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التتمة ص2

الصدريــون والرومانســيون الوطنيــون والباحثــون عــن 

التوظيــف عنــد أحــزاب العمليــة السياســية أو الذيــن 

ــة  ــق اىل العملي ــاق بالطري ــس اللح ــق األنف ــون بش يحاول

ــة  ــون مــن أجــل الحصــول عــى ميدالي السياســية، يتعارك

ــر  ــام إذ مت ــذا الع ــة ه ــر، وخاص ــن/ أكتوب ــة ترشي انتفاض

ــا.  ــة عليه ــرى الثالث الذك

ــية،  ــدات السياس ــئ باملزاي ــي، متتل ــل االجتامع ــبكات التواص ــات وش ــات الفضائي شاش

لرسقــة روح انتفاضــة ترشيــن، فالضجيــج اإلعالمــي والســيايس حــول الذكــرى الثالثــة 

ــتخالص  ــة، وال اس ــن دروس االنتفاض ــم م ــس التعل ــام، لي ــذا الع ــر له ــة أكتوب النتفاض

العــر منهــا، وال التســاؤل حــول عــدم وصــول االنتفاضــة إىل محطتهــا النهائيــة، وال كيف 

وأيــن متــت املقايضــة بــن التيــار الصــدري وميليشــياته يف تقديــم رأس االنتفاضــة اىل 

إخوتــه التوائــم يف ســلطة اإلســالم الســيايس املواليــة إليــران مقابــل تنصيــب مصطفــى 

الكاظمــي املــوايل للصــدر ســدة رئاســة الــوزراء؟ 

 

ــية  ــوى السياس ــن الق ــر ب ــرى انتفاضــة أكتوب ــى ذك ــاوش( ع ــاك )ته ــى آخــر هن مبعن

لتجيــر مطالبهــا والتضحيــات العظيمــة التــي قدمتهــا مــن أرواح املئــات مــن الشــباب، 

يف الوقــت، الــذي مل يكــن أحــد مــن تلــك القــوى عــى عالقــة ال مــن قريــب وال مــن 

بعيــد بأهــداف انتفاضــة أكتوبــر وال بالقــوى االجتامعيــة التــي أشــعلتها.

 

وعــر املزايــدة السياســية عــى ذكــرى انتفاضــة أكتوبــر، هنــاك مســاعي حثيثــة تكمــن 

يف محاولــة تعبيــد الطــرق مــن أجــل االســتعداد لســيناريو حــل الرملــان واالنتخابــات 

ــا،  ــور له ــن الجمه ــدر م ــر ق ــوى تحــاول جــر أك ــك الق ــن تل ــرة، وكل واحــدة م املبك

ــداد،  ــون، وحركــة امت ــام فعلــت إرشاقــة كان ــا، مثل عــر خداعهــا وذر الرمــاد يف عيونه

وشــخصيات مثــل )باســم الخشــان( الذيــن كانــوا مبجموعهــم ظــال مخادعــا وانتهازيــا 

ــة  ــة الديني ــار الصــدري والكاظمــي واملرجعي ــي والتي ــة املال ــاً لجامع ــاز، ومتملق بامتي

ــلطة  ــان س ــوا يف أحض ــم وحط ــدوا رحاله ــن ش ــك الذي ــن أولئ ــد م ــا، وكل واح وغره

املليشــيات لرفــع مــن ســعره، كان يجــر بتالبيــب االنتفاضــة. 

وأكــر الترصيحــات التــي تثــر الســخرية ممــن يلقبــون أنفســهم )باملســتقلن( هــو مــا 

أدىل بــه )عــالء الــركايب( عندمــا كان رئيســا )لحركــة امتــداد( حيــث قــال انــه مســتعد 

للتعــاون مــع الفاســدين إذا كان ذلــك يف مصلحــة العــراق، فهــل هنــاك ترصيــح أكــر 

ســخرية ممــن قالــه الــركايب!

وهنــا يعلــو اســم )العــراق( الــذي أصبــح أكــر الســلع رواجــا باملزايــدة عليهــا يف ســوق 

ــراق،  ــة الع ــن جغرافي ــرسق م ــن أراد أن ي ــكل م ــوان ل ــو عن ــية، وه ــة السياس الدعاي

ويعقــد الصفقــات السياســية التــي تــدر أرباحــاً ماليــة كبــرة مــع حكومــات املنطقــة، 

وهــو يعــرض عاملته الســافرة لهــا، ويغض الطــرف عــن كل عمليات القصــف والحمالت 

العســكرية التــي يدفــع مثنهــا األبريــاء مــن املدنيــن.

ــن يخــرون خاشــعن عندمــا يســمعون باســم العــراق،  ــون الذي والرومانســيون الوطني

ــبكات التواصــل  ــة وش ــات العراقي ــون الفضائي ــراق، وميلئ ــم الع ــم باس ــوا خيامه ونصب

االجتامعــي بأنهــم عراقيــون وطنيــون، وال يشــغل بالهــم كــام يدعــون ســوى العــراق 

ومصلحــة العــراق، ويتبادلــون التخويــن فيــام بينهــم، وينــرشون غســيل بعضهــم، ســواء 

»التهاوش« على ذكرى انتفاضة 
تشرين

متــر علينــا الذكــرى الثالثــة النتفاضــة أكتوبــر الجامهريــة 

التــي وجهــت رضبــة موجعــة  العظيمــة، االنتفاضــة 

لســلطة اإلســالم الســيايس الرجوازيــة، وأســقطت حكومــة 

عــادل عبــد املهــدي املدعومــة مــن الجمهوريــة اإلســالمية 

يف إيــران، ومــا يــدور اليــوم مــن رصاع ســيايس محتــدم بن 

أطــراف العمليــة السياســية الفاســدة بجميــع أجنحتهــا، ــ 

مــن القوميــة واإلســالمية، الصدريــة والوالئيــة، األمريكيــة 

الــرصاع عــى  واإليرانيــة والرتكيــة وغرهــا، واشــتداد 

الســلطة السياســية وتخبطــات جميــع األطــراف وانســداد 

ــر. ــة أكتوب ــات انتفاض ــاج رضب ــو إال نت ــا ه ــا ــــ م آفاقه

تاريــخ  مــن  صفحــة  طــوت  أكتوبــر  انتفاضــة  إن 

اإلســالم  مكانــة  مــن  وقوضــت  العراقــي،  املجتمــع 

مــن  يقــارب  مــا  طــوال  حــاول  الــذي  الســيايس، 

عقديــن مــن الزمــن، بســلطته وميليشــياته وقناصاتــه 

واغتياالتــه وبوضعــه لفوهــة البنــادق عــى الــرؤوس 

ــلمة  ــرض األس ــي، وف ــع العراق ــواء املجتم ــل احت ــن أج م

عليــه، مــن أجــل إضفــاء الرشعيــة عــى كل عمليــات 

النهــب والســلب والرسقــة والجرائــم التــي قــام بهــا.

ملهزلــة  العــراق  لجامهــر  املليونيــة  املقاطعــة  إنَّ 

ــام املــايض، ــــ  )االنتخابــات( يف ترشيــن األول مــن الع

التــي وصلــت نســبتها اىل أكــر مــن ٨٥٪ ــــ هــي امتــداد 

الرتاجــع  التــي فرضــت  االنتفاضــة  االنتفاضــة،  لتلــك 

ــيايس  ــالم الس ــة لإلس ــية واالجتامعي ــة السياس ــن املكان ع

ــر  ــى جامه ــت ع ــي فرض ــة، الت ــر املرشوع ــلطته غ وس

ــن.  ــه الغربي ــي وحلفائ ــالل األمري العــراق بحــراب االحت

أنَّ روح انتفاضــة أكتوبــر مــا زالــت تحلــق فــوق املجتمــع 

العراقــي، ومــا زالــت ترعــب كل القــوى السياســية، يحاول 

قســم منهــا عــر النفــاق والتشــدق واملزايــدة السياســية 

تقمــص روحهــا، واالدعــاء بأنهــا متثــل االنتفاضــة، من أجل 

ــية،  ــلطة السياس ــام الس ــة اقتس ــا يف عملي ــن حظه تحس

وتأمن )مســتقبلها( الســيايس، أياً كان الســيناريو الســيايس 

الــذي تعــد لــه الطبقــة الرجوازيــة الحاكمــة للتخلــص من 

ــرة. ــات مبك ــان أو انتخاب ــل الرمل ــية، كح ــا السياس أزمته

ــَر انتفاضــة أكتوبــر هــم املاليــن مــن العاطلن  إنَّ مــن فجَّ

عــن العمــل، واآلالف املؤلفــة مــن عــامل العقــود واألجــور 

التواقــات  والنســاء  الطلبــة،  بهــم  ليلتحــق  اليوميــة، 

ــه ســلطة اإلســالم الســيايس  ــذي فرضت ــنَّ ال لكــرس طوقه

ــة،  ــاء الحري ــالق اىل فض ــن االنط ــنَّ م ــياته ملنعه وميليش

وقــد ســقط املئــات مــن املنتفضــن مــن النســاء والرجــال 

برصــاص قناصــة وســكاكن وهراوات املليشــيات اإلســالمية 

ــام  ــى خي ــة ع ــامت الليلي ــت الهج ــتثناء، ونظم دون اس

املنتفضــن يف جميــع ســاحات املــدن العراقيــة، يف بغــداد 

والنارصيــة والبــرصة والنجــف وكربــالء وبابــل..، وبالرغــم 

مــن كل تلــك التضحيــات التــي بذلــت لتحقيــق أهــداف 

انتفاضــة أكتوبــر، إال أنهــا ولألســف مل تصــل إىل محطتهــا 

النهائيــة، محطــة تحقيــق الحريــة والرفاه، محطة تأســيس 

ــة  ــاس الهوي ــى أس ــراق ع ــرش يف الع ــرّف الب ــة تع حكوم

اإلنســانية، حكومــة تنبثــق مــن اإلرادة الحــرة للجامهــر، 

حكومــة تقــي عــى الفســاد وتحيــل الفاســدين اىل 

محاكــم علنيــة، حكومــة تنهــي عمــر املليشــيات وتفــرض 

األنظمــة  تلقــن  حكومــة  والســالم،  واألمــان  األمــن 

السياســية يف إيــران وتركيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة 

درســاً بعــدم العبــث بســالمة وأمــن الجامهــر، وتحقــق 

الســيادة للجامهــر، وليــس الســيادة الكاذبــة والخادعــة 

للعــراق، الــذي حولتــه الجامعــات املواليــة لتلــك األنظمــة 

ــة. ــات املنطق ــرات وعصاب ــوش ومخاب ــات لجي إىل منتجع

يف الذكــرى الثالثــة لالنتفاضــة أكتوبــر، مــا زالــت الجمــرة 

ــل  ــعلت فتي ــي أش ــرة الت ــا، الجم ــت رماده ــتعلة تح مش

ــن  ــعت م ــذي وس ــوز ال ــر والع ــرة الفق ــة، جم االنتفاض

مســاحته حكومــة الكاظمــي عــر ورقتهــا البيضــاء، جمــرة 

تطــاول املليشــيات عــى الحريــات وأمــن الجامهــر، 

ــة  ــتمرار إدام ــرة اس ــان، جم ــن واألم ــدام األم ــرة انع جم

ــم  ــر، بالرغ ــروات الجامه ــب ل ــة والنه ــات الرسق عملي

مــن املحــاوالت اليائســة لــكل القــوى السياســية دون 

والخــداع.  والكــذب  القمــع  عــر  إلطفائهــا  اســتثناء 

ــد  ــر نؤكــد مــن جدي ــة النتفاضــة أكتوب يف الذكــرى الثالث

ــق  ــو أنَّ الطري ــه ه ــم من ــب التعل ــذي يج ــدرس ال إن ال

إىل األمــان والحريــة والرفــاه، يكــون عــر إزاحــة الســلطة 

السياســية امليليشــياتية الرجوازيــة القامئــة، ومبجمــل 

عمليتهــا السياســية عــر )انتفاضــة أكتوبــر( أخــرى، ولــن 

يتحقــق ذلــك إال عــر التنظيــم املســتقل للجامهــر بــكل 

أشــكالها وقطاعاتهــا، وعــر فصــل صفوفهــا عــن صفــوف 

التيــارات الرجوازية، وعر مد اليد اىل الســلطة السياســية، 

وليــس عــر انتظــار صحــوة ضمــر مــن قبــل هــذه القــوى 

امليليشــياتية، أو عــن طريــق صناديق االقــرتاع التي تفتحها 

املليشــيات وتغلقهــا أو تحرقها إذا اقتضــت مصلحتها ذلك.
عاشت ذكرى انتفاضة أكتوبر

الحزب الشيوعي العاميل العراقي

٣٠ أيلول ٢٠٢٢

في الذكرى الثالثة النتفاضة أكتوبر
التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم، وفصل الصفوف 
عن التيارات البرجوازية، الطريق للتخلص من سلطة 

اإلسالم السياسي وميليشياته. 

                     حدث كارثي ينذر باالنتقال إلى مرحلة قاتمة!
             توما حميد 

الصفحة الثالثة

سمير عادل     
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كان نظيفــا أو قــذرا عــى املــأل، إلثبــات وطنيــة أو خيانــة  بعضهــم 

البعــض للعــراق، نقــول هــؤالء هــم أكر الجامعــات الذيــن ضاعت 

بوصلتهــم، وأكــر الذيــن ينــرون الرمــاد يف عيــون الجامهــر عــر 

تنقلهــم بــن خنــادق القــوى السياســية يف العمليــة السياســية، أو 

بتحولهــم إىل أبــواق لهــا. 

إن معضلــة هــؤالء الرومانســين الوطنيــن الحاملــن بـــ )جنــة 

وطنيــة ســاموية(، يقدســون االنتــامء اىل أنفســهم، واىل أذهانهــم 

واىل عبــادة نرجســيتهم ومزاجيتهــم، وال يؤمنــون إال بقدراتهــم ــــ 

غــر الخارقــة ــــ وتجربتهــم الفقــرة الخاليــة الدســم. وهــم دامئــا 

كانــوا ــــ ليــس يف انتفاضــة أكتوبــر فحســب بــل يف كل الثــورات 

ــب  ــون دورا يف تخري ــامل ــــ يلعب ــد الع ــى صعي ــات ع واالنتفاض

الثــورات واالنتفاضــات، مبعنــى آخــر انهــم أّمــا أن يكونــوا ذخــرة 

ــار الشــعبوي يف املجتمــع، مثلــام ذهــب قســم  ــة ووقــود للتي حي

منهــم خلــف التيــار الصــدري ليتواجــد معــه يف املنطقــة الخــراء، 

ــعارات  ــي ش ــم بتبن ــار خدعه ــد ألن التي ــن جدي ــم م ــع الطع وبل

)وطنيــة( يف حــن متثـّـل القســم اآلخــر، بأحــزاب برجوازيــة صغــرة 

ــر األوهــام يف املجتمــع. ــون ن ــراد، يتبن أو أف

 

ويجــب  والثــورات،  لالنتفاضــات  تقديــس  قاموســنا  يف  ليــس 

القــول بــأنَّ انتفاضــة أكتوبــر مل تصــل إىل محطتهــا النهائيــة، ومــن 

الوهــم أن نتصــور بأنَّهــا مــن املمكــن أن تعــاد بنفــس الســيناريو 

والشــخوص واألحــداث التــي تسلســلت يف عــام 2019 إال بشــكله 

الهــزيل كــام يقــول ماركــس. 

اإلرادة  الثــورات واالنتفاضــات خارجــة عــن  انــدالع رشارة  أن 

الفرديــة للبــرش، ولكــن دفعهــا للوصــول اىل تحقيــق أهدافهــا هــي 

ــة  ــركات االجتامعي ــة والح ــات االجتامعي ــع  رصاع الطبق ــن صن م

وأحزابهــا السياســية، وإن مــا أحدثتــه انتفاضــة أكتوبــر كان مبثابــة 

زلــزال كبــر هــزَّ املفاهيــم االجتامعية والسياســية، واســدل الســتار 

عــن فصــل تاريخــي يف حيــاة املجتمــع العراقــي، إذ وخــالل أكــر 

مــن ثالثــة أربــاع القــرن، مل متــر أيــة عاصفــة ثوريــة وبقــوة مثلــام 

مــرّت عاصفــة انتفاضــة أكتوبــر بالعــراق، وأســقطت واحــدة مــن 

أكــر الحكومــات رجعيــًة وإجرامــاً، مدعومــة بــكل قــوة مــن قبــل 

الحــرس الثــوري اإليــراين، واملليشــيات املدججــة بالســالح واملمولــة 

ــب  ــات النه ــر عملي ــن ع ــامل والكادح ــروات الع ــة ث ــن رسق م

والســلب والفســاد. 

إن انتفاضــة أكتوبــر تركــت أثــرا اجتامعيا وسياســيا يف عمق وجدان 

ــك  ــتتعمق تل ــام و س ــه، ك ــن روحيت ــرت م ــي، غ ــع العراق املجتم

اآلثــار بشــكلها اإليجــايب مــع الســنوات، وان كل التهليــل والتطبيــل 

بإحيــاء مناســبة املناســبات الدينيــة مثــل أربعينيــة الحســن، 

»التهاوش« على ذكرى...
سمير عادل

التتمة ص االخرية

لطاملــا صــّدع االعــالم الغريب ومفكــرو الغرب 

ــة لعقــود،  ــة واالكادميي ومؤسســاتهم الثقافي

االنســان يف  أدمغتنــا و »حّشــوا« عقــول 

الغــرب والعــامل بــأن حــكام وانظمــة بلــدان 

ــدود  ــا، وح ــط وافريقي ــرشق االوس ــل ال مث

ــا  ــع مجتمعاته ــكاس لوض ــي انع ــان ه ــات االنس ــوق وحري حق

وتعبــر عنهــا. أن متســك بالســلطة حكومــة مثــل طالبــان يف 

افغانســتان أو الجمهوريــة االســالمية يف ايــران، او تصــدر الفتــاوى 

ــوده    ــرج ف ــل ف ــن او يقت »شــبه الرســمية« بحــق تســليمة نرسي

ــة  ــك الن املجتمعــات »اســالمية«، وان تبقــى الســلطة امللكي فذل

يف دولــة مثــل االردن جامثــة عــى قلــوب الجامهــر هنــاك لعقــود 

مديــدة فذلــك الن املجتمــع عشــائري او ان الســلطة يف العــراق 

ــن  ــنة« والحس ــيعة« و«الس ــة »الش ــة  الن ملوضوع ــي طائفي ه

معتقــدات  ويف  املجتمــع  قلــوب  يف  مكانــة  وعائشــة  وعمــر 

االمــر  ان  هــراء.  يتعــدى  ال  هــذا  كل  أن  »االزليــة«.  النــاس 

ســيايس وليــس لــه اي عالقــة ب«املاهيــة االزليــة للمجتمعــات«!  

 لقــد طرقــت مهســا امينــي وحركــة رفيقاتهــا وعــرشات االالف من 

التحررين ونضاالتهم يف ايران كل باب يف العامل. إذ غطتها الوكاالت 

العاملية وتناولتها بأوســع نطاق ممكن، وتحولت اىل قضية الساعة.

 

 إن مثــة قضيــة فّندتهــا الحركــة االحتجاجيــة الجاريــة لنســاء 

ــاءات  ــك االدع ــة تل ــف عفون ــران، وكش ــع يف اي ــرري املجتم وتح

ــي  ــال خامنئ ــن أمث ــود م ــلطة ووج ــن الس ــرى ان قوان ــي ت الت

ــة،  ــواه االجتامعي ــع وق ــة املجتم ــكاس لوضعي ــو انع ــي ه ورئي

تاريخــه  ويف  املجتمــع  يف  عــادي  أمــر  هــو  الحجــاب  وان 

لديهــا  وليــس  النســاء  ترتديــه  ولهــذا  افــراده،  و«عقائــد« 

مشــكلة تذكــر معــه. كــام لــو ان هــذه العقائــد فصيلــة دم 

ــو أرادوا!! ــى ل ــه حت ــكاك من ــم الف ــن حقه ــس م ــدر لي ــم، ق له

ــم والقمــع وانعــدام ابســط  ــد انتفضــت النســاء بوجــه الظل  لق

ــس الحجــاب، حــق اطــالق  الحقــوق الشــخصية، حــق عــدم  لب

ــة  ــى برشي ــر ع ــر كث ــذا ام ــس. أه ــار امللب ــق اختي ــعرهن، ح ش

ايــران  النســاء يف  بينــت  لقــد  الحــادي والعرشيــن؟!  القــرن 

ربــط  لــه  ليــس  الحجــاب  ان  عمليــة  وبصــورة  بامللمــوس 

باختيارهــن، انــه قــرار فرضتــه حكومــة اســالمية جائــرة معاديــة 

حتــى النخــاع للمــرأة يف ايــران، بهــدف اخضــاع نصــف املجتمــع 

ــدت  ــالمية ول ــة اس ــه حكوم ــه وفرضت ــرار املت ــه ق ــلطتها. ان لس

كيف أطاح نضال المرأة في إيران، بصروح 
نظرية بالية؟!

فارس محمود 

ــرد  ــإن الف ــا، ف ــانية ذاته ــاً باإلنس ارتباط

ــم اىل  ــرد مه ــق الف ــا، وان ح ــم برأين مه

حــد كبــر. ولكــن يف املطــاف االخــر 

ــق  ــة الح ــرّف مقول ــذي يع ــيء ال ان ال

ــة اىل  ــت حقوقي ــا ليس ــا عندن ويحدده

الرجــوازي،  املجتمــع  الحــد. يف  ذلــك 

ــك  ــة. اذ يُطلــق عــى اي عمــل مســموح ل ــة حقوقي الحــق مقول

القيــام بــه حقــك. عــى ســبيل املثــال، مســموح لنــا ان نقفــز 2٥ 

ــا نتمتــع بهــذا الحــق  مــرت، ولكــن إذا مل نتمكــن مــن ذلــك، فإنن

ــرت!  ــذه الـــ 2٥ م ــز ه ــام قف ــد ام ــل أح ــال! مل يُح ــة ح ــى اي ع

ليــس ملقولــة الحــق عندنــا صبغــة حقوقيــة وســلبية فقــط، 

ــا قــدرة  ــل ان تكــون لدين ــا، ب ــالً امامن اي مل يقــف أحــد مــا حائ

تحقيقهــا. إذا كان لديــك حــق االنتقــال يف هــذا املجتمــع، وهــو 

ــار  ــوب القط ــة رك ــت كل بطاق ــن إذا كان ــه، ولك ــر ال شــك في ام

تكلــف بقــدر راتبــك الشــهري، فإنــك ال تتحــرك يف هــذا املجتمــع، 

ــفر يف  ــعك الس ــح ان بوس ــاك. صحي ــا اىل هن ــن هن ــافر م ان تس

ــك، إذا مل  ــة ذل ــك ميزاني ــن لدي ــن إذا مل تك ــة. ولك ــرة االرضي الك

ــك جــراء هــذا، او  ــد اعامل ــك، او ان تفق ــك وقــت لذل يكــن لدي

ــك، عندهــا ال تســتطيع الســفر. مــن  ــك رخصــة لذل ليســت لدي

ــوال  ــك أم ــن لدي ــن إذا مل يك ــة، ولك ــاركة يف السياس ــك املش حق

ليــس  ألنــه  فيهــا.  والتدخــل  املشــاركة  تســتطيع  ال  كافيــًة، 

لديــك وســائل اعــالم، وال يــأيت املراســلون اليــك وغــر ذلــك.   

ال يوضــح الحــق بذاتــه وضعــي ووضعــك يف املجتمــع.  االمكانــات 

هــذه.  تحقيــق حقوقنــا  امكانيــة  مــدى  توضــح  مــن  هــي 

ولهــذا، فــان هــذا الجانــب اإليجــايب وغــر الســلبي للحــق، 

ــو  ــا، ه ــن حقن ــتفادة م ــا االس ــم مبقدورن ــه ك ــت ذات اي يف الوق

ــدث  ــن نتح ــع. وح ــان يف املجتم ــق االنس ــا لح ــن فهمن ــزء م ج

ــرء حــر يف ان  ــن أن امل ــط ع ــر، ال نتحــدث فق ــة التعب ــن حري ع

يقــول كالمــه. اذ ان الســؤال الــذي يليــه هــو: حســناً، ايــن يقــول 

ــدة،  ــاك جري ــس هن ــن لي ــه«، ولك ــه »حريت ــك اعطيت ــه؟ إن كالم

ــه  ــن خالل ــه م ــول كالم ــعه ان يق ــع بوس ــة، تجم ــاز، جمعي تلف

طبقــاً للتعريــف. تطــرح قضيــة مثــل قضيــة حريــة التعبــر 

امامنــا عــى الفــور مســالة امكانيــة ابــراز وجــود النــاس كذلــك.

ــق  ــان أعم ــة االنس ــق ومحب ــة الح ــول ان مقول ــى اق ــذا املعن به

التــي  الغربيــة  والدميقراطيــة  الليراليــن  مــن  بكثــر  لدينــا 

تســعى لطــرح الفــرد والفرديــة بوصفهــا نقطــة قــوة لهــم 

بــل  فقــط،  شــيوعيتنا  ليســت  الشــيوعية.  ضعــف  ونقطــة 

شــيوعية ماركــس يكــون االنســان فيهــا حــراً أكــر بدرجــات 

ــة. ــك الحري ــق تل ــة تحقي ــى بإمكاني ــا تتح ــك ألنه ــرة. وذل كب

ــرد والنظــر  ــة الف ــام الشــيوعين بعــدم رؤي ــه لشــائع هــو اته ان

لألفــراد بصــورة واحــدة وتشــابه االفــراد. مــرة اخــرى، ليــس االمــر 

كذلــك يف تقليدنــا. ان موضــوع االتســاق والتامثــل وتشــابه االفراد 

ليــس وارداً يف تقليدنــا.  مثلــام ذكــرت، ان املوضــوع هــو ان يكــون 

بوســع اي شــخص ان يقــوم بــاي عمــل يريــد، وثانيــاً، أن يكــون 

بوســعه انجــاز الــيء الــذي ينشــد القيــام بــه. بعــد هــذا، ســيرتك 

الختيــار الفــرد كليــاً مــا الشــكل الــذي يظهــر بــه، وكيــف يبــدو. 

ال ربــط لذلــك التصــور الرمــادي للشــيوعية والشــائع جــراء 

التقاليــد الرجوازيــة لالشــرتاكية وال صلــة لــه بنــا. اعتقــد ان مــن 

ــة  ــرى بدرج ــد، ي ــن بع ــاميل م ــيوعي الع ــزب الش ــر اىل الح ينظ

مــا تنــوع هــذا التيــار وانفتاحــه عاليــاً. إنــه ليــس تنظيــامً 

يقــوم  ان  الجميــع  ُدر« وعــى  الــوراء  اىل  االمــام رس-  لـــ«اىل 

بعمــل خــاص. كّل يعــزف موســيقاه، وان كانــوا متناســقن معــاً، 

ــدة. ــاً يف العقي ــر مع ــاركهم الكب ــود اىل تش ــد يع ــك ق ــان ذل ف

ولكــن، وبصــورة واقعيــة، ان جعــل البــرش مبقيــاس واحــد ليــس 

جــزء مــن منظومتنــا ومكتبنــا. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، نقــر 

ــتلذ  ــه. ال نس ــروزه وتفتق ــد ب ــاس، وننش ــي للن ــع االبداع بالطاب

ــد  ــاس واح ــون مبقي ــض، ونك ــا البع ــد بعضن ــن تقلي ــرورة م بال

شــبيهي بعــض. املهــم هــو ان يتمتــع الجميــع بإمكانيــات متامثلة.  

النزعة اإلنسانية والحقوق الفردية.
منصور حكمت
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لقــد أصبــح أمــر مؤكــد منــه، بــان 

تــرسب الغــاز مــن الســيل الشــاميل 

ــي  ــان وه ــاميل اثن ــيل الش ــد والس واح

انابيــب لنقــل الغــاز الطبيعــي مــن 

الــدول  اىل  ومنهــا  املانيــا  اىل  روســيا 

متعمــد.  تخريبــي  عمــل  نتيجــة  كانــت  األخــرى،  االوربيــة 

كــام يؤكــد معظــم الخــراء بــان هــذا العمــل البــد ان تقــف 

ــث ســجلت  ــة. حي ــع إرهابي ــراد او مجامي ــس اف ــة ولي ــه دول ورائ

مراكــز الــزالزل يف الســويد والدمنــارك عــدة انفجــارات قويــة 

والدمناركيــة  الســويدية  االقتصاديــة  املنطقــة  يف  أيلــول   26 يف 

ــزال.  ــس زل ــرة ولي ــواد متفج ــن م ــة ع ــب ناتج ــر االنابي ــث مت حي

ــة. ــاط مختلف ــع نق ــاز يف أرب ــرسب الغ ــاف ت ــم اكتش ــا ت وبعده

 

ــم تفجــر خطــوط الســيل  ــذي ت ــوم ال ــه يف الي ــد بأن يجــب التأكي

الشــاميل ) نــورد ســرتيم(، تــم افتتــاح خــط أنابيــب جديــد 

ــا اىل دول أخــرى مــام  ــدا ومنه ــج اىل بولن لنقــل الغــاز مــن الرنوي

ســيعود مبكاســب اقتصاديــة كبــرة عــى بولنــدا. ان توقيــت 

ضــم  مراســيم  ومــع  الجديــد  االنبــوب  فتــح  مــن  االنفجــار 

ــة. ــض صدف ــون مح ــد ال يك ــة ق ــق اوكراني ــة مناط ــيا ألربع روس

 

يُعتقــد بــان التخريــب قــد ال يكــون قابــل لإلصــالح اصــال، وإذا كان 

باإلمــكان إصالحــه، فــان العملية قد تســتغرق ســنة. وال نعرف فيام 

اذا كان بإمــكان اوروبــا الصمــود ســنة أخــرى بــدون الغــاز الــرويس.

 

العمــل  بهــذا  قــام  الــذي  الطــرف  مــْن  لحــد اآلن  نعــرف  ال 

كالعــادة  ولكــن  ابــدا.  نعــرف  ال  وقــد  الخطــر  االجرامــي 

قــام الغــرب باتهــام روســيا يف حــن نــوه بوتــن بــان أمريــكا 

العمــل. هــذا  وراء  يقفــان  معــا  االثنــن  أو  بريطانيــا  أو 

 

كان نــورم ســرتيم واحــد، ينقــل 40٪ مــن حاجــة اوروبــا مــن 

الغــاز الطبيعــي.  رغــم ان نــورد ســرتيم اثنــن مل يدخــل الخدمــة 

حيــث مل توافــق املانيــا تحــت ضغــط مــن أمريــكا عــى تشــغيله 

عندمــا انتهــى العمــل فيــه يف 2021 ونــورد ســرتيم واحــد غلقتــه 

روســيا بحجــة الصيانــة وتعطــل التوربينــات، اال ان هــذه االنابيــب 

ــوط  ــذه الخط ــي ه ــت. تعط ــح يف أي وق ــارضة الن تفت ــت ح كان

ــا  ــا وخاصــة ان أوروب ــوذ ووســيلة للضغــط عــى اوروب ــيا نف روس

عــى وشــك الدخــول يف شــتاء وهــي عــى وشــك ان تشــهد 

ــدوث  ــد ح ــوم بع ــذا الهج ــاء ه ــد ج ــة. وق ــاد يف الطاق ــص ح نق

مظاهــرات يف اوروبــا تدعــو اىل فتــح هــذه الخطــوط لنقــل الغــاز.

  مــن جهــة أخــرى ان الواليــات املتحــدة كانــت مــرصة عــى 

ــذ  ــيا من ــن روس ــاز م ــدم رشاء الغ ــى ع ــا ع ــاع اوروب ــع او اقن من

االبــن. ونتذكــر  بــوش  اىل عهــد جــورج  تعــود  فــرتة طويلــة 

جيــدا عندمــا عاتــب دونالــد ترمــب املانيــا قائــال مــا معنــاه، 

ــس  ــا ولي ــاز من ــذا يجــب ان تشــرتوا الغ ــم وله ــع عنك نحــن نداف

مــن روســيا. وقــال بايــدن يف 7 شــباط 2022 أي قبــل الحــرب 

األوكرانيــة، إذا قامــت روســيا باحتــالل أوكرانيــا، ســوف ننهــي 

نــورث ســرتيم 2.  حيــث مل يقــل ســوف نقــوم بتأجيــل او تأخــر 

دخــول هــذا الخــط يف الخدمــة، بــل قــال ســوف نضــع نهايــة لــه.

 

كــام قامــت الواليــات املتحــدة والغــرب باتهــام روســيا بالكثــر مــن 

التهــم التــي تبــن الحقــا زيفهــا مثــل متالزمــة هافانــا. اذ اتهمــت 

أمريــكا روســيا باســتخدام ســالح رسي للهجــوم عــى الدبلوماســين 

األمريكيــن يف الكثــر مــن الــدول والتــي أدى اىل اعــراض مختلفــة 

ــت  ــام اتهم ــق. ك ــر مختل ــه ام ــا بان ــن الحق ــي تب ــة والت وغامض

ــن  ــدن، اب ــرت باي ــوب هن ــة حاس ــالق فضيح ــيا باخت ــكا روس أمري

الرئيــس األمريــي، ولكــن تبــن الحقــا بــان هــذا الكومبيوتــر كان 

يشء حقيقــي ويحتــوي عــى فضائــح وجرائــم ارتكبهــا هنــرت منهــا 

ــة اىل  ــا اضاف ــاد يف أوكراني ــات فس ــده يف عملي ــو ووال ــورط ه الت

اســتخدام املخــدرات وحتــى مامرســات جنســية توحــي باالغتصاب. 

ــوري  ــام الس ــتخدام النظ ــاء اس ــى ادع ــق ع ــيء ينطب ــس ال نف

مبباركــة روســيا األســلحة الكيامويــة يف دومــا التــي تبــن الحقــا بــان 

ــالق الحــدث.  ــي قامــت باخت ــة للغــرب هــي الت املعارضــة املوالي

كــام اتهمــت روســيا بالتدخــل يف االنتخابــات االمريكيــة او ان 

ترامــب كان عميــال روســيا الــخ والتــي تبــن إنهــا مزيفــة كذلــك.

 

مــن  الطاقــة  مــن رشاء  أوروبــا  منــع  ان  أخــرى،  جهــة  مــن 

روســيا ســيجرها عــى رشاء املزيــد مــن الغــاز املســال مــن 

مــع  املنافســة  االوربيــة  الصناعــات  عــى  ويصعــب  أمريــكا 

بــن  ســالم  أي  أمريــكا  تريــد  وال  االمريكيــة.  الصناعــات 

أوروبــا وروســيا، بــل تريــد توســيع نطــاق الحــرب واســتمرار 

جانبهــا.   اىل  أوروبــا  وإبقــاء  وروســيا  أوروبــا  بــن  العــداء 

 

كــام ان مــن مصلحــة أوكرانيــا وقف تدفــق الغاز الــرويس ايل اوروبا. 

ــن  ــادي كل م ــي تع ــدا الت ــى بولن ــق ايضــا ع ــيء ينطب ــذا ال وه

روســيا وأملانيــا وهــي التــزال تطالــب املانيــا برتيليونــات الــدوالرات 

العامليــة. الحــروب  اثنــاء  األملــاين  الغــزو  كتعويضــات مقابــل 

 

بغــض النظــر عمــن قــام بهــذا العمــل، فهــو يعتــر تصعيــد 

رسي  عســكري  هجــوم  وهــو  والغــرب  روســيا  بــن  خطــر 

عــى بنيــة تحتيــة مدنيــة يف غايــة األهميــة بالنســبة ألوروبــا 

ينقــل  انــه  بالــذات.  املانيــا  وهــو مبثابــة عمــل حــريب ضــد 

جــدا. وخطــرة  جديــدة  مرحلــة  اىل  األوكرانيــة  الحــرب 

 

قلــام يحــدث يشء مــن هــذا القبيــل، حتــى اثنــاء الحــرب العامليــة 

األوىل والثانيــة.  اذ قــد يفتــح هذا العمل، الطريــق لهجامت مامثلة 

عــى خطــوط االنرتنيــت وخطــوط االنابيــب يف بقع أخــرى يف العامل 

مــام يجعــل حيــاة املليــارات مــن البــرش أصعــب بأضعــاف املــرات 

وقــد تســاهم يف نشــوب حرب مبــارشة بن الدول النوويــة العظمى.

 

ــيجعل  ــا س ــاز إىل أوروب ــال الغ ــى إيص ــيا ع ــدرة روس ــدم ق  ان ع

األطــراف  كل  ســتفقد  ألنــه  الســالم  تحقيــق  الصعــب  مــن 

سياســة  يخــدم  االمــر  وهــذا  الســالم.  لتحقيــق  قــوي  دافــع 

ــل. ــذا العم ــام به ــذي ق ــرف ال ــن الط ــر ع ــض النظ ــطن بغ واش

 

ــاك احتــامل ان يعــاين الســكان  ــواب الشــتاء وهن ــا عــى أب فأوروب

نتيجــة الــرد والفاتــورات الخياليــة مــن اجــل التدفئــة، وهــذا قــد 

حدث كارثي ينذر باالنتقال إلى مرحلة قاتمة!
 توما حميد 

متأزمــة مــن اليــوم االول لســلطتها وحكمهــا. متأزمــة كونهــا، مــن 

ــا، تتناقــض مــع طبيعــة  بــن أســباب أخــرى ال مجــال لذكرهــا هن

ــة نشــاز عــى جســد املجتمــع،  مجتمــع  ــران، رقع املجتمــع يف اي

وفــن،  وادب  فرديــة  وحريــات  ورقــص  وطــرب  وفــرح  غنــاء 

وللنســاء  وللمدنيــة واليســار حضــور ومكانــة يف املجتمــع منــذ مــا 

ــم  ــة والقي ــة واملدني ــع للعرصي ــن. مجتم ــن الزم ــرن م ــارب الق يق

ــة  ــا، مكان ــا وحرياته ــرأة وحقوقه ــة امل ــا مكان ــة، ويف قلبه املتقدم

ــة  ــا ال صل ــة، الن قيمه ــة الثقافي ــن الناحي ــة م ــع. متأزم يف املجتم

لهــا بثقافــة املجتمــع، او عــى االقــل االغلبيــة الســاحقة للمجتمــع.  

ــؤوم،  ــالمية املش ــة االس ــر الجمهوري ــن عم ــام م ــن 42 ع ــر م  أك

الضــخ   و  االطفــال  دمــاغ  مــن غســيل  محاوالتهــا  كل  ورغــم 

الدعــايئ الطائفــي والدينــي، ورغــم كل القوانــن القروســطية 

ــر  ــن مناب ــواق االالف م ــم اب ــع، ورغ ــى املجتم ــا ع ــي فرضته الت

والســجون  القمــع  عــن  ناهيــك  و...  والحســينيات  الجمعــة 

واالعدامــات ورمــي التيــزاب عــى اجســاد ووجــوه غــر املحجبــات 

إلقنــاع  كاف  غــر  هــذا  كل  ان  تبــن  انــه  اال  و«املترجــات«، 

النســاء بأمــر اخــر واختيــار اخــر، اي الرضــوخ للســلطة والقوانــن 

ــة  ــرن!( اخــر تحتاجــه الجمهوري ــا ق ــد )ورمب االســالمية! فكــم عق

االســالمية يك تحــول الحجــاب اىل امــر عــادي وتتقبلــه النســاء 

ــر  ــرض غ ــذا الف ــخصية؟! ان ه ــن الش ــن هويته ــزء م ــه ج بوصف

منطقــي وغــر صحيــح، ببســاطة ألنهــن لــن يقبلــن بــه وليــس جزء 

ــل بالضــد مــن هويتهــن االنســانية وتطلعاتهــن. مــن هويتهــن، ب

نظريات وأهداف!

 ملــاذا يــأيت الغــرب مبثــل هــذه النظريــات التــي تصــور الحكومــات 

والســلطات يف املنطقــة امتــداداً لطبيعــة املجتمــع؟ ببســاطة، يــرى 

الغــرب االجــرام واالســتبداد القامئــن يف الــرشق االوســط وشــامل 

افريقيــا وغرهــا ويعــرف حــق املعرفــة كــم ان انظمــة هــذه 

البلــدان قمعيــة وغــر انســانية وفاســدة. ولفــك ياقتهــا مــن نقــد 

وشــجب العــامل املتمــدن لهــا نظــراً لتعاملهــا مــع مثل هكــذا انظمة 

وســكوتها عــن اعــامل ومامرســات هــذه االنظمــة وخــرق الحريــات 

والحقــوق هنــاك، تــأيت مبثــل هــذه النظريــات! نظريــات ان هــذه 

ــر  ــرى غ ــات أخ ــات ودينامي ــق الي ــل وف ــرى، تعم ــات اخ مجتمع

مفهومــة لنــا نحن العــامل الغــريب!! ال تنطبق عليهــا مقوالتنا الخاصة 

بالحريــة والحقــوق والــخ. تــأيت بهــذه النظريــات يك تــرد عــى وترر 

تنصلهــا عــن تشــدقاتها حــول حقــوق االنســان والحريــة و غرهــا.

الســاهرة  الغربيــة وحكوماتهــا  للرأســاملية  للغــرب،  كان  ان    

التتمة ص االخرية كيف أطاح نضال المرأة في إيران،..
فارس محمود
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وبالتعــاون والتنســيق بــن الســلطة وكل قــوى اإلســالم الســيايس 

)مبالكيــه وعامريــه وخزعليــه وفياضــه وحكيمــه وصدريــه(، 

وبــذخ األمــوال املنهوبــة مــن جيوبنــا نحــن العــامل واملوظفــن 

والعاطلــن عــن العمــل، عــى هــذه املناســبة، واملبالغــة بأرقــام 

ــخص  ــون ش ــأن 21 ملي ــذب ب ــر والك ــد التزوي ــاركن اىل ح املش

ــارب املجتمــع  ــة فاشــلة إلعــادة عق ــت محاول ــا، كان شــارك فيه

العراقــي اىل الــوراء، اىل مــا قبــل انتفاضــة أكتوبــر. 

لقــد وضعــت قــوى اإلســالم الســيايس املتصارعــة عــى الســلطة 

ــن  ــور ع ــويق تص ــى تس ــد ع ــت بجه ــا، وعمل ــا جانب خالفاته

ــاء مناســبة األربعينيــة عــى ســبيل  املجتمــع العراقــي عــر إحي

املثــال، بــأن الشــيعة هــم األكريــة، ولهــم الحــق يف الســلطة، ــــ 

ــي  ــه االنتفاضــة لصــورة اإلســالم الســيايس الت ــا مزقت وإنَّ كل م

أكــدت عــى أنَّ املدنيــة والعلامنيــة والتحــر واليســار بشــكل 

ــن  ــالن ع ــراق، واإلع ــع يف الع ــامق املجتم ــذرة يف أع ــام متج ع

ســقوط كل أوراق الطائفيــة والدينيــة ــــ ليــس لهــا أي أســاس. 

ــدار إىل الفــرد  ــر االقت ــه أعــادت انتفاضــة أكتوب ويف الوقــت ذات

بنفــس القــدر واالقتــدار والثقــة اىل املجمــوع، وأســقط الخــوف 

ــت مليشــيات اإلســالم الســيايس ترســيخه  ــذي حاول والرعــب ال

ــى  ــن ع ــاهد م ــارك أو ش ــاش او ش ــن ع ــع، فم ــة املجتم يف بني

ــم  ــيات وهراواته ــة املليش ــة قناص ــات مواجه ــات الفضائي شاش

خلقتهــا  روحيــة  أيــة  يــدرك  عاريــة،  بصــدور  وســكاكينهم 

ــراق. ــر الع ــوف جامه ــة يف صف االنتفاض

ــي  ــي الت ــر ه ــة أكتوب ــادت يف انتفاض ــي س ــة الت ــذه الروحي ه

ترعــب ســلطة اإلســالم الســيايس، وهــي وراء مقاطعــة النســبة 

العظيمــة مــن جامهــر العــراق النتخابــات أكتوبــر عــام 2021 

التــي حاولــت حكومــة الكاظمــي ومــن ورائهــا التيــار الصــدري 

باختــزال االنتفاضــة باالنتخابــات املبكــرة والقفــز عــى كل 

ــار الصــدري  ــا يحــاول التي ــط م ــة، وهــذا بالضب ــا العادل مطالبه

اللعــب عــى أوتارهــا، إىل جانــب قــوى أخــرى أبــدت ندمهــا عى 

ــر  ــع ع ــت الضائ ــن الوق ــتفادة م ــات، واالس ــا لالنتخاب مقاطعته

املزايــدة السياســية عــى االنتفاضــة للحــاق بالركــب )املؤمــن( يف 

ــة السياســية. العملي

إن الــدرس اآلخــر الــذي يجــب عــى الجامهــر أنَّ تتعلمــه، 

مــن انتفاضــة أكتوبــر، هــو البنــاء عــى الروحيــة التــي خلقتهــا 

انتفاضــة أكتوبــر، وهــو الجســارة الثوريــة وأن متــد يدهــا 

للســلطة السياســية، وعــدم االنخــداع والتوهــم بالرتهــات التــي 

ــاك، وجــر الجامهــر  ــا وهن ــون هن ينرهــا الرومانســيون الوطني

ــة لتطلعــات العــامل  ــة املعادي ــدق القــوى الرجعي دامئــا اىل خن

ــة  ــق الحري ــل يف تحقي ــن العم ــن ع ــة والعاطل ــاء والطلب والنس

ــاه. ــاواة والرف واملس

»التهاوش« على ذكرى...
سمير عادل

عــى مصالحهــا، مصلحــة يف اشــاعة هــذا التصويــر عــن هــذه 

النظــر  تغــض  يك  ببســاطة  وقوانينهــا.  وحكوماتهــا  البلــدان 

والتحرريــن  النســاء  بحــق  ترتكــب  التــي  الجرائــم  كل  عــن 

ــا  ــا ومصالحه ــم تجاراته ــات، يك تدي ــك املجتمع ــاواتين يف تل واملس

غــر  الرأســامل  فجشــع  وارباحهــا.  والتجاريــة  االقتصاديــة 

املحــدود ال يهمــه رجــم النســاء، وجلدهــن، وفــرض الحجــاب 

ــامل! ــع الرأس ــات جش ــات ومتطلب ــا حاج ــره. انه ــن و ... غ عليه

 

ــج.  ــا يجــري يف دول الخلي ــا جــرى وم ــذا م ــى ه ــاهد ع وخــر ش

ــعودية  ــة يف الس ــت الحكوم ــف لب ــيطة كي ــم بس ــرة قل ــا وبج راين

مطلــب حــق متتــع املــرأة برخصــة قيــادة، وحــق املــرأة بــان تكــون 

»ســفور« و ان عــدم لبــس الــزي الســعودي والخليجــي التقليــدي 

بالــرورة قــد اصبــح حــق، وان اي تعــرض ومضايقــة للمــرأة 

الســفور يف الســعودية يجابــه بشــدة مــن قبــل الرشطــة واملحاكــم، 

كــام اصبــح الســكن املشــرتك بــن الجنســن يف االمــارات ال يســتلزم 

اثبــات وورقــة زواج او تبيــان صلــة.... كل هــذه جــرت، ورحبــت بها 

ــدان، دون ان يتحــدث احــد عــن »عــادات«  ــك البل مجتمعــات تل

ــات  و«ثقافــة« مجتمــع!! لســبب بســيط ان كل هــذه مــن متطلب

ــدان  ــك البل ــوال والتجــارة الســياحية وســعي تل ــب رؤوس األم جل

لالنفتــاح، وهــو ما يتناســب مــع حاجــات وتطلعات املجتمــع اليوم!   

 

مل تبــن الحــركات االحتجاجيــة للنســاء وســائر التحرريــن يف ايــران 

ــران  ــع يف اي ــع املجتم ــس واق ــل وال يعك ــام ال ميث ــذا النظ ــان ه ب

ــبيبة يف  ــاء والش ــامل والنس ــر والع ــل الجامه ــل تناض ــب، ب فحس

ايــران ال مــن أجــل تعديــل هــذا النظــام، بــل ازاحتــه وكنســه مــن 

ــعارات  ــب الش ــزت اغل ــف مترك ــا كي ــد. اذ راين ــرة ولالب ــا م حياته

النســاء  ترقــص  كيــف  وراينــا  االمــر،  هــذا  حــول  ومتحــورت 

ــر. ــرح جامعــي كب ــق وف ــار وســط تصفي ــات يف الن لرتمــي الحجاب

 

ــرص  ــه عن ــى. ان ــت م ــن اي وق ــوم م ــة الي ــر كوني ــامل اك  ان الع

االنرتنيــت والفضائيــات ووســائل التواصــل االجتامعــي. تنظــر 

املــرأة يف ايــران واملنطقــة وتــرى لحظــة بلحظــة كيــف هــو 

ــن،  ــس وبرل ــدن وباري ــري يف لن ــا يج ــع وم ــاء واملجتم ــال النس ح

ــة. ال   ــدان العاملي وتنشــد وضــع لهــا ال يقــل عــن وضــع ارقــى البل

ــه هــذا وضــع  ــم ألن ــة ان هــذه حقوقه ــول االنســان يف املنطق يق

ــذي  ــد ال ــة جــراء وضــع البل ــي املتدني ــل بحصت ــا اقب بلدانهــم، وان

اعيــش فيــه. ال يقــول هــذا قــط. يقــول االنســان ان حيــايت اعيشــها 

ــال  ــي ان أن ــم، وينبغ ــش مثله ــاذا ال أعي ــف، مل ــدة لألس ــرة واح م

الحــد االقــى مــن املكاســب واالشــياء وال ارىض باقــل مــن ذلــك.

 

ليــس مثــة ســقف لتطلعــات االنســان مهــام حقــق مــن مكاســب 

وحقــوق وحريــات. ان الحقــوق حقوق، انســانية.  ليــس مثة حقوق 

محليــة، او تُعــرّف عــى اســاس محــي مثلــام تدعــي نظريــات مــا 

ــة  ــة يف الرجعي ــا املغرق ــة وغره ــة الثقافي ــة والتعددي ــد الحداث بع

والعنرصيــة. نظريــات تــرى االنســان يف اليمــن أو الجزائــر يف مكانــة 

دونيــة مقارنــة بأمــرئ ايطاليــٍي او املــايٍن. ان حقــوق االنســان هــي 

ــا كان. ــن م ــع أي ــاملة للجمي ــة وش ــة وكوني ــان عاملي ــوق إنس حق

كيف أطاح نضال المرأة في إيران،..
فارس محمود

يــؤدي اىل خــروج املاليــن اىل الشــوارع ملطالبة حكوماتهــم من اجل 

ــذي يســمح بتدفــق الغــاز  مفاوضــات ســالم مــع روســيا، االمــر ال

الــرويس مــرة أخرى. ولكن تم االن ســد الطريق امــام هذا االحتامل.

 

ان هــذا العمــل خطــر جــدا ويشــر بــان الرجوازيــة عــى اســتعداد 

ــة ضــد  ــه االعــامل االرهابي ــح وأخطــر االعــامل مبــا في ــام بأقب للقي

منافســيها وهــي ال تهتــم بأمــن وســالمة ورفاهيــة البرشيــة. معظــم 

ــاد األوريب  ــه االقتص ــاين ومع ــاد االمل ــان االقتص ــر ب ــات تش التوقع

ســوف يدخــل يف ركــود يف 2023 بســبب غالء أســعار الطاقــة نتيجة 

توقــف تدفــق الغــاز الــرويس، مــام يعنــي ترسيــح ماليــن العــامل، 

ــدأت  ــد ب ــل. وق ــن العوائ ــن م ــج املالي ــاة وبرام واضطــراب يف حي

ــا باإلفــالس او  بالفعــل الكثــر مــن الصناعــات واملشــاريع يف اوروب

ــة  ــح العــامل.   لهــذا يجــب عــى البرشي ــا وترسي بتقليــص انتاجه

اخــذ املخاطــر الناتجــة عــن الــرصاع يف أوكرانيــا والتوتــر بــن الغــرب 

وروســيا وبــن الغــرب والصــن عــى محمــل الجــد. ان مــن يقــوم 

بعمــل إرهــايب مــن هــذا النــوع بإمكانــه القيــام بأمــور أســوء مبــا 

فيهــا الحــرب النوويــة. كــام ان مثــل هــذا العمــل قــد يــؤدي عــى 

االقــل اىل خــروج األمــور عــن الســيطرة واالنتهــاء بحــروب مدمــرة 

للبرشيــة. يجــب حشــد كل الطاقات ألنهاء الحــرب األوكرانية بأرسع 

وقــت. بإمــكان البرشيــة املتمدنــة فقــط مــن القيــام بهــذه املهمــة.

حدث كارثي ينذر باالنتقال إلى مرحلة قاتمة!
 توما حميد 


