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ــة يف  ــة واإلقليمي ــا الدولي ــا تداعياته ــة يف أوكراني ــة بالوكال ــرب اإلمربيالي ــت الح ــد ترك  لق

عمليــة إعــادة تشــكيل معــادالت سياســية جديــدة وتغيــر تــوازن القوى عــى صعيــد العامل.

 

 إنَّ االصطفافــات العامليــة للــدول الرأســالية عى أثر االنقســامات السياســية يف مواقفها من 

الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا ترســم تشــكيل معــادالت سياســية جديــدة، وكشــفت تلــك 

االصطفافــات عــى إنهــاء مرحلــة هيمنــة القطب الواحــد األمرييك، وبــدأت القــوى اإلقليمية 

تعيــد ترتيــب أوراقهــا يف املنطقــة وتبحــث عــن مصالحهــا، وكــا ســتؤثر مواقفهــا بشــكل 

مبــارش عــى االنســحاب األمريــيك مــن املنطقــة والعــدول عــن إعــادة متوضعهــا العســكري 

ــي.  ــيايس العامل ــرح الس ــى امل ــا ع ــا وهيمنته ــة بهيبته ــادة الثق ــل إع ــن اج ــيايس م والس

 

ويف نفــس الوقــت وعــى نفــس املســار، فــإنَّ هذه التحــوالت ســترتك تداعياتها بشــكل مبارش 

عــى األوضــاع السياســية يف املنطقة وإعادة تشــكيل املعادالت السياســية ســواًء عى الصعيد 

اإلقليمــي أو عــى الصعيــد املحــي، فعــى الصعيــد اإلقليمــي يالحــظ تداعيــات تلــك الحــرب 

قــد بــدأت آثارهــا عــى إعــادة انتشــار القــوات الروســية يف ســورية ومتوضعهــا العســكري، 

ــراغ  ــئ الف ــه يف مل ــة ل ــيات التابع ــراين واملليش ــوري اإلي ــرس الث ــة للح ــيتيح الفرص ــا س م

الــذي ترتكــه القــوات الروســية، وســتعمل بالتــايل عــى توســيع النفــوذ العســكري اإليــراين. 

أمــا عــى صعيــد تركيــا، فبــدأت تجــدد طــرح مرشوعهــا املنطقــة اآلمنــة يف شــال ســورية 

ــة  ــد القــوى اإلقليمي ــا، وعــى صعي ــة عســكرية لفــرض مرشوعه ــم حمل ــط لتنظي والتخطي

ــا ســتعمل  ــج واألردن فإنه ــاق دول الخلي ــارات وب ــل الســعودية واإلم ــة األخــرى مث العربي

عــى تقويــة تحالفاتهــا السياســية والعســكرية مــع إرسائيــل لتجنــب متــدد النفــوذ اإليــراين. 

 

إنَّ هــذه التحــوالت والتحــركات ســترتك آثارهــا املبــارشة عــى الوضــع الســيايس يف العــراق 

ــد  ــرج لح ــراق مل تخ ــية يف الع ــتجدات السياس ــن أنَّ املس ــم م ــى الرغ ــال ع ــال او عاج آج

اآلن عــن مســار األحــداث السياســية يف العــراق التــي تلــت االنتخابــات الربملانيــة.

 

إنَّ االنســداد الســيايس او الركــود الســيايس حســب وصــف كل التيــارات السياســية للمشــهد 

الســيايس يف العــراق هــو يف جانب منه انتظار حســم الــراع يف أوكرانيا، حيــث ترتبط القوى 

القوميــة واإلســالمية بطريف األزمة األوكرانية، روســيا والصني وايران من جهــة، وأمريكا والناتو 

مــن جهــة أخــرى، ويف الجانــب اآلخــر، فــإنَّ أزمــة الســلطة السياســية ســوف تســتمر والتــي 

تعنــي بالنهايــة عــدم قــدرة أي طــرف يف العمليــة السياســية حســم موضوعــة الســلطة، وإنَّ 

االنتخابــات التــي نظمــت يف ترشيــن األول مــن العــام املنــرم عمقت مــن األزمة السياســية 

وأبعــدت عــن املشــهد الســيايس موضوعــة إنهــاء املحاصصــة السياســية، وليــس العمليــات 

التــي تقــوم بهــا األطــراف املتصارعــة يف ســلطة املليشــيات الربجوازيــة الحاكمــة؛ مثل قصف 

املطــارات ومدينــة اربيــل واالســتعراض املليشــيايت العســكري وإصــدار القوانني حــول تجريم 

التطبيــع مــع إرسائيــل وغرهــا ماهــي إال محاولــة للمزايــدات السياســية وانتــزاع التنــازالت.

 

يف خضــم تلــك التحــوالت الجاريــة يف العــامل واملنطقة والعامل، فــإن األزمة الرأســالية العاملية 

عــى الصعيــد االقتصــادي تنعكــس بشــكل مبارش عــى الوضع املعيــي واالجتاعــي للطبقة 

العاملــة وعمــوم الجاهر الكادحة يف العراق، ومبوازاة ذلك فــأن الطبقة الربجوازية الحاكمة 

ماضيــة يف فــرض املزيــد مــن اإلفقــار والعــوز عــى العــال واملوظفــني والكادحــني ســواء عرب 

تحميلهــا األزمــة االقتصاديــة للنظــام الرأســايل العاملــي أو عــرب سياســة الليرباليــة الجديــدة. 

 

ــة اآلنفــة الذكــر، فــان الجاهــر يف العــراق تعــرب عــن  ويف مواجهــة السياســات االقتصادي

ــامل  ــق ع ــالم بخل ــوم االع ــا يق ...ك

عــى  راســا  مقلــوب  أخالقــي 

عقــب. فمثــال عندمــا تــوىف دونالــد 

حــرب  مجــرم  وهــو  رامســفيلد 

وســايكوباث معــروف، يقــول االعالم 

الغــريب ان دونالــد رامســفيلد خــدم 

بحــرص ومبهنيــة عاليــة ويف أقــى األحــوال يقــول االعــالم، 

ان الحــرب عــى العــراق وأفغانســتان كان انحــراف يف مســار 

ــيلة  ــن وس ــمع م ــاين وذيك.  اذ مل نس ــص ومتف ــخص مخل ش

إعالميــة رئيســية ان وصفــت دونالد رامســفيلد مبجرم حرب. 

بــل يف الحقيقــة يف فــرتة الحــرب كان االعالم يتحــدث عن ان 

دونالــد رامســفيلد هــو اكــر رجــل جاذبيــة جنســيا. وعندمــا 

تفاخــر وزيــر الخارجيــة األمريــيك الســابق ريكــس ترلســن  

ــالية  ــا الش ــد كوري ــادي ض ــار االقتص ــة الحص ــول فعالي ح

ــة  ــار نتيج ــون يف البح ــني ميوت ــن الكوري ــل ان الصيادي بدلي

عــدم توفــر الوقــود ميكنهــم مــن العــودة اىل الســاحل مل يقل 

شــخص يف االعــالم الرســمي بــان هــذه جرميــة ضــد البرشيــة 

وليــس مصــدر فخــر. وســبب هــذا مفهــوم، اذ ال يســتطيع 

ــفيلد  ــوش ورامس ــورج ب ــل ج ــون مث ــع مجرم ــالم وض االع

وترلســن تحــت طائلــة الســؤال الن هــذا يضع كل املؤسســة 

الســؤال. تحــت  أمريــكا  وخاصــة  الغــرب  يف  الحاكمــة 

 

الوضــع  ســؤء  عــن  نهــارا  ليــال  االعــالم  يتحــدث  كــا 

االقتصــادي يف فنزويــال مثــال دون ان يذكــر ان القســم 

ــة او  ــذه الدول ــة يف ه ــات االقتصادي ــن الصعوب ــم م األعظ

يف كوبــا هــي بســبب الحصــار االقتصــادي. ويكــرر االعــالم 

ــه ضــد روســيا والصــني يف صارعهــم  ــان العــامل كل الغــريب ب

الحــايل مــع الغــرب، يف حــني ان القصــد مــن العــامل واملجتمع 

ــدا  ــكا، كن ــدول اي أمري ــن ال ــدد محــدود م ــدويل هــو ع ال

اوروبــا، اســرتاليا، نيوزلنــدا، اليابــان ورمبــا كوريــا الجنوبيــة.

 ويف الوقــت التــي متتلــك فيــه امريــكا اكــر مــن 800 

ــي  ــية ه ــا األساس ــامل ووظيفته ــول الع ــكرية ح ــدة عس قاع

احتــواء الصــني ومحارصتهــا عســكريا والتحــرش بهــا يف البحر 

ــن  ــارا ع ــال نه ــريب لي ــالم الغ ــويب، يتحــدث االع الصــني الجن

ــدد  ــه ع ــذي في ــت ال ــني. ويف الوق ــدواين للص ــلوك الع الس

ــرب ب 7-6  ــكان اك ــدد الس ــة بع ــكا مقارن ــجناء يف أمري الس

مــرات مــن عــدد الســجناء يف الصــني مقارنــة بالســكان 

يصــف االعــالم األمريــيك الصــني بوطــن الســجون. ويتحــدث 

االعــالم األمريــيك بالــذات مــرارا عــن قمــع الصــني ملســلمي 

ــون  ــن 6 ملي ــر م ــت اك ــكا قتل ــني ان امري ــور، يف ح االيغ

ــل أفغانســتان  ــدان مث ــنة يف بل ــن س انســان يف اخــر عرشي

ــارش.  ــر مب ــارش او غ ــكل مب ــا بش ــوريا وليبي ــراق وس والع

ــى  ــالم ع ــرص االع ــوب يح ــامل املقل ــذا الع ــن ه ــزء م وكج

تغليــف الحــروب بخــالف تقدمــي وغطــاء انســاين، أي 

الدفــاع عــن الدميقراطيــة وحقــوق االنســان والحريــة.

 

ان الــدور الــذي يلعبــه االعــالم هو نابــع من مصالــح الطبقة 

الربجوازيــة. قبــل كل يشء يجــب ان يكــون واضحــا بان عدم 

املســاواة يف الــدول الغربيــة قــد وصــل اىل مســتويات قلــا 

شــهده التاريــخ وخاصــة يف املجتمــع األمريــيك. يف مجتمــع 

مقســم اىل قلــة تتحكــم بــروات املجتمــع واغلبيــة معدومــة 

يف وقــت يتمتــع املجتمــع بحــق التصويــت العــام يكــون من 

الخطوط العامة للوضع السياسي في 
العراق ومكانة الحركات االحتجاجية.

حول حيادية وموضوعية االعالم 
توما حميد الغربي!

الجزء الثاني و األخير

أوضاع إيران والمكانة الخاصة للحزب الشيوعي العمالي
منصور حكمت

ترجمة: فارس محمود 
ص3الجزء الثالث.

بحضــور أغلبيــة أعضــاء اللجنــة املركزيــة وإستشــارييها 

والرفيــق عــادل احمــد عــن الحــزب الشــيوعي العــايل 

ــة  ــة املركزي ــدت اللجن ــوف، عق ــن الضي ــدد م ــي وع العراق

اجتاعهــا  الكردســتاين  العــايل  الشــيوعي  للحــزب 

االعتيــادي الخامــس والعرشيــن يومــي 7-8 متــوز 2022. 

اســتهل االجتــاع أعاله بكلمة الرفيــق عثان حاج معروف، 

ســكرتر اللجنــة املركزيــة، وبعدها النشــيد األممــي والوقوف 

ــاة ونضــال الرفــاق املضحــني يف  دقيقــة صمــت اجــالالً لحي

ســبيل الحريــة واالشــرتاكية. بعدهــا تم إقرار النظــام الداخي 

لتســير أعــال االجتــاع وفقراتــه مــن قبــل الحضــور. 

 

متثل جدول أعال االجتاع مبا يي:

1-   التقرير.

2-   األوضاع السياسية يف كردستان وخطواتنا.

3-   االحتجاجات الجاهرية.

4-   التنظيم.

5-   منط عمل القيادة.

6-   الخطــوط األساســية ألولويــات عمــل الحــزب يف املرحلــة 

ملقبلة. ا

7-   القرارات.

8-   االنتخابات.

 

ــر  ــب الســيايس تقري ــس املكت ــر، عــرض رئي ــرة التقري يف فق

الســتة اشــهر املنرمــة مــن عمــل ونشــاط الحــزب وهيئاته، 

وهــو التقريــر الــذي كان مقدمــاً مــن قبــل بشــكل مــدون. 

ناقــش الحضــور، وبصــورة مفصلــة، جوانــب مــن نشــاطات 

ــم  ــا، قيّ ــني. وبعده ــني االعتيادي ــني االجتاع ــا ب ــزب مل الح

االجتــاع نشــاط املرحلــة الســابقة لنشــاط الحــزب بصــورة 

ــي  ــوات الت ــن الخط ــة م ــرتح جمل ــاع، واق ــة باإلج إيجابي

مــن شــأنها الدفــع بعمــل املرحلــة املقبلــة لنشــاط الحــزب.

البالغ الختامي لالجتماع االعتيادي )25( للجنة 
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ســخطها ورفضهــا للسياســات التــي تفرضــا الطبقــة الربجوازيــة 

الحاكمــة عــرب اســتمرار احتجاجاتهــا واعرتاضاتهــا عــى صعيــد جميــع 

ــرض  ــي تتع ــات الت ــات واالعرتاض ــك االحتجاج ــراق وإنَّ تل ــدن الع م

يف بعــض األحيــان إىل القمــع مل تتوقــف ال بعــد طــوي صفحــة 

انتفاضــة أكتوبــر وال بعــد االنتخابــات األخــرة، وهــذا يعنــي أنَّ 

انــدالع االحتجاجــات الجاهريــة يف القطاعــات املختلفــة هــو تعبــر 

عــن  مقاومــة يوميــة مــن قبــل العــال واملوظفــني والعاطلــني عــن 

العمــل وتســلط الضــوء عــى إمكانيــة تطورهــا إىل انتفاضــة جديــدة. 

 

الجاهر والبديل السيايس:

 

ــة  ــة او حكوم ــة األغلبي ــكيل حكوم ــل تش ــة مث ــل الربجوازي  إنَّ بدائ

عمليــة  إال  ليــس  انتقاليــة  حكومــة  او  محاصصاتيــة  توافقيــة 

الســلطة  ازمــه  هــي  التــي  السياســية  األزمــة  إلدارة  مفضوحــة 

االســتقرار  عــدم  مــن  املزيــد  إال  عنهــا  ينتــج  ولــن  الربجوازيــة، 

واإلفقــار.   والنهــب  الســلب  عمليــات  واســتمرار  الســيايس 

 

اي بعبــارة أخــرى أن أي تحســن يف الوضع املعيــي وإنهاء مرحلة عدم 

االســتقرار الســيايس ال ميكن أن يجد النور يف ظل الســلطة املليشــياتية 

الربجوازيــة القامئــة، لــذا فإنَّ طي صفحة كل أشــكال الظلــم االقتصادي 

والســيايس واالجتاعــي لــن يكــون إال عــرب إنهــاء عمــر العمليــة 

السياســية يف العــراق وإنهــاء عمــر النظــام ســيايس القومــي والطائفي.

 

 

ــر  ــوم الجاه ــة وعم ــة العامل ــول الطبق ــة يك تتح ــة الرافع إن العتل

ــالة  ــم مس ــية وتحس ــة السياس ــة يف املعادل ــوة عظيم ــة إىل ق الكادح

ــي  ــا، ه ــق منه ــيايس املنبث ــا الس ــرض بديله ــية وف ــلطة السياس الس

ــة  ــن مقاوم ــة ع ــكال مختلف ــرب بأش ــي تع ــة الت ــركات االحتجاجي الح

يوميــة جاهريــة بوجه الســلطة املليشــياتية القامئة من اجل تحســني 

ــرب  ــي ت ــة الت ــركات االحتجاجي ــذه الح ــد أنَّ ه ــا، بي رشوط حياته

معظــم القطاعــات مثــل عــال العقــود واألجــور واملحارضيــن وذوي 

املهــن الصحيــة وموظفــي تنميــة األقاليــم وعــال الحفــر والعاطلــني 

ــخ بحاجــة  عــن العمــل واالحتجاجــات التــي تطالــب بالخدمات…ال

إىل توحيدهــا وتوحيــد قيادتهــا وتســليحها بأفــق ثــوري ونقــد األوهام 

اإلصالحيــة والربملانيــة كبديــل ســيايس برجــوازي يســود يف صفوفهــا.

 

 إن تهيئة كل مستلزمات نهوض الحركة االحتجاجية وتقدمها وتحويلها 

إىل حركــة ثوريــة هــي املهمــة الرئيســية للحــزب الشــيوعي العــايل 

العراقــي، وإنهــا الطريــق لتحويــل قطــب الطبقــة العاملــة والجاهــر 

الكادحــة إىل قــوة رئيســية يف املعادلــة السياســية وتغير تــوازن القوى 

لصالحها لتشكيل حكومة ثورية مؤقتة منبثقة         من االرادة الحرة 

للجاهــر  وتعــرب عــن مصالحهــا يف تحقيــق  الحريــة والرفــاه واألمان.

 

املؤقتــة  الثوريــة  الحكومــة  لهــذه  الفوريــة  املهمــة  وان 

هــي: دينــة  وغــر  قوميــة  غــر  حكومــة  هــي  والتــي 

 

ــوى  ــزاب والق ــكات األح ــادرة ممتل ــيات ومص ــع املليش ــل جمي -  ح

السياســية التــي اكتنــزت وغنمــت األموال عرب الفســاد املايل والســيايس

 

ــل واالختطــاف واألعــال  ــع املتورطــني بأعــال القت - محاكمــة جمي

ــة اإلرهابي

 

- زيادة مفردات البطاقة التموينية

 

- سن قانون ضان البطالة للذكور واإلناث

 

- توزيع املحروقات بكل أشكالها مجانا إىل الجاهر

 

- زيــادة اجــور ومعاشــات العــال واملوظفــني مبــا يتناســب مــع نســبة 

لتضخم. ا

 

-  إلغــاء جميــع االتفاقيــات والعقــود الدوليــة التي أبرمتهــا الحكومات 

ــراق  ــر الع ــح جاه ــض مصال ــي تناه ــالل الت ــد االحت ــة بع املتعاقب

ــدويل ــد ال ــدوق النق ــدويل وصن ــك ال ــع البن ــات م ــا االتفاق ــا فيه مب

 

- إقرار قانون مساواة التامة بني املرأة والرجل

 

 

ان الحــزب الشــيوعي العايل العراق جميع طاقاتــه وإمكاناته لتحويل  

الحركــة االحتجاجيــة يف العــراق إىل حركــة ثورية تكتســب ثقــة الطبقة 

العاملــة والتفــاف عمــوم الجاهــر املتعطشــة للحرية والرفــاه حولها.

 

 

 االجتامع االعتيادي ٣٩ للجنة املركزية للحزب الشيوعي العاميل 

العراقي

 

حزيران ٢٠٢٢

الخطوط العامة للوضع السياسي في العراق...

حول حيادية وموضوعية االعالم 
الغربي!

توما حميد 

الصعــب منــع الجاهــر مــن التصويــت ضــد مصالــح األقليــة املالكــة 

والحاكمــة. لــذا يقــوم هــؤالء الرأســاليني يف رشاء االعــالم والسياســيني 

ــى  ــيطرة ع ــاليني بالس ــوم الرأس ــا. ويق ــية برمته ــة السياس والعملي

االعــالم بشــكل كي. ففــي أمريــكا او بريطانيــا او اســرتاليا ودول اخرى 

مثــال هنــاك ترتيــب معــني مللكيــة االعــالم ال تســمح بــان يكون حــرا او 

دميقراطيــا. ففــي أمريــكا مثــال تتحكــم خمســة رشكات احتكاريــة ب 

90%  مــن وســائل االعــالم الخربية. وعى ســبيل املثــال، ان جيف بيزوز 

الــذي هــو ثــاين اغنــى شــخص يف العــامل وهــو رئيــس رشكــة امــازون 

وهــي واحــدة مــن اغنــى الــرشكات ولهــا عقــود ضخمــة مــع الحكومة 

االمريكيــة هــو صاحــب اهــم جريــدة يف أمريكا، اي واشــنطن بوســت.

 

 مــن جهــة اخــرى وســائل االعــالم هــي أيضــا مؤسســات احتكاريــة 

والــرشكات  الرأســاليني  متويــل  عــى  وتعتمــد  ضخمــة  ربحيــة 

االحتكاريــة األخــرى مــن خــالل اإلعالنــات لــذا ال يقــوم االعــالم 

ــل  ــة، ب ــع الســالح واألدوي ــم رشكات تصني ــا فيه ــني مب ــاداة املمول مبع

ــني.  ــالم واملولي ــائل االع ــاب وس ــاح ألصح ــم األرب ــى تعظي ــرص ع يح

ــوم  ــا تق ــي ايض ــة وه ــوال هائل ــة بأم ــات االعالمي ــم املؤسس وتتحك

باملشــاركة يف متويــل الحمــالت االنتخابيــة للسياســيني الذيــن يــدورون 

يف نفــس الفلــك. فشــبكة اخبــار ســن ان ان كانــت ثامــن أكــرب رشكــة 

ــة يف  ــون التمهيدي ــالري كلنت ــة ه ــربع لحمل ــم الت ــة يف حج احتكاري

2016.  كــا ان الرتويــج للحــرب واالســتقطاب العاملــي ومعــاداة 

أعــداء حقيقــني او وهمــني يزيــد مــن جمهــور وســائل االعــالم.

 

ــرة،  ــق توافــق كي حــول االحــداث بوســائل كث   يقــوم االعــالم بخل

ــات  ــادر املعلوم ــس مص ــى نف ــالم ع ــائل االع ــم وس ــد معظ اذ تعتم

مثــل الــي أي أي او البنتاغــون، او املؤسســات االقتصادية والسياســية 

ــى  ــالم ع ــاد االع ــر اعت ــال ال يتذك ــن مث ــخصيات. فم ــى الش او حت

ــى  ــرب ع ــج للح ــي يف الرتوي ــد جلب ــا احم ــي قدمه ــات الت املعلوم

العــراق.  ويحــرص الصحفيــني ووســائل االعــالم عــى نــرش أكاذيــب 

ــدر  ــات ومص ــدر للمعلوم ــي مص ــا ه ــون ألنه ــي أي أي  والبنتاغ ال

لطبيعــة القــرارات وطريقــة التفكــر يف املؤسســات الحاكمــة، ويحرص 

اىل عــدم نــرش أي يش ال يخــدم روايــة الــي أي أي او البنتاغــون ألن 

هــذا ســوف يحرمهــم مــن الوصــول اىل مصــادر املعلومــات  ويــؤدي 

اىل توقــف متديــد وســائل االعــالم باملعلومــات او تفقــد الفرصــة 

ملقابلــة القــادة والشــخصيات النافــذة واملطلعــة عــى االحــداث 

والسياســات. وتقــوم مؤسســات مثــل ألــي أي أي بحمــالت منظمــة 

لتغذيــة االعــالم بالروايــات الرســمية، بــل ان الــي أي أي حتــى قــام 

بتجنيــد صحفيــني معروفــني للرتويــج لوجهــات نظــر هــذه املؤسســة 

بــدأ مــن الخمســينيات يف عمليــة تســمى اوبريشــن موكيننــغ.

 

 

 

مــن جهــة أخــرى تتبــادل نفــس الشــخصيات األدوار بــني املؤسســات 

الحكوميــة ووســائل االعــالم وهيئــات إدارة الــرشكات االحتكاريــة 

أي  البحثيــة.  فعنــارص مــن األف يب أي والــي أي  واملؤسســات 

ــدى  ــة االمــن الوطنــي وجــراالت الجيــش يصبحــون محللــني ل ووكال

وســائل االعــالم وأعضــاء يف هيئــة إدارة رشكات احتكاريــة. فمثــال 

رئيــس الــي أي أي الســابق جــون برينــان عمــل محلــل اســتخبارايت 

لــدى محطــة أن يب ٍي. كــا ان محطــة يس ان ان وظفــت مديــر 

االســتخبارات الوطنيــة الســابق جيمــس البــر ورئيــس ألــي أي 

ــدى  ــل ل ــني محل ــاك ك ــل ج ــا عم ــدن. ك ــكل هاي ــابق ماي أي الس

الســابق. األمريــيك  الجيــش  اركان  نائــب  وهــو  نيــوز  فوكــس 

 

ــن  ــار ع ــرف اإلنظ ــال وح ــادي واه ــا بتف ــا قلن ــالم ك ــوم االع ويق

ــرص  ــا تح ــمية. ك ــة الرس ــدم الرواي ــي ال تخ ــا الت ــص والقضاي القص

وســائل االعــالم مبقاطعــة اآلراء التــي ال متــايش الروايــة الرســمية 

ــني  ــي مع ــاذ صحف ــرب، وإذا ش ــل الح ــية مث ــا الرئيس ــول القضاي ح

ــرب  ــون ب ــوف يقم ــمي س ــق الرس ــمية والتواف ــة الرس ــن الرواي ع

ــاىت  ــل أرن م ــدا مث ــرة ج ــة كث ــاك امثل ــه وهن ــه وتهميش مصداقيت

وغريــن غرينــود وماكــس بلومينثــول وغرهــم. كــا تــؤدي األجــواء 

الســائدة بالصحفيــني بفــرض راقبــة ذاتيــة، مــن اجــل املحافظــة عــى 

املوقــع ومصــدر األمــوال. وتتفاعــل كل تلــك العوامــل اىل درجــة 

ــريب اذا مل  ــالم الغ ــة يف االع ــع املهم ــد اىل املواق ــل أح ــث ال يص بحي

ــور  ــذه االم ــؤدي ه ــايل ت ــل. بالت ــذب والتضلي ــالت للك ــت مؤه يثب

ــة تصــل  ــة معين ــة واجــواء تتغــذى عــى وتغــذي رواي ــق بيئ اىل خل

ــقط  ــذي أس ــف ال ــبح كيي ــل »ش ــة مث ــص خيالي ــرش قص ــى اىل ن حت

ــرت  ــي فج ــة الت ــزة االوكراني ــية«، او »املع ــرات الروس ــرشات الطائ ع

ــدي رويس«.  ــل أكــر مــن أربعــني جن ــدة مفخخــة أدت اىل مقت مصي

 

ــذات،  ــدول األخــرى بال ــة يف ال ــال الحــرب والتدخــالت الغربي يف مج

يكــون االعــالم الغــريب مطيــع بشــكل مــر للريبــة للسياســة الخارجيــة 

االمريكيــة والغربيــة. ويلعــب دورا مهــا يف اقنــاع األمريكيــني يف شــن 

حــروب منظمــة ال تعــرف النهايــة لقتــل االبريــاء وهــو اليــوم بصــدد 

ــالم  ــدة. واالع ــاردة جدي ــرب ب ــم لح ــق دع ــا يف خل ــب دورا مه لع

عنــري وانتقــايئ يف املوقــف مــن الحــروب ومعانــاة االنســان. 

ــب اإلنســاين للحــرب  ــارا عــن الجان ــال نه ــا يتحــدث االعــالم لي فبين

يف أوكرانيــا، يقــوم االعــالم بتفــادي أي يشء يعكــس الجانــب اإلنســاين 

للحــرب يف اليمــن مثــال. يعتــرب الضحايــا يف أوكرانيــا ذا قيمــة ويعــرب 

عــن تفهــم وتعاطــف مــن معاناتهــم يف حــني ان الضحايــا يف اليمــن 

او فلســطني هــم اقــل قيمــة، واقــل جــدارة بالتعاطــف. وهنــاك 

عنريــة وازدواج املعايــر للتعامــل مــع املهاجريــن مــن ســوريا 

او العــراق او أفغانســتان مقارنتــه مــع املهاجريــن مــن أوكرانيــا.

 

لهــذا فــان كل الــذي يقــال عن االعالم الغــريب كونه اعالم حر ومســتقل 

وموضوعــي هــو وهم وهو جــزء من عملية التحميق التــي النهاية لها. 

 .
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ــتان  ــية يف كردس ــاع السياس ــاص باألوض ــاين الخ ــال الث ــدول األع يف ج

والــذي قدمــه الرفــاق عبــد اللــه محمــود وعثان حــاج معــروف بصورة 

مشــرتكة، تنــاوال الرفيقــان أوضــاع كردســتان عى ضــوء تأثــرات األوضاع 

ــة  ــة وتعمــق األزم ــراق واملنطق ــة عــى الع ــة والتغــرات الطارئ العاملي

الشــاملة التــي متســك بخنــاق األجنحــة والتيــارات الربجوازيــة. توقــف 

الرفــاق عنــد نقطــة االزمــات السياســية واالقتصاديــة التــي جعلــت مــن 

جهــة الطبقــة الربجوازيــة وتياراتها عاجــزة عن تأســيس الحكومة وإدارة 

املجتمــع، ومــن جهــة أخــرى، عمقــت مــن املصاعــب فيــا يخــص حياة 

ونضــال العــال والكادحــني. ابــرزت أوضــاع مثــل هــذه رضورة ظهــور 

الحــزب بوصفــه حــزب معــارض ثــوري ومتدخــل وبوســعه ومــن مهمته 

تأمــني مســتلزمات انتصــار نضال العــال والجاهر املحتجــة. ويف نهاية 

الفقــرة، أقــرتح الرفــاق بعــض الخطــوات السياســية والعمليــة يك يضعها 

الحــزب يف نظــر االعتبــار يف نشــاطه املقبــل. وكخالصــة للنقاشــات، كلّف 

االجتــاع املكتــب الســيايس لكتابــة وثيقــة أخــرى بنــاًء عــى الوثيقــة 

ــة. ــة املركزي ــاء اللجن ــات أعض ــني ومالحظ ــل الرفيق ــن قب ــة م املقرتح

ــة  ــة وكيفي ــات الجاهري ــة االحتجاج ــة مبوضوع ــرة الثالث ــت الفق متثل

ــذه  ــوى ه ــد محت ــوار احم ــق ريب ــاول الرفي ــا. تن ــا وانتصاره تنظيمه

االحتجاجــات ونقــاط قوتها وضعفهــا. ويف الختام، أكد عــى تعميم هذه 

االحتجاجــات  الجاهريــة عــى صعيــد البلــد كلــه وتنظيمهــا يف حركــة 

سياســية ورضورة اســتقالليتها الطبقيــة والثوريــة، ووجــه أنظــار الحــزب 

اىل رضورة إعطــاء افــق لهــذه الحركة وتأمــني قيادة سياســية وثورية لها. 

وبعــد نقاشــات واســعة وشــاملة ألعضــاء اللجنــة املركزية، أقــر االجتاع 

املوســع الوثيقــة املقرتحــة بهــذا الصــدد وكذلــك كلـّـف املكتب الســيايس 

باتخــاذ الخطــوات الالزمــة بهــذا الصدد بالتنســيق مع الحزب الشــيوعي 

ــة.  ــه املقبل ــن خطوات ــن ضم ــر م ــذا األم ــل ه ــي، وجع ــايل العراق الع

الرفيــق  املوضــوع  قــدم  بالتنظيــم.  الرابعــة  الفقــرة  اختصــت 

ــر  ــل غ ــاليب العم ــد وأس ــد التقالي ــه بنق ــرب قيام ــروف ع ــاالن مع ئ

االجتاعيــة وتأكيــده عــى منــط عمــل وتقاليــد التنظيــم الحزبيــة 

والشــيوعية وتأســيس اللجــان الشــيوعية بوصفهــا أســاس التنظيــم 

املحــي وعمــل الحــزب يف أماكــن العمــل واملعيشــة. ويف الختــام، 

العمــل  بتوجهــات  التمســك  رضورة  اىل  االجتــاع  انتبــاه  لفــت 

اللجنــة  ألعضــاء  مفصلــة  نقاشــات  بعــد  الشــيوعي.   التنظيمــي 

املركزيــة بهــذا الصــدد، وعــى ضــوء النقاشــات املذكــورة، قــرر املكتــب 

ــك.  ــل لذل ــة عم ــداد خط ــم وإع ــة تنظي ــكيل هيئ ــى تش ــيايس ع الس

متثلــت الفقــرة الخامســة بنمــط عمــل القيــادة. بحــث هــذا املوضــوع 

املركزيــة يف  اللجنــة  رفــاق  اللــه محمــود، وشــارك  عبــد  الرفيــق 

ــة عــى ضــوء  ــرار وثيق ــب الســيايس إعــداد وإق ــف املكت نقاشــاته، كلّ

الوثيقــة املقرتحــة لالجتــاع وآراء أعضــاء اللجنــة املركزيــة، وثيقــة 

تخــص منــط عمــل القيــادة بوصفهــا مكملــة ومتممــة لوثيقــة منصــور 

ــزب. ــل الح ــط عم ــة يف من ــالت الراهن ــدد واملعض ــذا الص ــت به حكم

فيــا يخــص الخطــوط العامة ألولويــات عمل الحــزب للمرحلــة املقبلة، 

تحــدث الرفــاق فــؤاد صــادق وخــرو ســاية عــى ضــوء الوثيقــة املعدة 

ــال  ــك االع ــية لتل ــوط االساس ــاوال الخط ــاع، وتن ــا لالجت ــن قبله م

التــي أشــتقها الحــزب للمرحلــة املقبلــة مــن سياســات ومقــررات 

ــاع  ــر االجت ــور، أق ــات الحض ــد نقاش ــزب. وبع ــس للح ــر الخام املؤمت

ــا. ــيطة عليه ــرات البس ــض التغي ــراء بع ــع إج ــة م ــة املطروح الوثيق

ــة  ــص الهيئ ــرارات تخ ــة ق ــاع ثالث ــر االجت ــرارات، اق ــص الق ــا يخ في

املاليــة، وهيئــة الشــؤون العاليــة وقــرار حــول تعريــف الحــزب. 

بعــض  وإقــرار  باتخــاذ  الســيايس  املكتــب  االجتــاع  كلّــف  كــا 

االجتــاع.  يف  لنقاشــها  الــكايف  الوقــت  يتوفــر  مل  التــي  القــرارات 

ــدًء امجــد  ــاع ب ــات. انتخــب االجت ــرة األخــرة باالنتخاب ــت الفق ومتثل

ــة. وبعدهــا انتخــاب  ــة املركزي غفــور باإلجــاع بوصفــه ســكرتراً للجن

الرفــاق: )خــرو ســايه، ئــاالن مــارف، عبــد اللــه محمود، دشــتي جال، 

ريبــوار أحمــد، مهدي رســول، جال محســن، فــؤاد صــادق وآزاد مجيد( 

أعضــاًء للمكتــب الســيايس. بعــد يومــني من النقاشــات، اختتــم االجتاع 

االعتيــادي أعالــه بكلمــة ســكرتر اللجنــة املركزيــة والنشــيد األممــي. 

وبعــد االجتــاع مبــارشة، عقــد املكتــب الســيايس جلســته األوىل 

ــيايس. ــب الس ــاً للمكت ــه رئيس ــايه بوصف ــرو س ــق خ ــب الرفي وانتخ

 

اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العاميل الكردستاين

٩ متوز ٢٠٢٢          

البالغ الختامي لالجتماع االعتيادي )25( للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي العمالي الكردستاني.

واســعة  تشــهر  هجــات  إىل  النســويات  الناشــطات  تتعــرض   

طرحهــن  بســبب  اســالمية  جاعــات  اعضــاء  قبــل  مــن 

املــرأة. حقــوق  إلحقــاق  الدولــة  عــن  الديــن  فصــل  مطلــب 

 

َعــرّبت ناشــطاتنا النســويات وِعــرَب طرحهــن ملطلــب فصــل الديــن 

املنطقــة  ويف  بــل  العــراق  يف  املاليــني  عــن صــوت  الدولــة،  عــن 

االســالمية  الرشيعــة  وقوانــني  بأحــزاب  واملحكومــة  برمتهــا، 

املــرأة. وكرامــة  حقــوق  ضــد  رشيعتهــا  نصــال  توجــه  التــي 

 

أننــا نطالــب بفصــل الديــن عــن الدولــة الن كل االديــان تعامــل املــرأة 

ــة  ــي القوام ــاواة، وتعط ــض املس ــة، وترف ــة الثاني ــن الدرج ــن م كمواط

ــف  ــة العن ــى مارس ــح ع ــح ورصي ــكل واض ــص بش ــل، وتن ــد الرج بي

مبختلــف اشــكاله ضــد املــرأة، عــى التمييــز لصالــح الرجــل ضــد املــرأة.

 

تعطــي القوانــني التــي تســتند اىل الرشيعــة االســالمية يف العــراق 

عــى  تنــص  املدنيــة  والقوانــني   1969 لســنة   111 قانــون  ومنهــا 

القوانــني  هــذه  تتنــاىف  املــرأة.  حســاب  عــى  للرجــل  االولويــة 

عليــه  نصــت  ومــا  حقــوق  مــن  البرشيــة  لــه  توصلــت  مــا 

والرجــل. املــرأة  بــني  املتســاوية  بالحقــوق  الدوليــة  العهــود 

 

لقــد رأينــا بأعيننــا ومنــذ تويل االحــزاب الدينيــة يف العراق مــدى تدهور 

ــاة وحقــوق املــرأة، فــرض الحجــاب وبقــوة الســالح، واالن يفــرض  حي

الحجــاب وبشــكل مؤسســايت ورســمي، يســمح بــزواج القــارصات الــذي 

هــو نــص رصيــح واضــح عــى القبــول باغتصــاب االطفــال. اىل مصــادرة 

ــة  ــن حري ــة بره ــة واملدني ــن الفردي ــة حقوقه ــاء يف مارس ــق النس ح

ــميات،  ــن مس ــا م ــل، رب االرسة او غره ــة الرج ــرأة مبوافق ــة امل وحرك

لجعــل املــرأة تحــت هيمنــة ووصايــة الرجــل، وكأن املــرأة ناقصــة عقل.

 

ــرشط  ــان ال ــل، ف ــاواتها بالرج ــرأة ومس ــوق امل ــاق حق ــل احق ــن اج م

ــرأة  ــل وامل ــل الرج ــة تعام ــني مدني ــع قوان ــو وض ــايس واالويل ه االس

ــن  ــكل م ــع اي ش ــتويات، ومتن ــة املس ــى كاف ــاواة وع ــدم املس ــى ق ع

االمتيــازات للرجــل عــى حســاب املــرأة، مــن قبيــل حــق االرث 

يعــرتف  ان  يجــب  املــرأة  شــهادة  االنثــى،  للرجــل ضعفــي حــق 

الزوجــات،  تعــدد  منــع  متييــز.  اي  بــدون  الرجــل  كشــهادة  بهــا 

النســاء. بأجســاد  اتجــار  باعتبــاره  املتعــة  زواج  ويجــرم  مينــع 

 

ان دفــاع االســالمني عــن ابقــاء الرشيعــة  االســالمية، وبشــكل انتقــايئ 

ــا  ــة باعتباره ــلمة الدول ــود ألس ــعي مقص ــو س ــم ه ــب امزجته وحس

مــرشوع ســيايس ألحــزاب اســالمية  تريــد وعــرب مرشوعهــا هــذا تثبيــت 

ســيطرتها عــى الدولــة واملجتمــع واالســتفادة مــن كل مقــدرات الدولــة 

واملجتمــع. لقــد اوضحــت ســنوات هاذيــن العقدين دور هــذه االحزاب 

ــف  ــك مل تهت ــن. لذل ــم الدي ــت اس ــاء تح ــلب واالغتن ــب والس يف النه

الجاهــر عبثــا مــن عــام 2015 » باســم الديــن باكونــا الحراميــة«، بــل 

عــن تجربــة مــا يقــارب العقدين مــن اللصوصيــة ورسقة مقــدرات البلد.

 لقــد وقفــت االحزاب االســالمية عــى اختالفها ضد قانــون يرشع العنف 

االرسي، ألنــه ينهــي الهيمنــة الذكوريــة يف املنزل، ويحــرر املرأة من عنف 

الرجــل، وينقــل مــا يســمى » بالشــأن العائــي« اىل الشــأن العــام. نحــن 

نطالــب بقانون تجريم العنف، القانون الذي ترفضه االحزاب االســالمية.

 

اننــا ال نطالــب فحســب، بــل و نناضــل وبــكل قوانــا، كمنظات نســوية 

وغــر نســوية، مــن اجــل فصــل الديــن عــن الدولــة مــن اجــل ســحب 

الرشعيــة التــي تتشــدق بهــا هــذه االحــزاب ولــن نوفــر اي جهــود مــن 

اجــل تحقيــق هدفنــا. وســنتصدى للدفــاع عــن كل ناشــطاتنا وناشــطينا، 

ومنهــم مــاس محمــد، من اجل مواصلــة نضالهم لتحقيق مــا نتطلع اليه.

 

ــن  ــة ال ديــن لهــا. يجــب فصــل الدي الديــن مســألة شــخصية، والدول

عــن الدولــة.

 

تحالف أمان النسوي

 

٩ متوز ٢٠٢٢

دفاعا عن فصل الدين عن الدولة.

كــا إن هــذا الحــزب يف الوقــت ذاتــه حصيلــة حــرب نظاميــة 

طويلــة مــع الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين. إن هــذا الحــزب 

ــران،  ــد املاركــي يف إي ــرب نضــال فكــري يف التقلي هــو مثــرة أك

ــي  ــد التح ــرة تقلي ــزب مث ــذا الح ــراً. إن ه ــه منت ــرج من وخ

بربنامــج ومطالــب. ضــع برنامجنــا مقابــل كالم اليســار يف تلــك 

ــايل  ــيوعي الع ــزب الش ــدى الح ــور أب ــة أم ــرتوا أي ــة، ل اللحظ

ــه  ــا، حــزب يعــرف اي منشــور علي ــا وأىت به ــه فيه ــراين رأي اإلي

ان يصــدره، مــع مــن ال يســتطيع أن يســاير، ومــع َمــن بوســعه 

أن يســاير، وأيــة مخاطــر تهــدده، ومــا هــي آمالــه. إن هــذا ذو 

فــرق شاســع مــع عــدة ســجناء يســاريني خرجــوا مــن ســجون 

ــعة.  ــن الس ــد م ــذا الح ــة به ــة عام ــوا اىل حرك ــاه لينضم الش

إن هــذا الحــزب هــو تنظيــم جاهــز ومســتعد. بوســعه أن يدير 

نفســه، بوســعه أن يديــر نفســه يف أيــة قريــة، ويــدع الجاهــر 

تــأيت إليــه لتناضــل مــن خاللــه. إن هــذا هــو الفــرق األســايس 

ــاً؟  ــا حتمي ــي هــذا ان انتصارن ــة. ولكــن هــل يعن لهــذه املرحل

إطالقــاً! أن فرصتنــا لنيــل الســلطة برأيــي هــي قليلــة اىل ابعــد 

ــا هــي  ــإن مهمتن ــذا ف الحــدود، صغــرة بشــكل اســتثنايئ، وله

ضخمــة بصــورة اســتثنائية. إن كانــت ســهلة، ملــا احتاجتنــا. إن 

أوضاع إيران والمكانة الخاصة للحزب الشيوعي العمالي
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كان هــذا العمــل ســهالً وأوتوماتيكيــاً، ملا اســتلزم هــذا الكالم. 

ونظــراً لكونهــا شــاقة،، وألنهــا خطــرة، والن فرصتنــا محــدودة، 

يســتلزم مــن كل واحــد منكــم أن يفكــر بوجــوب أن يضــع 

مرحلــة جديــة نصــب عينيــه. وان يضــع هــذا الحــزب نصــب 

عينيــه يك يفتــح هــذه النافــذة أو الكــوة. وإن فتحناهــا، 

ــيغدو  ــا، س ــة. إذا انترن ــرة عظيم ــزب( ظاه ــيكون )الح س

ظاهــرة عظيمــة. ال أعــرّف النــر بصــورة مطلقــة: أما نســتلم 

الســلطة أو كل يشء ينتهــي! بوســع الحزب الشــيوعي العايل 

أن يكــون بذلــك الحــد مــن القــوة واالقتــدار بحيــث يفــرض 

ســلطة مزدوجــة يف البلــد. حتــى اذا اســتلم اليمــني الســلطة، 

فبوســع الحــزب الشــيوعي العــايل الــذي مــن القــوة بحــد 

ال يســتطيع أن يفــرض ســلطته عــى الحــزب الشــيوعي 

العــايل وتقصــم الحركــة العاليــة ظهــر هــذا اليمــني. 

ــن  ــة م ــون بدرج ــايل أن يك ــيوعي الع ــزب الش ــع الح بوس

القــدرة بحيــث يصــون، بأســلحته، مجمــل مكاســبه. ويعمــل 

لعــرش ســنوات مــن أجــل توحيــد الســلطة العاليــة. بوســع 

الحــزب الشــيوعي العــايل أن ينتــزع كل الســلطة او قســاً 

ــا. بوســع الحــزب الشــيوعي العــايل أن يقــوم مبــا مــن  منه

شــأنه ان يجلــب الحركــة العاليــة يف إيــران واالشــرتاكية 

العاليــة عــى الخارطــة السياســية إليــران. ميكــن أن يقتــي 

15 عامــاً لرتســيخ الســلطة العاليــة. إن كل هــذه هــي جــزء 

ــأنه أن  ــن ش ــا م ــل م ــوم بعم ــن أن يق ــاالت، ولك ــن احت م

ــزع الســلطة يف املطــاف األخــر. وأن هــذه هــي اســاس  ينت

ــا.  ــن يدن ــت م ــوم. بوســع هــذه الفرصــة ان تفل ــا الي قضيتن

ــبوعية(  ــيك )االس ــيونال هفت ــدة انرتناس ــع جري ــة م يف مقابل

ــت هــذه  ــة أن تفل ــن إمكاني ــت ع ــر، تحدث بخصــوص املؤمت

ــراً  ــي مــن املحتمــل كث ــا بســهولة. وبرأي الفرصــة مــن أيدين

ــنا  ــن لس ــراً. نح ــنا كث ــرف انفس ــا. أع ــن أيدين ــت م أن تفل

أنــاس هــذه املســالة بصــورة تلقائيــة. نحــن أســاتذة ارتــكاب 

األخطــاء.، نحــن أســاتذة تكبيــل ايــادي بعــض، أســاتذة 

افــالت الفــرص وإضاعتهــا. لســت متفائــالً، ولكــن مــا يبعــث 

عــى اإلثــارة يف القضيــة هــي تلــك النافــذة التــي ترنــوا 

ــى هــذه اللحظــة.  ــا حت ــا موصــدة أمامن ــك ألنه ــا، وذل أمامن

ألول مــرة، تتوفــر أمامنــا فرصــة صغــرة للقيــام بعمــل كبــر. 

ــاء،  ــاس رشف ــا أن ــا كن ــى إن افلتناهــا، فإنن ــا. حت ميكــن إفالته

ــد أن  ــع اح ــس بوس ــن لي ــاء. ولك ــا رشف ــاء ورحلن ــا رشف أتين

يســلب منــا إننــا كنــا، ألكــر مــن 20 عامــاً، ممثلــني للعدالــة 

االجتاعيــة وتحــرر االنســان يف املجتمــع وممثــي محــو 

ــد. ليــس بوســع  ــة والجهــل يف البل اغــرتاب اإلنســان والخراف

أحــد مــا أن يســلبنا إننــا أول مــن طالبنــا بالحريــة بــدون قيــد 

أو رشط لإلنســان، أو دافعنــا عــن املســاواة التامــة واملطلقــة 

بــني البــرش و ليســت راســخة يف االمــارات العربيــة الفالنيــة. 

ــرتاتيجي  ــع اس ــمة يف موق ــون نس ــن 60 ملي ــع م ــه مجتم إن

وذو مكانــة وموقــع حاســم يف الــرشق األوســط وذو حضــور 

دامئــي يف أذهــان ووجــدان أوربــا الغربيــة، وهــو مــن الثــورة 

املرشوطــة وحتــى اآلن بلــد مهــم، برأيــي أهــم مــن األرجنتني، 

أهــم مــن شــيي، أهــم مــن الربازيــل، مــن ناحيــة الجغرافيــا 

ــريب  ــامل الغ ــه يف الع ــة مكانت ــن ناحي ــة وم ــية العاملي السياس

والحركــة التــي بالوســع الحــدوث فيهــا. يقلــب هــذا التحــول 

يف إيــران رؤيــة الجميــع اىل قضيــة الــرشق األوســط، يصبــح 

الــرشق األوســط يشء آخــر. تصبــح شــال افريقيــاً شــيئاً آخراً، 

ــر.  ــيئاً آخ ــا ش ــلمني يف أورب ــات واملس ــألة االقلي ــح مس وتصب

ــرى.  ــرة أخ ــيوعية م ــة الش ــران قضي ــار يف إي ــرح االنتص يط

ســيضعون صوركــم عى أغلفــة التاميــز والنيوزويــك ويكتبون: 

هــل عــاد لينــني؟ هــل عــاد تروتســيك؟ ســيقومون بذلــك. يف 

املــرة الســابقة، يف املؤمتــر الســابق، تحدثــت عــن إن اللوحــة 

ســيطرأ عليهــا تغيــر رسيــع، وطــرأ عليهــا. وطــرأ عليهــا تغيــر 

أرسع هــذه املــرة. ال تندهشــوا إن قارنوكــم بروزا لكمســبورغ 

ــد الجيــش  ــا قائ ولينــني وتروتســيك، ويطلقــوا عــى أحــد من

األحمــر. ال تندهشــوا إذا مــا فرشــوا الســجادات الحمــراء يف 

عواصــم العــامل الســتقبالكم، ولينصتــوا ألي كالم تــودون قوله؟  

وســيواجهون فعــالً بقضيــة: هــل إن الشــيوعية تــم إحيائهــا 

مجــدداً؟  هــل بعــد 12 أو 16 عــام مــن انهيــار جــدار برلــني، 

يُجابــه العــامل مــرة أخــرى مبعضلــة لينــني؟ إنهــا أمــر عمــي، 

ــع  ــران بوســعها ان تض ــدرة يف إي ــيوعية مقت ــة ش وإن حرك

الشــيوعية مــرة أخــرى عــى خارطة العــامل. ســيدرجونها ضمن 

ــاين  ــة أغ ــيضعونها يف مقدم ــات. س ــية للجامع ــواد الدراس امل

الحفــالت وأشــعار الشــعراء. تصبــح الشــيوعية مطروحــة مــرة 

أخــرى، ويغــدوا ماركــس االكــر مبيعــاً. وتــرون مــرة أخــرى 

ــا  ــع ) اذا كان لوغون ــة واملنجــل عــى تيشــرت الجمي املطرق

املطرقــة واملنجــل، ينبغــي ان نصيــغ لوغونــا(. مــرى اخــرى، 

وميكــن أن تــأيت تلــك الحركــة التــي كنــا نتحــدث عنهــا 

ــد العاملــي«، عــى  ــاء الشــيوعية عــى الصعي دومــاً، أي »إحي

ــراً  ــح أم ــاً، تصب ــر تقريب ــر ومنت ــيوعي منت ــزب ش ــد ح ي

عمليــاً. إنهــا عمليــة صعبــة وغــر محتملــة، بيــد إنهــا عمليــة. 

مــا ينبغــي علينــا عملــه؟ ألتحــدث عــن هــذا قليــالً. رفــاق! 

يف الســنوات )2-3( األخــرة، مثــة مقولتــان: الحــزب والســلطة 

السياســية والحــزب واملجتمــع، كانــا إطــاراً تناولنــا مواضيعنــا 

ــا مل نؤســس حــزب  مــن خاللهــا وال أتحــدث أكــر مــن إنن

ــا البعــض ويك نلتــف حــول بعــض  ســيايس يك نتملــق لبعضن

ونرفــع الوحــدة يف الغربــة. أسســنا حــزب ســيايس يك يعــرف 

املجتمــع بوجــوده. وبدعمــه، يغــر املجتمــع. إن حزبــاً 

سياســياً ال يســتطيع أن ميثــل املجتمــع، وعاجــز عــن تنظيــم 

ــس بحــزب ســيايس. بوســعه أن  ــع لي ــز املجتم ــع وه املجتم

يكــون اي يشء آخــر، قــد يكــون جيــد جــدا، وقــد مُينــح جائزة 

نوبــل، بيــد أنــه ليــس بحــزب ســيايس. أن موضوعــة الحــزب 

واملجتمــع هــي موضوعــة حــزب ســيايس. ينبغــي أن نكــون 

ــر ماركســية،  ــري أك ــا الفق ــا كان عمودن ــاً سياســياً. كل حزب

ينبغــي ان مينحنــا ذلــك القــدرة عــى أن نكــون حــزب أكــر 

جاهريــة. كلــا كانــت قيادتنــا وكوادرنــا أكــر تجربــة، يوفــر 

لنــا املجــال أكــرب لتوحيــد أنــاس عدميــي التجربــة. وكلــا قمنا 

ــل،  ــكل أفض ــا بش ــا كتبن ــل، كل ــض أفض ــة والتحري بالدعاي

ــر  ــاس غ ــب أن ــة أن نجل ــا الفرص ــر لن ــد، يوف ــا جرائ أصدرن

متعلمــني، خجولــني وقليــي الحديــث اىل صــف النضــال. أن 

هــذا وضعنــا. ينبغــي أن نقــوم بذلــك. ينبغــي تأســيس حــزب 

ــة  ــا، وان موضوع ــة القضاي ــو يف مقدم ــذا ه ــيايس. وإن ه س

ــة تأســيس حــزب ســيايس.  الحــزب واملجتمــع هــي موضوع

مــن جاعــة ضغــط لحــزب ســيايس. إن هــذا جــدول أعالنــا. 

أمامنا 6-7 أشــهر لذلك، يف هذه األشــهر 6-7 ، ينبغي ان مني 

ــران صــدى انفجــار  لتأسيســه. ينبغــي ان تســمع مجمــل إي

قنبلــة الشــيوعية العاليــة يف بيــوت الجاهــر، وتعــرف 

ــد حــر ليحــارب ويبقــى. ــة ق إن حــزب الشــيوعية العالي


