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التتمة ص2

كــي ينتصــر اإلنســان، ال ندحــة عــن منصــور 
! )حول أسبوع منصور حكمت( حكمت
فارس محمود

التتمة ص3

كتقليــد لحركتنــا وحزبنــا  ملــا يقــارب العقديــن 

حــددت  تقريبــاً، 

الشــيوعية  أحــزاب 

ومنهــا  العامليــة، 

أســبوع  حزبنــا، 

مبنصــور  خــاص 

حكمــت، يبــدا  مــن 

4 حزيــران )يــوم ميــاده( اىل11 مــن الشــهر ذاتــه.

 

منصــور حكمــت، القائــد الســيايس واملنظِّــر واملنظم 

ــارص  ــخ املع ــر يف التاري واملامرســايت الشــيوعي الكب

ــة.  ــراق واملنطق ــران والع ــيوعية يف إي ــة الش للحرك

إن مــن ينشــد معرفــة التحــوالت السياســية الجاريــة 

يف إيــران واالحــداث السياســية املهمــة عــى صعيــد 

املنطقــة والعــامل منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن 

املنــرم لحــن رحيلــه، ومــن زاويــة الشــيوعية 

ومصالــح العامــل، ســيجدها يف كتاباتــه وأبحاثــه 

أن  عليــه  الحــدود،  ابعــد  إىل  والغنيــة  الكثــرة 

يطلــع عــى مــا كتبــه منصــور حكمــت خــال 

3 عقــود مــن عمــره القصــر البالــغ )51 عــام(.

 

 يعــد حكمــت مــن ابــرز مفكــري املاركســية يف 

عاملنــا الراهــن. مفكــر رد عــى تحــوالت عــره 

مــن زاويــة ماركســية عميقــة ومــن زاويــة مصالــح 

الطبقــة العاملــة والثــورة الشــيوعية.  فمــن الثــورة 

االيرانيــة، نقــد تجربــة ثــورة العــامل يف روســيا 

والتجربــة الســوفيتية، تحــوالت اوربــا الرشقيــة، نقد 

الدميقراطيــة والقوميــة والديــن، حــرب الخليــج، 

ــول، الحــرب عــى  ــد، 11 ايل النظــام العاملــي الجدي

ــل  ــة أرث هائ ــن« مث ــرب اإلرهابي ــتان و«ح افغانس

ال يجــده الناشــط الشــيوعي والعــاميل يف نضالــه 

ــرف  ــد ان يع ــن ينش ــل كل م ــب، ب ــي فحس اليوم

ــة  ــري، مث ــد الفك ــى الصعي ــرى. وع ــا ج ــة م حقيق

قامئــة طويلــة مــن موضوعاتــه الخاصــة بالشــعبوية،  

منــط العمــل الشــيوعي، االشــراكيات غــر العامليــة،  

تأســيس حــزب شــيوعي عــاميل، العضويــة العامليــة، 

التنظيــم العــاميل، موضوعــات الشــيوعية العامليــة، 

يف  »الدولــة  السياســية«،  والســلطة  »الحــزب 

املوضوعــات  عــن  ناهيــك  الثوريــة«،  املراحــل 

الخاصــة بالتنظيــم الجامهــري للعــامل ومئــات 

املوضوعــات التــي صاغــت شــيوعية عرنــا.  انظــر 

يخــص  فيــام  ونضالــه  العميقــة  مســاهامته  اىل 

ــوق  ــرأة« و«حق ــوق امل ــال« و«حق ــوق األطف »حق

و«حقــوق  اإلعــدام«  و«مناهضــة  املتهمــن« 

ــاهمة  ــم املس ــن حج ــا تب ــخ. كله ــن« و...ال الاجئ

حكمــت.   منصــور  بهــا  قــام  التــي  التاريخيــة 

 

 يف هــذا االســبوع، نقــوم، لســنا كأعضاء حــزب فقط، 

بــل مجمــل الذيــن يشــاطرون منصــور حكمــت يف 

ــات  ــا املجتمــع ونضــاالت الفئ ــة مــن زواي ــة زاوي أي

ودوره  حكمــت  مبنصــور  بالتعريــف  املحرومــة، 

الكبــر  و مســاهمته الغنيــة يف تاريخ تلــك النضاالت 

ــراءة  ــة الشــيوعية إجــامالً. ينبغــي ق ــخ الحرك وتأري

منصــور حكمــت، فهمــه ومعرفتــه ومعرفــة أفــكاره 

عــن قــرب. مــن املؤكــد إن هــذا ليــس عمــل اســبوع 

واحــد. بالنســبة لنــا، نحــن الذيــن ننتمــي اىل تقليده 

الفكــري والســيايس واالجتامعــي، نعلــم ونعــرف 

حــق املعرفــة إن تقليــده هــو تحديداً تقليد الســعي 

الدائــم مــن أجــل تغيــر العــامل ووضــع العــامل 

املقلــوب عــى اقدامــه، مــن أجــل الحرية واملســاواة 

التامــة للبــرش، ومــا يســميه منصــور حكمــت إعــادة 

الخيــار لإلنســان. إن فلســفته، فلســفة ماركــس 

ــدم  ــو ع ــا ه ــا وتقليدن ــفة حركتن ــيوعية، فلس والش

الرضــوخ للوضــع القائــم تحــت أي مــرر كان. إنهــا، 

بعبــارة واحــدة، فلســفة  الســعي نحــو تغيــره. 

وإن التعريــف مبنصــور حكمــت هــو جــزء ال ميكــن 

فصلــه عــن هــذا املســعى. إن هــذا االســبوع مينحنــا 

الفرصــة للقيــام بنشــاط ممركــز للتعريــف بــه.

 

شــيوعية  هــي  حكمــت  منصــور  شــيوعية  إن 

 قــام ســكرتر األمــم 

انتونيــو  املتحــدة، 

مؤخــرا  غوتريــش 

جملــة  بأطــاق 

التريحــات  مــن 

االزمــة  بخصــوص 

نيــة  ا كر و أل ا

ــرى املأســاة تتكشــف  ــا ن ــال » كلن ــا اذ ق وتداعياته

يف أوكرانيــا. ولكــن خــارج حدودهــا، شــنت الحــرب 

ــر  ــي«. و«تخاط ــامل النام ــى الع ــا ع ــا صامت هجوم

األزمــة األوكرانيــة بإغــراق مــا يصــل إىل 1.7 مليــار 

شــخص ، أي أكــر مــن خمــس البرشيــة ، يف الفقــر 

والعــوز والجــوع عى نطاق مل نشــهده منــذ عقود«. 

و » نحــن نواجــه عاصفــة كاملــة تهــدد بتدمــر 

ــز  ــن يرك ــة« و » يف ح ــدان النامي ــات البل اقتصادي

معظــم االهتــامم عــى آثــار الحــرب عــى األوكرانين 

، فــإن لهــا أيضــا تأثــرا عامليــا ، يف عــامل كان يشــهد 

واالضطرابــات  والجــوع  الفقــر  زيــادة  بالفعــل 

الذيــن  األشــخاص  عــدد  »إن  و  االجتامعيــة« 

يواجهــون انعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد تضاعــف 

يف عامــن فقــط مــن 135 مليــون شــخص قبــل 

جائحــة الفــروس التاجــي إىل 276 مليــون اليــوم« و

 

»إن العــامل يشــهد لحظــة يف التاريــخ حيــث يواجــه 

ــة  ــة ثاثي ــددة ومرابطــة، وأزم ــة متع ــات عاملي أزم

األبعــاد مــن غــذاء وطاقة ورصاعــات عامليــة وصلت 

إىل أعــى مســتوياتها منــذ إنشــاء األمــم املتحــدة«.

 

شــخص  مــن  ليســت  التريحــات  هــذه  ان 

ــام  ــن ع ــن ام ــل م ــاميل، ب ــام الرأس ــادي للنظ مع

احتــامل  ان  مؤسســاته.   اهــم  مــن  واحــدة 

املجاعــة  خطــر  البرشيــة  خمــس  مواجهــة 

وســوء التغذيــة هــو أكــر ادانــة لهــذا النظــام.

 

يحــذر  التــي  املجاعــة  خطــر  اىل  باإلضافــة 

البرشيــة  تواجــه  غوتريــش  انتونيــو  منهــا 

وهــي خطــر  تقــل خطــورة  ال  أخــرى  مخاطــر 

كارثيــة. حــروب  وخطــر  البيئــي  االنهيــار 

 

عكــس محــاوالت قــادة الغــرب واعامــه يف اعطــاء 

ــة  ــه البرشي ــي تواج ــاكل الت ــان كل املش ــر ب تصوي

ــن  ــرف االرع ــة والت ــرب األوكراني ــن الح ــدأت م ب

ــرب  ــة ان الح ــه يف الحقيقي ــرويس، اال ان ــام ال للنظ

األوكرانيــة مل تكــن اال حــدث عجــل وعمــق أزمــات 

النظــام. اذ كان النظــام يواجــه أزمــات عميقــة قبــل 

24 شــباط 2022 أي يــوم الــذي بــدأ فيــه الغــزو مثل 

االزمــة الصحيــة نتيجــة الوبــاء، و مســالة املعــدالت 

ــي  ــتوى العامل ــى املس ــم ع ــن والتضخ ــة للدي العالي

وخطــر الركــود االقتصــادي وشــحة البضائــع وعــدم 

االســتقرار يف دول كثــرة وموجــات الهجــرة وصعــود 

ــخ . ــة ال ــوارث الطبيعي ــوايل الك ــايش وت ــن الف اليم

 

ــة يف  ــام وخاص ــذا النظ ــادة ه ــرش بق ــل غوت يتوس

ــذه  ــة ه ــة ملواجه ــوات جدي ــام بخط ــرب للقي الغ

ــاذ  ــن اتخ ــم عاجــزون ع ــة، اال انه ــات املصري االزم

أي خطــوات جديــة يف هــذا الصــدد. ويف الحقيقيــة 

مــن  ليســت  االزمــات هــي  ان مواجهــة هــذه 

أولوياتهــم حيــث يدفعــون بأولويــات مختلفــة جدا.

 

رغــم كل هــذه االزمــات التــي تهــدد مصــر البرشية، 

بــل حتــى مســتقبل النظــام، تعــد مســالة اإلطاحــة 

األولويــة  وروســيا  الصــن  وخاصــة  باملنافســن 

ــد هــددت  ــرب. لق ــادة النظــام يف الغ ــية لق األساس

ــي تبتعــد 11625  ــكا بــرب جــزر ســلامن الت أمري

ــدة  ــواء قاع ــى اي ــت ع ــكا إذا وافق ــن أمري ــم ع كل

عســكرية صينيــة عــى أراضيها، يف حــن يصعب عى 

الغــرب بقيــادة أمريــكا تفهــم مخــاوف روســيا مــن 

ــا حــدود  ــي له ــا الت ــو قواعــده يف أوكراني نــرش النات

مشــركة مــع روســيا. يبــدو ان الغــرب ســعى ونجــح 

يف جــر روســيا اىل حــرب بهــدف اإلطاحــة بهــا كقــوة 

منافســة ليدفــع العــامل اىل هــذا النفــق املظلــم.

 

بينــام تعــاين امريــكا اليــوم مــن نقــص حــاد يف 

حليــب األطفــال، وتعــد ميــاه الــرشب لنصــف 

ســكان أمريــكا غــر صالحــة للــرشب بســبب الثلوث 

مبختلــف املــواد الكيمياويــة مثــل الرصــاص وبينــام 

يعيــش مئــات االالف يف الشــوارع، قــام قــادة هــذا 

ــار دوالر اىل  ــن 50-70 ملي ــر م ــل اك ــد بتحوي البل

أولويات النظام الرأسمالي والتحديات 
التي تواجه البشرية!

توما حميد 
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فصــل  شــيوعية  العاملــة،  للطبقــة  الطبقيــة  االســتقالية  ترســيخ 

ــن  ــية ع ــة والسياس ــة االجتامعي ــن الناحي ــا م ــة لصفه ــة العامل الطبق

ســائر التيــارات الرجوازيــة بتاوينهــا القوميــة والدينيــة والليراليــة 

ــن  ــا م ــة وصيانته ــة العاملي ــن الراديكالي ــاع ع ــيوعية الدف ــا، ش وغره

ــام يف  ــث األوه ــا ب ــرى لحرفه ــية االخ ــارات السياس ــائر التي ــعي س س

ــارصة،  ــية املع ــات املاركس ــلح بنظري ــي التس ــا. ينبغ ــا وبعرته صفوفه

ماركســية منصــور حكمــت والتســلح بهــا بوصفهــا أداة للتغيــر، جوهــر 

فلســفة ماركــس ولينــن. وعليــه، فإنهــا رضورة مــا بعدهــا رضورة 

للناشــطن والقــادة الشــيوعين والعامليــن والعمليــن للطبقــة العاملــة.

 

اســبوع منصــور حكمــت ليــس  اســبوع عقــد نــدوات لتخليــد ذكــراه 

ودوره فحســب. كــام إنــه ال يعنــي القيــام  نشــاط او فعاليــة سياســية 

باملعنــى املألــوف والروتينــي للكلمــة. بــل إنــه  مجموعــة واســعة 

مــن النشــاطات للتعريــف بــه ومنجزاتــه وتثمــن مكاســب ومنجــزات 

حياتــه عــى جميــع االصعــدة. يف ذكــرى ميــاده، يعــد اســبوع منصــور 

حكمــت ســعياً لخلــق حركــة واقعيــة وحيــة يف املجتمــع بأبعــاد 

إنســانية.    مفكــري عرنــا  أكــر  حيــاة  وتخليــد  إلجــال  عظيمــة 

 

منصــور حكمــت، وبالتــايل أســبوعه، ال يتعلــق ببلــد معــن. إنــه يتعلــق 

بحركــة الشــيوعية العامليــة، واألكــر مــن هذا يتعلــق بالحرية واملســاواة 

ــأي إنســان وجهــة وظــرف  ــق ب ــه أســبوع يتعل واالنســانية. ولهــذا، فإن

يشــاطر منصــور حكمــت أهدافــه وآماله االجتامعيــة الواقعيــة. إن »عامل 

أفضــل«، برنامــج الحــزب الشــيوعي العاميل، الــذي صاغه ودونــه منصور 

حكمــت وميثــل عصــارة فكــره وأهدافــه وأهــداف شــيوعيته، هــو بيــان 

ــد.    ــكان ويف اي بل ــانية يف أي م ــرر واإلنس ــاواة والتح ــة للمس كل داعي

 

ينبغــي إشــاعة افــكار منصــور حكمــت يف أماكــن عملنــا و يف الجامعــات 

ــة و  ــة والصحي ــز الطبي ــل ويف املراك ــع واملعام ــا، يف املصان و يف محاتن

ــذا و  ــل ه ــاته، و قب ــه وسياس ــلح بنظريات ــي التس ــكان.  ينبغ يف كل م

ــامل  ــامل الرأس ــن ع ــاص م ــن الخ ــث ع ــن الحدي ــه. ال ميك ذاك، مبنهج

املقلــوب و إرســاء مجتمــع إنســاين حــر ومرفــه دون حكمــت وافــكاره. 

ولهــذا ينبغــي الرويــج والدعايــة لــه عــى أوســع نطــاق ممكــن. ميكــن 

القيــام بذلــك ال عــى صعيــد جامعــات ومنظــامت وأحــزاب، بــل 

ــا،  ــن ترجمته ــه، ميك ــراءة أبحاث ــن ق ــراد. إذ ميك ــد أف ــى صعي ــى ع حت

ميكــن  لهــا،  والرويــج  نرشهــا  الفانيــة،  للمقــال  الدعايــة  ميكــن 

ــة  ــل، مناهض ــوق الطف ــرأة، حق ــة: امل ــول كل زاوي ــدوات ح ــد الن عق

اإلســام الســيايس، »عقوبــة اإلعــدام«، حجــاب األطفــال، الحجــاب 

اإلجبــاري، اإلســام الســيايس الشــيوعية، الطبقــة العاملــة، الــراع 

ــع األخــرى.    ــورة االشــراكية و... عــرشات املواضي ــايل الراهــن، الث اإلمري

أوكرانيــا يف اقــل مــن ثاثــة اشــهر، ليــس مــن اجــل مســاعدة الســكان 

بــل مــن اجــل إطالــة الحــرب واملعاناة ومــن اجل زيــادة أربــاح رشكات 

الســاح و تحقيــق اهــداف جيوسياســية. كــام خصــص االتحــاد األوريب 

عــرشات املليــارات »ملســاعدة أوكرانيــا«. ليــس ال يبــادر الغــرب اليــوم 

لتســوية النــزاع مــن خــال القنــوات الدبلوماســية فحســب، بــل يقــف 

بــكل قوتــه ضــد أي محاولــة  يف هــذا االتجــاه. يحاول بــكل الطرق ان ال 

يعطــي أي فرصــة لروســيا للراجــع. يســعى الناتــو اليــوم اىل ضــم فلندا 

والســويد. يفــرض حصــار وحــي عــى ســكان روســيا رغــم ان هــذا 

الحصــار يــر بســكان الــدول الغربيــة بنفــس القــدر ان مل يكــن بقــدر 

ــة  ــة الحربي ــا النظــر عــن الدعاي أكــر مــن ســكان روســيا.  إذا غضضن

ــن  ــا ل ــان أوكراني ــرف ب ــل يع ــه نصــف عق ــان أي شــخص ل ــرب ف للغ

تخــرج منتــرة مــن هــذه الحــرب وان أي إطالــة للحــرب يعنــي املزيد 

مــن التدمــر، واملعانــاة واملــايس لقاطنــي أوكرانيــا.  مــن الواضــح بــان 

الغــرب قــد خــرس الحــرب االقتصاديــة ويبــدوا انــه ســيخرس الحــرب 

ــة  ــة السياســية والدعائي ــا ورمبــا ســيخرس املعرك العســكرية يف أوكراني

أيضــا. فســكان اغلــب الــدول تعــي مــا يقــوم بــه وتعــادي سياســاته.

 

غلــق  عــى  بشــدة  روســيا  ادانــة  يجــب  أخــرى،  جهــة  مــن 

الصــادرات  ومنــع وصــول  األســود  البحــر  عــى  أوكرانيــا  موانــئ 

الغذائيــة األوكرانيــة اىل فقــراء العــامل وهــي تشــكل مــا يقــارب 

صــادرات  مــن   ٪  14 و   ، العامليــة  القمــح  صــادرات  مــن   ٪  10

الــذرة ومــا يقــرب مــن نصــف زيــت عبــاد الشــمس يف العــامل.

 

ولكــن ال ميكــن للغــرب ان يــذرف دمــوع التامســيح عــى فقــراء العــامل، 

بينــام يعرقــل وصــول الصــادرات الغذائية الروســية اىل األســواق العاملية 

والتــي تشــكل 20٪ مــن صــادرات القمــح  و 13 ٪ مــن صــادرات 

الشــعر، و 3 ٪ مــن صــادرات الــذرة  ،  و 30 ٪ مــن صــادرات زيت عباد 

الشــمس العامليــة، وتعــد روســيا يف نفــس الوقــت اكــر مصــدر للغــاز 

الطبيعــي واالســمدة الكيمياويــة يف العــامل وثــاين أكــر مصــدر للنفــط.

 

بالرغــم مــن التضخــم والغاء والصعوبــات التي كانت تعصــف برفاهية 

املليــارات مبــا فيهــا ســكان الــدول الغربيــة، قــام الغرب بفــرض عقوبات 

غــر مســبوقة يف التاريــخ عــى روســيا عــى امل تدمــر حياة الروســين. 

يجب ان يكون واضحا بان العقوبات ســاهمت يف زيادة أكر يف أســعار 

الوقــود واملــواد الغذائيــة واالســمدة الكيامويــة مــن الحــرب بأضعــاف.

 

 

 

ــية،  ــة أساس ــادر غذائي ــي مص ــت ه ــذرة والزي ــعر وال ــح والش فالقم

تعتمــد عليهــا العديــد مــن الــدول الناميــة إلطعــام شــعوبها. اكــر مــن 

نصــف ســكان العــامل  يأكلــون الــرز او القمــح او الــذرة بشــكل يومــي. 

فــاذا كان بإمــكان ســكان الــدول الغربيــة التــي تــرف مــا يقــارب مــن 

10٪ مــن الدخــل املنــزيل عــى الغــذاء تحمــل أعبــاء االرتفــاع الجنــوين 

يف األســعار، يعنــي هــذا االرتفــاع مجاعــة بالنســبة لســكان الكثــر مــن 

البلــدان الفقــرة التــي تنفــق بــن 50-90٪ مــن الدخــل املنــزيل عــى 

الغــذاء.  وتعتمــد 45 دولــة ناميــة عــى القمــح القــادم مــن أوكرانيــا 

وروســيا. واســتوردت دول مثــل مــر والســودان والكونغــو والســنغال 

وتنزانيــا والوس ودول اخــرى بــن 65٪ اىل 100٪ مــن قمحهــا مــن 

روســيا واكرانيــا يف 2020 مثــا.  ان وقــف صــادرات املــواد الغذائية، اما 

يتســبب يف نقصهــا او ارتفــاع أســعارها او يخلــق مصاعــب لوجســتية ال 

ميكــن للــدول الفقــرة تحملهــا. فمنــذ بدايــة الوبــاء لحــد االن تضاعــف 

ســعر القمــح والــذرة واالســمدة الكيامويــة والغــاز الطبيعــي وارتفعــت 

أســعار النفــط اكر مــن 60٪ وكان لازمــة األوكرانية وخاصــة العقوبات 

الغربيــة دور كبــر يف هــذه الزيادات يف األســعار. ورمبا ستشــهد أســعار 

املــواد الغذائيــة املزيــد مــن االرتفــاع فقلــة وارادت األســمدة وخاصــة 

ــذايئ  ــاج الغ ــف يف اإلنت ــن الضع ــد م ــي املزي ــرة يعن ــدول الفق اىل ال

املحــي والحاجــة اىل اســتراد املزيــد مــن املــواد الغذائيــة مــن الخــارج.

 

ان الطريقــة التــي يتــرف بهــا قــادة النظــام الرأســاميل هــي ليســت 

ــم املتحــدث ووكاالت  ــر األم ــى تقاري ــة وعــي فحت ــاء او قل نتيجــة غب

االســتخبارات والبنتاغــون تشــر اىل وجــود عاقــة مبــارشة بــن ارتفــاع 

أســعار املــواد الغذائيــة وعــدم االســتقرار االجتامعــي والســيايس.

 

ــي  ــام الت ــذا النظ ــادة ه ــا ق ــي يتعقبه ــات الت ــات وااللوي ان السياس

بــل  فحســب،  البرشيــة  أولويــات  عــن  مختلفــة  ليســت  هــي 

البرشيــة،  تواجــه  التــي  واملشــاكل  االزمــات  تفاقــم  يف  تســاهم 

ال  االفــول.  طــور  يف  هــو  الــذي  النظــام  هــذا  قوانــن  تفرضهــا 

ميكننــا توقــع تــرف أكــر انســاين وحضــاري مــن قــادة أمريــكا 

ــام. ــذا النظ ــون ه ــم يحكم ــر« وه ــامل املتح ــاد األوريب »الع واالتح

أولويات النظام الرأسمالي والتحديات 
التي تواجه البشرية!

توما حميد 
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هنــاء  حديــث  خلفيــة  عــى  البجــاري  زهــرة  النائــب  رصحــت 

وضــد  النســاء  ضــد  الكراهيــة  بخطــاب  االمــن  مجلــس  يف  ادور 

ــاق  ــن اتف ــر ع ــض النظ ــرأي بغ ــن ال ــر ع ــان يف التعب ــوق االنس حق

عضــو الرملــان معــه مــن عدمــه . ان ردنــا عــى البجــاري هــو: 

1- أن هنــاء أدور ال متثــل » مكــون« بــل متثــل نصــف املجتمــع العراقي 

وهــن النســاء! وهــي مل تقــل يف خطابهــا يف مجلس االمن، غــر الحقيقة 

التــي يعرفهــا كل قــايص وداين، الحقائــق التــي خرجــت انتفاضــة 

عارمــة برمتهــا ضدهــا: ضــد الفســاد، والفقــر، والبطالــة، واملحاصصــة! 

2- هنــاء أدور ال متثــل »مكــون« بــل هــي مواطنــة عراقيــة لهــا 

الحــق يف النقــد والحديــث ومامرســة كل الحقــوق التــي تنــص عليهــا 

ــه حــق واملكــون االصغــر  ــة. هــل املكــون » الكبــر« ل قوانــن املواطن

ــذا  ــاك ه ــن اعط ــف؟ وم ــذا التصني ــت به ــن جئ ــن اي ــه؟ م ــق ل ال ح

ــة«  ــب »طائف ــوق حس ــص الحق ــة، وتقلي ــة الطائفي ــق؟ املحاصص الح

املتحــدث، امــر مرفــوض، لــكل مواطــن عــى ارض العــراق، بــل 

ــري! ــا يج ــكل م ــه ب ــول رأي ــراق ان يق ــى ارض الع ــاكن ع ــكل س ول

3- ايتهــا النائبــة: لقــد وىل وانتهــى زمــن الطائفيــة. انتهــى ووىل زمــن 

التقســيم بــن العراقيــن عــى اســاس طائفتهــم ودينهم. وكانــت ترشين 

التصويــت الحقيقــي عى رفــض الطائفية. ويفرض ان هــذه االنتخابات 

هــي انتخابــات ملا بعد ترشين! فهل اتعظتــم ام مل تتعلموا الدرس بعد؟

ــو:  ــبب ه ــة والس ــل ومحطم ــة، ب ــت مفكك ــة ليس 4- االرسة العراقي

عــدم وجــود دولــة مســؤولة عــن حاميــة املواطنــن، فمســؤويل الدولــة 

ــود  ــدم وج ــبب ع ــع. بس ــروات املجتم ــب ث ــيم ونه ــغولن بتقس مش

ــا  ــد وصلن ــل. لق ــرأة والطف ــان وامل ــي االنس ــون رادع يحم ــة وقان دول

اىل حــد يقتــل فيهــا الــزوج زوجتــه، ويغتصــب االب ابنتــه، واالب 

ــن الســطوح، واألم ترمــي أوالدهــا  ــه م ــه، او يرمــى بنات يحــرق اطفال

يف النهــر، والشــباب ينتحــرون، واالتجــار باملخــدرات يعفــى عــن 

مرتكبيهــا رئيــس دولتــك املوقــر والســبب ان حكومتــك وحزبــك، 

ال شــأن لهــم مبــا يجــري يف املجتمــع او االرسة، بــل مــا يهمهــم 

ــان الكوميشــينات  ــا ميكــن. برمل ــأرسع م ــا ميكــن ب ــر م هــو نهــب اك

ــبعة! ــبعة بس ــان س ــابقة حن ــة الس ــك النائب ــر زميلت ــد تعب ــى ح ع

5- الدســتور العراقــي، ليــس مبنــأى عن النقــد والرفض جملــة وتفصيا، 

وهــو متناقــض، باعــراف مــن كتبــوا ســطوره. الدعــوة إللغــاء الدســتور 

حــق رشعــي، ليس بوســع اي شــخص مصادرته. الدســتور ليس مقدســا. 

6- قانــون االحــوال الشــخصية رقــم 188 ومادتــه رقــم 57 ليــس قانونــا 

بعثيــا، فهــو صــادر من عــام 1959، قبل ان يرى البعث الســلطة بعينيه.

حــد  بوضــع  اإلســامية  لامــة  ومطالبتهــا  البجــاري  نــداء  ان   -7

ل«تجــاوز« هنــاء ادور، هــو نــداء ارهــايب مــن الطــراز الداعــي 

ان  الرملــان.  عضــوة  يــا  مصانــة  التعبــر  حريــة  ان  وبامتيــاز! 

عــى  يدلــل  والتحريــض  للكراهيــة  الداعــي  هــذه  خطابــك 

انفســهم!  الرجــال  مــن  ذكوريــة  أكــر  هــن  نســاًء  هنالــك  ان 

8-  لقــد وىل زمــن التمييــز الجنــي ضــد النســاء. لقــد عــرت البرشيــة 

مرحلــة التفريــق بــن البــرش عــى اســاس جنســهم او لونهــم. البــرش 

يجــب  ان يكونــوا متســاوين يف كافــة الحقــوق. تحويــل املــرأة 

اىل أداة انجــاب، وخلــع طفلهــا منهــا، مرفــوض. تعــدد الزوجــات 

ــج القــارصات مرفــوض، شــهادة املــرأة نصــف شــهادة  مرفــوض. تزوي

بالرجــل مرفــوض.  نســبة  للمــرأة  ارث  الرجــل مرفوضــة. نصــف 

ــز عــى اســاس الجنــس  قوامــة الرجــل عــى املــرأة مرفــوض. كل متيي

والتقليــل مــن حقــوق املــرأة لكونهــا امــرأة ســواء باســم الديــن او اي 

ــل  ــذه التفاصي ــاء أدور به ــت هن ــواء نطق ــوض. س ــر مرف ــمى اخ مس

لــك وبصــوت عــايل وواضــح.  بهــا. نحــن نســمعها  تنطــق  او مل 

ــار  ــن االتج ــوا ع ــا. وكف ــن له ــة ال دي ــخصية. الدول ــألة ش ــن مس الدي

ــح  ــوت الواض ــراق وبالص ــر الع ــم جامه ــمعتها لك ــد اس ــن. لق بالدي

والعــايل ومنــذ عــام 2015: حــن صاحت: باســم الدين باكونــا الحرامية!

 

تحالف أمان النسوي

ــن  ــراق الداعي ــال الع ــاء ورج ــن نس ــالة م رس
ــاري:  ــرة البج ــى زه ــاواة ال ــى المس ال

ايــار   17 يــوم  التعليــم يف  وزارة  اصدرتــه  الــذي  القــرار  اثــار   -   

ــة  ــدة يف كاف ــة عدي ــوية ومدني ــاط نس ــتياء اوس ــب واس ــاري غض الج

انحــاء العــراق والــذي يدعــو اىل منــع االختــاط بــن الجنســن يف 

املعاهــد االهليــة مبــا يف ذلــك منــع تدريــس االســاتذة للطالبــات، 

واملدرســات لتدريــس الطلبــة! وبخافــه تغلــق املعاهــد االهليــة.

للتعليــم  العامــة  للمديريــة  العــام  املديــر  وكيــل  يوضــح  مل   -

العــام واالهــي واالجنبــي، الدكتــور منــر عويــد محســن  والــذي 

وقــع القــرار، تريــرات قــراره هــذا كــام مل يذكــر ســبب موافقــة 

التعليــامت.  مــن  النــوع  هــذا  اصــدار  عــى  التعليــم  وزيــر 

- نحــن يف تحالــف أمــان النســوي، جنبــا اىل جنب املئات من الناشــطات 

النســويات والنســوين يف عمــوم العــراق وخارجــه، نديــن اصــدار هكــذا 

ــة  ــن أي ــا م ــزام به ــدم االلت ــا، وع ــب بإلغائه ــا، ونطال ــرارات، ونرفضه ق

ــة  ــن حقيق ــر اال ع ــرارات ال تع ــذه الق ــي. الن ه ــر علم ــة أو من جه

واحــدة وهــي مــدى الجهــل والتخلــف اللــذان يكمنــان خلــف هكــذا 

نــوع مــن التعليــامت والســعي اىل فــرض قوانن داعشــية عــى املجتمع. 

الوزيــر، يجــب ان يكــون  يــا ســيادة  - االختــاط بــن األجنــاس، 

ســائدا وشــائعا يف كل مفصــل ويف كل مــكان مــن ويف كل مراحــل 

والزالــت  تناضــل  فالبرشيــة  جنســهم.  كان  اي  االنســان،  حيــاة 

البــرش  بــن  والفصــل  التمييــز  اشــكال  كافــة  انهــاء  اجــل  مــن 

او قوميتهــم.  او دينهــم  ســواء عــى اســاس لونهــم، او جنســهم، 

الوزيــر  ســيادة  يــا  والتعليــم  الربيــة  مبــادئ  اوىل  ان 

هــي  التعليــم  وزارة  يف  العــام  املديــر  ووكيــل  العــام،  واملديــر 

ثقافــة  وخلــق  البــرش  بــن  التمييــز  اشــكال  لكافــة  التصــدي 

املــوت. وحتــى  االظفــار  نعومــة  مــن  االجنــاس  بــن  املســاواة 

ان  والوكيــل  العــام  واملديــر  الوزيــر  ســيادة  يعلــم  هــل 

أجنــاس  اىل  الوصــول  اىل  تتطلــع  االرض  كوكــب  عــى  البرشيــة 

أن  ال  االخــرى!!!  الكواكــب  عــى  جديــدة  وكائنــات  جديــدة 

االرض؟!  عــى  جنســهم  أســاس  عــى  البــرش  بــن  اســفن  تضــع 

الفصل بن الجنسن قرار مرفوض!

 وســنتصدى بــكل مــا اوتينــا مــن قــوة لقانــون التمييــز بــن البــرش عــى 

اســاس جنســهم، او الفصــل بينهــم عــى اســاس لونهــم، او ايــة هويــة 

كانــت. 

فانتــم يــا ســيادة الوزيــر واملديــر العــام ووكيلــه، امنــا تســرون عكــس 

عقــارب الســاعة، والزمــن، لســوء حظكــم يســر لألمــام ال للخلــف!

تحالف أمان النسوي

الزمــن يســير إلــى األمــام يــا ســيادة وزيــر 
التعليــم، ضــد قــرار الفصــل بيــن الجنســين فــي 

ــراق!  ــي الع ــة ف ــد االهلي المعاه
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ــا  ــراق مب ــام يف الع ــائل اإلع ــج وس تض

يســمى »انســداد العمليــة السياســية«. 

لــكل  اليــوم  الشــاغل  الشــغل  إنــه 

السياســية  والتيــارات  القــوى 

امليليشــياتية الحاكمــة يف العــراق، ليس 

هــذا وحســب، بــل وفـّـر الفرصــة لــكل 

واملتملقــن  واملتفذلكــن  املتحذلقــن 

الذيــن يعتاشــون عــى الدفــاع عــن 

هــذه الجبهــة او تلــك، أولئــك املتبخــرون الذاتويــون ذوو االحاديــث 

املنمقــة الذيــن يتحفونــك يومياً بأحاديــث ممجوجة وبعيــد كل البعد 

ــة الشــهادات وغرهــم!! عــن الحقيقــة، أســاتذة التزييــف مــن حمل

ــر  ــن ع ــة ترشي ــووا انتفاض ــا، واحت ــع يف وقته ــوا املجتم ــد أوهم لق

اختــزال مطالبهــا مــن »كلهــم يعنــي كلهــم«،أي كنــس الطبقــة 

ــة واملليشــياتية،  ــة والطائفي ــكل قواهــا القومي ــة ب السياســية الحاكم

ــة،  ــن املعيش ــل، تحس ــات، العم ــر الخدم ــة بتوف ــا الخاص ومطالبه

املهــدي«  عبــد  عــادل  »إقالــة  إىل  وغرهــا  الفســاد  مناهضــة 

وغرهــا  االنتخابــات«  قانــون  و«تعديــل  مبكــرة«  وانتخابــات 

مــن أمــور ال متــت بأيــة صلــة باملطالــب الحقيقيــة للجامهــر.

 وهــا هــي متــر مــا يقــارب 7 أشــهر عــى االنتخابــات وليــس يف نهايــة 

النفــق أي ضــوء يشــر إىل تشــكيل الحكومــة!! فــام حكمــة »انتخابات 

مبكــرة«؟؟ إن يتوقــف »تشــكيل الحكومــة« ألشــهر مديــدة ومديدة !! 

ليــس قصــدي أين اتطلع من »تشــكيل الحكومــة« يشء ذي فائدة! بعد 

كل هــذه االعــوام والتجــارب والحكومــات، ال أعتقد ان مثــة من يتطلع 

يشء مــن الحكومــة أو الســلطة القامئــة يف العــراق، اللهــم اال إن كان 

مســتفيداً ولــه مصلحة يف هذا الســلطة او إنســان أىت مــن كوكب آخر. 

بيــد إن مهزلــة »الدميقراطيــة« يف العــراق تبعــث عــى الضحــك 

والحــرة فعــاً. إذ بلــغ الــراع أوجــه مــا بــن طرفــن: التيــار الصــدري 

ــم  ــام ه ــم« مثل ــرس عظ ــيعي«، »رصاع ك ــيقي الش ــار التنس و«اإلط

يطلقــوا عليــه.  مــا أن ظهــرت نتائــج االنتخابــات، حتــى تحالــف التيار 

الصــدري مــع الحــزب الدميقراطــي وتيــار الحلبــويس بوصفــه تحالــف 

»عابــر للطائفيــة«، »تحــاف وطنــي« بهــدف تشــكيل »حكومــة 

ــة«. وهمشــت هــذه الخطــوة الجامعــات »الشــيعية«  ــة وطني أغلبي

األخــرى والذيــن معظمهــم مــن الوالئيــن، وهرعــوا اىل »اإلطــار 

ــار الصــدري. و هــا  ــد قواهــم بوجــه التي التنســيقي«، كإطــار لتوحي

ــدوا  ــويس( ويؤك ــايث )الصدر-الرزاين-الحلب ــف الث ــوا تحال ــم يرفض ه

ــت  ــاق البي ــار« واتف ــودة اىل »اإلط ــيعية« والع ــة الش ــى »املرجعي ع

ــي  ــون االجتامع ــم »املك ــيعة« بوصفه ــودة اىل »الش ــيعي« والع الش

األكــر »وغرهــا، ويضعــون العصــا يف دواليب عجلــة التحالــف الثايث. 

وباملناســبة، أن قصــد هــذه الجامعــات املنبــوذة من مقولة »الشــيعة« 

و«املكــون االجتامعــي األكــر« هــو ليــس متثيلهــم لعــرشات املايــن 

ــح سياســية  ــة« ألغــراض ومصال ــن اقحمــوا عليهــم هــذه »الهوي الذي

معروفــة. عــى العكــس إن اغلبيــة جامهــر تلــك املناطــق يف وســط 

وجنــوب العــراق هــي مــن حرقــت مقراتهــم وطردتهــم رش طــردة، 

والجامهــر نفســها مــن الحقــت عربــات مســؤوليهم بالحجــارة 

ــها.  ــوى أنفس ــل س ــة ال متث ــات االجرامي ــذه الجامع ــباب! إن ه والس

بلغــت االمــور مــن الهزالــة حــداً بحيــث ميكــن تســميتها »دميقراطيــة 

البلطجــة«. ميانــع »االطــار« هــذا التحالــف )تحالــف االغلبيــة( 

ــة  ــدف إفشــاله، وآخرهــا ترئ ــه به ــرات ضــد أطراف ويحيكــون املؤام

الــراع  تعميــق  أو  العيســاوي،  ورافــع  الســليامن  حاتــم  عــي 

ــي بوجــه الحــزب الدميقراطــي  ــل االتحــاد الوطن الكردي-الكــردي، ق

ـل«، الختيــار رئيــس  والبــارزاين. تصــّدوا، بوصفهــم »الثلــث املعطِـّ

الجمهوريــة وتشــكيل التحالــف الثــايث للحكومــة.  يقــول لهــم 

الصــدر: )أذهبــوا وشــكلوا أنتــم الحكومــة وانــا اذهــب للمعارضــة!(، 

يــردوا عليــه ان يــرك تحالفــه وينظــم اليهــم و«نوحــد البيــت 

الشــيعي«، يقــول: ال أشــكل حكومــة معكــم، يــردوا: يجــب ان 

تشــكلها!! بعبــارة عاميــة ال أشــكل الحكومــة اال معــك، »غصبــاً«! هــل 

ــاً!! ــة البلطجــة فع ــا دميقراطي ــل؟! إنه ــن قب ــل هــذا م ســمعتم مبث

ــن  ــر م ــدى أك ــي ال تتع ــة«، فه ــة »املعارض ــص مقول ــام يخ ــا في أم

كذبــة وســذاجة. ليــس مثــة يشء اســمه »معارضــة«. فالرملــان ليــس 

الرملــان الريطــاين او االملــاين! تعــرف إن هنــاك حكومــة وهنــاك 

معارضــة، هنــاك حكومــة وهنــاك حكومــة ظــل، وإن آليــات كل يشء 

واضحــة ومعلومــة. إن الســلطة يف العــراق هــي ســلطة مليشــياتية. 

ــد  ــا مقع ــو حققن ــى ل ــي )حت ــاد الوطن ــادي يف االتح ــول القي ــى ق ع

واحــد، فنحــن االتحــاد الوطنــي، نحــن يف مكاننــا، وال نســلمها!(، 

والــيء ذاتــه ينطبــق عــى  مــا يســمى بالعمليــة السياســية الجاريــة. 

أي باختصــار، يعــرف الجميــع أن يكــون أحــد مــا يف املعارضــة، 

معارضــة غــر معلومــة املامــح والحقــوق والحــدود، يعنــي أن يُحــرم 

مــن الســلب والنهــب والســيطرة عــى مقــدرات املجتمــع والــروات 

ــا  ــون إنه ــم يعرف ــة وكل يشء!! فكله ــب الحكومي ــلطة واملناص والس

كذبــة. وحتــى حــن يســتخدمها الصــدر، اي حــن يقــول شــّكلوا 

الحكومــة، وأنــا ابقــى يف املعارضــة، هــو يعــرف وهــم يعرفــون إنــه 

ســيخلق لهــم اإلزعاجــات تلــو اإلزعاجــات، ال أكــر! وإال، فهــو ليــس 

ــه  ــوم، وال يف برنامج ــي« معل ــه »االصاح ــم! ال برنامج ــن منه بأحس

ــة الفســاد  ــع يعــرف إن أراد الصــدر محارب أي تغيــر جــدي. فالجمي

ــه.      ــه وخصوم ــن غرمائ ــل ع ــورة ال تق ــاره بص ــاد يف تي ــاً، فالفس فع

إنهــم يف أزمــة. بيــد إنهــا أزمتهــم. أزمــة حفنــة مــن تجــار الحــروب 

والفاســدين وناهبــي املــال العــام وفــاريض االســتبداد الســيايس. إنــه 

ــر  ــة والضم ــة القيم ــة عدمي ــياتية وبلطجي ــات مليش ــتبداد جامع اس

ــه،  ــارف علي ــادي ومتع ــع ع ــة مجتم ــا بإقام ــط له ــانية وال رب واإلنس

بآليــات اجتامعيــة وقانونيــة وسياســية معروفــة ومحــددة ، وال ربــط 

لهــا بــأي تغيــر واقعــي وحقيقــي. إذ كلنــا رأينــا كيــف أعتقــل خطيب 

حســينية، عي املوســوي، وكيــف أحرق بلطجيــة التيار الصــدري مكتباً 

للرخــي ودمــرت وأحرقــت الكثــر مــن الحســينيات ال لــيء اال ألنــه 

قــال رأيــاً حــول القبــور يف أحــد خطــب الجمعــة، فقــط رأي!! ليــس 

هــذا وحســب، بــل نعتــه مقتدى الصــدر باملجــرم دون أن يعــرف أحد 

ملــاذا هــو »مجــرم«؟!! وفــق اي نــص قانــوين او ... تــم تعريفــه عــى 

هــذا األســاس؟! ال أحــد يعلــم. علــامً إن املوســوي مل يــأيت بــيء »مــن 

جيبــه«، بــل تحــدث عــن هــذا، قبلــه، رجــاالت الشــيعة، ويف كتبهــم!!! 

إنهــم ينشــدون دفــع املجتمــع لاقتتــال والحــروب مــن أجــل 

مصالحهــم. )كتــب أحــد قــادة رسايــا الســام عــى تويــر مبــا معنــاه 

)انتظرونــا قادمــن!!(، وهــي رســالة رصيحــة موجهــة للوالئيــن 

ــا  ــن، ف ــص الوالئي ــام يخ ــا في ــرب! أم ــول الح ــرع طب ــرب وق بالح

يعرفــوا ســوى لغــة القتــل واالغتيــاالت والحــروب وحاممــات الــدم. 

أنهــم، كا الطرفــن، ومــن أجــل مصالحهــم الضيقــة والخاصــة، 

فحســب!       خصومهــم  وليــس  املجتمــع،  إلفنــاء  اســتعداد  عــى 

إنهــا أزمتهــم... إن قضيتنــا هــي قضيــة أخــرى؛ خــاص املجتمــع 

التــي مل تجلــب ســوى  القــوى  مــن كل قــوى مــا بعــد 2003، 

املصائــب والويــات عــى املجتمــع.  وإرســاء مجتمــع حــر ومتســاوي 

ــة  ــة املنظم ــر املليوني ــي للجامه ــل الواع ــتند اىل اإلرادة والتدخ يس

برنامــج  لرســيم  وجمعيــات،  واتحــادات  مجالــس  يف  صفوفهــا 

يضمــن الحيــاة الكرميــة ويكفــل مســتقبل الئــق بالبــرش يف العــراق. 

بصدد »انسداد العملية السياسية«!
فارس محمود

أيام قليلة ويصبح بني يدي الطبقة العاملة, صحيفتهم العمالية األوىل يف العراق.


