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مخس��ة  بع��د 
م��ن  أش��هر 
ت  ب��ا نتخا ال ا
يف  التش��ريعية 
الع��راق، ال ت��زال 
تش��كيل  ب��وادر 
احلكوم��ة  غ��ر 
وغ��ر  معلوم��ة 
حمس��ومة بس��بب ع��دم تواف��ق التي��ارات والكت��ل السياس��ية 
الطائفي��ة والقومي��ة  للطبق��ة البورجوازي��ة العراقي��ة وع��دم 
الوص��ول اىل احلل��ول الوس��طية لك��ي ترض��ى كل األط��راف. بعد 
حماول��ة الكتل��ة الصدري��ة لتش��كيل حكوم��ة ائتالفي��ة م��ع تي��ار 
احللبوس��ي-اخلنجر واحل��زب الدميقراط��ي الكوردس��تاني- 
البارزان��ى وال��ي تأزم��ت بع��د اخف��اق عدة حم��اوالت النتخاب 
رئي��س اجلمهوري��ة. وأعل��ن اخ��راً التي��ار الص��دري ت��رك 
احملاول��ة ووض��ع الك��رة يف س��احة  االط��ار التنس��يقي م��ن اجل 
تش��كيل احلكوم��ة ب��دون تدخ��ل م��ن قب��ل التي��ار الص��دري. 
ه��ذه  كل  حت��دث  مل��اذا  نفس��ه:  يط��رح  والس��ؤال 
بش��كل  ول��و  االنس��جام،  وع��دم  واألزم��ات  اإلخفاق��ات 
ص��وري واملعت��ادة ه��ي حت��ى اآلن عل��ى ش��كل حماصص��ة 
كان��ت  وال��ي  الغنائ��م؟  اقتس��ام  اج��ل  م��ن  وتوافق��ات 
السياس��ية؟ العملي��ة  تش��كيل  زم��ن  من��ذ  أساس��اً  س��ارية 
عن��د اإلجاب��ة ع��ن ه��ذه األس��ئلة بدق��ة، علين��ا أن ننظ��ر 
إىل الع��امل حولن��ا عل��ى أوس��ع نط��اق خ��ارج ح��دود الع��راق 
واملنطق��ة أي اىل املتغ��رات العاملي��ة وال��ي ن��رى مالحمه��ا 
يف احل��رب األوكراني��ة. صحي��ح إن قس��م م��ن االختالف��ات 
ه��ي  العراقي��ة  البورجوازي��ة  والتي��ارات  الق��وى  داخ��ل 
واقعي��ة، بس��بب طبيع��ة وض��رورة كل م��ن ه��ذه األح��زاب 
الق��وى  ألن  املش��كلة،  كل  لي��س  ه��ذا  ولك��ن  سياس��يا 
السياس��ية عندم��ا تضطره��ا مصلحته��ا السياس��ية لتش��كيل 
احلكوم��ة وتثبي��ت س��لطة الدول��ة، ف��ان كل ه��ذه اخلالف��ات 
تصب��ح خالف��ات جانبي��ة ولي��س اس��راتيجية ورئيس��ية. 
ب��دأت  القدمي��ة  العاملي��ة  واالس��تقطابات  التحالف��ات  ان 
باالنهي��ار؛ تفق��د أمري��كا والغ��رب تدرجييا مكانتهما السياس��ية 
واالقتصادي��ة يف الش��رق األوس��ط، لص��احل روس��يا والص��ن والي 
زادت يف الف��رة األخ��رة تواجده��ا السياس��ي واالقتص��ادي 
والعس��كري يف الش��رق األوس��ط والق��رن االفريق��ي، وكذل��ك 
مت��دد نف��وذ الصي��ي يف ش��رق وجنوب أس��يا ومناطق قوق��از. ان 
ال��دول اخلليجي��ة ب��دأت تبتعد قلي��ال عن السياس��ات االمريكية 
واألوروبي��ة وتق��رب ي��وم بع��د ي��وم من روس��يا والصن سياس��ًيا 
واقتصادًي��ا وال��ي اثبت��ت احل��رب يف أوكراني��ا مواقف��ا حماي��دة 
هل��ذه ال��دول يف العقوب��ات املفروض��ة م��ن قب��ل أمري��كا والغ��رب 
عل��ى روس��يا، وكذل��ك احتم��ال تصدي��ر النف��ط اىل الص��ن م��ن 
قب��ل ال��دول اخلليجي��ة بالعم��الت احمللي��ة وال��ي ه��ي حماولة 
لض��رب هيمن��ة ال��دوالر واالقتص��اد األمريك��ي عل��ى الع��امل. 
ان الق��وى والتي��ارات البورجوازي��ة العراقي��ة تتص��ارع لك��ي 

الع��امل  املتصارع��ة يف  القط��ارات  تتخل��ف ع��ن مس��رة  ال 
الربج��وازي، بآف��اق خمتلف��ة وكل حس��ب مصلحت��ه ورؤيت��ه 
للمتغ��رات اآلتي��ة م��ن ت��وازن الق��وى. ان الكتل��ة الصدري��ة 
والكتل��ة البارزاني��ة والقومي��ن الع��رب أكث��ر قرب��ا إىل القط��ب 
األمريك��ي - الغرب��ي والتي��ارات األخ��رى م��ن ح��زب الدع��وة 
واحلش��د الش��عيب والطالبان��ي املوالي��ة إلي��ران، واألخ��رة أكث��ر 
قرب��ا إىل القط��ب الروس��ي -الصي��ي وان اش��تداد الص��راع ب��ن 
القطب��ن العاملي��ن يف احل��رب األوكراني��ة يؤث��ر مباش��رًة عل��ى 
تش��ديد ص��راع التي��ارات البورجوازي��ة العراقي��ة املختلف��ة م��ن 
اج��ل حتقي��ق آماهل��ا السياس��ية وأهدافه��ا ومصاحله��ا. ال��كل 
يبح��ث ع��ن مصاحل��ه ضم��ن ه��ذا الص��راع العامل��ي وان أي 
انتص��ار ألي قط��ب عامل��ي يؤث��ر مباش��رة عل��ى ت��وازن الق��وى 
املؤي��دة هل��ا يف العراق��ي والعك��س صحي��ح أيض��ا ان اخف��اق أي 
قط��ب عامل��ي س��يكون اخفاق��ا للق��وى املؤي��دة هلا يف الع��راق. ان 
الوض��ع احلال��ي يف الع��راق ال يتغ��ر كثراً إال بالتغ��ر يف موازين 
الق��وى الرئيس��ة العاملي��ة م��ن وج��ه نظ��ر البورجوازي��ة العراقية. 
وس��ؤال اخ��ر يط��رح نفس��ه؛ وه��و م��ا ه��ي احل��ل املطل��وب؟ 
أي م��ا ه��ي احلل��ول لك��ي حتس��م الس��لطة يف الع��راق وتك��ون  
لص��احل مجاه��ر العم��ال والكادح��ن والفق��راء ؟ قب��ل اإلجاب��ة 
ع��ن ه��ذا الس��ؤال علين��ا ان حن��دد حن��ن االش��راكين موقفن��ا 
م��ن احل��رب األوكراني��ة؛ كي��ف ننظ��ر اىل املس��الة وجذوره��ا 
وابعاده��ا السياس��ية، أي ننظر اىل مجي��ع الدوافع واالصطفافات 
السياس��ية م��ن وراء احل��رب يف أوكراني��ا. ان أمري��كا واالحت��اد 
االوروب��ي وأوكراني��ا ه��ي ط��رف، وروس��يا، والص��ن م��ن وراء 
الكوالي��س يف ط��رف آخ��ر، أي ان اهلج��وم الروس��ي عل��ى 
أوكراني��ا ه��و م��ن اج��ل ابع��اد أوكراني��ا ع��ن أمري��كا ع��ن طري��ق 
حت��دي روس��يا ألمري��كا وإظه��ار قوته��ا وجربوته��ا العس��كري، 
وتكنولوجي��ا العس��كرية م��ن اج��ل التغ��ر يف مي��زان الق��وى 
العاملي��ة  واقتس��ام الع��امل بينهم��ا بالق��وة. ان كل األط��راف 
م��ن روس��يا واالحت��اد األوروب��ي وامري��كا وحكوم��ة زيلنس��كي  
أطراف��ا يف احل��رب األوكراني��ة  وندي��ن كل م��ن ه��ذه األط��راف 
عل��ى ح��ٍد س��واء ومجيعه��م ملطخ��ة اياديه��م بدم��اء األبري��اء 
يف أوكراني��ا ومجيعه��م اصح��اب دور يف الغ��الء واجل��وع والفق��ر 
والبطالة املنتش��رة يف احناء ألعامل نتيجة السياس��ات االقتصادية 
واحلص��ار االقتص��ادي عل��ى املنتج��ات واألغذي��ة والطاق��ة عل��ى 
الش��ركات وال��دول. وهل��ذا يتطل��ب املوق��ف واحل��ل السياس��ي 
العمال��ي ب��ان يك��ون أممي��ا اكث��ر وان يك��ون اش��راكية اكث��ر. 
أي علين��ا ان نق��ف بوج��ه كل الطبق��ة الربجوازي��ة العاملي��ة 
وترمج��ة ه��ذه املواجه��ة يف كل دول��ة تع��ي الوق��وف بوج��ه 
الطبق��ة البورجوازي��ة احمللي��ة يف كل بل��د م��ن قب��ل طبقته��ا 
العامل��ة. يف الع��راق حتدي��د ه��ذه املواجه��ة ه��و عب��ارة ع��ن 
حس��م الس��لطة، أي كن��س كل ق��وى األزم��ة  م��ن الطائفي��ن 
والقومي��ن بطريق��ة ثوري��ة. والطريق��ة الثوري��ة هن��ا تع��ي 
توس��يع رقع��ة االحتجاج��ات والتظاه��رات اجلماهري��ة واكم��ال 
االنتفاض��ة أكتوب��ر حت��ى نهايته��ا. ان انتفاض��ة أكتوب��ر كان��ت 
موجه��ه لكن��س كل العملي��ة السياس��ية ولك��ن بس��بب افتقاره��ا 
اىل التنظي��م أخفق��ت يف حتقي��ق أهدافه��ا وُش��لت حركته��ا. 

فــي  وتأثيرهــا  أوكرانيــا  فــي  الحــرب 
حســم الســلطة السياســية فــي العــراق!

 
عادل أحمد 

إذا كان التميي��ز حب��ق امل��رأة  وع��دم متتعه��ا حبق��وق وحري��ات متس��اوية 
م��ع الرج��ل أح��د أركان النظ��ام الرأمسال��ي عموم��ًا، وإذا كان��ت دوني��ة 
امل��رأة والتميي��ز ضده��ا، ب��ل وعبوديته��ا، وإقصاءه��ا م��ن احلي��اة، وحجره��ا 
يف املن��زل، ه��ي م��ن أركان انظم��ة االس��الم السياس��ي،  ف��ان وض��ع 
امل��رأة يف الع��راق، وباألخ��ص بع��د 2003، يش��هد تده��ورًا كارثي��ًا وعل��ى 
خمتل��ف املس��تويات حت��ت حك��م س��لطة اإلس��الم السياس��ي الربجوازي��ة. 
لق��د عان��ت النس��اء م��ن اإلفق��ار والبطال��ة، فالبطال��ة تكتس��ح صف��وف 
النس��اء، وابتلي��ت امل��رأة بالعبودي��ة املنزلي��ة حي��ث ج��رى ف��رض العم��ل 
املنزل��ي والرعائ��ي عليه��ا ب��داًل م��ن أن تق��وم ب��ه الدول��ة، ب��دون أي التف��ات 
اىل حاجاته��ا. امل��رأة العامل��ة تعان��ي م��ن فق��دان احلق��وق، امل��رأة الباحث��ة 
ع��ن عم��ل تتع��رض ألبش��ع أش��كال االبت��زاز اجلنس��ي م��ن اج��ل احلص��ول 
عل��ى فرص��ة عم��ل، أم��ا العاط��الت ع��ن العم��ل ش��هدن بطال��ة مزمن��ة. 
لق��د أس��تهل اإلس��الم السياس��ي حكم��ه يف الع��راق بش��ن ابش��ع محل��ة 
ألس��لمة اجملتم��ع ع��رب ش��ن هج��وم ش��امل عل��ى حق��وق امل��رأة  وحرياته��ا. 
لق��د تفنن��ت يف إع��ادة القوان��ن القروس��طية م��ن جح��ور التاري��خ. زواج 
القاص��رات،  البغ��اء اإلس��المي املس��مى ب��زواج املتع��ة واملس��يار وال��زواج 
املبك��ر، ه��ي أج��زاء م��ن ه��ذه اهلجم��ة، ناهي��ك ع��ن اش��اعة النزع��ات 
العش��ائرية والذكوري��ة املقيت��ة م��ن مث��ل »الفصلي��ة« و«النه��وة« وغره��ا. 
بي��د  الرأمسالي��ة.   ابت��كار  م��ن  ليس��ا  ودونيته��ا  امل��رأة   ظل��م  إن 
البغي��ض.  امل��وروث  ه��ذه  بق��اء  يف  مباش��رة  مصلح��ة  للرأمسالي��ة  ان 
وغ��ره،  الدي��ي  الطائف��ي،  القوم��ي،  الظل��م  أش��كال  كس��ائر  إن��ه 
يف  ومصلح��ة  بقائ��ه  يف  وسياس��ية  اقتصادي��ة  مصلح��ة  للرأمسالي��ة 
ككل.   واجملتم��ع  العم��ال  صف��وف  يف  وكاذب  مش��وه  وع��ي  ب��ث 
إن حت��رر امل��رأة لي��س ه��دف  التي��ارات القومي��ة وال التي��ارات الديني��ة وال 
التي��ارات املس��اومة داخ��ل احلرك��ة النس��وية. ال ميك��ن للحري��ة واملس��اواة 
أن تك��ون م��ن عم��ل حرك��ة وتي��ار يره��ن احلق��وق األساس��ية للم��رأة  بالدي��ن 
والقومي��ة والوط��ن للدف��اع ع��ن املص��احل الطبقي��ة للطبق��ات احلاكم��ة. إذ 
ال تنش��د ه��ذه احل��ركات إنه��اء تط��اول اإلس��الم السياس��ي والدي��ن عل��ى 
حي��اة النس��اء وال أن تلج��م تط��اول النزع��ة الذكوري��ة املنفلت��ة احلاكم��ة 
عل��ى حق��وق النس��اء، كم��ا ان مواجه��ة النظ��ام الرأمسال��ي، املس��بب 
الرئيس��ي يف الالمس��اواة ب��ن البش��ر، لي��س م��ن ش��أن تل��ك التي��ارات.
إن حت��رر امل��رأة  ه��و عم��ل احلرك��ة الداعي��ة للحري��ة واملس��اواة. بوس��ع  
الق��وى  حتش��د  ان  فق��ط  والش��يوعية  اجملتم��ع  يف  اليس��ارية  الق��وى 
املليوني��ة للنس��اء ح��ول راي��ة مطال��ب جذري��ة وراديكالي��ة دفاع��ًا ع��ن 
احلق��وق اإلنس��انية للم��رأة م��ن أج��ل أن تق��ود نض��ال عظي��م م��ن أج��ل 
حت��رر امل��رأة . إن تنظي��م حرك��ة تقدمي��ة، راديكالي��ة وثوري��ة مدافع��ة 
ع��ن حق��وق امل��رأة  يف الع��راق وم��ن اج��ل احلري��ة واملس��اواة ه��و عم��ل 
الش��يوعين وعم��ل الطبق��ة العامل��ة. إن��ه عم��ل احلرك��ة االش��راكية. ان 
احل��زب الش��يوعي العمال��ي ه��و يف مقدم��ة ه��ذا النض��ال وه��ذا الص��ف. 
ال ميك��ن حتقي��ق ه��ذا اهل��دف ب��دون تنظي��م الص��ف النضال��ي املوحد للنس��اء 
والتفاف��ه ح��ول ح��زب ش��يوعي مقت��در ينش��د وبوس��عه ان يبل��غ حبرك��ة 
حت��رر امل��رأة أهدافه��ا. ان النض��ال املنظ��م والدائ��م والراديكال��ي م��ن أج��ل 
حت��رر امل��رأة  ه��و رك��ن مه��م للخ��الص م��ن ه��ذه الوضعي��ة وه��ذه الس��لطة. 
فالس��لطة امليليش��ياتية احلاكم��ة ه��ي عائ��ق اساس��ي ام��ام حت��رر امل��رأة .  
ان احل��زب الش��يوعي العمال��ي ه��و يف الص��ف الطليع��ي هل��ذا النض��ال 
ويس��عى ب��كل ق��واه م��ن أج��ل توحي��د وتنظي��م مالي��ن النس��اء واجلماه��ر 
التالي��ة: املطال��ب  لتحقي��ق  ف��ورًا  ويس��عى  صفوف��ه.  يف  التحرري��ة 

بصــدد تحــرر المــرأة  ومطالبهــا 
الفوريــة!

)قــرار المؤتمــر الســادس للحــزب 
ــول  ــي ح ــي العراق ــيوعي العمال الش
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لق��د تضاع��ف س��عر 
ب��دء  من��ذ  القم��ح 
وارتف��ع  احل��رب 
س��عر ال��ذرة والش��عر 
والزي��ت ال��ي تدخ��ل 
يف انت��اج الكث��ر م��ن 
الغذائي��ة.  امل��واد 
ترتف��ع  ان  وميك��ن 
أس��عار امل��واد الغذائي��ة 
بش��كل أك��رب. ويتوق��ع 
ان حي��دث نق��ص يف االم��دادات إذ طامل��ا كان الص��راع العس��كري 
عام��ال رئيس��يا النع��دام االم��ن الغذائ��ي يف الكث��ر م��ن مناط��ق الع��امل، 
وه��ذا ينطب��ق بش��كل اك��رب عل��ى الص��راع يف اوكراني��ا. ميك��ن أن 
ي��ؤدي اهلج��وم الروس��ي عل��ى أوكراني��ا إىل أزم��ة غذائي��ة كب��رة 
م��ن خ��الل تعطي��ل سالس��ل التوري��د الزراعي��ة. فاحل��رب أدت 
بالفع��ل اىل اغ��الق املوان��ئ األوكراني��ة وحظ��ر الس��فن التجاري��ة 
يف حب��ر أزوف، ال��ذي يتص��ل بالبح��ر األس��ود. وبس��بب احل��رب 
مل يش��حن 7 ملي��ون ط��ن م��ري م��ن القم��ح واكث��ر م��ن 12 ملي��ون 
ط��ن م��ري م��ن ال��ذرة األوكراني��ة رغ��م ان��ه مت بيعه��ا. وحي��اول 
ال��ذرة االعتم��اد عل��ى دول االحت��اد األورب��ي وخاص��ة  مش��رو 
فرنس��ا وبلغاري��ا وروماني��ا لتعوي��ض الص��ادرات األوكراني��ة ال��ي 
توقف��ت بس��بب احل��رب. ت��ؤدي احل��رب اىل قل��ة اإلنت��اج وع��دم 
ق��درة البن��وك يف بع��ض ال��دول عل��ى تس��ير املدفوع��ات وع��دم ق��درة 
مالك��ي الس��فن عل��ى توف��ر الس��فن للنق��ل وارتف��اع س��عر النق��ل. 
تأت��ي ه��ذه الزي��ادة يف أس��عار احلب��وب يف وق��ت كان هن��اك ارتف��اع 
يف أس��عارها بس��بب الوب��اء والتغ��ر املناخ��ي ومي��ل ال��دول اىل ختزي��ن 
ه��ذه املنتج��ات. ان نق��ص القم��ح س��وف يؤث��ر عل��ى أس��عار امل��واد 
الغذائي��ة األخ��رى ال��ي س��وف تس��تخدم كبدي��ل. وس��يكون النق��ص 

وارتف��اع األس��عار أك��رب يف مناط��ق معين��ة، فعل��ى س��بيل املث��ال وقع��ت 
روس��يا والص��ن عل��ى صفق��ة زراعي��ة واس��عة ويس��مح االتف��اق لبك��ن 
باس��تراد القم��ح م��ن أي م��كان يف روس��يا. ان س��يطرة روس��يا عل��ى 
كمي��ات كب��رة م��ن التج��ارة م��ن األراض��ي اخلصب��ة يف أوكراني��ا 
وعالقاته��ا القوي��ة م��ع كازخس��تان وبيالروس��يا س��يمكن روس��يا م��ن 
حتدي��د ال��دول ال��ي ميكنه��ا تلق��ي االم��دادات الغذائي��ة املهم��ة.

 
يعان��ي 283 ملي��ون ش��خص م��ن 81 بل��د حالي��ا حس��ب »برنام��ج 
األغذي��ة العامل��ي« م��ن انع��دام االم��ن الغذائ��ي احل��اد )اجل��وع( 
اجملاع��ة.   حاف��ة  عل��ى  بالفع��ل  ش��خص  ملي��ون   45 ويعي��ش 
س��وف تتضاع��ف ه��ذه األرق��ام، إذا اس��تمرت احل��رب واس��تمر 
توق��ف الص��ادرات خ��الل موس��م احلص��اد االوكران��ي الق��ادم )ه��ذا 
الصي��ف(. س��تكون اآلث��ار الس��لبية يف أوروب��ا يف جم��ال الغ��ذاء 
كب��رة بس��بب الرواب��ط التجاري��ة القوي��ة م��ع روس��يا وأوكراني��ا.

 
ص��ادرات  عل��ى  تأث��ر  للص��راع  س��يكون  أخ��رى  جه��ة  م��ن 
األمس��دة مم��ا س��يؤدي اىل تدن��ي مع��دل احملاصي��ل حت��ى يف 
اوروب��ا وامري��كا بس��بب العقوب��ات مم��ا يع��ي املزي��د م��ن الزي��ادة 
يف أس��عار احملاصي��ل الزراعي��ة. فروس��يا وروس��يا البيض��اء تنت��ج 
كمي��ات كب��رة م��ن األمس��دة للع��امل كل��ه والعقوب��ات حت��د م��ن 
املع��روض م��ن األمس��دة، ولذل��ك ترتف��ع اس��عارها، مم��ا س��يقلل م��ن 
اس��تخدامها وهل��ذا س��يقل املنت��وج الزراع��ي العامل��ي مم��ا س��يؤدي 
اىل املزي��د م��ن االرتف��اع يف أس��عار احلب��وب واحملاصي��ل الزراعي��ة.

 
أسعار املعادن.

تع��د روس��يا منتج��ا رئيس��يا للعدي��د م��ن املع��ادن األساس��ية مث��ل 
)األلومني��وم والتيتاني��وم والبالدي��وم والني��كل، االملني��وم والكوبل��ت، 
تدخ��ل  وكله��ا  والفنادي��وم(  والبالتيني��وم  والبولوني��وم  والذه��ب 
يف صناع��ة بضائ��ع مهم��ة. يس��تخدم البالدي��وم ، عل��ى س��بيل 

املث��ال، يف إنت��اج الس��يارات واهلوات��ف احملمول��ة وحت��ى حش��وات 
األس��نان. ويس��تخدم الني��كل لصن��ع الصل��ب وبطاري��ات الس��يارات 
الكهربائي��ة.  وهن��اك نق��ص يف انتاجه��ا وقف��زة يف أس��عارها. ان 
نقصه��ا وارتف��اع أس��عارها س��وف يؤث��ر عل��ى القطاع��ات الصناعي��ة 
ميك��ن  ال  الع��امل.  احن��اء  مجي��ع  يف  الس��يارات  صناع��ة  مث��ل 
تعوي��ض الكث��ر م��ن ه��ذه املع��ادن. ان نق��ص ه��ذه املع��ادن س��وف 
يزي��د م��ن التضخ��م ويف االضط��راب يف سالس��ل التوري��د العاملي��ة.

 
التأثري على سالسل التوريد!

س��يكون للعقوب��ات املالي��ة تأث��ر عل��ى سالس��ل التوري��د والتج��ارة، 
حي��ث جت��د الش��ركات يف بع��ض ال��دول صعوب��ة إلجي��اد القن��وات 
املالي��ة الالزم��ة للتج��ارة. ان اضط��راب يف النق��ل البح��ري م��ن 
أوكراني��ا، وخل��ق األج��واء ام��ام الط��ران ب��ن روس��يا والغ��رب 
وتوق��ف الط��ران ب��ن اس��يا واوروب��ا ع��رب األراض��ي الروس��ية وحت��ى 
توق��ف بع��ض الش��حن ال��ربي ب��ن اس��يا واوروب��ا ع��رب روس��يا س��يزيد 
م��ن تعقي��د قضاي��ا سلس��لة التوري��د القائم��ة وس��يزيد االس��عار.

 
االنفاق اإلضايف واخنفاض األرباح!

اعلن��ت احلكوم��ة األملاني��ة زي��ادة اإلنف��اق الدفاع��ي مبق��دار 100 
ملي��ار دوالر ه��ذا الع��ام وزي��ادة اإلنف��اق الدفاع��ي الس��نوي إىل 
2 ٪ م��ن النات��ج احملل��ي اإلمجال��ي. وينطب��ق ه��ذا عل��ى اغل��ب 
ال��دول االوربي��ة، اذ ق��ررت انف��اق املزي��د عل��ى الدف��اع دون التوس��ع 
املصاح��ب للق��درة اإلنتاجي��ة وه��ذا س��وف ي��ؤدي اىل اخنف��اض 
املس��توى املعيش��ي للمواط��ن االورب��ي. م��ن جه��ة أخ��رى تق��وم الكث��ر 
م��ن ال��دول االوربي��ة ال��ي تري��د تقلي��ل اعتماده��ا عل��ى الغاز الروس��ي 
يف بن��اء حمط��ات ملعاجل��ة الغ��از الطبيع��ي املس��ال واالس��تثمار يف 
البني��ة التحتي��ة للطاق��ة، وق��د ق��ررت كل م��ن املاني��ا وإيطالي��ا 
بالفع��ل يف بن��اء حمط��ات لتحوي��ل الغ��از الطبيع��ي املس��ال اىل الغ��از. 
وس��يكون هن��اك نفق��ات لالنتق��ال اىل مص��ادر الطاق��ة اخلض��راء أيض��ا.

التتمة ص 3

العواقب االقتصادية للحرب في أوكرانيا!
 

توما حميد.
) الجزء الثاني واألخير(

أخ��رى   زوبع��ة  ُأث��رت 
القليل��ة  األي��ام  خ��الل 
املنصرم��ة، حي��ث ُش��نت 
مق��رات  عل��ى  محل��ة 
وأنص��اره  الصرخ��ي 
م��ن  وع��دد  بغ��داد  يف 
الع��راق  جن��وب  م��دن 
تظاه��رات  ونظم��ت 
غاضب��ة احرق��ت كذل��ك 
ه��ذه  حس��ينيات  فيه��ا 
املقدس��ات.  عل��ى  التط��اول  بدع��وى  اجلماع��ة، 
ومثلم��ا يس��عون دوم��اً لتبي��ان ان ه��ذا ج��راء »غض��ب الش��يعة« عل��ى 
التط��اول عل��ى مقدس��اتهم وقب��ور ومراق��د »أئمته��م« و«رموزه��م«، والغ��رة 
عل��ى اإلس��الم، مث��ل طل��ب مقتدى مؤخراً م��ن وزارة اخلارجية باس��تدعاء 
الس��فر الس��ويدي لتقدي��م احتج��اج رمس��ي عل��ى ح��رق اليم��ن املتط��رف 
نس��خة م��ن الق��رآن...  ان��ه ألم��ر مفه��وم؛ س��عيهم لتحوي��ل حركتاه��م 
ه��ذه عل��ى إنها ج��راء فع��ل »اجتماعي« ومطال��ب »الن��اس«، و...غرها، 
ج��راء حرك��ة »مج��وع الش��يعة« الغاضب��ة عل��ى »تدني��س مقدس��اتها«! 
إن ه��ذا ك��ذب ص��رف. إن م��ا ج��رى ه��و عم��ل سياس��ي وبامتي��از. 
إن��ه عم��ل مجاع��ات سياس��ية ومليش��ياتية منظ��م وم��دروس ومربم��ج.

اجملتم��ع  صعي��د  عل��ى  املنب��وذة  السياس��ي  اإلس��الم  تي��ارات  إن 
م��ن افتعل��ت ه��ذه القضي��ة لب��ث ال��روح يف حركته��ا اجلامث��ة عل��ى 
ص��دور اجلماه��ر بالس��الح والعن��ف وال��دم. إنه��ا باقي��ة يف ه��ذا 
اجملتم��ع ج��راء عن��ف مجاعاته��ا الس��افر واملنفل��ت اىل ابع��د احل��دود. 
إنه��ا مجاع��ات مل يب��ق هل��ا اي خرق��ة »ش��رعية« او اجتماعي��ة 
به��ا  تس��ر  »ادع��اءات«  حت��ى  أو  مش��رف  تاري��خ  أو  قانوني��ة  أو 
نفس��ها أم��ام جمتم��ع ع��رف ماهيته��ا وأهدافه��ا وحكمه��ا وس��لطتها 
للكلم��ة م��ن معن��ى. تي��ارات مفلس��ة ب��كل م��ا  إنه��ا  البغيض��ة. 

 
 أم��ا فيم��ا خي��ص التي��ار الص��دري، ف��إن ه��ذه احلج��ة ه��ي فرص��ة 
مناس��بة الس��تعراض العض��الت السياس��ية والقمعي��ة. وتتمت��ع بأهمي��ة 
خاص��ة الي��وم، حي��ث ي��رى ب��أم عيني��ه فش��ل طرح��ه الذري��ع ح��ول 
»حكوم��ة األغلبي��ة« ال��ي وض��ع رأمس��ال كب��ر إلجناحه��ا ه��ذه امل��رة.

 
إنه��ا ت��رى يف خطب��ة م��ا ألقي��ت يف مدين��ة باب��ل احلل��ة مشاع��ة لرم��ي 
ب��كل ثقله��ا ك��ي تطي��ل عمره��ا. إن العملي��ة السياس��ية وقواه��ا ه��ي 
عملي��ة األزم��ات غ��ر املنتهي��ة، ال تس��تطيع أن تعي��ش قوى ه��ذه العملية 
وأطرافه��ا وان تطي��ل بعمره��ا دون األزم��ات  وافتع��ال األزم��ات والع��وم 
يف مس��تنقع االزم��ات املعادي��ة مجيعه��ا لكادح��ي وحمروم��ي اجملتم��ع.
موضوع��ة  وغره��ا  »القب��ور«  او  »املراق��د«  موضوع��ة  ليس��ت 

بإنس��ان  الئق��ة  حلي��اة  املتعطش��ة  الس��احقة  األغلبي��ة  م��ن  أح��د 
للحري��ة،  متعطش��ة  اجلماه��ر  إن  والعش��رين.  احل��ادي  الق��رن 
املعاص��ر. اجملتم��ع  بإنس��ان  يلي��ق  وع��امل  للرف��اه  للمس��اواة، 

 
إن ه��ذه الصراع��ات ه��ي صراعاتهم م��ن أجل اهدافه��م ومصاحلهم وإدامة 
عم��ر س��لطتهم وحكمه��م. إنه��ا صراع��ات م��ن أج��ل ح��رف أنظ��ار عمال 
وكادح��ي الع��راق ع��ن القضاي��ا الرئيس��ية ال��ي تق��ض مضج��ع االغلبي��ة 
الس��احقة ال��ي أمس��كت، وباألخ��ص يف تش��رين 2019، ومتس��ك 
يومي��اً خبن��اق ه��ذه الس��لطة املليش��ياتية الطائفي��ة الربجوازي��ة الفاس��دة 
والطفيلي��ة. إنه��ا ته��دف اىل ح��رف أنظاره��ا ع��ن هدفه��ا األساس��ي: 
توحي��د قواه��ا وتنظيمه��ا واملض��ي حن��و إزاح��ة ه��ذه الس��لطة الربجوازية.  

 
كيفي��ة  واح��دة:  ه��ي  الع��راق  االساس��ية جلماه��ر  املوضوع��ة  إن 
إع��داد النف��س وتنظي��م الق��وى املليوني��ة الناقم��ة والغاضب��ة لإلطاح��ة 
ب��كل تل��ك الق��وى ال��ي كان هل��ا دوراً اساس��ياً يف ف��رض اجل��وع، 
امل��ادي  الدم��ار  وفرض��ت  اخلدم��ات  وانع��دام  والبطال��ة،  الفق��ر، 
»املظاه��ر  ه��ذه  مث��ل  بوس��ع  ولي��س  اجملتم��ع.  عل��ى  واملعن��وي 
ه��ذا!      الع��راق  مجاه��ر  ونض��ال  مس��عى  توق��ف  ان  املفتعل��ة« 

أزمــة مفتعلــة أخــرى لــن توقــف جماهيــر العــراق عــن 
أهدافهــا! 

)حول الهجمة على »الصرخيين(! 
فارس حممود
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وم��ن اج��ل اظه��ار االنتفاض��ة اىل العل��ن م��رة أخ��رى علين��ا ان 
نتقص��ى أل��ف م��رة ع��ن اخطائن��ا يف التنظي��م حت��ى ال يتس��نى 
للق��وى الربجوازي��ة اإلصالحي��ة م��رة أخ��رى ان تس��حب قط��ار 
االنتفاض��ة وأهدافه��ا لص��احل سياس��اتها الربجوازي��ة. وان كن��س 
كل الق��وى السياس��ية البورجوازي��ة يف الع��راق م��ن قب��ل مجاهر 
العم��ال والكادح��ن والفق��راء و بن��اء س��لطة اجلماهري��ة ع��ن 

طري��ق س��لطة اجملال��س، يع��ي ابع��اد خط��ر ص��راع األقط��اب 
الرجعي��ة العاملي��ة ع��ن رؤوس اجملتم��ع العراق��ي. وه��ذا صحيح 
كذل��ك بالنس��بة لعم��ال أوكراني��ا وروس��يا واالحت��اد األوروب��ي 
وامري��كا والص��ن. ولك��ن الن الس��لطة يف الع��راق غ��ر حمس��ومة 
ف��إن حس��م الس��لطة بطريق��ه ثوري��ة س��يدفع نض��ال العم��ال 
االمم��ي دفع��ة قوي��ة اىل اإلم��ام. اذن اكم��ال مس��رة وأه��داف 

انتفاض��ة أكتوب��ر ٢٠١٩ يف الع��راق بش��كل واع��ي ومنظ��م ه��و 
م��ن صل��ب العملي��ة الثوري��ة الواج��ب عمله��ا وال��ي تتجس��د 
يف حس��م الس��لطة السياس��ية لص��احل احملروم��ن يف اجملتم��ع. 

 

الحــرب فــي أوكرانيــا وتأثيرهــا فــي حســم الســلطة 
السياســية فــي العــراق!

 
عادل أحمد 

• فص��ل الدي��ن ع��ن الدول��ة والربي��ة والتعلي��م، وايق��اف كل 
أش��كال تدخ��ل التقالي��د والقوان��ن اإلس��المية والذكوري��ة 

والعش��ائرية البالي��ة يف حي��اة النس��اء!
• تأم��ن ضم��ان بطال��ة مناس��ب ل��كل م��ن ه��م عل��ى اس��تعداد 
للعم��ل، بغ��ض النظ��ر ع��ن الوض��ع املال��ي لل��زوج او س��ائر 

اف��راد العائل��ة!
•     الغ��اء جمم��ل القوان��ن املناهض��ة للم��رأة  يف أماك��ن 

العم��ل والتعلي��م، األس��رة، واجملتم��ع امج��ااًل.
ب��ن  التام��ة  احلقوقي��ة  للمس��اواة  الف��وري  اإلع��الن   •
امل��رأة  والرج��ل يف جمم��ل جوان��ب احلي��اة الش��خصية، 

والثقافي��ة. السياس��ية  العائلي��ة،  االجتماعي��ة، 
الش��خصية  احلي��اة  التدخ��ل يف  أش��كال  كل  من��ع      •

واالجتماعي��ة والثقافي��ة للنس��اء م��ن قب��ل أي كان، م��ن قب��ل 
الدول��ة أو املؤسس��ات االجتماعي��ة والسياس��ية والثقافي��ة، 

او أي مرج��ع دي��ي أو عش��ائري أو عائل��ي!
املعن��وي  اجلس��دي،  العن��ف  أش��كال  م��ن  أي  من��ع   •

امل��رأة! عل��ى  كان  أي  قب��ل  م��ن  والنفس��ي 
• الدع��م واحلماي��ة املادي��ة واملعنوي��ة التام��ة للفتي��ات يف 
العوائ��ل. دع��م الفتي��ات بوج��ه أش��كال احلرم��ان الف��ردي، 

التميي��ز وممارس��ة العن��ف عليه��ن يف العائل��ة!
•     الدع��م مبختل��ف أش��كاله  للنس��اء ضحاي��ا العن��ف، 

بي��ع اجلن��س، اإلدم��ان والفق��ر.
•     التوف��ر الواس��ع إلمكان��ات العم��ل والدراس��ة والتعلي��م 

امله��ي للنس��اء وإزال��ة العوائ��ق امامه��ن!

العراق��ي  العمال��ي  الش��يوعي  احل��زب  يعت��رب 
املطال��ب  تل��ك  حتقي��ق  أج��ل  م��ن  النض��ال 
اليوم��ي. السياس��ي  نضال��ه  م��ن  يتج��زأ  ال  ج��زءا 
العمال��ي  الش��يوعي  للح��زب  الس��ادس  املؤمت��ر  ويدع��و 
الس��اعن  واملس��اواتين  التحرري��ن  والرج��ال  النس��اء 
وإنه��اء  للنس��اء  االنس��انية  املطالي��ب  ه��ذه  اىل  حتقي��ق 
أوض��اع عبودي��ة النس��اء حري��ة واملس��اواة للنس��اء والرج��ال 
لالنضم��ام اىل صف��وف احل��زب لتحقي��ق ه��ذه االه��داف. 

 املؤمتر الس��ادس للحزب الش��يوعي العمالي العراقي
أواس��ط كانون الثاني 2022

بصدد تحرر المرأة  ومطالبها الفورية!
ــي  ــيوعي العمال ــزب الش ــادس للح ــر الس ــرار المؤتم )ق

ــراق( ــي الع ــرأة ف ــالة الم ــول مس ــي ح العراق

العواقب االقتصادية للحرب في أوكرانيا!
 

توما حميد.
) الجزء الثاني واألخير(

 
كم��ا س��تقوم الكث��ر م��ن الش��ركات يف تقص��ر سالس��ل التوري��د 
وال��ذي ه��و ش��يء مه��م للبش��رية، ولك��ن س��يئ ألرب��اح الرأمس��ال 
ان  اإلنت��اج.  تكالي��ف  ختف��ض  العاملي��ة  التوري��د  فسالس��ل 
هشاش��ة سلس��لة التوري��د س��وف حتف��ز بع��ض الش��ركات عل��ى 
تفضي��ل املص��ادر احمللي��ة للمنتج��ات عل��ى املص��ادر األجنبي��ة.

 
م��ن جه��ة أخ��رى ق��ام ع��دد ضخ��م م��ن الش��ركات باالس��تثمار يف 
البضائ��ع لروس��يا. س��وف تش��طب  لبي��ع  روس��يا او االس��تثمار 
الكث��ر م��ن االس��تثمارات وس��تختفي الكث��ر م��ن األرب��اح ال��ي 
كان��ت س��تحقق يف روس��يا. فالكث��ر م��ن الش��ركات اس��تثمرت 
انتاجه��ا  مت  ال��ي  والبضائ��ع  والعم��ال  اإلنت��اج  وس��ائل  يف 
ه��ي  فروس��يا  هب��اء،  س��تذهب  وكله��ا  والش��حن  التس��ويق  ويف 
ثال��ث أك��رب س��وق يف الع��امل بع��د الوالي��ات املتح��دة والص��ن.

 
االثار االقتصادية على الدول اليت تسمى بالدول الناشئة!

يك��ون تأث��ر احل��رب عل��ى ال��دول »الناش��ئة« خمتل��ط، فارتف��اع 
أس��عار الطاق��ة العاملي��ة س��وف يس��اعد بع��ض ال��دول، يف ح��ن 
للقس��م األعظ��م. معظ��م ه��ذه  س��وف خيل��ق مش��اكل مصري��ة 
ال��دول س��وف تتأث��ر بارتف��اع أس��عار امل��واد الغذائي��ة العاملي��ة 
وال��ذي خيتل��ف حس��ب مق��دار كمي��ات الغ��ذاء املنتج��ة حملي��ا 
ومق��دار العم��الت الصعب��ة ال��ي حتص��ل عليه��ا م��ن التصدي��ر.

 
اج��رب ارتف��اع س��عر اخلب��ز احلكوم��ة املصري��ة عل��ى دعم س��عره وقامت 
احلكوم��ة خبف��ض قيم��ة عملته��ا وقام��ت بطل��ب ق��رض مس��تعجل 
م��ن صن��دوق النق��د الدول��ي. ومت��ر تركي��ا بأزم��ة خانق��ة ته��دد حي��اة 
الفق��راء يف ه��ذا البل��د حي��ث بل��غ نس��بة التضخ��م ه��ذا الع��ام ٪100.

 
وحن��ن بص��دد مش��اهدة كارث��ة إنس��انية يف س��ريالنكا فالس��كان 

غ��ر قادري��ن عل��ى توف��ر الوق��ود والغ��ذاء واألدوي��ة. ان تأث��ر 
الوب��اء واخنف��اض م��ردود الس��ياحة وخل��ق املواق��ع اإلنتاجي��ة وم��ن 
ث��م ارتف��اع أس��عار الوق��ود والغ��ذاء ق��د أدى اىل ه��ذه الكارث��ة. لق��د 
انف��ض س��عر الروب��ي الس��ريالنكي مبق��دار 50٪ وه��ذا جيع��ل 
اس��تراد الوق��ود والغ��ذاء ام��را صعب��ا.  ويرت��ب عليه��ا ملي��ار دوالر 
م��ن الدي��ون مس��تحقة الدف��ع االن وال ميك��ن دفعه��ا وهل��ذا فه��ي 
يف مفاوض��ات م��ع البن��ك الدول��ي وصن��دوق النق��د الدول��ي والص��ن.

 
 مث��ل ه��ذه االح��داث س��وف تتك��رر يف العدي��د م��ن البل��دان الفق��رة 
ال��ي عان��ت نتيج��ة الوباء واالن ج��اء االرتفاع يف األس��عار لكي جيعل 
الوض��ع أكث��ر صعوب��ة. ان ارتف��اع س��عر اخلب��ز بال��ذات س��وف ي��ؤدي 
اىل جماع��ات يف ال��دول الفق��رة. الكث��ر م��ن ال��دول س��تعجز ع��ن دفع 
ديونه��ا وستش��هد نق��ص يف الغ��ذاء واألدوي��ة وانقط��اع الكهرب��اء. وم��ن 
احملتم��ل ان ت��ؤدي ه��ذه املصاع��ب اىل اضطراب��ات اجتماعي��ة هائل��ة.

 
 

االثار االقتصادية على روسيا:
ان تأث��ر احل��رب عل��ى روس��يا يكتنف��ه الكثر من الغم��وض. وال ميكن 
الوث��وق باملعلوم��ات ال��ي تأت��ي م��ن كال ط��ريف ه��ذا الص��راع، فه��ي 
أق��رب اىل الدعاي��ة احلربي��ة من كونه��ا تقييم دقي��ق.  فهناك اختالف 
يف تقدي��رات االنف��اق عل��ى احل��رب نفس��ها. كم��ا ال ميك��ن تقدي��ر ك��م 
سيس��اعد ارتف��اع أس��عار البض��اع ال��ي تصدره��ا روس��يا مث��ل النف��ط 
والغ��از واحملاصي��ل الزراعي��ة واملع��ادن يف تغطي��ة تكالي��ف احل��رب.  
ولي��س واضح��ا حج��م الدع��م ال��ذي س��تقدمه الص��ن لروس��يا. لق��د 
قام��ت روس��يا بدع��م الص��ن يف جم��االت تام��ن الطاق��ة والكث��ر م��ن 
مص��ادر الغ��ذاء ويف اجمل��االت العس��كرية، ولك��ن لي��س م��ن الواض��ح 
يف املقاب��ل، مق��دار الدع��م ال��ذي س��تقدمه الص��ن يف جم��ال توف��ر 
الرأمس��ال والتكنولوجي��ا. ولك��ن لي��س هن��اك ش��ك بان توق��ف واردات 
التكنولوجي��ا واملع��دات احليوي��ة األخ��رى مثل قطع اخلي��ار للطائرات 

املدني��ة م��ن الغ��رب س��وف يك��ون ل��ه تأث��ر هائ��ل عل��ى روس��يا.  
 

ارتفاع خطر ركود اقتصادي عاملي.
وكم��ا أوضحن��ا أدت احل��رب اىل ارتف��اع أس��عار الطاق��ة واحملاصي��ل 
الزراعي��ة واملع��ادن املهم��ة. كم��ا تش��كل احل��رب والعقوب��ات صدم��ة 
كب��رة لإلم��دادات، حي��ث تعط��ل سالس��ل التوري��د وتس��بب نقص��ا 
ح��ادا يف الس��لع الزراعي��ة واملع��ادن والكث��ر م��ن البضائ��ع. وه��ذا 
ي��ؤدي اىل تفاق��م التضخ��م عاملي��ا ال��ذي كان مش��كلة حت��ى قب��ل 
احل��رب، اذ بل��غ مس��تويات غ��ر مش��هودة لعق��ود. ان ارتف��اع أس��عار 
الطاق��ة واحملاصي��ل الزراعي��ة واملع��ادن ي��ؤدي اىل ارتف��اع أس��عار كل 
البضائ��ع األخ��رى. التأث��ر احلقيق��ي للح��رب عل��ى األس��عار س��وف 
يتب��ن بع��د م��رور 3- 6 أش��هر. بل��غ التضخ��م يف املاني��ا مث��ال يف 
ش��هر م��ارس 7.6 ويف اس��بانيا 9.8 ٪ ويف أمري��كا 7.9٪ ويف بريطاني��ا 
6.2٪. ان غ��الء االس��عار س��وف حي��د م��ن ق��درة احلكوم��ات عل��ى 
االنف��اق. كم��ا ان زي��ادة س��عر الوق��ود والبضائ��ع االولي��ة يقل��ل م��ن 
إنف��اق الش��ركات. كم��ا إن اأُلس��ر ال��ي تنف��ق ج��زءا أك��رب م��ن دخله��ا 
عل��ى الوق��ود والتدفئ��ة وامل��واد الغذائي��ة س��يكون لديه��ا نق��ود أق��ل 
لألنف��اق عل��ى الس��لع والبضائ��ع واخلدم��ات األخ��رى. كل ه��ذه 
س��يؤدي اىل فق��دان الوظائ��ف وزي��ادة ف��رص ح��دوث رك��ود اقتصادي.

 
 س��تلجأ ال��دول اىل رف��ع نس��بة الفائ��دة م��ن أج��ل وض��ع ح��د 
للتضخ��م، اذ ان أس��عار الفائ��دة املرتفع��ة س��وف تش��جع الن��اس عل��ى 
االدخ��ار ألن امل��ال املدخ��ر س��وف جيل��ب املزي��د م��ن األرب��اح، كم��ا 
ان زي��ادة نس��بة األم��وال ال��ي تص��رف خلدم��ة الدي��ون س��وف تقل��ل 
األم��وال املتوف��رة يف الس��وق مم��ا يقل��ل الطل��ب وبه��ذا يق��ل التضخ��م.

 
ق��ام بن��ك إجنل��را برف��ع أس��عار الفائ��دة ث��الث م��رات يف الرب��ع 
األول م��ن ه��ذا الع��ام ، إىل 0.75 يف املئ��ة. ورف��ع االحتياط��ي 
الفيدرال��ي االمريك��ي أس��عار الفائ��دة مبق��دار 0.25 يف اجتماع��ه 
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األخ��ر يف منتص��ف م��ارس. وق��ال املرك��زي األوروب��ي، يف اجتماع��ه 
يف م��ارس، ب��أن التيس��ر الكم��ي س��ينتهي عل��ى األرج��ح عاج��ال وأن 
أس��عار الفائ��دة ق��د تب��دأ يف االرتف��اع يف وق��ت أبك��ر مم��ا كان متوقع��ا.

 
ولك��ن التضخ��م ال حي��دث يف االغل��ب بس��بب زي��ادة الطل��ب يف 
ف��ان  ل��ذا  عاملي��ة.  ب��ل ألس��باب جيوسياس��ية  املختلف��ة،  ال��دول 
رف��ع الفائ��دة س��وف يقل��ل االنف��اق وحي��د م��ن النم��و االقتص��ادي 
أس��وأ،  املش��كلة  جيع��ل  وق��د  التضخ��م  مش��كلة  حي��ل  ان  دون 
ولك��ن رغ��م ه��ذ لي��س ام��ام البن��وك املركزي��ة م��ن خي��ار اخ��ر.

 

ان مق��ادر الدي��ن الس��يادي ودي��ن الش��ركات واالف��راد ه��و يف اعل��ى 
مس��توى يف تاري��خ الرأمسالي��ة. الدي��ن املرت��ب عل��ى احلكوم��ات عل��ى 
املس��توى العامل��ي ه��و 300 ترلي��ون دوالر. والدي��ن املرتب على الش��ركات 
الرأمسالي��ة ح��ول الع��امل يف 2019 بل��غ 72 ترلي��ون دوالر واالم��ر لي��س 
أفض��ل بالنس��بة لألف��راد. ان ارتف��اع نس��بة الفائ��دة س��وف جي��رب الكث��ر 
م��ن املديون��ن عل��ى اع��الن اإلف��الس أي اف��الس احلكوم��ات والش��ركات 
واالف��راد وه��و م��ا س��يزيد م��ن احتم��ال الرك��ود االقتص��ادي. س��وف تق��وم 
الش��ركات بتقلي��ل االس��تثمار نتيج��ة ارتف��اع س��عر خدم��ة الدي��ون. كم��ا 
ان االف��راد الذي��ن ينفق��ون املزي��د عل��ى دي��ون ق��روض البي��ت والق��روض 
األخ��رى س��وف يقلل��ون االس��تهالك. ان وج��ود مزي��ج م��ن كمي��ات هائلة 

م��ن الدي��ون والتضخم وارتفاع نس��بة الفائدة هي وصف��ة لكارثة اقتصادية.  
 

حت��ى إذا توقف��ت احل��رب اآلن، م��ن الصع��ب ان يعود النظ��ام الرأمسالي 
اىل الوض��ع »الطبيع��ي«، وس��وف ال تع��ود األس��عار اىل الوضع الس��ابق. اذ 
هن��اك حال��ة م��ن ع��دم يق��ن.  س��تبقى احل��رب واالبتزاز وس��ائل ش��ائعة 
لتحقي��ق املص��احل االقتصادي��ة، الن لي��س بإم��كان النظ��ام االقتص��ادي 
توف��ر األرب��اح للقس��م األعظ��م م��ن كل الرأمس��ال االجتماع��ي. كم��ا 
إن هن��اك عملي��ة بن��اء اقط��اب اقتصادي��ة، اقط��اب عم��الت وأنظم��ة 
دف��ع للعم��الت خمتلف��ة ع��ن نظ��ام س��ويفت والتض��اد ب��ن العومل��ة 
والوطني��ة وكله��ا س��تمنع النظ��ام م��ن الع��ودة اىل الوض��ع الس��ابق.   

العواقب االقتصادية للحرب في أوكرانيا!
 

توما حميد.
) الجزء الثاني واألخير(

الع��ام،  ه��ذا  آي��ار  م��ن  األول  يف  صوتن��ا  امس��اع  قررن��ا 
والع��امل. الع��راق  وعام��الت  عم��ال  مجي��ع  إىل  ننض��م  وحن��ن 
يل��ي:  مب��ا  صوتن��ا  نس��مع  أن  قررن��ا 
ان عم��ل امل��رأة لي��س عم��ال جانبي��ا، وال هامش��يا، وال هش��ا وال 
اضافي��ا إىل عم��ل الرج��ل. ب��ل إن��ه عم��ل أساس��ي، معت��رب، ول��ه 
قيم��ة ال تق��ل بأي��ة درج��ة م��ن الدرج��ات ع��ن عم��ل الرج��ل. 
إن��ه عم��ل اساس��ي لصن��ع وادام��ة احلي��اة، وتوف��ر مس��تلزمات 
االم��ان االقتص��ادي للم��رأة وإلس��رتها وللمجتم��ع بص��ورة عام��ة. 
اال ان عم��ل امل��رأة الزال يواج��ه حتدي��ات عدي��دة، فم��ن جه��ة؛ 
م��ع تب��ي الدول��ة لسياس��ات االقتص��اد احل��ر، وتقلي��ص دور 
الدول��ة بتوف��ر ف��رص العم��ل، وق��ع عل��ى كاه��ل امل��رأة، مس��ؤولية 
اجي��اد ف��رص عم��ل هل��ا يف القط��اع اخل��اص أو بش��كل ش��خصي. 
تواج��ه النس��اء العام��الت يف القط��اع اخل��اص اىل امتهان��ات عدي��دة 
تتمث��ل ب���: اخنف��اض اجوره��ا للح��د ال��ذي ال يقب��ل ب��ه الرج��ل، 
يف��رض عليه��ن العمل وبدون عق��ود توضح فيها حقوق امل��رأة العاملة، 
ط��ول س��اعات العم��ل، واس��تغالل جهوده��ا اىل اقص��ى احل��دود. 
تواج��ه النس��اء وبش��كل فاض��ح ومكش��وف ش��تى ان��واع التميي��ز 
اجلنس��ي ضده��ن وتفضي��ل الرج��ال عليه��ن يف العم��ل، جتنب��ا 
لإلج��ازات االموم��ة، او االحتياج��ات االخ��رى املتعلق��ة بكونه��ا 
انث��ى. اي حمارب��ة النس��اء وع��دم اعطائه��ن ف��رص عم��ل مث��ل 
الرج��ال. ان ه��ذا التميي��ز ض��د امل��رأة عم��ل م��دان وجي��ب معاقب��ة 
كل ش��خص يق��وم بالتميي��ز ض��د عم��ل النس��اء ألنه��ن أن��اث. ان 
وظيف��ة امل��رأة البيولوجي��ة بأجن��اب االطف��ال ه��ي ليس��ت ع��ذرا وال 
س��ببا او ذريع��ة ملن��ع النس��اء يف املش��اركة بالعم��ل مدف��وع االج��ر.
يواجه��ن  فه��ن  عم��ل،  ف��رص  ع��ن  الباحث��ات  النس��اء  ام��ا 

معارض��ة أس��ّرهن بالعم��ل خ��ارج املن��زل او العم��ل يف القط��اع 
 « ب���  امل��رأة  عم��ل  عل��ى  اعراضه��ا  األس��ر  ُت��ربُر  اخل��اص،  
ع��دم حاجته��ا اىل العم��ل او امل��ال«، او م��ن اج��ل »محايته��ا« 
العم��ل.  اىل  الطري��ق  او  العم��ل  يف  ل��ه  يتعرض��ن  ق��د  مم��ا 
ان ه��ذه العوائ��ق للحيلول��ة دون عم��ل امل��رأة ت��ؤدي يف نهاي��ة املط��اف 
اىل ابقائه��ا حت��ت رمح��ة »ول��ي نعمته��ا«. مم��ا يض��ع النس��اء يف 
اوض��اع الفق��ر والع��وز، واحلاج��ة اىل م��د ايديه��ن اىل اف��راد اس��رتهن. 
تتع��رض النس��اء الباحث��ات ع��ن عم��ل وبش��كل غ��ر مس��بوق اىل 
املس��اومات عل��ى بي��ع جس��دهن وبي��ع ق��وة عمله��ن يف آن واح��د، من 
اج��ل احلص��ول عل��ى فرصة عمل يف ظاه��رة اصبحت ش��ائعة وجرمية 
منظم��ة ال ميك��ن الس��كوت عنه��ا، وجي��ب فضحه��ا ب��كل االش��كال. 
ام��ا امل��رأة العامل��ة، فه��ي ان توف��رت هلا ف��رص العم��ل، فرمى على 
عاتقه��ا ايض��ا ويف ذات الوقت، مس��ؤولية توفر م��كان آمن ألطفاهلا، 
م��ن حضان��ة أطف��ال أو غره��ا، يف الوق��ت ال��ذي تق��دم خدماته��ا 
ال��ي يس��تفيد منه��ا أرب��اب العم��ل س��واًء أكان��وا يف القط��اع الع��ام او 
اخل��اص، دون ختفي��ف الع��بء عنه��ا بإجي��اد م��كان آم��ن ألطفاهلا. 
فق��ط 13 باملئ��ة م��ن نس��اء الع��راق يس��تطعن احلص��ول عل��ى 
العم��ل، ام��ا النس��اء العاط��الت م��ن رب��ات البي��وت فه��ن االغلبي��ة 
العظم��ى ال��ي تعي��ش العطال��ة والبطال��ة ع��ن العم��ل املأج��ور، 
يعش��ن فريس��ة للعم��ل املنزل��ي ال��ذي يق��ض عل��ى ش��بابهن وقوته��ن 
وفتوته��ن وه��ن ميارس��ن العم��ل الروتي��ي اليوم��ي املم��ل دون ان 
يك��ون هنال��ك اي اع��راف بقيم��ة ه��ذا العم��ل ال��ذي يبذلن��ه.
بن��اء عل��ى م��ا تق��دم: حن��ن نناض��ل كنس��ويات ونس��وين م��ن أجل: 
للرج��ال  كم��ا  للنس��اء  للعم��ل  متس��اوية  ف��رص  توف��ر     -1
النس��اء.  حب��ق  اجملح��ف  اجلنس��ي  التميي��ز  وإنه��اء 

العام��الت  للنس��اء  والكرام��ة  واألم��ان  األم��ن  توف��ر     -2
او  حت��رش  كل  وجتري��م  العم��ل،  ع��ن  والباحث��ات 
ل��ه.  القان��ون  ومعاقب��ة  امل��رأة  جس��د  عل��ى  مس��اومة 
3-   احرام حق املرأة بالعمل وعدم التدخل من قبل اي شخص مهما 
كان��ت صلت��ه بامل��رأة بق��رار املرأة يف عمله��ا وحتت أي��ة ذريعة كانت. 
مس��ؤولية  ليس��ت  ه��و  للنس��اء  واألم��ان  األم��ن  توف��ر     -4
كل  بتوف��ر  واجملتم��ع  الدول��ة  مس��ؤولية  ب��ل  األس��رة 
العامل��ة.  امل��رأة  وكرام��ة  حي��اة  محاي��ة  مس��تلزمات 
5-   انه��اء تعب��ر النس��اء ه��ن رب��ات بي��وت، النس��اء ه��ن 
والرعاي��ة  املنزل��ي  العم��ل  املأج��ور.  العم��ل  ع��ن  عاط��الت 
مس��ؤولية  ه��ي  كم��ا  الرج��ل  مس��ؤولية  ه��ي  االس��رة  بأف��راد 
والرج��ل.  امل��رأة  ب��ن  املنزل��ي  العم��ل  يف  املس��اواة  امل��رأة. 
او  العم��ل،  ع��ن  العاط��الت  ل��كل  ف��رص عم��ل  توف��ر     -6
توف��ر ضم��ان بطال��ة هل��ن وحت��ى حصوهل��ن عل��ى ف��رص عم��ل. 
7-   اجازات أمومة للنساء العامالت مع راتب كامل ملدة سنة يف حالة 
الوالدة باإلضافة اىل االجازات املرضية  مدفوعة الراتب وبشكل كامل. 
ع��ن  االس��تغناء  مت  اللوات��ي  النس��اء  كل  أع��ادة     -8
اج��ازات  ك��َن يف  واللوات��ي  أثن��اء جائح��ة كورون��ا  خدماته��ن 
والعامل��ن.  العام��الت  ع��دد  تقلي��ص  حبج��ة  أموم��ة، 
نتطل��ع يف ه��ذا الي��وم، اىل احت��اد النس��اء النس��ويات والرج��ال 
النس��وين، واحت��اد املنظم��ات النس��وية م��ن اج��ل الدف��اع ع��ن 
حق��وق النس��اء العام��الت والعاط��الت ع��ن العم��ل يف الع��راق.

 

بيان تحالف أمان النسوي.
ــال  ــوم العم ــار- ي ــن آي ــوم األول م ــبة الي بمناس

ــي ــات العالم والعام

املناهض��ة  األوس��ط  الش��رق  يف  االحتجاجي��ة  احل��ركات  إن حض��ور 
لألوض��اع االقتصادي��ة والسياس��ية الس��ائدة يف الع��امل العرب��ي، وكذل��ك 
اتس��اع االحتجاج��ات يف إس��رائيل، أعتق��ْت قضي��ة فلس��طن م��ن دائ��رة 
اس��تغالل الق��وى الرجعي��ة يف املنطق��ة واحلكومات احلاكم��ة وحتويلها من 
مرك��ز لني��ل االمتي��ازات واملس��اومات م��ا ب��ن ق��وى »اجملتم��ع الدول��ي«.
م��ن جه��ة أخ��رى، وّف��َر تراج��ع مكان��ة وقيم��ة املنظم��ات ال��ي 
ظه��رت ونش��طت بوصفه��ا، تقليدي��ًا، ممثل��ة مجاه��ر فلس��طن، 
علماني��ة  جذري��ة،  حرك��ة  وتنام��ي  فلس��طن؛  مجاه��ر  ل��دى 
أم��ل  فرص��ة  فلس��طن،  مجاه��ر  ب��ن  ديني��ة   قومي��ة-  وغ��ر 
التارخيي��ة.  القضي��ة  هل��ذه  وإنس��اني  وراديكال��ي  ج��ذري  حل��ل 
ل��دى ال��راي الع��ام العامل��ي الراه��ن، فق��دت االدع��اءات الكاذب��ة لدول��ة 
إس��رائيل وحلفائه��ا املس��تندة اىل الدف��اع ع��ن »اليه��ود« أم��ام »الع��رب« 
وحججه��ا املس��تمرة لتربي��ر ارت��كاب اجلرائ��م ض��د مجاه��ر فلس��طن، 
أي��ة قيم��ة ومكان��ة بص��ورة تام��ة، وعّرف��ت اهليئ��ة احلاكم��ة إلس��رائيل 
الع��امل. أنظ��ار  يف  القوم��ي«  التميي��ز  ل���«  ومن��وذج  رم��ز  بوصفه��ا 

ال تبح��ث البش��رية املتحض��رة والتقدمي��ة حل��ل قضي��ة فلس��طن يف وعن��د 
احلكوم��ات والن��وادي الفاس��دة واملرائي��ة ملؤسس��ات الدميقراطي��ة الغربي��ة 
وال عن��د منظم��ة االم��م املتح��دة ومفوضي��ة حق��وق االنس��ان وال مح��اس 
وح��زب اهلل وفت��ح واحل��كام الرجعين للمنطقة، من إيران اىل الس��عودية، 
ب��ل ت��رى ح��ل ه��ذه القضية بإنه��اء التميي��ز القوم��ي لدولة إس��رائيل على 
ي��د اجلماه��ر، وحتدي��داً الطبق��ة العامل��ة. وعليه، تع��د البش��رية املتمدنة 
اليوم، وعن حق، إن االس��تغالل السياس��ي الذي تقوم به كل احلكومات 
والق��وى ه��و عام��ل أساس��ي يف اس��تمرار مصائ��ب مجاه��ر فلس��طن. 
يؤك��د املؤمتر العاش��ر للحزب احلكمي )اخل��ط الرمسي( مرة أخرى على:
للنض��ال  العام��ة  احلرك��ة  م��ن  ج��زء  نفس��ه  يعت��رب  1-إن��ه 
إس��رائيل. دول��ة  متارس��ه  ال��ذي  القوم��ي«  »التميي��ز  ض��د 
2- إن جممل سبل احلل الرجعية والدعاية الفاشية ضد مجاهر فلسطن 
وتعمي��ق الكراهي��ة م��ا ب��ن اجلماه��ر حت��ت حج��ة »مس��لم«، »عرب��ي«، 
»يهودي« وإس��رائيلي يعتربها مدانة ومرفوضة ويس��عى من أجل إحباطها. 
3- إن أي ش��كل م��ن الدع��م الرمس��ي وغ��ر الرمس��ي لألح��زاب، 

احلكوم��ات والتي��ارات السياس��ية، للسياس��ات الفاش��ية لدول��ة إس��رائيل  
حت��ت حج��ة جمابه��ة »مع��اداة الس��امية« ومصائ��ب احل��رب العاملي��ة 
اإلس��المية  اجلمهوري��ة  مناهض��ة  وكذل��ك حت��ت حج��ة  الثاني��ة، 
والق��وى اإلس��المية يعده��ا سياس��ات مييني��ة ومناهض��ة للجماه��ر 
ورجعي��ة وإمع��ان يف انع��دام احلق��وق التارخي��ي جلماه��ر فلس��طن.
تق��وم  اس��تغالل  أي  بوج��ه  الطليع��ي  الص��ف  يف  يق��ف  إن��ه   -4
ب��ه اجلمهوري��ة اإلس��المية ملصائ��ب ونض��االت مجاه��ر فلس��طن 
املنطق��ة.  يف  اإلس��المية  والرجعي��ة  مكانته��ا  تقوي��ة  أج��ل  م��ن 
5- إن��ه يس��عى، جنب��اً جلن��ب الطبق��ة العامل��ة والبش��رية املتمدن��ة، 
م��ن أج��ل اإلق��رار حب��ق تأس��يس دول��ة فلس��طن املس��تقلة ذات 
بوصف��ه س��بيل ح��ل  األخ��رى،  البل��دان  م��ع  املتس��اوية  احلق��وق 
ممك��ن  وعمل��ي للخ��الص م��ن التميي��ز والالمس��اواة القومي��ة الس��ائدة.          
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