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االمــام:  اىل 

لقــد عقــدت 

للجنــة  ا

يــة  كز ملر ا

ب  للحــز

عهــا  جتام ا

ي  د العتيــا ا

٣٩ قبــل ايــام، وكان موضــوع الوضــع الســيايس يف 

العــراق وتداعيــات الحــرب الروســية يف أوكرانيــا أحــد 

ــل  ــامع، ه ــامل االجت ــدول أع ــية يف ج ــاور الرئيس املح

التداعيــات؟ تلــك  عــن  التحــدث  باإلمــكان 

  

ــة  ــة ورق ــام القادم ــال االي ــتصدر خ ــادل: س ــمري ع س

مفصلــة عــن االجتــامع االعتيــادي ٣٩ للجنــة املركزيــة 

ــزب  ــل الح ــراق وبدي ــيايس يف الع ــع الس ــول الوض ح

عــى الصعيــد الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي . 

ــم مناقشــته واتخــاذ  فيــام يخــص ســؤالكم فــأن مــا ت

السياســات الازمــة تجاهــه هــي تداعيــات االزمــة 

ــة عــى الوضــع الســيايس يف املنطقــة بشــكل  االوكراني

عــام والعــراق بشــكل خــاص. وميكــن ذكــر املعطيــات 

املاديــة لتلــك التداعيــات يف املنطقــة منهــا اعــادة 

انتشــار الجيــش الــرويس يف ســورية وانســحاب العديــد 

ــا  ــية يف أوكراني ــرب الروس ــا يف الح ــه وزجه ــن قوات م

وهــذا مــا شــأنه ادى اىل متوضــع القــوات االيرانيــة 

واملليشــيات التابعــة لهــا مكانهــا، وأدت هــذه الخطــوة 

ــد  ــذا التموضــع الجدي اىل تحــرك اردين واســع ضــد ه

حيــث اشــار بــكل وضــوح ملــك االردن ان ملــئ الفــراغ 

ــة واملليشــيات التابعــة لهــا  ــل القــوات االيراني مــن قب

بعــد انســحاب  القــوات الروســية يشــكل خطــر علينــا. 

ــة،  ــدة االمريكي ــات املتح ــياق ان الوالي ــس الس ويف نف

ــز  ــة والرتكي ــررت ســابقا االنســحاب مــن املنطق ــد ق ق

عــى احتــواء الصــن، لكــن مــع انــدالع الحــرب يف 

ــامل ال  ــا يف الع ــن حلفائه ــد م ــدت العدي ــا، وج اوكراني

يرضخــون لسياســاتها ومنهــم حلفائهــا يف املنطقــة مثــل 

الســعودية واإلمــارات التــي مل توافــق أي منهــام عــى 

زيــادة إنتــاج النفــط إللحــاق الــرر بروســيا مــن جهــة 

وتخفيــض أســعار الطاقــة مــن جهــة اخــرى جــراء 

ــك  ــن ذل ــر م ــيا، واك ــى روس ــة ع ــات الغربي العقوب

ذهبــت الســعودية يف بيــع النفــط اىل الصــن بالعملــة 

املحليــة الصينيــة اليــوان. لذلــك نجــد ان الواليــات 

ــا  ــحابها، وكان قراره ــأت انس ــة ارج ــدة االمريكي املتح

باالســتثامر يف مناطــق نفوذهــا العســكري يف الشــامل 

ــل  ــى األق ــحابها ع ــن انس ــدول ع ــة الع ــوري دالل الس

خــال الفــرتة املنظــورة لعــدم إعطــاء الفرصــة لتمــدد 

منافســيها مثــل روســيا وإيــران والصــن، وهــي محاولــة 

ــة وكســب  ــا يف املنطق ــا ومكانته ــة بهيبته ــادة الثق إلع

ثقــة حلفائهــا مــن جديــد، وخاصــة بــدأت ايــران 

ــا  ــول ملفه ــن ح ــس األم ــى مجل ــا ع ــرض رشوطه بف

النــووي وعــدم رضوخهــا للضغــوط الغربيــة االمريكية، 

حيــث تســتغل ارتفــاع أســعار الطاقــة يف العــامل جــراء 

تلــك الحــرب وتعــي بــأن امريــكا يف هــذه املرحلــة غــر 

قــادرة عــى توجيــه رضبــة عســكرية لهــا وال مــن قبــل 

حليفتهــا إرسائيــل.  ويف نفــس الســياق ايضــا جــددت 

ــة يف الشــامل  ــة باملنطقــة االمن ــا باملطالب ــا دعوته تركي

الســوري بعمــق ٣٠ كلــم وتعــد لحملــة عســكرية 

جديــدة، وهــي جــزء مــن سياســة ابتــزاز الغــرب بعــد 

ــو.   ــف النات ــامم اىل حل ــدا االنض ــويد وفنلن ــب الس طل

إن عنــوان هــذه املرحلــة برأينــا هــو بــدء العــد 

التنــازيل لهيمنــة عــامل القطــب الواحــد أي بــدء مرحلــة 

ــة  ــاك امثل ــا هن ــة. طبع ــة االمريكي ــامل الهيمن ــايش ع ت

اخــرى عــى فــرط عقــد الهيمنــة االمريكيــة مثــل عــدم 

رضــوخ الربازيــل واملكســيك والهنــد والصــن ودول 

اخــرى لفــرض العقوبــات عــى روســيا او ادانــة حربهــا 

يف األمــم املتحــدة. هــذه االوضــاع برمتهــا تؤثــر عاجــا 

ــراق. او اجــا عــى الوضــع الســيايس يف الع

  

مقابلــة مــع ســمير عــادل ســكرتير اللجنــة 
العمالــي  الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة 
تجــاه  الحــزب  سياســات  حــول  العراقــي 
الوضــع السياســي فــي العــراق علــى ضــوء 
مناقشــات االجتمــاع االعتيــادي ٣٩ للجنــة 
ــران. ــة حزي ــي بداي ــد ف ــة المنعق األوضــاع  المركزي تتفاقــم 

ســية  لسيا ا

يف  واالقتصاديــة 

بعــد  يــوم  العــراق 

وتتناحــر  يــوم، 

والكتــل  األحــزاب 

ــد  ــا يف اش ــام بينه ــة في ــة البورجوازي ــية للطبق السياس

االنتخابــات،  مــن  أشــهر  عــدة  وبعــد  الرصاعــات، 

ليــس هنــاك  اي افــق لتشــكيل الحكومــة، ســواًء 

أكانــت أغلبيــة ام التوافقيــة! ويــزداد الفقــر والبطالــة 

ــل  ــرارة يف فص ــات الح ــاع يف درج ــع االرتف ــوع م والج

ــر  ــة تدي ــية الربجوازي ــة السياس ــف. أي ان الطبق الصي

االزمــة الخانقــة، وليــس لديهــا جــواب لحــل املعضلــة 

الشــارع   السياســية واالقتصاديــة. وان الجامهــر يف 

ــان  ــة والجامهــر الكادحــة يف غلي مــن الطبقــة العامل

بشــكل  الجامهريــة  االحتجاجــات  وتــربز  مســتمر 

ــع انحــاء  ــة يف جمي ــارة علني ــارة مســترتة وت مســتمر ت

العــراق. ان هــذا الغليــان قــد يــؤدي اىل االنفجــار 

ــام  ــر ع ــة أكتوب ــام يف االنتفاض ــرى ك ــرة أخ ــر  م الكب

٢٠١٩. وان الشــباب ســوف يكونــوا القــوة املحركــة 

لهــذا االنفجــار  نتيجــة حرمانهــم مــن رضوريــات 

الحيــاة. ان الطبقــة العاملــة الشــبابية تضطــر مكرهــة، 

مــع قلــة األجــور وســاعات العمــل الطويلــة والبطالــة 

وارتفــاع األســعار، وحتــى القســم املتعلــم مــن هــؤالء 

ــد  ــات واملعاه ــن الجامع ــم م ــد تخرجه الشــباب بع

ال يحصلــون عــى العمــل املناســب مــع مســتوى 

تحصيلهــم الــدرايس… اذن نحــن عــى أبــواب احتــامل 

االنفجــارات واالنتفاضــات الجامهريــة قادمــة، وهــذه 

ــر  ــة أكتوب ــن انتفاض ــوى واضخــم م ــتكون اق ــرة س امل

ويكــون االســتعداد والتضحيــة والــدروس مــن التجارب 

ــة  مــن ســامتها الرئيســة. ولكــن رشط نجاحهــا  املاضي

وانتصارهــا غــر مضمونــة اذا مل تتغلــب الجامهــر 

نقــاط ضعفهــا و وضــوح رؤيتهــا  املنتفضــة عــى 

املســتقلة.  قيادتهــا  وتأمــن  حركتهــا  مســار  عــى 

عملــه  علينــا  لــذي  مــا  نفســه:  يطــرح  الســؤال 

الســابقة؟  التجــارب  أخطــاء  يف  نقــع  ال  لــي 

التغلــب  اىل  تــؤدي  التــي  الخطــوات  هــي  ومــا 

؟ اعدائنــا  اضعــاف  واىل  حركتنــا،  ضعــف  عــى 

عــدو  نواجــه  عندمــا  وهلــة  اول  مــن  يبــدو 

أي  اســتعامل  عــن  يتــواىن  ال  والــذي  رشس، 

االعتقــاالت  مــن  االحتجاجــات  لقمــع  يشء 

املشــاركن وقطــع الناشــطن وتهديــد  واالغتيــاالت 

ــا           اىل  ــا أيض ــاج حركتن ــذا تحت االرزاق و… وله

اهــم  وواحــدة  للمواجهــة  األفضــل  االســتعداد 

االســتعدادات هــي تنظيمنــا حــو  مطالــب معينــة 

وتحــت شــعار معــن، وان هــذا التنظيــم عليــه ان 

يجيــب عــى تــرذم صفوفنــا وضعــف تصوراتنــا 

الســبب  كانــت  والتــي  التنظيــم  مفهــوم  حــول 

ــألة  ــابقة. ان مس ــا الس ــاح  حركاتن ــدم نج ــل لع القات

الســيايس  التنظيــم  اىل  بالــرورة  تــأيت  التنظيــم ال 

وامنــا نقصــد بالتنظيــم الجامهــري هنــا حــرصا. اذا مل 

ــل  ــتقلة والعم ــان مس ــات ولج ــنا يف هيئ ــم انفس ننظ

ــاذ  ــض واتخ ــا البع ــع بعضن ــارش م ــيق املب ــى التنس ع

القــرارات باإلجــامع بعــد املناقشــات كل هــذه اللجــان 

ــيق  ــى التنس ــأيت مبعن ــا ي ــم هن ــات. اذن التنظي والهيئ

القــوي بــن الجامهــر املحتجــة حــول املطالبــات 

العامــة وحــول الشــعارات العامــة مبــا يتجــاوب عــى 

متطلبــات الجامهــر املحرومــة. ان االســتعداد ملواجهــة 

العــدو الــرس يتطلــب جيشــا منظــام والتنســيق 

ــول  ــم ح ــاش الدائ ــتمرة والنق ــاورة املس ــايل واملش الع

املســائل امللحــة. وهــذا بــدوره يضمــن االنتصــار بعــد 

االنتصــار اذا اتحدنــا بــكل قوانــا يف تنظيــم قــوي. 

املســالة الثانيــة هــي القضــاء عــى التوهــم الســيايس 

حــول بعــض اجنحــة األحــزاب السياســية املشــاركة يف 

ــار الســيايس.  ــة السياســية وأهمهــا توهــم بالتي العملي

ــة  ــان املراهن ــول ب ــا تق ــة احتجاجاتن ــارب حرك ان تج

عــى  احــدى أجنحــة الســلطة هــي الســبب يف اخفــاق 

وهــدر كل تضحياتنــا ومل يكــن الحــظ مــن نصيبنــا  يف 

تحقيــق مطالباتنــا املروعــة. علينــا ان نفصــل صفوفنا 

بشــكٍل مســتقل عــن كل هــذه األحــزاب والتي تشــارك 

ــى  ــاي مثــن حت ــة ب يف املحافظــة عــى الســلطة الحالي

ــب السياســية. الوهــم  وان تختلــف عــى بعــض جوان

االستعداد، شرط واجب للنصر!
 

عادل أحمد 

التتمة ص2



2
ــتطوي  ــيايس س ــداد الس ــود واالنس ــة الرك ــي أن حال ــل يعن ــام: ه اىل االم

ــون؟ ــا املراقب ــام يصفه ــراق ك ــا يف الع صفحته

 

ســمري عــادل: ان حالــة الركــود الســيايس او االنســداد الســيايس هــو 

ــة  ــراق يف حال ــة يف الع ــامية املحلي ــة واالس ــة والطائفي ــوى القومي ان الق

ــا  ــا ســتتمخض عنه ــة السياســية تراقــب م ــع يف العملي انتظــار. ان الجمي

نتائــج الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا. فاملعــروف ان هــذه القــوى مرتبطة 

بأشــكال مختلفــة بالقــوى االقليميــة والدوليــة. وأن كفة املعادلــة يف الرصاع 

الــرويس مــع الناتــو يف أوكرانيــا ســتحدد وســتؤثر عــى املعادلــة السياســية 

يف العــراق. ولذلــك أن حالــة الركــود واالنســداد الســيايس بعيــد عــن 

الجعجعــات االعاميــة لجميــع األطــراف واملزايــدات السياســية والتهويــل 

مــن الفــراغ الدســتوري الــذي اشــبعونا بــه والفــراغ الحكومــي …الــخ مــن 

تلــك الرتهــات الدعائيــة هــي انعــكاس اىل انعــدام االفــق الســيايس وعــدم 

وضــوح رؤيــة أي مــن تلــك األطــراف. فهــي ال متلــك اي خيــار يف اتخــاذ 

ــى اســاس  ــة ع ــادة تشــكيل حكوم ــو اع ــواء كان باملــي نح ــرار س أي ق

املحاصصــة او عــى اســاس االغلبيــة او الذهــاب اىل انتخابــات مبكــرة كــام 

يدعــون او بشــن حــرب اهليــة تعمــل لحســم مســألة الســلطة السياســية 

ــكا  ــة ألمري ــة الصــدر املوالي ــران او جامع ــة إلي ــات املوالي لطــرف الجامع

وحلفائهــا العــرب. ولذلــك هــي اختــارت االنتظــار ومتديــد الوقــت الضائــع 

ــان إال  ــن الربمل ــدر م ــواب الص ــتقالة ن ــس اس ــمى. ولي ــر مس ــل غ اىل اج

انعــكاس النعــدام االفــق امــام القــوى الربجوازيــة املتصارعــة عــى الســلطة 

السياســية واشــتداد أزمتهــا السياســية. لقــد تحدثنــا يف مقــال منفصــل عــن 

ــة  ــأزق العملي ــه )ورطــة الصــدر يف م هــذا املوضــوع ميكــن االطــاع علي

السياســية(.

 

ــابقتها، اي  ــل س ــة مث ــكيل حكوم ــكان تش ــس باإلم ــاذا لي ــام: مل اىل االم

حكومــة محاصصــة، وادامــة الربجوازيــة لســلطتها كــام كانــت يف الســابق؟ 

وهــل هنــاك صحــوة ضمــر عنــد التيــار الصــدري فلذلــك يطالب بتشــكيل 

حكومــة اغلبيــة يك تنهــي حالــة الفســاد ؟ 

 

ــة الفســاد، وان نفــس  ــة ال تنهــي منظوم ــة االغلبي  ســمري عــادل: حكوم

التيــار الصــدري مــن الــوزراء واصحــاب املناصــب الخاصــة واعضــاء الربملان 

ــد  ــن يعتق ــية، وم ــة السياس ــم يف العملي ــوة بأقرانه ــاد إس ــن بالفس غارق

ــي القضــاء عــى الفســاد  ــة يعن ــة االغلبي ــا يســمى بحكوم أن تشــكيل م

ــهم  ــمون أنفس ــن يس ــه. ان م ــض ارادت ــه مبح ــدع نفس ــرر ان يخ ــو ق فه

بالليرباليــن والدميقراطيــن واصحــاب املنظريــن للكتلــة التاريخيــة الــذي ال 

يــرون اكــر مــن وقــع أقدامهــم هــم مــن يعتقــدون ويروجــون أن حكومــة 

األغلبيــة التــي هــي نتــاج نفــس العمليــة السياســية ســتقي عــى الفســاد 

وتنقــل العــراق اىل بــر االمــان.

 

ــة هــي ان نظــام املحاصصــة السياســية يف العــراق   ان املوضوعــة االصلي

وصــل اىل نهايتــه. إن انتفاضــة أكتوبــر غــرت مــن املعادلــة السياســية، وان 

جنــاح الصــدر عــى قناعــة ان الســلطة الربجوازيــة ال ميكنهــا ادامــة نفســها 

بالطريقــة القدميــة. فمعطيــات االنتخابــات األخــرة كشــفت وقــد تحدثنــا 

عنهــا يف مــكان اخــر ان التيــار الصــدري الــذي فــاز باألغلبيــة قــد خــر 

مــن جامهــره اكــر مــن ٧٠٪ مقارنــة بانتخابــات ايــار عــام ٢٠١٨. طبعــا 

اضافــة اىل ارتفــاع نســبة املقاطعــة إىل أكــر مــن ٨٢٪ مقارنــة باالنتخابــات 

الســابقة. وهــذا يعنــي ان  تشــكيل حكومــة بنفــس الطريقــة الســابقة أي 

عــى أســاس املحاصصــة ســتصل بالســلطة الربجوازيــة القامئــة اىل املجهول. 

ويضــاف اىل ذلــك عامــل اخــر، وهــو عــى الصعيــد اإلقليمــي فــأن العــراق 

ــارات ومــرص  ــع الســعودية واالم ــة وسياســية م ــات اقتصادي ــد اتفاقي عق

واالردن، وان تلــك الــدول تضغــط عــى العــراق يك يكــون لــه نظام ســيايس 

ــات.  ــك االتفاقي ــس عــدة رؤوس إلنجــاح تل ــه رأس واحــد ولي مســتقر ول

ــرب الســنة(  ــن )ع ــن املعروف ــن العروبي ــه م ــار الصــدري وحلفائ ان التي

والحــزب الدميقراطــي الكردســتاين هــم جــزء أســايس لهــذا املــروع الــذي 

بدأتــه حكومــة الكاظمــي أي ربــط العــراق مبــا يســمى املحيــط العــريب 

املدعــوم امريكيــا وارسائيليــا. أن مقوالت مثل االنســداد الســيايس او الركود 

الســيايس مقــوالت املثقفــن واملحللــن السياســين الذيــن ال ميلكــون يشء 

اخــر يف التحليــل ســوى ابتــكار املقــوالت واطاقهــا هنــا وهنــاك. بالنســبة 

اىل االطــار التنســيقي او الجامعــات االســامية ومليشــياتها املواليــة إليــران 

ــا  ــي اقصائه ــي تعن ــة والت ــة االغلبي ــا تشــكيل حكوم ــن مصلحته ــس م لي

ووضــع ســيناريو لقــص أجنحتهــا رويــدا رويــدا. فحكومــة الكاظمــي 

بالنســبة لهــا أفضــل مــن تشــكيل حكومــة تــؤدي بهــم اىل املجهــول. أمــا 

بالنســبة للتيــار الصــدري وحلفائــه فحكومــة الكاظمــي منبثقــة ومدعومــة 

مــن التيــار الصــدري واســتمرارها هــي اســتمرار لتحقيــق مصالحهــا. اي ان 

جميــع االطــراف ليســت عــى عجلــة مــن تشــكيل الحكومــة.

 

 

اىل االمــام: مــع تحليــل الوضــع الســيايس تحدثتــم عــن مكانــة الحــركات 

االحتجاجيــة، هــل لــك التحــدث عــن العاقــة بــن االثنــن؟

 

 ســمري عــادل: كــام أرشت قبــل قليــل ان انتفاضــة اكتوبــر أنهــت مرحلــة 

ــدة، وأولهــا وهــي عــدم قــدرة  ــة سياســية جدي سياســية، ودشــنت مرحل

ــة.  ــة القدمي ــلطتها بالطريق ــة س ــراق ادام ــياتها يف الع ــة ومليش الربجوازي

ــق  ــاين للجامهــر عندمــا مل تصــل االنتفاضــة اىل تحقي وكان رد الفعــل الث

ــة  ــوى يف العملي ــاه كل الق ــيايس وتج ــع الس ــاه الوض ــاء تج ــا، ج اهدافه

السياســية هــو باملقاطعــة الكبــرة لانتخابــات كــام ذكرنــا. امــا رد 

ــة  ــات الجامهري ــرب االحتجاج ــة ع ــتمرار املقاوم ــو اس ــث ه ــل الثال الفع

يف القطاعــات املختلفــة مثــل عــامل الكهربــاء واالجــور وعــامل الحفــر يف 

القطــاع النفــط يف البــرصة وعــامل تنميــة االقاليــم واملحارضيــن والعاطلــن 

عــن العمــل وأصحــاب االحتياجــات الخاصة..الــخ. لقــد اغلقــت قبــل ايــام 

ــل  ــن العم ــن ع ــل العاطل ــن قب ــرصة م ــة يف الب ــركات النفطي ــواب ال اب

ــخط  ــاك س ــل. هن ــة عم ــر فرص ــة بتوف ــة واملطالب ــى البطال ــا ع احتجاج

ــدة  ــية الفاس ــوى السياس ــذه الق ــد ه ــري ض ــب جامه ــي وغض اجتامع

ــة  ــرب االوكراني ــات الح ــا. أن تداعي ــا ورسقته ــد نهبه ــلطتها، ض ــد س وض

ــاع  ــايل ادى اىل ارتف ــا وبالت ــة عاملي ــعار الطاق ــاع االس ــي ادت اىل ارتف الت

اســعار مقومــات املعيشــة ووبــاء كورونــا إىل جانــب سياســات الحكومــة 

مقابلــة مــع ســمير عــادل ســكرتير 
اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي 

العراقــي العمالــي 

هــو عنــرص قاتــل ولهــذا يجــب ان نحــذر هــذه املــرة وان ال نتوهــم ال عى 

التيــار الصــدري وال عــى املرجعيــة وال عــى احساســات قوميــة والطائفيــة 

الكرديــة والعروبيــة وال عــى إصاحــات العبــادي والكاظمــي ومــن لــف 

لفهــم، كلهــم يعنــي كلهــم وال اســتثناء ممــن شــارك يف العمليــة السياســية 

… هــذه املــرة علينــا ان نعتمــد فقــط عــى صفوفنــا وعــى قــوة تنظيمنــا. 

ــع  ــدة. ان رف ــعاراتنا املوح ــا وش ــقف مطالباتن ــي س ــة ه ــألة الثالث  املس

أي  واســقاطها   السياســية  العمليــة  كل  لرفــض  اســرتاتيجي  شــعار 

ــة.  ــية الحالي ــلطة السياس ــكل الس ــام ل ــض الت ــوى الرف ــام مبحت ــعار ع ش

ــة  ــام يف انتفاض ــة ك ــي او الوطني ــم القوم ــخ الوه ــع يف ف ــا ان ال نق علين

ــن  ــا، الوط ــق مطالباتن ــد بتحقي ــعارا وال تفي ــس ش ــة لي ــر، الوطني أكتوب

عملنــا  لقــوة  ونهبهــم  واســتثامراتهم  األغنيــاء  لتجمــع  مــكان  هــو 

يخــدم  ال  الشــعار  هــذا  ولهــذا  حياتنــا  ومأســاة  أطفالنــا  وتجويــع 

ــة  ــل العدال ــا … يجــب ان يحــل شــعارات مث ــح حركتن ــا ومصال مصالحن

االجتامعيــة وحقــوق املواطنــة واملســاواة الكاملــة، مــكان الوطنيــة. 

املســالة الرابعــة هــي متركز قوانــا االجتامعية، ان تركز التجمع يف الســاحات 

واملياديــن ليــس كافيــا. اذا اردنــا ان ننتــرص عــى اعدائنــا ،علينــا ان نســتعد 

يف كل مــكان يف الســاحات واالحيــاء العامليــة والشــعبية ويف املصانــع 

ــا. وان يف  ــط ومنتوجاته ــة  ورشكات النف ــة واإلنتاجي ــركات  الصناعي وال

هــذه الحالــة، عنــرص التنظيــم لــه دور مهم يف انتشــار قواتنــا يف كل املكان. 

ــا يف  ــي ان اهــم نقــاط ضعفن ــة برأي ــاك مســائل أخــرى ولكــن ثانوي وهن

احتجاجاتنــا الســابقة تتمحــور يف النقــاط التــي ذكرتهــا هنــا، وان تجــاوز 

النقــاط الضعــف هــذا يكمــن بــان نبــدأ مــن اليــوم إلمــاء نقــاط الضعــف 

ــجمة  ــادة منس ــن قي ــذا رضورة تام ــن كل ه ــم م ــا واه ــع قواتن وتجمي

وميدانيــة للحركــة االحتجاجيــة، بإمــكان هذه القيادة ان تحــل كل العوائق 

التــي تواجهــه حركتنــا يف تقدمهــا. ان االســتعدادات مــن اجــل املواجهــة 

ــت  ــية يف الوق ــا الرئيس ــدى مهامن ــة اح ــارات الجامهري ــت االنفج يف وق

الحــارض لــي ال نقــع يف اخطائنــا الســابقة. العمــل الجيــد لــه مثــرة الجيدة.

التتمة ص2

االستعداد، شرط واجب للنصر!
 

عادل أحمد 



3

قضيــة  تعتــرب  بنظــري 

بغــض  أســانج  جوليــان 

النظــر عــن املصــر الــذي 

مهمــة  قضيــة  ســيواجهه 

جــدا، وســتكون لهــا عواقــب 

الغــرب  مصداقيــة  عــى 

لعقــود  و«دميقراطيتــه« 

اإلدارات  إرصار  ان  قادمــة. 

االمريكيــة النيــل مــن أســانج، هــي ليســت الن تريبــات أســانج ارضت 

بعنــارص الــوكاالت االمريكيــة العاملــن يف الخــارج كــام تدعــي، بــل ألنهــا 

ارضت بســمعة اإلمرباطوريــة االمريكيــة، وهــي عامــة ضعف وليــس قوة.

 

ــو ان  ــل، ه ــن قب ــا م ــب عنه ــذي كت ــة ال ــذه القضي ــتجد يف ه ان املس

الحكومــة الربيطانيــة وافقــت عــى تســليم جوليــان أســانج مؤســس 

ــام  ــا ق ــة، عندم ــذه القضي ــدأت ه ــدة. ب ــات املتح ــس اىل الوالي ويكيليك

موقــع ويكيليكــس يف عــام ٢٠١٠  بنــر مئــات االالف مــن الوثائــق 

ــركات  ــامت وال ــات واملنظ ــن الحكوم ــر م ــدد كب ــة بع ــة الخاص الري

والشــخصيات حــول العــامل. كانــت أهمهــا اكــر مــن ٩١٠٠٠  وثيقــة 

عــى شــكل تقاريــر عســكرية أمريكيــة رسيــة عــن الحــرب يف أفغانســتان 

والعــراق، واكــر مــن ٢5٠ الــف مــن املراســات الدبلوماســية األمريكيــة 

ــق  ــم الوثائ ــا أه ــر. رمب ــاد وتآم ــرب وفس ــم ح ــن جرائ ــفت ع ــي كش الت

ــل  ــر قت ــة يظه ــة أمريكي ــدو مصــور مــن مروحي ــة كان مقطــع في املرب

ــذي  ــي ال ــق الطب ــم الفري ــن وطاق ــم صحفي ــا فيه ــداد مب ــن يف بغ مدني

حــر اىل املشــهد ملســاعدة املصابــن.  رسبــت تلــك الوثائــق اىل موقــع 

ويكيليــس مــن قبــل تجلــي مانينــغ التــي كانــت تعمــل كمحللــة بيانــات 

ــة  ــات املتحــدة محاكم ــة.  تحــاول الوالي ــة االمريكي ــرات الحربي يف املخاب

ــل اىل  ــجن يص ــم بالس ــه حك ــو يواج ــة وه ــم االمريكي ــانج يف املحاك أس

١٧6 ســنة، اذا وجدتــه مذنبــا يف »التجــاوز عــى قانــون التجســس«. 

تتهــم الســلطات االمريكيــة أســانج بالتجســس والقرصنــة وتعريــض 

حيــاة األمريكيــن العاملــن حــول العــامل للخطــر. يف الوقــت الــذي تبــن 

ــأي شــخص، حيــث  ــات مل تســبب يف الحــاق الــرر ب ــك التريب ــان تل ب

اظهــر أســانج وويكيليكــس حرصــا كبــرا يف نــر تلــك الوثائــق، بحيــث ال 

يعــرض احــد للخطــر مبــا فيــه عنــارص ألــي أي أي واملخابــرات العســكرية 

ــامل. ــدان الع ــم بل ــاس يف معظ ــد الن ــم ض ــون جرائ ــوا يرتكب ــن كان الذي

 

يف خضــم محــاوالت أمريــكا ترحيــل أســانج اليهــا، اثــرت قضيــة اعتــداء 

جنــي ضــده يف الســويد بهــدف ترحليــه اىل هذا البلــد ومنــه اىل الواليات 

املتحــدة حيــث كانــت عمليــة الرتحيــل مــن الســويد أســهل مــن بريطانيا. 

ــا. ــي عنه ــم التخ ــة وت ــت مفربك ــة كان ــذه القضي ــان ه ــا ب ــن الحق تب

 

 لجــأ أســانج اىل الســفارة االكوادوريــة يف لنــدن لتفــادي الرتحيــل اىل 

الســويد، وعــاش فيهــا يف ظــروف يف غايــة الصعوبــة بــن ٢٠١٢ و ٢٠١٩ 

بعــد ان منحتــه الحكومــة االكوادوريــة اليســارية حــق اللجــوء الســيايس 

ــات  ــن الوالي ــة ب ــفارة يف صفق ــة الس ــة الربيطاني ــت الرط اىل ان اقتحم

املتحــدة وبريطانيــا وحكومــة االكــوادور اليمينــة الجديــدة، شــملت 

قــروض مبليــارات الــدوالرات مــن قبــل صنــدوق البنــك الــدويل للحكومــة 

االكوادوريــة. يعيــش أســانج منــذ ابريل ٢٠١٩ يف ســجن بلــامرش الربيطاين 

شــديد الحراســة املخصــص لإلرهابيــن واملجرمــن الخطريــن حيــث ينظــر 

ــام ٢٠١٩  ــكا. يف ع ــه اىل امري ــر ترحلي ــاين يف ام ــوين الربيط ــام القان النظ

طلبــت وزارة العــدل االمريكيــة يف ظــل إدارة ترامــب بشــكل رســمي مــن 

بريطانيــا تســليم أســانج.  يف ينايــر ٢٠٢١ حكمــت القاضيــة املســؤولة عــن 

امللــف بأنــه ال ميكــن تســليم أســانج بدليــل انــه ســيكون مــن »القمعــي« 

تســليمه اىل الواليــات املتحــدة بســبب صحتــه العقليــة حيــث كان هنــاك 

خطــر حقيقــي باالنتحــار. ولكــن ألغــت املحكمــة العليــا هــذا القــرار يف 

ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــد »ان قدم ــتئناف بع ــون األول ٢٠٢١  يف اس كان

ضامنــات« بشــأن معاملتــه هنــاك. ووقعــت وزيــرة الداخليــة الربيطانيــة، 

بريتــي باتيــل، مؤخــرا امــرا يســمح بتســليم أســانج، حيــث قال بيــان وزارة 

الداخليــة الربيطانيــة عــى الحكومــة املوافقــة عــى تســليميه اىل الواليــات 

املتحــدة الن » املحاكــم الربيطانيــة مل تجــد بانــه ســيكون مــن الظلــم او 

ــانج«.  ــيد أس ــليم الس ــراءات لتس ــتخدام اإلج ــاءة اس ــة او إس ــدم عدال ع

امــام محامــي أســانج ١4 يومــا لتقديــم اســتئناف وقــد وعــد فريــق أســانج 

باســتئناف الحكــم وتعهــدت عائلته مبحاربة القــرار بكل الطــرق القانونية.

 

قامــت الحكومــات الغربية والوســائل اإلعامية بحملة قــل نظرها الغتيال 

شــخصية أســانج ولكن هذا مل ينجح يف التقليل من اهمية التريبات ألنها 

ليســت مجــرد ادعــاءات ومزاعم، بل وثائــق حقيقية مبا فيــه مقاطع فيدو.   

 

مــن الواضــح ان قضيــة أســانج ليس لهــا أي ربط بالقانون، بــل هي بدوافع 

سياســية. وهــي قضيــة ضعيفــة جدا مــن الناحيــة القانونية، اذ أي شــخص 

لــه نصــف عقــل يعــرف بــان أســانج مل يقــرتف أي جرميــة، بــل قــام بواجبه 

كصحفــي اســتقصايئ ونــارش.  مــن جهــة أخــرى كان يتوجب رفــض القضية 

ضــده الن الــي أي أي قامــت بالتجســس عليــه يف ســفارة االكــوادور، كــام 

مستجدات قضية جوليان أسانج!
توما حميد

ــامل  ــل الع ــى كاه ــا ع ــرة وتحميله ــلطتها الجائ ــاذ س ــة إلنق االقتصادي

ــر.  ــادي للجامه ــع االقتص ــم الوض ــن أدت اىل تفاق ــن والكادح واملوظف

ولذلــك ان هــذه الحــركات االحتجاجيــة بحاجــة اىل توحيدهــا وتنظيمهــا 

ــأن  وتســليحها بآفــاق سياســية واضحــة والتوضيــح لنشــطائها وقادتهــا ب

ــد  ــن قواهــا السياســية. لق ــن هــذه الســلطة وال م ــول منتظــرة م ال حل

ــدم اي  ــن ومل تق ــارب عقدي ــا يق ــا م ــة مدته ــوى فرص ــذ الق ــت له أعط

ــل.  ــا بالرحي ــآن األوان له ــع. ف ــا بشــكل صــارخ للمجتم يشء ســوى نهبه

ــل  ــى نق ــادرة ع ــدة الق ــي الوحي ــراق ه ــة يف الع ــة االحتجاجي ان الحرك

ــا بحاجــة اىل  ــاه، اال انه ــة والرف ــر االمــان والحري املجتمــع العراقــي اىل ب

قيــادة وبحاجــة اىل سياســة واضحــة تعبــد الطريــق امامهــا نحــو الخــاص 

مــن هــذه االوضــاع.

 

اىل االمام: ما دور الحزب الشيوعي العاميل يف هذا امليدان؟

 

ســمري عــادل: قبــل كل يشء يجــب االشــارة بــأن العمليــة السياســية وكل 

القــوى السياســية التــي تشــارك فيهــا اســاس كل بــاء ومصائــب جامهــر 

العــراق مــن االفقــار والعــوز وفقــدان األمــان وانعــدام الخدمــات وغيــاب 

ــت  ــد قال ــل وق ــا الرحي ــول. فعليه ــق مجه ــا إىل طري ــتقبل ودفعه املس

الجامهــر كلمتهــا ســواء يف انتفاضــة اكتوبــر او يف االنتخابــات او ادامــة 

ــاميل  ــيوعي الع ــزب الش ــى الح ــا. ع ــف يوم ــي مل تتوق ــا والت احتجاجاته

العراقــي ان يكــون الصــوت املعــرب للجامهــر عــن قــول كلمــة )ال( 

ــا،  ــا وال لربملانه ــا وال لقوانينه ــة. ال لحكمه للســلطة املليشــياتية الربجوازي

وال لفســادها ونهبهــا، وال لجرامئهــا. عــى الحــزب تســليح هــذه الحــركات 

ــذه  ــهب، ان ه ــكل مس ــزب وبش ــا اىل دور الح ــد تطرقن ــول )ال(. لق بق

الحــركات االحتجاجيــة ال ميكــن املــي قدمــا لتحقيــق أهدافهــا النهائيــة 

دون تقويــة التيــار االشــرتايك واالخــر مرتبــط بالحــزب ووجــوده والوقوف 

ــذه  ــوة معارضــة اوىل له ــور كق ــا األمامــي. عــى الحــزب الظه يف خندقه

الســلطة الربجوازيــة املليشــياتية الفاســدة، عليهــا الظهــور بكامــل قيافتــه 

السياســية والــرح والتوضيــح بصــرب وتأين ألالعيــب  التيــارات الربجوازية، 

مــن انتخاباتهــا وتريــع قوانينهــا ودعايتهــا وشــعاراتها الكاذبــة وبرامجها 

ــي  ــوم محروم ــامل وعم ــح الع ــاع ملصال ــد النخ ــة ح ــة املعادي االقتصادي

املجتمــع، وتقديــم برنامــج اقتصــادي وســيايس كبديــل لربامــج الحكومــة 

ــى الحــزب الشــيوعي  ــار الجامهــر. ع ــؤدي اىل إفق ــي ت ــة الت االقتصادي

ــة السياســية وخاصــة نقــد شــيوع  العــاميل ادامــة نقــده وفضــح العملي

ــى  ــراق. ع ــاكل الع ــل مش ــن ح ــر ميك ــة وان االخ ــن الربملاني ــور ع التص

ــر  ــار وتوف ــن االفق ــأيت للحــد م ــا ت ــام ارشن ــول ك ــح ال حل الحــزب توضي

ــذه  ــن ه ــل م ــرص عم ــة وف ــم والصح ــكن املائ ــق والس ــم الائ التعلي

العمليــة السياســية والســلطة املنبثقــة منهــا.  عــى كــوادر الحــزب 

وشــخصياته الظهــور بــن الجامهــر ويف صلــب الحــركات االحتجاجيــة يف 

نقــد الفئويــة واملصالــح الضيقــة وتفويــت الفرصة عــى الســلطة وتياراتها 

بــدق اســفن يف صفــوف الحــركات االحتجاجيــة. عــى الحــزب الشــيوعي 

ــات  ــتوى متطلب ــون مبس ــة ويك ــة الحساس ــذه املرحل ــي ه ــاميل وع الع

هــذه الحركــة االحتجاجيــة والتعبــر عــن مصالــح الجامهــر. لقــد قطعنــا 

شــوطا يف هــذا املضــامر وقيــم االجتــامع االعتيــادي للجنــة املركزيــة عمــل 

الحــزب بشــكل ايجــايب وخــال الفــرتة املنرصمــة مــا بــن انعقــاد املؤمتــر 

الســادس يف منتصــف كانــون األول مــن هــذا العــام واالجتــامع املذكــور يف 

٣ حزيــران ٢٠٢٢  بيــد أن املســالة االصليــة التــي ركــز عليــه التقييــم هــو 

عــى قيــادة الحــزب املــي قدمــا إىل األمــام واالرتقــاء بــكل أعاملــه مبــا 

يتطلــب حاجــات نضــال الجامهــر العامليــة والكادحــة يف العــراق مــن 

اجــل تحقيــق الحريــة واملســاواة والرفــاه.
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مــن مقالــه )مهامتنــا العاجلــة( : املنشــورة يف ١٨٩٩ حــدد لينــن املضمون 

الرئيــي للصحافــة الثوريــة: يف نقــل املُثل االشــرتاكية إىل الحركــة العفوية، 

ــة  ــوري. ).. أن مهم ــزب الث ــاط الح ــل نش ــة داخ ــة العفوي ــر الحرك وصه

االشــرتاكية – الدميقراطيــة هــي نقــل املثــل االشــرتاكية األساســية إىل حركة 

وربــط  العفويــة،  العاملــة  الطبقــة 

هــذه الحركــة باملعتقــدات االشــرتاكية 

العلــم  مســتوى  إىل  ترقــى  التــي 

ــيايس  ــال الس ــا بالنض ــارص، وربطه املع

الدميقراطيــة  أجــل  مــن  املنتظــم 

كوســيلة لبلــوغ االشــرتاكية – باختصــار 

ــة يف كل  ــة العفوي ــذه الحرك ــر ه لصه

ــاط  ــر يف نش ــل للتدم ــر قاب ــد غ واح

الحــزب الثــوري. أن تاريــخ الحركــة 

أوروبــا  يف  والدميقراطيــة  الثوريــة 

الثوريــة  الحركــة  وتاريــخ  الغربيــة، 

طبقتنــا  حركــة  وخــربة  الروســية، 

التــي  املــادة  هــي  هــذه  العاملــة 

هادفــة  وتكتيــكات  هادفــة  منظمــة  لخلــق  اســتيعابها  ينبغــي 

لحزبنــا. وينبغــي أن يتــم “تحليــل” هــذه املــادة بصــورة مســتقلة 

طاملــا ال توجــد منــاذج جاهــزة ميكــن العثــور عليهــا يف أي مــكان…

ــايل املهمــة الرئيســية املنوطــة  ... قــد أكــد لينــن يف أكــر مــن موضــع ت

ــم  ــن وتقدي ــام الثوري ــة أم ــات الحرك ــل معض ــة، أي ح ــة الناظم باملجل

ــا العمــل؟ ونقــد يف هــذا  ــة وملموســة لســؤال م ــة واقعي ــات عملي إجاب

ــل  ــة والتحلي ــن دور النظري ــر م ــي تحق ــاطوية الت ــول النش ــياق املي الس

الســيايس، وتــؤدي بالتــايل إىل قطــع الصلــة مــا بــن االشــرتاكية والحركــة 

العفويــة. ويف البيــان التأســيي لإليســكرا الــذي كتبــه عــام ١٩٠٠، قــال 

).. أن املامرســة الضيقــة، املنفصلــة عــن الوضــوح النظــري للحركــة 

ككل، قــد تدمــر الصلــة بــن االشــرتاكية والحركــة الثوريــة يف روســيا 

مــن جهــة والحركــة العفويــة للطبقــة العاملــة مــن جهــة أخــرى..

ويف موضــع تــايل يف البيــان كتــب يف ســياق تحديــده ملهــام املجلــة 

).. واحــدة مــن املهــام األساســية تلــك هــي تحليــل هــذه الحركــة 

ــواء  ــد س ــى ح ــيا ع ــن االنتلجينس ــامل وب ــر الع ــن جامه ــة – ب العفوي

ــة  ــك الحرك ــة للمثقفــن تل ــة االجتامعي ــم الحرك ــا أن نحــاول فه – وعلين

ــة  ــارات مختلف ــت تي ــيا وضم ــعينات يف روس ــر التس ــزت أواخ ــي مي الت

ــة  ــروف يقظ ــكال وظ ــة أش ــدرس بعناي ــا أن ن ــة. علين ــا متعارض وأحيانً

العــامل والنضــاالت املحتدمــة اآلن لــي نتمكــن مــن توحيــد حركــة 

ــد  ــن توحي ــن م ــي نتمك ــة اآلن ل ــاالت املحتدم ــة والنض ــة العامل الطبق

حركــة الطبقــة العاملــة الروســية مــع االشــرتاكية املاركســية التــي بــدأت 

تــرب جذورهــا يف األرض الروســية، يف كل واحــد متكامــل لــي يكــون 

مبقدورنــا ربــط الحركــة الثوريــة الروســية بالنهــوض الجامهــري العفــوي 

ــن  ــب ميك ــاط وحس ــذا االرتب ــق ه ــا يتحق ــعبية. وعندم ــر الش للجامه

ــيا، ألن  ــي يف روس ــرتايك الدميقراط ــة االش ــة العامل ــزب الطبق ــيس ح تأس

ــة  االشــرتاكية الدميقراطيــة ال تقــوم ملجــرد خدمــة حركــة الطبقــة العامل

العفويــة مثلــام مييــل إىل االعتقــاد بعــض “عاملنــا العمليــن” اليــوم 

ــج  ــذا الدم ــة وه ــة العامل ــة الطبق ــج االشــرتاكية بحرك ــل دم ــا – ب أحيانً

ــا  ــق مهمته ــا الروســية مــن تحقي ــذي ســيمكن الربوليتاري وحــده هــو ال

ــة..(. ــتبداد واألوتوقراطي ــن االس ــيا م ــر روس ــة – تحري ــية العاجل السياس

... لــن تتعلــم الجامهــر أبًدا القيــام بالنضال 

ــب  ــى تدري ــاعدها ع ــا مل نس ــيايس، م الس

القــادة لهــذا النضــال مــن العــامل املتنورين 

ومــن املثقفــن ســواء بســواء وهــؤالء القادة 

ال ميكــن أن يتدربــوا إال عــى أســاس التقييم 

املنتظــم لجميــع أوجــه النشــاطات اليوميــة 

ــم  ــق التقيي ــن طري ــية، وع ــا السياس لحياتن

االحتجــاج  محــاوالت  لجميــع  املنتظــم 

والنضــال التــي تقوم بهــا مختلــف الطبقات 

ومــن مختلــف املنطلقــات. ولذلــك فــإن 

الــكام عــن “خلــق منظــامت سياســية” ويف 

الوقــت نفســه معارضــة العمــل “املكتبــي” 

ــيايس  ــل الس ــية بـ”العم ــة السياس للصحيف

الحــي يف النطــاق املحــي”. هــو بــكل بســاطة أمــر مضحــك.. قولــوا لنــا 

مــن فضلكــم: عندمــا يضــع البنــاؤون يف مختلــف األماكــن حجــارة عــامرة 

كبــرة ال ســابق لهــا أبــًدا، أال يقومــون بعمــل “مكتبــي” إذ ميــدون خيطـًـا 

يســاعدهم عــى إيجــاد املــكان الصحيح للــرص ويبــن لهم الهــدف النهايئ 

لعملهــم املشــرتك، وميكنهــم مــن االســتفادة ال مــن كل حجــر وحســب، 

بــل أيًضــا مــن كل قطعــة مــن الحجــر الــذي بتاصقــه مــع ســابقه والحقه 

يعطــي الخــط النهــايئ الكامــل؟ أال نجتــاز نحــن يف حياتنــا الحزبيــة هــذا 

الظــرف الــذي توجــد فيــه الحجــارة ويوجــد البنــاؤون، وال نجــد بالضبــط 

ــه.. ــكون ب ــروه وأن يتمس ــع أن ي ــتطيع الجمي ــذي يس ــط ال ــك الخي ذل

هنــاك ادلــة بانهــا خططــت الغتيالــه وهــي أمــور كافيــة لرفــض أي قضيــة.

 

  تحــاول الواليــات املتحــدة والحكومــات الغربيــة األخــرى، الثــأر من أســانج 

ــم الحكومــات  ــه نفســه بكشــف جرائ ــكل مــن تســمح ل ــال ل ــه مث وجعل

الغربيــة حــول العــامل. ال يهــم الحكومــة االمريكيــة امــر الرتحيــل بالقــدر 

الــذي يهمهــا مســالة اخفــاء أســانج عــن اعــن املجتمــع، واال ملــاذا يســجن 

يف بلــامرش كل هــذه الفــرتة بــدال مــن يوضــع تحــت اإلقامــة الجربيــة مثــا. 

لقــد قــى أســانج اخــر ١٠ ســنوات يف الحبــس مــن شــكل او اخــر دون ان 

يرتكــب او يــدان بــاي جرميــة. لقــد تدهــورت صحتــه العقليــة والجســدية 

بحيــث يبــدو أكــرب مــن عمــره الحقيقــي الــذي هــو 5٠ عامــا بعقديــن او 

اكــر. أذ أصيــب خــال هــذه الفــرتة بجلطــة دماغيــة ويعــاين مــن تنخــر 

ــة اىل  ــة خطــرة أخــرى إضاف ــب ومشــاكل صحي العظــام ومشــاكل يف القل

اعــراض وعامــات التعذيــب النفــي. وقــد حــاول االنتحــار أكــر مــن مــرة.  

ــم حــرب، والتعذيــب والفســاد يف حــن  ــل عــى جرائ ــارش دالئ  يعاقــب ن

ــون  ــك، املجرم ــن ذل ــر م ــه. واألك ــم مكافئت ــم يت ــك الجرائ ــي تل ان مرتكب

ــل  ــرب مث ــرم ح ــي مج ــا يعط ــوم مث ــجن. الي ــل الس ــن يدخ ــددون م يح

ــر  ــانج هــو ن ــه أس ــام ب ــذي ق ــانج! كل ال ــة أس ــه يف قضي ــر رأي ــوين بل ت

دالئــل بــان الدولــة التــي تاحقــه ارتكبــت جرائــم حــرب خاصــة يف العــراق 

وأفغانســتان وحاولــت تغطيتهــا، ومارســت التعذيــب، وتنمــرت عــى 

الــدول األخــرى، قامــت بتقديــم الرشــاوى، ارادت الحصــول عــى معلومــات 

شــخصية وحيويــة عــن أنــاس مبــا فيهــم مســؤولن يف األمــم املتحــدة الــخ.

 

يثبــت عــدم صحــة كل مــا نــره ويكليكــس   مل يتمكــن أحــدا ان 

الســجن  يف  أســانج  يقبــع  هــذا  رغــم  ســنن.  طــوال  وأســناج 

الحقيقــن  املجرمــن  ان  وقــت  يف  خطــر  كمجــرم  ويعامــل 

الرأســاميل. املجتمــع  يف  معتــربة  وشــخصيات  كأبطــال  يعاملــون 

وتؤكــد هــذه القضيــة بــأن ضمــن الرتاتيبيــة التــي تعمــل ضمــن الغــرب، 

دولــة مثــل بريطانيــا ونظامهــا القضــايئ هــي دميــة يف يــد أمريــكا.

 

لقــد وجهــت مجموعــة مــن األمــور رضبــات كبــرة ملصداقيــة الغــرب يف 

اخــر عريــن ســنة، منهــا الحصــار االقتصــادي الوحــي ضــد دول ضعيفــة 

وفقــرة مثــل العــراق وســوريا وفنزويــا الــخ، والحــروب التــي خاضهــا مثــل 

احتــال العــراق وأفغانســتان تحــت حجــج ســخيفة وكانــت قضيــة أســانج 

قضيــة حاســمة يف تدهــور مصداقيــة الغــرب فيــام يخــص بحريــة التعبــر 

وحريــة الصحافــة واســتقال القضــاء الــخ. لقــد بينــت هــذه القضيــة بــان 

ــاحة  ــن املس ــاء ضم ــة بالبق ــة ومروط ــرب مقولب ــر يف الغ ــة التعب حري

التــي تحددهــا الطبقــة الحاكمــة. ففــي اللحظــة التــي تهــدد فيــه حريــة 

الصحافــة مصالــح الربجوازيــة يتــم زج الصحفــي والنــارش يف ســجون شــديد 

الحراســة اىل جانــب اإلرهابيــن والقتلــة والبيدوفايــل. تبــن هــذه القضيــة 

بــان الرأســاملية حتــى يف الغــرب » املتمــدن« يفــرغ األشــياء مــن محتواهــا. 

فمثــا يســمح بالتنظيــم النقــايب، ولكــن مــا ان يظهــر قائــد نقــايب راديــكايل 

ومقاتــل تقــوم الربجوازيــة بتهديــده مــن خــال البلطجيــة، اغتيــال 

شــخصيته مــن خــال الحفــر يف تاريخــه الســابق او تلبيســه تهمــه معينــة. 

نفــس هــذا ينطبــق عــى حريــة الصحافــة وعمــل الصحفيــن والنارشيــن.   

حرية الصحافة في الرأسمالية ، تعني حرية األثرياء في رشوة الصحافة ، حرية 
استخدام ثروتهم لتكييف وصياغة ما يدعى بالرأي العام. 

لينين.

مستجدات قضية جوليان أسانج!
توما حميد


