي ــذي يبك ــي ال ــس األمريك ــدن الرئي ــون باي ــن. إن ج ــأي ثم ب
ــدوا الحــرب  ــن أي ــا، كان مــن أول الديمقراطيي ــى أوكراني ــة عل ــر القانوني روســيا غي
ــوم  ــى بريكســت ويحــاول الي ــع عل ــذي وق ــا جونســون ال ــراق وغــزوه، أم ــى الع عل
عــن طريــق العنجهيــة الدعائيــة العــودة إلــى أن تكــون بريطانيــا رقمــا فــي المعادلــة 
األوروبيــة لتعويــض خســارتها االقتصاديــة والسياســية لخروجهــا مــن االتحــاد 
األوروبــي، فالطبقــة الحاكمــة التــي ينتمــي إليهــا بأحزابهــا العمــال والمحافظيــن 
هــي مــن وقفــت بشــكل مطلــق إلــى جانــب اإلدارة األمريكيــة لتبريــر كل السياســات 

ــي العــراق.... الوحشــية ف
التتمة )ص2(...

االسبوعيــــة

FORWARD أساس االشتراكية
اإلنسان ...

االشتراكية حركة 
اعادة الخيار 
لالنسان

تصدر كل يوم اثنين
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القليل من النفاق السياسي
* سمير عادل :

ــى مســتقبلها مــن  ــت روســيا تخــاف أو تخشــى عل وإذا كان
ــي  ــا الت ــا حججه ــو وله ــف النات ــى حل ــا إل ــام أوكراني انضم
تســوقها فــي حربهــا وغزوهــا ألوكرانيــا، فلــم يكــن للعــراق 
أي حلــف وال نيــة للتدخــل فــي أي تحالــف وال قدرة سياســية 
ــا  ــكا عليه ــرب أمري ــبب ح ــا بس ــدد أوروب ــكرية ته أو عس
عــام 1٩٩1 والحصــار االقتصــادي، ولــم يكــن حتــى رقمــا 
فــي معادلــة المنطقــة كــي تعبــر القــوات األمريكيــة عشــرات 
ــدن -جونســون  ــراق. إن باي ــال وتغــزو الع ــن األمي آالف م
اللــذان يحــالن محــل بوش-بليــر، يعرفــان جيــدا أن اجتيــاح 
ــن  ــس األم ــن مجل ــرار م ــدون ق ــراق كان ب ــهما للع جيوش
الدولــي كمــا تفعــل روســيا اليــوم فــي أوكرانيــا، فلمــاذا هــذا 

العويــل علــى خــرق القانــون الدولــي فــي أوكرانيــا؟.
ــدن  ــد باي ــرة الســمكة عن ــى ذاك ولكــن مسلســل الرهــان عل
القانــون  اختــراق  عنــد  يقــف  ال  الغربييــن  والساســة 
الدولــي، فهــا هــم ينــددون باعتــراف روســيا بجمهوريتيــن 
انفصاليتيــن وعلــى أنهــا خــرٌق للســيادة. ويبــدو لبايــدن أن 
ــا  ــدس بينم ــا مق ــي أوروب ــه ف ــي لحلف ــن ينتم ــيادة كل م س
الســيادة فــي الشــرق األوســط وتحديــدا العــراق ال قيمــة لهــا، 
ــي العــراق  ــك الســيادة ف ــل باإلمــكان ايضــا ان انتهــاك تل ب
وتقســيمه كان يــؤدي إلــى تعــرض أمــن وســالمة جماهيــر 
ــن مــن  ــاة الماليي ــر وحي ــى خطــر ويضــع مصي العــراق إل
ــة  ــات القومي ــاح الصراع ــب ري ــي مه ــراق ف ــر الع جماهي
والطائفيــة ال تأخــذ بالحســبان، طالمــا تؤمــن مصالــح الغــزو 
واالحتــالل. لقــد كان بايــدن صاحــب قــرار تقســيم العــراق 
إلــى ثالثــة فيدراليــات قوميــة وطائفيــة عــام 2٠٠6، ســنية 
وشــيعية وكرديــة، ولحســن حظنــا لــم يكــن ملزمــا مــن قبــل 
اإلدارة األمريكيــة بالرغــم مــن تصويــت الكونغــرس عليــه. 
إال أنــه كمــا يقــول المصريــون )يــا حبــة عينــي( يبكــي علــى 

ــا.  تقســيم أوكراني
منحنــًى  فــي  الغربــي  النفــاق  مسلســل  يمضــي  وهكــذا 
تصاعــدي، حيــث تقــرر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة متابعــة 
ملــف جرائــم حــرب تقــع فــي أوكرانيــا. أيــن تلــك المحكمــة 
ــن  ــراق، أي ــي الع ــا ف ــم أمريكا-بريطاني ــن جرائ ــة م الجنائي
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن قتــل أكثــر مــن ربــع مليــون 
ــة  ــر وقســم مــن المؤسســات الدولي ــل التقدي ــى اق إنســان عل
ــون أنســان  ــن ملي ــر م ــل أكث ــى قت ــا إل ــي تقديراته تذهــب ف
جــراء الغــزو واالحتــالل فــي العــراق. أيــن المحكمــة 
ــي  ــر ف ــن ٨٠٠ متظاه ــر م ــل أكث ــن قت ــة م ــة الدولي الجنائي
ــوا ســوى  ــم يطالب ــن عــام 2٠1٩ ل ــر م ــي أكتوب ــراق ف الع
رغيــف خبــز نظيــف وكرامــة إنســانية ومســتقبل آمــن. إن 
ــة  ــا محكم ــف بأنه ــا توص ــل م ــة أق ــة الجنائي ــذه المحكم ه
عــار علــى جبيــن اإلنســانية، ال تظهــر الــى الســطح ســوى 

ــبوهة. ــات المش ــد الحاج عن
وأخيــرا ليــت ذلــك المنحنــى أن يقــف عنــد حــد معيــن كــي 
ــة عــن  ــر المنافق يكــف المــرء عــن االشــمئزاز مــن المعايي
حقــوق األنســان والالجئيــن. لقــد أغلقــوا كل األبــواب أمــام 
الالجئيــن مــن ســورية والعــراق وليبيــا والصومــال واليمــن، 
والمئــات منهــم غرقــوا فــي البحــر المتوســط وبحــر إيجــة 
ومــات العديــد بســبب البــرد القــارس، وتنصــل الجميــع 
منهــم، وهــم أي الحكومــات الغربيــة مــن دمــرت بلــدان 
ــح  ــوم فتفت ــة. أمــا الي ــر حــروب الوكال ــن عب ــك الالجئي أولئ
ــدول  ــن، وترحــب كل ال ــن األوكرانيي ــام الالجئي ــا أم أبوابه
ــوزراء  ــس ال ــد أو شــرط. فرئي ــم دون قي ــة وبقدومه الغربي
الكنــدي يرحــب بــكل أوكرانــي يريــد القــدوم إلــى كنــدا بينمــا 
ــي إنهــم اتخــذوا الخطــط الجاهــزة  ــول المستشــار األلمان يق
ــل أشــهر  ــر قب ــن أداروا الظه ــي حي ــن. ف الســتقبال الالجئي
إلــى مقصلــة طالبــان.  أمريــكا  التــي ســلمتهم  لألفغــان 
وتكشــف قضيــة االنفتــاح علــى الالجئيــن األوكرانييــن 
ــة  ــتلزمات المادي ــر كل المس ــتحقون توفي ــق يس ــن بح والذي

إليوائهــم وإبعادهــم عــن خطــر الحــرب، نقــول تكشــف مــن 
الجانــب اآلخــر العنصريــة الغربيــة، عنصريــة الطبقــة 
الحاكمــة فــي الغــرب تجــاه البشــر فــي الشــرق. وبهــذا يثبــت 
أن كل مفاهيــم حقــوق اإلنســان ليســت أكثــر مــن ورقــة بيــد 
ــا الســافرة  ــر تدخالته ــة لتبري ــة الحاكم ــة البرجوازي األنظم
ــي  ــت ه ــس الوق ــا و بنف ــة المعارضــة له ــب األنظم ــي قل ف
أداة لتنظيــف صــورة وجــه سياســاتها القبيحــة المعاديــة لــكل 

مــا هــو إنســاني.
الهجــوم الروســي علــى أوكرانيــا، والحملــة الغربيــة بقيــادة 
ــة  ــا أي ــس له ــة ضــد روســيا لي ــات المتحــدة األمريكي الوالي
عالقــة ال بشــعب دونبــاس وال بحقوق اإلنســان وال بالســيادة 
وال باختــراق القانــون الدولــي وال بالحريــة والديمقراطيــة. 
ــي  ــيا الت ــن روس ــة، بي ــدول اإلمبريالي ــن ال ــرب بي ــا ح إنه
ــات  ــه، والوالي ــر وإمبراطورتي ــاد القيص ــادة أمج ــد إع تري
ــرض  ــا وف ــت قيادته ــا تح ــر أوروب ــة لج ــدة األمريكي المتح
ــواء  ــرى الحت ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــا م ــا عليه هيمنته
التمــدد الروســي الــذي يســير بخطــى حثيثــة بدعــم الصيــن. 
وكل تلــك المفاهيــم والعناويــن تجــري تحتهــا عمليــات 
قتــل األبريــاء وترويعهــم فــي أوكرانيــا، وفــرض األجــواء 
ــل  ــا ب ــد أوكراني ــى صعي ــس عل ــب لي ــكرتارية والرع العس
ــا  ــم. نحــن فــي العــراق اختبرن ــا والعال ــد أوروب علــى صعي
حــرارة الحــروب ومــرارة الغــزو وجرائــم االحتــالل وبــرد 
وتشــرد اللجــوء، عشــنا وأطفالنــا تمــأل عيونهــم رعــب دوي 
ســقوط صواريــخ الكــروز األمريكيــة وقصــف الطائــرات، 
ــق  ــث الخــوف والقل ــي والظــالم يبع ــا عشــرات الليال قضين
ــكان  ــان والم ــي الزم ــل نحــن ف ــرف ه ــنا وال نع ــي نفوس ف
الخطــأ كــي نقلــب آخــر صفحــة مــن حياتنــا. علينــا أن نرفــع 
صوتنــا ونديــن بأشــد العبــارات هــذه الحملــة العســكرية 
ــى  ــورا إل ــا ف ــى وقفه ــو إل ــا وندع ــى أوكراني ــية عل الروس
جانــب إيقــاف كل أشــكال التصعيــد المســعور مــن قبــل 

ــي. ــف الغرب الحل

يجب إيقاف الحرب فورًا !
) بيان حول الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا (

ــن  ــات شــد وجــذب بي ــاك عملي ــر مــن شــهر، وهن ــذ أكث من
ــة  ــن جه ــي م ــمال األطلس ــف الش ــة وحل ــن جه ــيا م روس
ــد  ــا التصعي ــد تخلله ــة، وق ــة األوكراني أخــرى حــول األزم
الدبلوماســية  والمســاعي  العســكري  والتحشــيد  والوعيــد 
والعقوبــات االقتصاديــة، وانتهــت أخيــرا بعمليــة عســكرية 

ــوم. ــاح الي ــنْت صب ــا ُش ــية ضــد أوكراني روس
إن األزمــة األوكرانيــة، هــي أزمــة مفتعلــة مــن قبــل الغــرب 
بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وبعكــس كل ادعــاءات 
االخيــرة ودعايــات وســائل إعالمهــا المأجــورة، بأنهــم 
يســعون للوقــوف بوجــه التمــدد الروســي وتقويــض نفــوذه 
ــى  ــا وعســكريا، ال عل وحصــار روســيا سياســيا واقتصادي
صعيــد أوروبــا وحســب، بــل علــى الصعيــد العالمــي، فقــد 
لعبــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة دورا فــي تأجيــج تلــك 
ــف  ــى الحل ــا إل ــر اوكراني ــعي لج ــق الس ــة عــن طري األزم
األطلســي لتكــون القــوات الغربيــة قريبــة مــن الحــدود 
الروســية، وفــي الوقــت ذاتــه، اســتغلت األزمــة األوكرانيــة 
لإلبقــاء علــى أوروبــا  تحــت قيــادة امريــكا، محاولــة إلدامــة 
ــى  ــة عل فــرض هيمنتهــا السياســية والعســكرية واالقتصادي
ــراط،  ــى وشــك االنف ــا عل ــد تحالفه ــد أن كاد عق ــا بع أوروب
ــادة فرنســا- ــرد بقي ــا مــن أن تنف ــن أوروب ــذي يمّك األمــر ال
ألمانيــا بعقــد صفقــات اقتصاديــة وسياســية مــع روســيا بعيدة 

ــة. ــات المتحــدة األمريكي عــن الوالي
 إن القضيــة األساســية اليــوم فــي األزمــة األوكرانيــة ليســت 

لهــا أيــة عالقــة ال بوجــود شــعب روســي فــي دونبــاس وال  
بالحفــاظ علــى أمنــه وســالمته كمــا تدعــي الطبقــة الحاكمــة 
فــي روســيا، وال بـ"حمايــة الســيادة األوكرانيــة" و"الحريــة 
والديمقراطيــة" كمــا تدعــي الطبقــات الحاكمــة فــي الحلــف 
ــى ســاحة حــرب  ــت إل ــوم تحول ــا الي األطلســي. إن أوكراني
ــة، وان  ــة العالمي ــدول اإلمبريالي ــالت ال ــتعراض عض الس
الطبقــة السياســية الحاكمــة فــي أوكرانيــا هــي ليســت أكثــر 
ــالمة  ــن وس ــت ام ــرب وقدم ــكا والغ ــد أمري ــة بي ــن دمي م
الشــعب األوكرانــي قربانــا علــى مذبــح مصالــح الــدول 
ــا التوســعية. ــا وطموحاته ــة وصراعاته ــة العالمي اإلمبريالي

إن العمليــة العســكرية الروســية هــي بلطجــة عســكرية 
بنفــس منطــق البلطجــة األمريكيــة وحلفائهــا الغربييــن، 
لفــرض هيمنتهــا بالقــوة العســكرية علــى المنطقــة وأوروبــا 
تحديــدا. انهــا حــرب إعــادة تقســيم العالــم فــي، عالــم جديــد 

ــاء. ــاب مخضــب بالدم ــدد االقط متع
ــة  ــة أي ــر األوكراني ــوم الجماهي ــة وعم ــة العامل ــس للطبق لي
مصلحــة فــي هــذه الحــرب ســواًء أكانــت صغيــرة أو كبيــرة 
النطــاق، وهــي مــن تدفــع ثمــن سياســات حكومتهــا، وفــي 
ــدان الغــرب أو  ــه ليــس للجماهيــر ســواًء فــي بل الوقــت ذات
فــي روســيا أيــة مصالــح لهــا فــي هــذا التصعيــد العســكري 
ــدات  ــل أن التهدي ــدود ب ــذه الح ــد ه ــف عن ــر، وال تق الخطي
المتبادلــة بيــن روســيا والحلــف األطلســي مــن شــأنه فــرض 
األجــواء الحربيــة والعســكرتارية والرعــب والخــوف علــى 

العالــم.
إن مــا يحــدث اآلن فــي أوكرانيــا هــو صــراع سياســي 
الــدول اإلمبرياليــة  واقتصــادي بــأدوات عســكرية بيــن 
العالميــة، روســيا مــن جهــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا مــن جهــة أخــرى، لتقاســم 
النفــوذ والمصالــح، وان مــا نشــهده اليــوم مــن تصعيــد 
ــى  ــم إل ــض أمــن وســالمة العال ــا بتعري عســكري هــو إيذان

ــدة.  ــة جدي ــة عالمي ــرب إمبريالي ــر ح خط
ــا فــي الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي فــي الوقــت  إنن
الــذي نديــن بأشــد العبــارات التهديــدات العســكرية والحربيــة 
ومــا قامــت بهــا روســيا والحلــف األطلســي، فإننــا فــي 
الوقــت ذاتــه ندعــو الطبقــة العاملــة فــي روســيا وأوكرانيــا 
الــى عــدم االنجــرار خلــف  الغربيــة والعالــم  والبلــدان 
اطــراف هــذا الصــراع والوقــوف فــي جبهــة إنســانية واحــدة 
بالضــد مــن الطبقــة السياســية الحاكمــة ســواء فــي روســيا او 
فــي الغــرب وفضــح نفاقهــم السياســي حــول حقــوق اإلنســان 
والســيادة والحريــة والديمقراطيــة. إن هــذه الجبهــة بإمكانهــا 
إنهــاء األجــواء الحربيــة والســكرتارية فــي أوكرانيــا وفــي 
العالــم، وبأبعــاد العالــم عــن شــبح الحــرب االمبرياليــة. 
يجــب ان تتوقــف الحــرب فــوراً وبــدون اي قيــد او شــرط.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
٢٤ شباط ٢٠٢٢



3
نداء المؤتمر السادس للحزب الشيوعي العمالي العراقي

 إلى نساء العراق!
لقــد عانــت النســاء اللواتــي يشــكلن نصــف المجتمــع 
ــط  ــلب ابس ــات، س ــدام الخدم ــة، انع ــر، والبطال ــن الفق م
دفــع  مــن  اول  وكــَن  المدنيــة.  والحقــوق  الحريــات 
ــالت الســالح،  ــة، وانف ــردي االوضــاع االمني ــة ت ضريب
وغيــاب القانون..فقــد تــم تدميــر مدنيــة المجتمع وأســلمته 
بالعنــف والقــوة جــراء حــرب امريــكا واحتاللهــا وتســلم 

التيــارات المليشــياتية الطائفيــة والقوميــة الســلطة.
إن كان تحــرر المــرأة هــو معيــار تحــرر المجتمــع، فــإن 
تدهــور اوضــاع وحقــوق المــرأة  يعكــس بوضــوح درجــة 
التدهــور والتراجع المادي والمعنوي الذي فرضته الســلطة 
السياســية علــى مجتمــع لــه تاريــخ فــي المدنيــة والحقــوق 
والحريــات التــي اكتســبتها المــرأة و العامل والشــبيبة والتي 
كانــت نتــاج عقــود مديــدة مــن نضاالتهــم ونضــاالت قــوى 

التحــرر والمســاواة و نضــال االشــتراكيين.
لقــد دفعــوا بأوضــاع وحقــوق المــرأة الــى درجــات مــن 
ــه  التــردي إلــى أبعــد الحــدود. فباإلضافــة الــى مــا يعاني
عمــال وكادحــوا المجتمــع اجمــاالً، وهــي جــزء منهــم، 
والــذي دفعــت المــرأة فيــه ثمنــاً باهضــا، فــان مــا يمــارس 
ضــد المــرأة مــن قيــود واجحــاف  يجعــل حيــاة االغلبيــة 
ــكل  الســاحقة مــن نســاء العــراق بؤســاً واســتالباً تامــاً ب

مــا للكلمــة مــن معنــى.
ــم  ــائر القي ــوة« وس ــة« و«النه ــاء »الفصلي ــم إحي ــد ت لق
العشــائرية والذكوريــة، وأُشــيع القتــل تحــت مبــررات ال 
انســانية باليــة مثــل الدفــاع عــن »الشــرف«. واصبحــت 
المســاومة علــى جســد المــرأة جــزء ال يتجــزأ مــن نيلهــا 
ــي.  ــاء وظيف ــي أو ارتق ــاح دراس ــل، أو نج لفرصــة عم
امــا تلــك المعطلــة عــن العمــل، فأوضاعهــا ابشــع بمــا ال 
يقــاس. لــم يبقــوا لمئــات اآلالف مــن النســاء لكســب قــوت 
يومهــن  ســوى تجــارة الجســد التــي تنظمهــا فــي اغلــب 
االحيــان مافيــات  الســلطة. انــه االمتهــان التــام للمــرأة، 

عــن  كاذبــة  واحاديــث  عنصريــة  مســميات  وتحــت 
»حريــة الطوائــف«، ســعوا لفــرض القانــون الجعفــري 

ــة. ــال والطفول وســائر قوانيــن اغتصــاب االطف
ان هــذا الوضــع ال يطــاق وال يمكــن الســكوت عنــه. 
ــع.  ــذا الوض ــاه ه ــدي تج ــة االي ــرأة مكتوف ــف الم ــم تق ل
حقوقهــا  عــن  دفاعــاً  بشراســة  وقاومــت  ناضلــت 
وحرياتهــا، وفرضــت التراجــع علــى معســكر الرجعيــة 
ســواء الجهــات القضائيــة والحكوميــة او غيــر الحكوميــة 
ومنهــا  رد القانــون الجعفــري. واخرهــا تلــك المشــاركة 
البطوليــة لنســاء العــراق لطالباتــه وعاطالتــه وعامــالت 
العقــود وغيرهــا فــي انتفاضــة تشــرين والتــي صدحــت 
ــل!«  ــلطة ان ترح ــذه الس ــى ه ــى االصــوات: »عل بأعل

ــم«! ــي كله ــم يعن و«كله

ايتها الجماهير النسوية المتطلعة للحرية والمساواة!
ان عالــم أفضــل ترفــل فيــه المــرأة بالمســاواة التامــة هــو 
أمــٌر ممكــن. بيــد إن أي حديــث عــن »عالــم افضــل« هــو 
أمــر مســتحيل فــي ظــل وجــود ســلطة ميليشــياتية طائفيــة 
وقوميــة قائمــة علــى القيــم العشــائرية و الذكوريــة وقيــم 
القــرون الوســطى. ال يمكــن تحقيــق إي تحســن فــي 
أوضــاع المــرأة فــي العــراق وهــذه الســلطة تقــف علــى 
رأس المجتمــع. ينبغــي إزاحــة هــذه الســلطة. ان هــذا ال 
يمكــن ان يأتــي دون حضــور المــرأة الجــدي فــي الحيــاة 
ــرض  ــع وف ــة للمجتم ــاالت اليومي ــي النض ــية وف السياس
الحاكمــة  السياســية  الطبقــة  علــى  التامــة  المســاواة 

ــة للمــرأة. المعادي
فــي المؤتمــر الســادس للحــزب والمنعقــد فــي منتصــف 
ــى ان  ــد المؤتمــر عل ــام، اك ــي مــن هــذا الع ــون الثان كان
قضيــة المــرأة هــي قضيــة الطبقــة العاملــة، قضيــة 
ــا  ــي. انه ــيوعي العمال ــزب الش ــة الح ــيوعيين، قضي الش
جــزء ال يمكــن فصلــه عــن قضيــة هــذا الحــزب والثــورة 

العماليــة والعالــم الــذي ينشــد ارســائه، عالــم الحريــة 
والمســاواة واالشــتراكية.

لقد أكد المؤتمر على:
•     التــزام الحــزب بالدفــاع وبــكل االشــكال الممكنة عن 
مطالــب النســاء فــي العــراق مــن اجــل تحقيــق المســاواة 
التامــة والكاملــة بينهــن وبيــن الرجــال. والتصــدي لــكل 

اشــكال العنــف وامتهــان الكرامــة الــذي يتعرضــن لــه.
•     ســعي الحــزب الجــاد لدعــم الحركــة النســوية 
ــي  ــف منظماتهــا وناشــطاتها اللوات ــي العــراق، وبمختل ف
يعملــن مــن اجــل تقويــة واقتــدار المــرأة ومقاومتهــا 

الهجمــة الشرســة التــي تشــن عليهــا.
•     االهميــة الحاســمة لتدخــل الرجــال مــن اجــل دعــم 
ــز  ــف اشــكال التميي ــة ضــد مختل ــاء اليومي ــة النس مقاوم
ضدهــن، ومســاعدتهن بفتــح االبــواب الموصــدة امامهن، 
وعــدم الخضــوع أليــة مبــررات رجعيــة، متخلفــة وباليــة 
ــزل  ــش وع ــع وتهمي ــر بقم ــاف االخي ــي المط ــب ف تص
المــرأة عــن التمتــع بحيــاة اجتماعيــة ومهنيــة الئقــة 

ومتســاوية مــع الرجــل.
يناشــد الحــزب النســاء الــى االلتفــاف حــول البديــل 
السياســي الطبقــي الــذي ينهــي مــرة واحــدة والــى االبــد 
مبــررات  ايــة  وتحــت  لإلنســان،  االنســان  اســتغالل 
طائفــة.   او  ديــن  او  جنــس  او  لــون  او  اقتصاديــة، 
االلتفــات حــول رايــة الشــيوعية. مــن اجــل تحقيــق 
اهــداف النســاء فــي الخــالص مــن هــذه الســلطة وإرســاء 

الحريــة والمســاواة فــي المجتمــع.

المؤتمر السادس للحزب الشيوعي 
العمالي العراقي

أواسط كانون الثاني 2022

هل يجب أن يكون التطعيم ضد كوفيد-19 إلزاميا ؟
* توما حميد / الجزء األول :

لقــد أصبــح موضــوع إلزاميــة التلقيــح واإلجــراءات 
لمكافحــة  الحكومــات  تســتخدمها  التــي  األخــرى 
ــائقي  ــة س ــة قافل ــروز حرك ــع ب ــة م ــد-1٩ وخاص كوفي
الشــاحنات » قافلــة الحريــة« فــي كنــدا التــي تنتشــر 
الــى الــدول األخــرى مهــم جــدا، لــذا ارتأينــا اجــراء هــذا 
اللقــاء مــع تومــا حميــد، عضــو الجنــة المركزيــة للحــزب 

الشــيوعي العمالــي العراقــي.
الــى االمــام: مــا هــو موقفــك مــن الذيــن يرفضــون اخــذ 

اللقــاح ضــد كوفيــد-19؟
ــالق  ــح واالغ ــة التلقي ــوع إلزامي ــد: ان موض ــا حمي توم
والتدابيــر واإلجــراءات االخــرى لمكافحــة كورونــا هــو 
موضــوع مهــم جــدا ويتطلــب مــن الشــيوعيين إبــداء رأي 

واضــح تجاهــه.
يرفــض  الــذي  الفــرد  بيــن  التفريــق  يجــب  بنظــري 
التلقيــح ألن لــه مخــاوف او توهــم وبيــن الجماعــات 
والشــخصيات اليمينيــة التــي تعــادي التلقيــح ألســباب 
سياســية وايدولوجيــة والتــي تشــن حملــة تضليليــة ضــد 
اللقاحــات. ان معظــم االفــراد الذيــن يمتنعــون عــن اخــذ 
اللقــاح ال يقومــون بذلــك ألســباب سياســة او أيدولوجيــة. 
الكثيــر منهــم هــم ليســوا ضــد اللقاحــات بشــكل عــام. ان 

وضــع الجميــع فــي ســلة المعاديــن للقــاح او فــي معســكر 
ترامــب او مــن المؤمنيــن بنظريــات المؤامــرة الــخ هــو 

امــر ســيئ.
ــي  ــاركة ف ــدم المش ــيوعيين ع ــى الش ــب عل ــري يج وبنظ
الحملــة التــي تقــوم بهــا البرجوازية في تقســيم الطبقة العاملة 
الــى ملقحيــن وغيــر ملحقيــن. البرجوازيــة هــي خبيــرة فــي 
تقســيم البشــر وخلــق عــداوات بينهــم علــى أســاس العــرق 
ومــكان الــوالدة ولــون البشــر والجنــس والديانــة وعشــرات 
ــم ســبب  ــح موضــوع التطعي ــد أصب ــات األخــرى. لق الهوي
اخــر لشــق صــف العمــال فــي أماكــن كثيــرة. فــي الحقيقــة 
ــرات  ــق توت ــى خل ــؤدي ال ــة ت يجــب ان نحــارب اي محاول

وانقســامات وعــداءات علــى أســاس اللقــاح.  
ــاح  ــذي يرفضــون اللق ــراد ال ــع االف ــل م يجــب ان نتعام
خــالل  مــن  حقيقيــة  توهمــات  او  مخــاوف  لهــم  الن 
التوعيــة والتشــجيع والتحفيــز المســتمر. امــا الجماعــات 
والشــخصيات اليمينيــة التــي تعــادي اللقاحــات علــى 
لهــا  التصــدي  فيجــب  وسياســي  أيديولوجــي  أســاس 
علــى  خطــر  يشــكلون  النهــم  قــوة  بــكل  وفضحهــا 
البشــرية، فهــم نفــس الجماعــات التــي تعــادي الشــيوعية 
ــال  ــوق العم ــر و حق ــن البش ــاواة بي ــتراكية والمس واالش
ــق  ــدون ح ــن ويؤي ــادون المهاجري ــرأة ويع ــوق الم وحق
حمــل الســالح وتشــكيل الميليشــيات ويدفعــون بالنزعــات 

الشــوفينية والعنصريــة. 
إلــى االمــام: دعنــا نتحــدث اآلن عــن الحــركات المعاديــة 
للقــاح علــى أســس ايدولوجيــة وسياســية، هــل باإلمكان 
ــركات  ــذه الح ــخ ه ــى تاري ــر ال ــكل مختص ــرق بش التط

واألســباب التــي تقدمهــا.
تومــا حميــد: ان أقــدم أســباب معــاداة اللقــاح هــي دينيــة 
ــاح  ــذ اللق ــيئة هللا وان اخ ــو مش ــرض ه ــار ان الم باعتب
هــو القيــام بعمــل ضــد مشــيئته او ان هللا ســوق يقــي 
البشــر مــن المــرض واخــذ اللقــاح هــو دليــل علــى 
ضعــف االيمــان، او ألنــه يتــم اســتخدام خاليــا ألجنــة يتــم 
أســقاطها ألي ســبب فــي تطويــر اللقــاح او ان اللقاحــات 
تحتــوي علــى منتجــات حيوانيــة معينــة.  وبعدهــا قدمــت 
أســباب صحيــة لرفــض اللقاحــات مثــل ربطهــا بأمــراض 
معينــة او انهــا تحتــوي علــى كميــات خطــرة مــن امــالح 
ــذي  ــال ال ــادة ثيمروس ــد، وم ــوم، والفورماكديهاي االلمني
يتــم تكســيره فــي الجســم الــى مــادة ايثايــل الزئبــق والتــي 
هــي دعايــات عديمــة الصحــة او ان اللقــاح يضعــف 
اللقاحــات كبيــرة او  جهــاز المناعــة، او ان مخاطــر 
ــاز مناعــة  ــال جه ان لإلنســان الصحــي وخاصــة األطف
يمكنــه التعامــل مــع الفيروســات والبكتريــا دون اللجــوء 

ــاح.  ــى اللق ال
التتمة )ص4(...
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هل يجب أن يكون التطعيم ضد كوفيد-19 إلزاميا ؟

مؤخــرا تطــورت وتعــددت األســباب التــي تُقــدم لمعــادات 
أربــاح  تحقــق  االدويــة  شــركات  ان  ومنهــا   اللقــاح 
ضخمــة وهــو االمــر الــذي ينطبــق علــى صناعــة الغــذاء 
والمســكن والمالبــس وكل شــيء اخــر. او معــاداة اللقــاح 
ــة  ــار ان الحكوم ــي باعتب ــي نيوليبرال ــق يمين ــن منطل م
ــي االقتصــاد  ــرة وان ال تتدخــل ف يجــب ان تكــون صغي
ــة  ــادون االرشــادات الطبي ــث يع ــاس بحي ــاة الن ــي حي وف
باعتبارهــا تأتــي مــن الدولــة وهــي بمثابــة ســيطرة الدولة 
ــرد. او  ــوق الف ــارات وحق ــي خي ــراد وف ــاة االف ــى حي عل
باعتبــار ان اللقــاح خاصــة االلزامــي هــو ضــد الحريــة 
ــي  ــي ترتق ــى األســباب االخــرى الت ــة وصــوال ال الفردي
ــروس،  ــي تنكــر وجــود الفي ــات المؤامــرة الت ــى نظري ال

ــه. او خطورت
اول  بــروز  منــذ  بــرزت  للقــاح  المعاديــة  الحــركات 
ــة  ــاك اربع ــن كان هن ــاح ضــد مــرض الجــدري. ولك لق
فتــرات شــهدت نمــو المعارضــة ضــد اللقــاح اكثــر مــن 
ــي تخللتهــا، أذ ظهــرت موجــة فــي أواســط  ــرات الت الفت
القــرن التاســع عشــر ضــد لقــاح الجــدري وهــو المــرض 
الــذي كان يقتــل 4٠% مــن المصابيــن، وظهــرت موجــة  
ــي  ــاح الثالث ــط اللق ــا رب ــبعينيات عندم ــط الس ــي أواس ف
ــة العصبيــة والتــي تبيــن  بمجموعــة مــن امــراض الجمل
الحقــا بانهــا كانــت غيــر صحيحــة وموجــة ظهــرت فــي 
ــدرو  ــمى ان ــب يس ــام طبي ــا ق ــعينيات عندم ــر التس أواخ
ويكفيلــد بدراســة تربــط بيــن لقــاح أم أم أر وبيــن التوحــد. 
وتبيــن الحقــا بــان هــذا الطبيــب كان يســتلم أمــوال مــن 
ــال  ــا أطف ــة لديه ــل 12 عائل ــت تمث ــاة كان شــركة للمحام
يعانــون مــن التوحــد، كانــت بصــدد مقاضــاة الســلطات. 
وتبيــن الحقــا بانــه تالعــب بالمعطيات وســحبت الدراســة 

ــه  فيمــا بعــد. وفقــط هــذا الطبيــب اجازت
ــاذا  ــاح، لم ــن ألخــذ اللق ــن المؤيدي ــت م ــام:  ان ــى االم ال

ــد-1٩؟ ــاح ضــد كوفي ــد اخــذ اللق نؤي
ليــس هنــاك شــك بــان منــع إصابــة عــدد كبيــر مــن 
مــن  الحــد  األقــل  او علــى  الفيــروس  بهــذا  الســكان 
قصيــر  وقــت  فــي  وخاصــة  الخطيــرة  اإلصابــات 
ــا  ــح ضــد كورون ــد كان للتلقي ــة. لق ــم للغاي ــر مه ــو ام ه
وتحقيــق مســتويات عاليــة مــن التلقيــح أي مناعــة القطيــع 
ــرى  ــة االخ ــود الوقاي ــراءات وقي ــل إج ــكان مث ــن الس بي
ــب  ــن العواق ــع م ــراد والمجتم ــة االف ــي وقاي ــم ف دور مه
الخطيــرة لهــذا الوبــاء. لــم يعــد هــذا االمــر مســالة 
ــن دول بغــض النظــر عــن  ــة بي ــن المقارن ــة. يمك نظري

ــدان  ــي مي ــة ف ــا اتخــذت مســارات مختلف ــة انظمته طبيع
مواجهــة كورونــا فخرجــت بنتائــج تثبــت أهميــة التلقيــح 
ــن  ــكان الصي ــال س ــرى. فمث ــود األخ ــراءات والقي واإلج
هــي أربعــة اضعــاف ســكان أمريــكا، ولكــن عــدد وفيــات 
ــات  ــل مــن 1% مــن وفي ــد هــي اق ــا فــي هــذا البل كورون
أمريــكا التــي تقتــرب مــن المليــون بســرعة. كمــا حققــت 
دولــة مثــل نيوزيلنــدا التــي هــي قريبــة فــي نظــام حكمهــا 
مــن الــدول الغربيــة األخــرى نتائــج مذهلــة فــي مواجهــة 

ــا. كورون
ــرون  ــبة لســاللة اوميك ــى بالنس ــول ان حت الدراســات تق
التــزال اللقاحــات تقلــل نســبة اإلصابــة بمقــدار 3٠-
ــل  ــاح تقل ــن مــن اللق 4٠% ولكــن األهــم هــي ان جرعتي
خطــر اإلصابــة الشــديدة واحتمــال التعــرض لمضاعفــات 
خطيــرة بمقــدار 7٠%. ولألســف توكــد الدراســات أيضــا 
بــان الوقايــة ضــد اإلصابــة الشــديدة بســبب ســاللة 
اوميكــرون بعــد جرعتيــن تنخفــض الــى 52% بعــد ســتة 
ــاء  ــد إعط ــى ٨٨% بع ــع ال ــا ترتف ــن انه ــي حي ــهر ف أش
الجرعــة الثالثــة.  كمــا ان اللقــاح يقلــل خطــر اإلصابــة 
باألعــراض طويلــة األمــد الناتجــة عــن كوفيــد-1٩. 
ورغــم ان ســاللة اوميكــرون هــي اقــل خطــورة، ولكنهــا 
التــزال خطــرة بدرجــة كافيــة بحيــث تســتوجب اللقــاح. 
كمــا ان ســرعة انتشــار هــذه الســاللة تــؤدي الــى إصابــة 
عــدد كبيــر مــن المواطنيــن فــي وقــت واحــد وفــي حــال 
عــدم التلقيــح ينتهــي االمــر بالكثيــر منهــم فــي قســم 
الطــوارئ وردهــات المستشــفيات والعنايــة المركــزة 
ــة  ــن مــن العناي ــر مــن المرضــى االخري ــان الكثي وحرم
وحتــى انهيــار النظــام الصحــي. ورغــم ان المــرض هــو 
ــات االالف  ــد م ــن لق ــال، ولك ــد األطف ــورة عن ــل خط اق
األطفــال حــول العالــم وخاصــة ممــن يعانون من مشــاكل 
صحيــة مثــل الســكري، والربــو والصــرع وغيرهــا. 
تحمــي هــذه اللقاحــات أرواح وصحــة مالييــن األطفــال 
ــم. مــن جهــة أخــرى بإمــكان األطفــال نشــر  حــول العال
ــا  ــر يومي ــوت االالف البش ــع م ــل من ــن اج ــرض. م الم
حــول العالــم يجــب ان يكــون لنســبة عاليــة علــى األقــل 
ــم  ــروس ومــن المه ٨٠% مــن الســكان مناعــة ضــد الفي
تحقيــق هــذا الهــدف بأســرع وقــت واللقــاح هــو أفضــل 
ــم  ــا ل وســيلة لتحقيــق هــذا الهــدف. يجــب ان نتذكــر بانن
ــورة  ــل خط ــه اق ــدو ان ــذي يب ــرون ال ــى اوميك نصــل ال
مباشــرة بعــد ظهــور فيــروس كورونــا بــل بــرزت 
ســالالت أخــرى اكثــر خطــورة أدت الــى المالييــن مــن 
الوفيــات حــول العالــم. كمــا يعــود ســبب كــون اوميكرون 
اقــل خطــورة علــى االقــل فــي جــزء منــه الــى اللقاحــات. 
كمــا ليــس بإمكاننــا التنبــؤ فيمــا اذا كنــا ســنواجه ســالالت 
اكثــر خطــورة مــرة أخــرى. ان احتمــال كــون اإلصابــة 
فــي  المريــض  وانتهــاء  شــديدة  اوميكــرون  نتيجــة 
المستشــفى والعنايــة المركــزة وحتــى المــوت هــي اعلــى 

ــاف المــرات.    ــن بأضع ــر الملقحي ــن غي بي
ان اللقــاح يقلــل مــن الحاجــة الــى اإلجــراءات األخــرى 
مثــل فتــرات الحجــر الصحــي الطويلــة. ويقلــل مــن 
ــع العمــل والمــدارس.   ــي موق ــة وخاصــة ف ــق اإلصاب قل
ويســاعد اللقــاح االفــراد فــي عــدم التســبب فــي تعريــض 

صحــة وســالمة االخريــن للخطــر. باختصــار اللقــاح هــو 
أفضــل شــيء يمكننــا القيــام بــه لوقايــة أنفســنا واألخريــن 

مــن العــدوى. 
مــن جهــة ان المضاعفــات الخطيــرة للقاحــات هــي نــادرة 

جــدا. لهــذه األســباب أؤيــد بقــوة اخــذ اللقــاح.
ــى االمــام: انــت تقــول ان الجــزء األكبــر مــن النــاس  ال
الذيــن يرفضــون اللقــاح هــي ليســت ألســباب ايدولوجيــة 

او سياســية، ولكــن لمــاذا يرفضــون اللقــاح إذا؟
تومــا حميــد: ان امتنــاع جــزء ملمــوس مــن الســكان فــي 
ــى  ــل اخــر عل ــاح هــو دلي ــي اللق ــدان مــن تلق بعــض البل
ازمــة النظــام الرأســمالي وتخبــط الطبقــة الحاكمــة وفشــل 
الحكومــات. بشــكل عــام النــاس منطقيــون ويحبــون 
ومصلحــة  واحبائهــم  عوائلهــم  ومصلحــة  مصلحتهــم 
المجتمــع بحيــث يتقبلــون علــى اخــذ اللقــاح دون اكــراه 
ويكــون باإلمــكان تحقيــق مناعــة القطيــع دون جعــل 
اللقــاح إلزاميــا.  هنــاك قلــة ممــن يعــادي اللقــاح ألســباب 

ــا. ــي ذكرناه ــك الت ــل تل ــة مث ايدولوجي
اال ان اغلــب األشــخاص الذيــن امتنعــوا عــن اخــذ اللقــاح 
ضــد كورونــا هــم ليســوا ضــد اللقــاح بشــكل عــام وليــس 
لهــم أي مشــكلة مــع تلقيــح اطفالهــا بــكل اللقاحــات 
ــة  ــي األجــواء الحالي ــم.  ولكــن ف ــي يوصــي بهــا العل الت
ــة  ــخصيات البرجوازي ــات والش ــوى والحكوم ــول الق تح
ــة  ــى لعب ــاح ال ــروس واللق ــة مســالة الفي وخاصــة اليميني
سياســية وبذلــك تخلــق تشــوش هائــل.  فمثــال، فــي 
ــن  ــل الجمهوري ــن قب ــم م ــي تحك ــات الت ــكا المقاطع امري
لهــا مواقــف مختلفــة عــن المقاطعــات التــي يحكمهــا 

الديمقراطييــن.
ــدا والكثيــر مــن األمــور  صحيــح ان الفيــروس كان جدي
توضحــت مــع مــرور الوقــت، اال ان هــذا االمــر لــم 
يكــن اال عامــل ثانــوي فــي خلــق الفوضــى والتخبــط 

ــي ــكان ف ــن الس ــة م ــات هائل ــدى قطاع ــوش ل والتش
ــام  ــرك النظ ــا يح ــروف ان م ــدان. فمع ــن البل ــر م الكثي
الرأســمالي هــو منطــق الربــح، لــذا فرغــم تحذيــر العلماء 
المتكــرر بــان انتشــار وبــاء عالمــي هــي مســالة وقــت، 
ــر  ــأي شــيء للتحضي ــم ب ــم يق ــان النظــام الرأســمالي ل ف
الوقايــة  وســائل  فتحضيــر  الخطــر.  هــذا  لمواجهــة 
وتوفيــر  االصطناعــي  التنفــس  وأجهــزة  الشــخصية 
اســرة اإلنعــاش مــن اجــل مواجهــة خطــر ال نعــرف 
متــى يداهمنــا هــو امــر غيــر مربــح بتاتــا. وعندمــا بــرز 
ــات  ــم حكوم ــم تق ــا ل ــن وإيطالي ــي الصي ــاء ف خطــر الوب
مــن  باالســتفادة  وغيرهــا  وامريــكا  بريطانيــا  مثــل 
الوقــت للتحضيــر الن بنظرهــم االقتصــاد كان اهــم. 
ــر مــن  ــد اتخــذت الكثي قامــت باالســتخفاف بالعــدوى. لق
ــية  ــة وسياس ــة ألســباب اقتصادي ــات البرجوازي الحكوم
وايدولوجيــة مواقــف متناقضــة ومتخبطــة، وكل هــذا 
ــي  ــوا ف ــف قال ــال كي ــر مث ــق تشــوش. نتذك ــى خل أدى ال
ــان الكمامــات ليســت مهمــة وبعدهــا أصبحــت  ــة ب البداي
ــلبي  ــوازي دور س ــالم البرج ــب االع ــد لع ــة.  وق حياتي
فــي نشــر الفوضــى والتشــوش. وطبعــا اســتغل اقصــى 
اليميــن الوبــاء للترويــج أليدولوجيتــه بمــا فيهــا نظريــات 

ــن. ــى االخري ــوم عل ــاء الل ــرة والق المؤام
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