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األنظمــة  ان  اال  قصــر،  الكــذب  حبــل  ان  املثــل  يقــول 

االســتبدادية ال متلــك حتــى ذلــك الحبــل، وال يهمهــا ســواًء 

ــا  ــة، وليــس رضوري ــى النهاي ــه او ال، فاملهــم ان تكــذب حت ملكت

ان يصدقهــا االخــرون كــا قــال غوبلــز وزيــر اعــام هتلــر.

هــذا بالضبــط مــا يفعلــه النظــام اإلســامي يف إيــران، بــان 

ــة  ــول اىل انتفاض ــران، لتتح ــر إي ــب جاه ــل غض ــعال فتي ــكا وراء اش ــل وامري إرسائي

مــرت عليهــا أكــر مــن خمســة أســابيع عــى إثــر قتــل )مهســا أمينــي( بســبب 

عــدم ارتدائهــا حجــاب، ومــا زالــت نارهــا مســتعرة بالرغــم مــن كل أســاليب القمــع 

ــد  ــت لقائ ــا كان ــام، واخره ــؤولون يف النظ ــا املس ــي يطلقه ــدات الت ــي، والتهدي الوح

القــوات الربيــة الــذي طلــب االذن مــن املرشــد لطــرد جميــع املحتجــن خــارج ايــران.

ولكــن يبقــى الســؤال الــذي تحــاول تلــك األنظمــة الهــروب منــه، وهــو، هــل هنــاك 

ــي  ــا كانــت مثلهــا يف العــراق الت ــران، وقبله ــا تحــدث يف إي احتجاجــات عظيمــة مثل

ــدول  ــك ال ــل تل ــرول( مــن قب ــع )برميــوت كون ــا تندل ــر، بأنه ســميت بانتفاضــة أكتوب

ــل  ــراق؟، ه ــه يف الع ــران وعمائ ــامي يف إي ــام اإلس ــي النظ ــا يدع ــة« مثل »املتصهين

ــة،  ــوم العــرات برصــاص القــوات األمني ــا كل ي ــي يســقط منه ــران الت ان جاهــر إي

ويعتقــل املئــات ويحاكــم االف، كل ذلــك قربانــا مــن اجــل إرسائيــل وامريــكا 

والســعودية؟ هــل رخصــت جاهــر إيــران ارواحهــا مــن اجــل تحقيــق مصالــح تلــك 

الــدول، والجــواب: الحمقــى وحدهــم او الــذي يحلــوا لهــم تصديــق تلــك الرهــات مــن 

مزاعــم املســؤولن اإليرانيــن يف النظــام اإلســامي الحاكــم ألنهــا تتفــق مــع مصالحهــم.

انهــا الجمــرة املشــتعلة تحــت الرمــاد، رمــاد الثــورة اإليرانيــة عــام ١٩٧٩، التــي 

اختطفهــا املــايل وبدعــم مــن الغــرب يف مقدمتهــم أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا، 

ــا  ــي طباليه ــا يدع ــامية مثل ــة اإلس ــد الجمهوري ــوم ض ــرات الي ــوك املؤام ــي تح الت

ــاح  ــو الري ــي( ه ــا امين ــل )مهس ــئ، وكان قت ــي مل تنطف ــرة الت ــك الجم ــا، تل وزماريه

ــدن  ــرات امل ــاح ع ــة، تجت ــة عارم ــول اىل انتفاض ــرة، لتتح ــك الجم ــعلت تل ــي اش الت

اإليرانيــة اىل حــد قــال مستشــار املرشــد عــي الخامنئــي قبــل ايــام )لقــد تلقينــا رضبــة(.

 يف جميــع االنتفاضــات والثــورات واملنعطفــات السياســية، تحــاول التيــارات السياســية 

ببعدهــا املحــي واإلقليمــي والــدويل التدخــل فيهــا، وحــرف مســارها تجــاه مصالحهــا، 

ــا  ــا فيه ــبل، مب ــكل الس ــة ب ــة الحاكم ــات الربجوازي ــاول الطبق ــرة تح ــاالت كث ويف ح

اســتخدام القــوة العســكرية وتدبــر االنقابــات لإلجهــاز عليهــا، اذا هبــت رياحهــا بغــر 

اتجاهــا، واالمثلــة التاريخيــة كثــرة وعديــدة، مثلــا حدثــت يف ثــورة أكتوبــر عــام ١٩١٧ 

ــوأد الثــورة، او يف االنقابــات  ــا ل ــة غربيــة ورشقيــة يف اوروب عندمــا اجتمعــت ٢١ دول

العســكرية بالدعــم املبــارش مــن قبــل وكالــة املخابــرات املركزيــة االمريكيــة يف العــراق 

يف ١٩٦٣ عندمــا حــاول العســكر يف تغيــر دفــة العــراق نحــو الــرق، والحــال نفســه 

ــت  ــكام اتجه ــعب ح ــب الش ــا انتخ ــيي  ١٩٧٣ عندم ــيا يف ١٩٦٥ ويف تش يف اندونيس

بوصلتهــا يف طــرد نفــوذ الــركات الغربيــة، ويف الثــورة اإليرانيــة ١٩٧٩ للحيلولــة 
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ــام  ــامل لع ــة كأس الع ــتقام بطول س

٢0٢٢ يف قطــر يف الفــرة بــن ٢١ 

ــون األول. ــاين و١8 كان ــن الث تري

ليــس خــاٍف بــأن الفســاد هــو جــزء مــن عــامل الرياضــة مبــا 

ــل  ــت يف ظ ــاطة أصبح ــة ببس ــدم الن الرياض ــرة الق ــه ك في

الرأســالية نــوع مــن البزنــز ووســيلة لتحقيــق الربــح، 

ولكــن قــرار الفيفــا يف ٢0١0 مبنــح قطــر حــق تنظيــم 

كاس العــامل لعــام ٢0٢٢ كان واحــدا مــن اكــرب عمليــات 

ــة  ــد فضيح ــاق ويع ــى االط ــة ع ــخ الرياض ــاد يف تاري الفس

ــح  ــة من ــا. لقــد غطــت عملي ــى مبقاييــس الفيف حقيقــة حت

قطــر حــق تنظيــم املونديــال غيــوم مــن الفســاد والتضليــل 

ــامل  ــف ان الع ــا كي ــرار الفيف ــن ق ــد ب ــتمرة.  لق ــزال مس الت

ــح،  ــدأ الرب ــى مب ــتند ع ــوب يس ــامل مقل ــو ع ــايل ه الرأس

ــل والفســاد وبــن هــذا القــرار حجــم  واالســتغال، والتضلي

السياســة. عــن  الرياضــة  بفصــل  يخــص  فيــا  الريــاء 

لقــد جــاء قــرار منــح حــق تنظيــم كاس العــامل لقطــر 

ــة  ــدم وخاص ــرة الق ــاط ك ــى يف أوس ــن حت ــة للكثري كصدم

املتحــدة  الواليــات  مــن  كانــت  املنافســة  العــروض  ان 

لقــد  وبريطانيــا.  وأســراليا  واليابــان  الجنوبيــة  وكوريــا 

أصبحــت قطــر أول دولــة منــذ إيطاليــا يف عــام ١٩٣4 

تلعــب يف كأس العــامل دون ان تتأهــل اليهــا مــن قبــل.

عندمــا منحــت قطــر حــق تنظيــم كاس العــامل، مل يكــن 

ــدا  ــر ع ــدث الكب ــذا الح ــبة له ــة مناس ــة تحتي ــا أي بني له

ملعــب واحــد. لهــذا كان عليهــا توســيع املطــار وبنــاء 

مــن  دوليــة وشــبكة  ســبع ماعــب جديــدة مبقاييــس 

ــادق  ــة وفن ــرق الرسيع ــن الط ــر م ــن ١000 كيلوم ــر م أك

قــادرة عــى احتــواء اكــر مــن مليــون شــخص وميــرو 

هــذا  الســتقبال  الرضوريــة  األخــرى  املنشــئات  واآلالف 

ــة  ــد. اذ ان مدين ــت واح ــزوار يف وق ــن ال ــل م ــدد الهائ الع

ــة.  ــل البطول ــن اج ــت م ــيل بني ــة لوس ــي مدين ــة وه كامل

الــذي مكــن قطــر مــن انشــاء كل هــذا العمــران كان 

اجبــار ١.٥ مليــون عامــل مهاجــر بشــكل او اخــر عــى 

الكــدح ١8 ســاعة يف اليــوم ألكــر مــن عقــد يف ظــروف 

عمــل وعيــش بربريــة. انفقــت قطــر ٢٢0 مليــار دوالر 

ــن  ــال املهاجري ــوال الع ــن ل ــة، ولك ــر للبطول ــى التحض ع

ــوال  ــت األم ــر، لفاق ــذا الع ــد ه ــة عبي ــم مبثاب ــن ه الذي

ــون دوالر.  ــة ترلي ــت ســترف عــى هــذه البطول ــي كان الت

ــوال  ــة بأم ــر للبطول ــن التحض ــت م ــر متكن ــان قط ــاع ب يش

النفــط والغــاز، ولكــن يف الحقيقيــة ان العامــل الحاســم 

كان فائــض القيمــة الــذي يســتخلص مــن عمــل مئــات 

االف مــن العــال ألكــر مــن عقــد مــن الســنن العجــاف.

اغنــى  تعتــرب قطــر واحــدة مــن  الــذي  الوقــت  ففــي 

دول العــامل ان مل تكــن اغناهــا اذ بلــغ متوســط دخــل 

٢0٢١ يف  دوالر   ٦١000 مــن  أكــر  الســنوي  الفــرد 

 يكــدح بــن مــن ١.٧ -٢ مليــون عامــل مهاجر وهو يشــكلون 

ــش  ــل وعي ــة يف قطــر يف رشوط عم ــوة العامل ــن الق ٩٥% م

عبوديــة اذ يبلــغ الحــد األدىن لألجــر بعد »اإلصاحــات« التي 

قامــت بهــا قطــر تحــت الضغط الــدويل ٢٧٥ دوالر يف الشــهر 

وحتــى هــذه األجور ال يتــم االلتزام بها، حيــث يتقاىض اغلب 

العــال أجــور اقــل او حتــى يحرمــوا مــن اجورهــم لشــهور 

عديــدة. ان االجــر الســائد ال يتعــدى ٢٥ دوالر يف األســبوع.

ــه قطــر باســتغال العــال مــن  ــذي تقــوم في يف الوقــت ال

ــاب  ــة ألصح ــغ هائل ــع مبال ــوم بدف ــرة، تق ــات الفق الخلفي

املهندســن  مثــل  الغربيــة  الــدول  مــن  االختصاصــات 

ان  يكفــي  الــخ.  واإلعاميــن  واملشــاورين  واملحاســبن 

نعــرف بــان قطــر عقــدت صفقــة مــع كابــن املنتخــب 

ــون دوالر  ــغ ٢00 ملي ــم مببل ــد بيك ــابق ديفي ــاين الس الربيط

يف  يعمــل  ان  مقابــل  للبطولــة  »كســفر«  يعمــل  لــي 

تقطــر  قطــر  دولــة  ان  قطــر.  لدولــة  كبــوق  الحقيقــة 

ــرة. ــات فق ــن خلفي ــن م ــال املهاجري ــد الع ــة ض عنري

بطولة قطر 2022، بطولة الفساد، واالستغالل، والقمع، والتخلف!
الجزء األول
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ــيوعية، او  ــراكية والش ــار واالش ــو اليس ــورة نح ــراف الث دون انج

يف الثــورات التــي ســميت باملخمليــة او امللونــة يف بلــدان اوروبــا 

الرقيــة ابــان عقــد التســعينات مــن القــرن املنــرم، ويف الثورتــن 

املريــة والتونســية، دعمــت امريــكا االخــوان املســلمن للوصــول 

اىل الســلطة، كــا  ودعمــت العصابــات اإلســامية يف ســوريا 

وليبيــا، ويف انتفاضــة أكتوبــر ٢0١٩ يف العــراق التــي قــام الحــرس 

الثــوري اإليــراين وعمائهــا مــن مليشــيات عراقيــة بقتــل اكــر مــن 

800 شــخص لدحــر االنتفاضــة وســحق نزعتهــا املعاديــة لإلســام 

ــك. ــذا دوالي ــراق... وهك ــياتية يف الع ــلطته امليليش ــيايس وس الس

 

ان النظــام الحاكــم يف إيــران ال يبغــي االعــراف بأنــه أصبــح 

ــات  ــع تطلع ــجام م ــى االنس ــادر ع ــر ق ــه غ ــن، وان ــارج الزم خ

وامــاين وطمــوح نســاء إيــران والشــباب والعــال مــن اجــل حيــاة 

أفضــل تســودها الحريــة بالدرجــة األوىل والرفــاه واملســاواة، 

متشــددين  مــن  اجنحتــه  ان جميــع  النظــام  هــذا  يــدرك  ال 

واصاحيــن وانتهازيــن غــر قادريــن عــى انقــاذ الجمهوريــة 

اإلســامية، مهــا اجــروا مــن تجــارب لصواريــخ فــرط صوتيــة وال 

ــول اىل  ــن الوص ــح م ــة وال بالتلوي ــرات انتحاري ــاق مس ــن إط م

العتبــة النوويــة وتغيــر برنامجهــا النــووي مــن مــدين اىل عســكري.

اىل  رضبــة  األوىل،  بالدرجــة  إيــران  نســاء  وجهــت  لقــد 

ومزقــن  حرقــن،  لقــد  اإلســامية،  الجمهوريــة  أخيــل  كعــب 

اإلســامي،  النظــام  وســطوة  جــربوت  رمــز  الحجــاب، 

الحريــة.  رمــز  اىل  تحــول  الــذي  الســيايس،  اإلســام  او 

لقــد كان الشــعار املركــزي للثــورة اإليرانيــة يف عــام ١٩٧٩هو املوت 

للشــاه، ال للشــاه، يســقط الشــاه، واليــوم يتكــرر نفــس الســيناريو 

ولكــن بحناجر تتقدمها النســاء املوت للديكتاتــور، املوت لخامنئي.

الحيــاة،  يعنــي  الحريــة،  يعنــي  إيــران،  يف  املــرأة  تحــرر  ان 

ــكا،  ــل وال بأمري ــة ال بإرسائي ــا عاق ــت له ــعارات ليس ــذه الش وه

بــل ان امثلــة كثــرة عــى ان هاتــن الدولتــن، ويف محطــات 

ــة،  ــان للحري ــا عدوت ــا، كانت ــا ذكرناه ــا م ــدة، ومنه ــة عدي تاريخي

ــم  ــن الظل ــوم م ــراه الي ــا ن ــان لألنظمــة االســتبدادية، وم ومنارصت

الــذي متارســه إرسائيــل  الفلســطينين  الواقــع عــى  القومــي 

بــارد،  بــدم  والقتــل  األرايض  ومصــادرة  املنــازل  هــدم  مــن 

ــن  ــن الدولت ــة هذي ــى ان سياس ــة ع ــاذج الحي ــن الن ــد م واح

ــا. ــران وجاهره ــاء إي ــة لنس ــى بالحري ــدق حت ــن التش ــد م ابع

 ومــع هــذا إن الســلوان الوحيــد للجمهورية اإلســامية وعزائها عى 

حفــر قربهــا بيدهــا، هــو بالكــذب ثــم الكذب ثــم الكــذب، وبغره 

ال ميكــن تربيــر الــة القمع الوحشــية ضــد انتفاضة النســاء يف إيران.

لقــد آن األوان لهــذا النظــام بدفــع ديــن قديــم عليــه، مثــن 

اختطافــه للثــورة اإليرانيــة، لقــد تأخــر بعــض الوقــت ولكــن 

املتأخــرة. الفوائــد  إليــه  مضافــا  دفعــه  يجــب  النهايــة  يف 

 

ب لكــذ ا و د  ا ســتبد ال ا
سمير عادل

ــة  ــدول الغربي ــكا وال ــاول أمري  تح

مــن  حصــل  مــا  كل  تصــوغ  ان 

تضخــم وارتفــاع يف األســعار وافاس 

امــدادات  يف  والنقــص  الــركات 

عــن  العــال  وترسيــح  الســلع 

العمــل، نتيجــة الحــرب الروســية األوكرانية وبســبب عدوانية روســيا 

وفــرض العقوبــات عليهــا …تحــاول ان تجــد املخــرج لهــذا التضخــم 

وتحــد مــن ارتفــاع األســعار عــن طريــق رفــع ســعر الفائــدة  للبنــوك 

املركزيــة يف اوروبــا والبنــك االحتياطــي الفــدرايل األمريــي تدريجيــا 

لوقــف التضخــم. ان تقديــم هــذه الصورة عــن ما حصــل يف االقتصاد 

الرأســايل والحالــة السياســية واالســتقطابات الدوليــة، هــي الصــورة 

ــق  ــر الحقائ ــرة يف جوه ــة الكب ــة والكذب ــر الصحيح ــرة وغ املغاي

ــي.  ــايل العامل ــام الرأس ــاب النظ ــات تنت ــن تناقض ــدث م ــا يح في

ان التضخــم وارتفــاع األســعار هــو نتيجــة األزمــة االقتصاديــة 

ــن  ــام ٢008 م ــذ ع ــوادره من ــرت ب ــي ظه ــي، والت ــال العامل للرأس

خــال أزمــة القــروض والديــون املاليــة يف البنــوك االمريكيــة والتــي 

اثــرت عــى جميــع االقتصــاد العاملــي املتداخــل يف الــرق والغــرب. 

ان انحــدار مســتوى الربــح يف االقتصــاد العاملــي نتيجــة تراكم الســلع 

ــة  ــة تســبب هــي جوهــر االزم ــدرة الرائي ــدم الق يف األســواق وع

ــع  ــاوالت جمي ــالية، وان مح ــة رأس ــة وكل أزم ــة الحالي االقتصادي

املؤمتــرات واملناقشــات الدوليــة مــن G٧ و  G٢0، منــذ عــام ٢008 

وحتــى االن مل تســتطع ان تجــد حــا لهــذه االزمــة املزمنــة والحتمية 

الحاليــة. وان وبــاء كورونــا ) ومل يُســتبعد ان يكــون مصطنعــاً( 

ــم  ــرسع يف تفاق ــة وت ــق االزم ــى تعمي ــدي ع ــكٍل تراجي ــرت بش اث

االنهيــارات االقتصاديــة العامليــة وعمليــات اإلنتــاج. وبعــد تخفيــف 

ــات  ــاكل والراع ــن املش ــرت اىل العل ــاء ظه ــة للوب ــود الصحي القي

الــدول مــن اجــل إيجــاد بديــل  السياســية واالقتصاديــة بــن 

للحلــول االقتصاديــة والسياســية إلدامــة النظــام الرأســايل العاملــي. 

ــة هــي واحــدة مــن املحــاوالت او  ان الحــرب الروســية – األوكراني

واحــدة مــن الجبهــات الســاخنة لحــل  االزمــة االقتصاديــة العامليــة. 

ان تقســيم العــامل وتقســيم األســواق مــن جديــد واالســتحواذ عــى 

املــوارد األوليــة واالساســية يف تطــور الصناعــة هــي احــدى األســباب 

يف انــدالع الحــرب بــن روســيا والصــن مــن جهــة وامريــكا والغــرب 

ــا  ــي مل تحســم اموره ــدول الت ــض ال ــك بع ــة أخــرى وكذل ــن جه م

بعــد كالهنــد و الربازيــل وتعــدان مرشــحتن اقتصاديــن اوفــر حظــا 

ــا ان  ــوب افريقي ــرب جن ــك تق ــة وكذل ــا عاملي ــا اقطاب يف ان تصبح

ــا  ــح باب ــذا يفت ــة وه ــارة االفريقي ــادات الق ــرب اقتص ــن اك ــون م تك

ــا.  ــا منه ــدول قريب ــن ال ــة م ــة يف الصناع ــواد األولي ــا اىل امل لوصوله

ــتقطابات  ــواق واالس ــيم األس ــد وتقس ــن جدي ــامل م ــيم الع ان تقس

العامليــة، هــي طريقــة الوحيــدة لنمــو االقتصــاد مــن جديــد 

ــل  ــل بالفع ــا حص ــذا م ــة؛ وه ــة الربجوازي ــر الطبق ــة نظ ــن وجه م

يف الحربــن العامليتــن وخلــق دورة جديــدة يف منــو الرأســال 

والصناعــة وتراكــم الرأســال. وان بعــد هــذا الطوفــان والراعــات 

ــد  ــن جدي ــوذ م ــق نف ــامل ومناط ــيم ألع ــكان تقس ــروب، بإم والح

ــكرية  ــة والعس ــا االقتصادي ــب قوته ــة حس ــكل دول ــم ل ــا بينه في

وحســب اســتحواذها عــى مصــادر الطاقــة الرخيصــة واملــواد 

األساســية يف الصناعــات بأســعار زهيــدة وقابليتهــا يف املنافســة 

ــدم  ــن يتق ــة. ان م ــعار منخفض ــلع وبأس ــودة الس ــة والج يف الكمي

ــا،  ــي ذكرناه ــادر الت ــذه املص ــن ه ــن م ــا ميك ــر م ــل اك ــان يحص ب

بإمكانــه ان يلعــب دورا محوريــا يف املرحلــة الجديــدة القادمــة … 

ان محاولــة روســيا والصــن عامليــا هــو توجيــه قطــار هــذا املســار. 

روســيا يف مواجهتهــا مــع أمريــكا وبريطانيــا حــول مســتقبل أوروبــا 

ــكا يف  ــة أمري ــة مكان ــل ازاح ــن اج ــكا م ــة أمري ــن يف مواجه والص

الصــدارة العامليــة وان تحــل محلهــا وان تصبــح القــوة االقتصاديــة 

تــرك بصاتهــا  العــامل وان  املهيمنــة عــى  العماقــة  املهيمنــة 

االقتصاديــة والسياســية عــى مســار تاريــخ القــرن الحــايل. ان هــذه 

املرحلــة يعتــرب مــن اخطــر املراحــل ميــر بهــا املجتمــع البــري. ان 

اإلمكانيــات العســكرية للــدول الرأســالية العامليــة ضخمــة جــدا يف 

تدمــر الكوكــب األرض ومخيفــة جدا. ان جميع املحــاوالت حتى االن 

تتجــه بــان ال توصــل الراعــات اىل حــد اســتخدام األســلحة النوويــة 

ــن  ــة ولك ــاك يف الحــرب النووي ــر هن ــه ال منت ــون بان ــي يقول والت

خطــر هــذا املخــاوف ال يــزال قامئــا …هــذه هــي حقيقــة واســاس 

الراعــات الحاليــة بــن الــدول والحــرب الروســية – األوكرانيــة ميكن 

بحثهــا يف هــذا املجــال. وان امتــداد حلــف الناتــو رشقًا وخنق روســيا  

ــي  ــا، ه ــرب يف أوكراني ــية للغ ــكرية الروس ــة العس ــك املواجه وكذل

احــدى املواجهــات املهمة يف مســتقبل الســيطرة والنفوذ عــى العامل. 

بنــاء عــى مــا قدمنــاه، نــرى بــأن التضخــم وارتفــاع األســعار وافــاس 

الــركات وازديــاد البطالــة ،ليــس بســبب حــرب الروســية يف أوكرانيا 

كــا يدعــي الغــرب وامريــكا وامنــا بالعكــس الحــرب جــاءت نتيجــة 

هــذا التضخــم والركــود واألزمــة االقتصاديــة للنظــام الرأســايل 

السياســية  والتناقضــات  املشــاكل  وفصــل  لحــل  مــن  العاملــي 

ــوان  ــرب يف تاي ــى الح ــدام ع ــن لإلق ــع الص ــة. وان دف واالقتصادي

ميكــن بحثهــا يف هــذا املجــال أيضــا. ان الصــن بعكس روســيا ليســت 

ــداد  ــا االمت ــرب وامن ــع الغ ــروب م ــوض يف الح ــا الخ ــن مصلحته م

ــة  ــكا الاتيني ــيا وامري ــا وآس ــا وإفريقي ــا اىل أوروب ــادي بطيئً االقتص

وترســيخ وجودهــا وتجنــب املواجهــة العســكرية هــي مهامهــا 

الرئيســية بــان تصبــح القــوة املهيمنــة العامليــة الكبــرة بــا منافــس. 

امــا مــن وجهــة نظــر الطبقــة العاملــة العامليــة، فــان كل املحــاوالت 

ألتــي تبديهــا الربجوازيــة يكــون بالضــد مــن مصالحهــا وبالضــد مــن 

معيشــتها ومســتقبلها. ان الركــود االقتصــادي والكســاد كــا يســميه 

ــاف وســحق  ــى اكت ــر ع ــة ، ســوف مي ــة الربجوازي ــو الطبق اقتصادي

الكادحــة وتدفــع مثنهــا بدمائهــا  العاملــة والجاهــر  الطبقــة 

ــا  ــل عــرات االالف يف أوكراني ــا نشــاهد يف قت وتشــدد مآســيها ك

ــدول  ــوع يف ال ــر والج ــراه يف الفق ــن … ون ــد املاي ــيا وتري وروس

أين يكمن أصل األوضاع العالمية الحالية!
عادل أحمد
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اذاعة همبستيك:

ايــن ينبــع االســام الســيايس؟ هــل ان االســام الســيايس هــو  مــن 

ــا؟ ــود قبله ــه موج ــران او ان ــامية يف اي ــة االس ــاء الجمهوري ــة ارس حصيل

 

منصور حكمت:

برايــي، ان مناهضــة الغــرب هــي ظاهــرة قدميــة يف الــرق االوســط ويف 

البلــدان التــي نســميها مؤســلمة الن الغــرب دخــل هــذه البلــدان يف ســياق 

اســتعاري. لقــد كان وصــول الغــرب مرفقــاً بالعنــف واالســتغال الهائلــن. 

ــان  ــال الربمل ــو ان التمــدن الغــريب او عــى ســبيل املث ــا ل ــه مل يكــن ك ان

الغــريب، الفــن، االدب والثقافــة وصلــت للــرق عــرب عاقــة ومســار حــر، 

ــه  ــايل، ان ــل عــرب الســاح، العنــف، االختطــاف، الســجن واملجــازر. وبالت ب

ــة  ــة املحلي ــة القومي ــوداً، وان الحرك ــر موج ــه ام ــح، ان مقاومت ــر واض ألم

وكفــاح االســتعار اســتخدمتا كل الوســائل املتوفــرة لهــا. لقــد كان االســام، 

بالنتيجــة، رايــة مقاومــة محــددة ضــد الغــرب مثلــا كانــت النزعــة 

ــا. ان  ــة م ــرب يف مرحل ــن للغ ــاح مع ــة كف ــدان راي ــذه البل ــة له القومي

الحركــة االســامية املعــارصة نابعــة مــن وتنتمــي اىل عــر اخــر. انهــا 

تنتمــي لعــر اندمــج فيــه العــامل فعــاً، ان االقتصــاد العاملــي مندمــج 

ككل. ان هــذه الرايــة هــي دعــوى قســم مــن الطبقــة الحاكمــة يف تلك 

البلــدان حــول حصتهــا. عــى ســبيل املثــال، يف ايــران، هنــاك الكثــرون 

ممــن يعتقــدون بــان عــى ايــران ان تكــون لهــا مكانــة خاصــة. انهــم 

مل ينجــزوا هــذا الهــدف مــن خــال الشــاه بــل مــن خــال الجمهوريــة 

االســامية. انهــم ســعداء لكونهــم جــزء مــن الطبقــة الحاكمــة يف هــذا 

البلــد. انهــا الجمهوريــة االســامية التــي، عــى ســبيل املثــال، جعلــت 

رئيــس الواليــات املتحــدة حساســاً بايــران و«تعاليــم« الزعيــم الدينــي 

ــيع  ــة لتوس ــرت الفرص ــي وف ــامية الت ــة االس ــا الجمهوري ــراين. انه االي

تدخــل ايــران يف املنطقــة اىل هــذا الحــد ولطموحــات ايــران التوســعية  

ــن  ــة ضمــن هــذا االطــار. وبغــض النظــر ع ــة  االيراني ــة العظم ونزع

مضارهــا للربجوازيــة االيرانيــة، فــان هــذا االســام اصبــح رايــة نشــدان 

ــة  ــة الحاكم ــن الطبق ــة ب ــلطة يف املنطق ــول الس ــازع ح ــة والتن حص

والربجوازيــة واالمربياليــة العامليــة.  يــرى الكثــرون هــذه الحركــة 

االســامية بوصفهــا اداة سياســية. يف الــراع العــريب- االرسائيــي، تعــد 

الرايــة االســامية احــد اســاليب العــامل العــريب ضــد ارسائيــل.  واعتقــد 

ــذا  ــك. له ــا يحتاجــوا لذل ــى م ــا مت ــرة بوســعهم توظيفه ــا وســيلة مؤث انه

ــتطع  ــال، مل يس ــبيل املث ــى س ــار. ع ــع اليس ــاً يف قم ــه ايض ــام فائدت االس

نظــام الشــاه اقامــة املجــازر بحــق العــال والشــيوعين بنفــس الدرجــة 

ــتحياً  ــراً مس ــد كان ام ــامية. لق ــة االس ــا الجمهوري ــتطاعت به ــي اس الت

ــل  ــل هــذه االداة؛ وان بوســع مث ــدون مث ــة املــراة ب ــة حري املــي ملحارب

هــذه االداة فقــط تكبيــل املــراة ولجمهــا. لقــد وجــدت الحركــة االســامية، 

بوصفهــا وســيلة سياســية، فائدتهــا. انهــا ذا فائــدة ملجابهــة اليســار، 

التمــدن، الثقافــة املتحــررة والســعادة االنســانية.  انهــا رجعيــة مئــة 

باملئــة. ان وجودهــا، بالضبــط، مناهــض للحريــة واالشــراكية. اعتقــد، عــي 

ــن.  ــرن العري ــية للق ــة سياس ــة ومؤسس ــا رجعي ــا كايديولوجي ان اتناوله

ميكــن تعريــف مكانتهــا يف املجتمــع عــى غــرار الفاشــية بالضبــط.

 

احد املستمعني:

ــة  ــاء الحكوم ــتقبل، ارس ــم، يف املس ــو ت ــت، ل ــور حكم ــؤال ملنص ــدي س ل

العالية، ويف الحقيقة ان هذا هو امل كل انســان داٍع للمســاواة وامتنى ان 

تحــل برسعــة، هــل يتــم حينئــذ، برايكــم، حظــر نشــاط تيــارات مثــل حزب 

اللــه اللبنــاين او فدائيــي االســام يف ايــران ام التيــارات االســامية يف الجزائر. 

وان تــم ذلــك اال يعــد نقضــاً لجوهــر الحريــة السياســية غــر املروطــة؟

 

 منصور حكمت:

بوســعي ان اطــرح رأيــي الشــخيص هنــا. ان النظــام الســيايس الــذي نطرحه 

هــو نظــام املجالــس الــذي يقــرر قوانينــه وقراراتــه مندوبــوا الجاهــر يف 

ــض  ــد، وبغ ــن يف البل ــن او قاط ــان مواط ــون االنس ــتناداً اىل ك ــد. فاس البل

النظــر عــن خلفيتــه القوميــة واالثنيــة، يغــدوا عضــواً يف مجلســه املحــي؛ 

وبهــذه الطريقــة  يشــارك يف الحيــاة السياســية للبلــد. ومــن الطبيعــي، ان 

يُنَشــْد هــذه القوانــن مــن الحكومــة ومــن نفــس الجاهــر القاطنــة هناك 

يف الوقــت ذاتــه. عــى ايــة حــال، وبوصفــي مــن أولئــك الجاهــر، ســأديل 

برايــي. برأيــي، ان تأســيس »فدائيــي االســام«، بحــد ذاتــه، ليــس بجرميــة. 

ان نشــدان ارســاء عــامل اســامي ليــس بجرميــة ايضــاً. علينــا، بــدءاً، تعريــف 

الجرميــة، وبالتــايل منعهــا. لــو يــأيت امــرؤ ويقــول اين انشــد ارســاء مجتمــع 

ــة،  ــاس تعســاء، وتوثــق النســاء بساســل العبودي ــه الن اســامي يكــون في

ويبلــغ افــكاره للجاهــر ويســمعوا منــه، عندهــا ليــس مثــة جرميــة قــد 

ارتكبــت حتــى هــذه اللحظــة. لكــن لــو رشع بالقتــل، االرهــاب، الســجن، 

حرمــان طفــل مــن حقوقــه، تطــاول عى حيــاة امرئ مــا ووجــوده وحريته، 

عندهــا، واســتنادا اىل هــذه الجرائــم، يجــب ان ينــال جــزاءه.  عــى هــذا 

االســاس، برايــي، ان نفــس تشــكيل احــزاب اســامية حتــى يف نظامنــا لــن 

يكــون جرميــة. ان تشــكيل جاعــة تتبنــى جعــل العــامل كلــه اســامياً ليــس 

بجرميــة طاملــا ان التعبــر عــن اكــر االفــكار جنونــاً وحاقــة هــو مــن حــق 

ــا هــو، وعــرب اقامــة مجتمــع  ــاس. بوســعهم طــرح نظراتهــم. ان هدفن الن

ــل  ــف مث ــية خل ــه السياس ــه ونيات ــى طموحات ــرئ ع ــه اي ام ــر في اليتس

هــذه االمــور، مجتمــع يكــون امــراً معلــوم فيــه ايــن يقــع مكتــب ومقــر 

اي حــزب ومــاذا يعمــل، مجتمــع بوســع الجاهــر فيــه رؤيــة نشــاطات 

وكتابــات كل الجاعــات، الحيلولــة دون تنامــي هــذه التيــارات. يف مجتمــع 

حــر حيــث يتمتــع الجميــع بحــق التعبــر عــن رايهــم، يحــق لــكل امــرء ان 

يكتــب مرسحيــة او شــعراً، ان يخــرج للشــارع جاهــراً بافــكاره، او منتقــداً 

للمناهــج املدرســية او يســتخدم االذاعــة والتلفزيــون اللتــان تتيحــان 

ــرؤ  ــو اىت ام ــا ل ــم، عنده ــن ارائه ــر ع ــاوي للتعب ــع بالتس ــة للجمي الفرص

مــن بــن عــرة االف امــرئ اخــر لينطــق بالنظــرات الفاشــية، العنريــة 

ــل  ــع، ب ــل املجتم ــن قب ــا م ــن تحمله ــرة ميك ــتكون ظاه ــامية، س او االس

وحتــى سيستســخفها واليأخذهــا عــى محمــل الجــد. ولكــن اذا ذهبــت 

ونظمــت جاعــة الفدائيــن االســامية، لتشــري بعدهــا املتفجــرات، تجمع 

االســلحة، تهــيء وبصــورة غــر مروعــة قامئــة باســاء وعناويــن النــاس 

لتغتالهــم، او متــي لتضــع املتفجــرات يف بلــد اخــر، عندهــا ســتقوم الدولة 

املعنيــة باعتقــال هــذه الجاعــة البســبب اســاميتها، بــل بســبب االعــال 

ــاة  ــض حي ــم تعري ــن حقك ــس م ــة ان لي ــتبلغهم الدول ــا. س ــي اوردته الت

ــس مــن حقكــم  ــة، لي ــس مــن حقكــم اخضــاع اقلي ــن للخطــر، لي االخري

تهديــد احــد بالقتــل او تجعلــوا حيــاة النــاس غــر آمنــة. وعليــه، برايــي، 

ســيتمتعون بحقهــم يف حريــة التعبــر. لاســف، ســيبقى عــدد قليــل يحمل 

هــذه النظــرات، ولكــن ســتتضائل اعدادهــم برأيــي. برايــي، الحريــة هــي 

افضــل دواء للجهــل والحاقــة.  لــو ان املجتمــع حــراً، وبوســع كل امــرئ 

ــة،  ــر جدي ــرات اك ــتكون النظ ــت، س ــرور الوق ــاوره، مب ــا يس ــح مب التري

ــن  ــد، م ــه التحدي ــى وج ــة، ع ــا الديكتاتوري ــانية. انه ــر انس ــق واك اعم

القــت بهــذه القــاذورات. اعتقــد لــو ان مجتمــع واثــق مــن نفســه، 

وعــى وجــه الخصــوص، قــد وزََّع الســلطة السياســية بــن الجاهــر 

بحــٍد اليســتطيع معــه امــرؤ مــا انتــزاع الســلطة السياســية والتأثــر 

عــى مســار الســلطة السياســية عــرب املؤامــرة، االنقــاب، التفجــر، 

ــر هــؤالء عــن نظراتهــم  االرهــاب والعنــف، عندهــا اليتعــدى تعب

ســوى رفــع وعــي املجتمــع  طاملــا انــه ســيصبح امــرا ممكنــاً ان تبــن 

ألطفــال املــدارس بانــه، وعــى النقيــض مــن االفــكار الرشــيدة، فــان 

هنــاك انــاس يفكــرون بتلــك الطريقــة. اعتقــد ان هــذه الجاعــات 

ســتتهمش وســتكون مبعــث للســخرية. وحتــى يف يومنــا هــذا ايضــاً، 

انهــا معزولــة كأفــكار واعتقــاد. انهــا ابقــت نفســها بالســلطة عــرب 

ــة  ــن جه ــازر م ــاب واملج ــد، االره ــرب التهدي ــة، وع ــن جه ــال م امل

اخــرى. زد عــى ذلــك، ان املنافــذ الحقيقيــة للتعبــر موصــدة امــام 

ــو ان بوســعك تشــكيل واالنخــراط يف  ــرق االوســط. ل جاهــر ال

ــوية  ــات النس ــات واملنظ ــراكية، النقاب ــية واالش ــزاب املاركس االح

ــد  ــب اح ــن يذه ــراق، ل ــوريا والع ــر، س ــعودية، م ــران، الس يف اي

ــة  ــى االنظم ــخطه ع ــن س ــر ع ــامية للتعب ــة اس ــام لجاع لانض

الديكتاتوريــة لعــره. ان الجاهــر تذهــب لانخــراط يف منظــات 

تعــي مــن شــأنها وكرامتهــا. اعتقــد ان الحريــة هــي الــرد. اين ضــد القمــع، 

ولكنــي مــع االعتقــال واملحاســبة القانونيــة ألي امــرئ  يهدد امــن الجاهر 

وســامتها الروحيــة والبدنيــة، وبالطبــع ان االســامين خــرباء وضليعــن يف 

ــورا  ــدأ ف ــة. اين ألشــك ان احــد سيشــكل منظمــة اســامية ليب هــذه املهن

باالنهــاك بإرهــاب االطفــال واخافتهــم. يجــب ان تكــون هناك مؤسســات، 

تدافــع عــن حقــوق املواطنــن مــن تطــاول هــذه الجاعــات ومتنعهــا مــن 

ــر عــن ارائهــا يف نطــاق  ــو تبغــي التعب ــام بأعــال غــر مروعــة.  ل القي

االطــار القانــوين للبلــد، يجــب ان تكــون حــرة للقيــام بذلــك برايــي. رغــم 

ــم التــي ارتكبهــا اســافها، يجــب ان تكــون حــرة للتعبــر عــا  كل الجرائ

ــه الحــق  ــَد ل ــد. ان اي امــرء ُولِ تبغــي. انــه حــق مســلم للمــرء مــا ان ول

يف التعبــر عــن آرائــه. برايــي، ليــس بوســع اي دولــة ســلب هــذا الحــق

ستكون إيران ميدان لهجوم عظيم مناهض لإلسالم!
لقاء مع منصور حكمت ) الجزء الثاين(
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ــراه يف الحــروب وعــدم  ــة ورشق اســيا  ون ــكا الجنوبي ــة وامري االفريقي

ــرق األوســط، العــراق وســورية واليمــن  االســتقرار الســيايس دول ال

وليبيــا واالنقابــات العســكرية يف افريقيــا والحصــار االقتصــادي عــى 

ــا …  ــالية وكوب ــا الش ــا وكوري ــران وفنزوي ــل اي ــدان مث ــض البل بع

ــن  ــة يف ميادي ــة الربجوازي ــه الطبق ــة ان تواج ــة العامل ــاول الطبق وتح

ــة يقــوم العــال  ــدول األوروبي ــرة يف العــامل بطــرق مختلفــة. يف ال كث

ــك  ــادة األجــور وكذل ــاع األســعار والتضخــم وزي بتظاهــرات ضــد ارتف

بالضغــط عــى حكوماتهــم بعــدم الدعــم العســكري واالقتصــادي 

لحــرب األوكرانيــة وألتــي تؤثــر مبــارشة عــى مســتوى معيشــتهم، ويف 

ايــران فتحــت قضيــة قتــل مهســا امينــي البــاب أمــام الجاهــر النــزول 

اىل الشــارع مــن النســاء والعــال والفقــراء بالضــد مــن الطغمــة 

الحاكمــة والتــي تســبب يف فقــر الجاهــر بشــكل دراماتيــي … ويف 

ــة  ــارة ضعيف ــة وت ــارة قوي ــة ت ــات الجاهري ــرى االحتجاج ــراق ن الع

ــة  ــاوية وخاص ــة واملأس ــاع املزري ــن األوض ــد م ــتمرة بالض ــن مس ولك

ــل…  ــن العم ــة ع ــبابية والعاطل ــئة والش ــة الناش ــة العامل ــن الطبق ب

الحــل الواقعــي يكمــن يف الحــل العــايل. ان النظــام الرأســايل ال ميكــن 

اصاحــه، وامنــا يجــب عليــه أن يرحــل. وان رحيــل هــذا النظــام يتوقف 

عــى اســتعدادات الطبقة العاملــة للمواجهة الطبقيــة يف كل ميدان من 

مياديــن الحيــاة. وان امليــدان االقتصــادي هــو واحــد مــن اهــم مياديــن 

الــراع ولكــن املواجهــة السياســية كصــف مســتقل وكطبقــة مســلحة 

ــي  ــدان الرئي ــو املي ــي ه ــيايس املارك ــا الس ــي وافقه ــا الطبق بحزبه

والحاســم إلنهــاء كل االزمــات االقتصاديــة والسياســية للنظام الرأســايل 

ــة. ــة طبقي ــتغال وعبودي ــا اس ــل ب ــامل افض ــر، ع ــل اخ ــة عام وإقام

أين يكمن أصل األوضاع العالمية ...
عادل أحمد

لقــد كان الهــدف  مــن تنظيــم بطولــة كاس العــامل، هــو تلميــع 

ــذر  ــن أق ــٍد م ــة لواح ــاء الرعي ــطوي وإعط ــرو وس ــام ق ــورة نظ ص

ــة.   ــة ورجعي ــة وأكرهــا قمعــا واســتغاال وعنري األنظمــة الربجوازي

ــجيع  ــن تش ــة، مل يك ــم البطول ــن تنظي ــا م ــر وقادته ــدف قط ان ه

الرياضــة، بــل كانــت أغــراض اقتصاديــة وسياســية ســنأيت عــى ذكرها. 

 

مأساة العامل املهاجرين يف قطر!

يف الوقــت الــذي بالــكاد يفــوق عــدد ســكان قطــر ٣ مايــن، يقــوم 

هــذا البلــد الصحــراوي الصغــر باســتضافة مئــات االالف مــن العــال 

ــارش  ــر مب ــارش او غ ــكل مب ــون بش ــم يعمل ــر منه ــن والكث املهاجري

ــن  ــكلون ٩٥% م ــم يش ــامل وه ــة كاس الع ــة ببطول ــال متعلق يف اع

ــامل.  ــكأس الع ــة ب ــاريع املتعلق ــل يف مش ــي تعم ــة الت ــوة العامل الق

ــة يف  ــون وظيف ــت ١.٥ ملي ــد خلق ــامل ق ــة الع ــان بطول ــد ب اذ يعتق

قطــر، اغلبهــا متــأل بالعــال املهاجريــن. ان الوظائــف املرتبطــة 

ــف  ــمل وظائ ــل تش ــاء ب ــى البن ــرة ع ــت مقت ــامل ليس ــكاس الع ب

مثــل التكــي وعمــل املطاعــم والخدمــات األخــرى. ان التعامــل مــع 

العــال املهاجريــن والوضــع املــزرى الــذي ميــرون بــه فعــا يرتقي اىل 

العبوديــة املعــارصة.  ان مشــاكل العــال تبــدأ يف البلــدان التــي يأتون 

منهــا. اذ تســتخدم قطــر وكاء التوظيــف ألقنــاع العــال عــى الســفر 

اىل قطــر، ويطالــب هــؤالء الــوكاء الذيــن يوعــدون العــال بأجــور 

عاليــة، مببالــغ طائلــة قــد تصــل اىل ٧000 دوالر، وهــو املبلــغ الــذي 

يقــوم العــال باســتدانته مــن عوائلهــم واقاربهــم واصدقائهــم. فمثــا 

ان املبلــغ التــي تطالــب بــه وكاالت التوظيــف يف النيبــال وبنغــادش 

ــاج العامــل ان  مثــا يبلــغ يف املتوســط 4000 دوالر وهــو مبلــغ يحت

يعمــل يف قطــر عــى االقــل ملــدة ســنة يك يتمكــن مــن دفعــه، هــذا 

اذ مــرت كل األمــور عــى مــا يــرام. وعندمــا يصــل العامــل اىل قطــر 

ــح  ــه مبن ــة مبوجب ــوم الدول ــام تق ــو نظ ــة وه ــام الكفال ــع لنظ يخض

رخــص الكفالــة اىل املواطنــن القطريــن لتوريــد العــال مــن الخــارج، 

ومــن خالهــا يتحكــم الكفيــل بالعامــل بشــكل كامــل ويســيطر عــى 

حياتــه اذ يقــوم مبصــادرة جــواز ســفر العامــل مــا مينعــه مــن العودة 

ــاعات  ــل، س ــوع العم ــرار ن ــق يف إق ــل الح ــون للكفي ــده، ويك اىل بل

العمــل، مــكان اإلقامــة الــخ وميكــن للكفيــل مــن ســحب الكفالــة يف 

أي وقــت مــا يجعــل العامــل يف وضــع غــر قانــوين و بــدون أوراق.

 ان املواطــن القطــري وليســت الحكومــة هــو الــذي يتحكــم بالعامــل. 

ــر  ــال تغ ــق للع ــذا ال يح ــل، ل ــط بالعم ــة مرتب ــق اإلقام ــا ان ح مب

الوظيفــة. عندمــا  يصــل العــال اىل قطــر يجــدون مــرارا بــان عليهــم 

أداء اعــال هــي غــر االعــال التــي وعــدوا بهــا، و اغلبهــم يعملــون 

ــوم يف  ــاعة يف الي ــن ١8 س ــر م ــون ألك ــا تك ــة أحيان ــاعات طويل لس

ــة وبــدون إجــازة حتــى  درجــات حــرارة قــد تفــوق ٥0 درجــة مئوي

مــن يــوم واحــد يف الســنة، مقابــل أجــور قليلــة جــدا واحيانــا يحرمون 

مــن الرواتــب ألشــهر عديــدة، يتعرضــون للــرضب مــن أصحــاب 

ــدن  ــكرات او م ــكانهم  يف معس ــم اس ــة، ويت ــوى األمني ــل والق العم

ــن  ــرك ب ــث يش ــة، حي ــر صحي ــروف غ ــراء يف ظ ــح يف الصح الصفي

ــة الواحــدة وينامــون يف ارسة مــن طابقــن، يف  ٧-١0 عــال يف الغرف

امــكان تفتقــد اىل ابســط رشوط الصحيــة مــن مــاء الصالــح للــرب، 

ــد والغــذاء الصحــي ووســائل االســتجام. يقاســون كل هــذه  والتربي

الظــروف دون وجــود ان يكــون لهــم أي منفــذ لاعراض او الشــكوى.

 ولهــذا ميكــن القــول ان أوضــاع العــال املهاجريــن هــو نــوع 

الكفالــة  بنظــام  العمــل  ابطــال  تــم   ٢0٢0 يف  العبوديــة.  مــن 

ولكــن  الشــهر  يف  دوالر   ٢٧٥ ب  لألجــر  األدىن  الحــد  واعتمــد 

األحيــان.  اغلــب  يف  تطبيقهــا  يتــم  ال  اإلصاحــات«   « هــذه 

 

ــد  ــل الهن ــات فقــرة مــن دول مث ــب العــال هــم مــن خلفي ان اغل

وباكســتان وبنغــادش ومــر والفلبــن والنيبــال وكينيــا. حســب 

ــر ٢0٢١  ــد فرباي ــن ٢0١0  لح ــوىف م ــان، ت ــه ذي غاردي ــق أجرت تحقي

اكــر مــن ٦٥00 عامــل مهاجــر يف قطــر، مــن الهنــد وباكســتان 

ونيبــال وبنغــادش وســريانكا وهــذا ميثــل متوســط ١٢ حالــة وفــاة 

ــدان املذكــورة أعــاه كل أســبوع. ــك البل ــن مــن تل للعــال املهاجري

 وهــذه األرقــام جمعــت مــن ســجات حفنــة مــن الــدول التــي هــي 

ــا.  ــن وكيني ــل الفلب ــن دول مث ــرة وال تتضم ــة املهاج ــدر العال مص

ــان الرقــم الحقيقــي هــو حــوايل ١٥000 عامــل  ــن ب ويعتقــد الكثري

ــق يف هــذه  ــم التحقي ــدة. اليت وهــم يف الســن الشــباب وبصحــة جي

الوفيــات بــل تســجل كوفيــات مفاجئــة وألســباب غــر معروفــة 

ــى  ــر كاريث ع ــات تأث ــذه الوفي ــت له ــد كان ــة. لق ــباب طبيعي او ألس

ــل، اذ يســافر العــال االالف الكيلومــرات لتأمــن  ــاة االف العوائ حي

املعيشــة لعوائلهــم ويف النهايــة ميوتــون نتيجــة ظــروف قاســية خــارج 

تحمــل االنســان. يجــب التأكيــد ان كل هــذه التجــاوزات كانــت 

لحــد ٢0٢0 مدعومــة بالقانــون، ولكــن منــذ » إصاحــات« ٢0٢0 

ــا. ــزام به ــدم االلت ــة لع ــة وطريق ــة طريق ــل مئ ــاب العم ــد أصح يج

ان الفيفــا التــي متــأل الدنيــا صعيقــا حــول »اللعبــة الجميلــة« 

تغــض  الشــعوب«  بــن  و«التقريــب  الجميــع«  لعبــة  و« 

العــال.  بحــق  الوحشــية  التجــاوزات  هــذه  عــن  النظــر 

اذ حســب املواثيــق، يجــب ان تلتــزم الفيفــا بقــرارات األمــم املتحــدة 

ــا  ــر قراراته ــب ان ال تؤث ــال ويج ــان والع ــوق االنس ــة بحق املتعلق

ــذي  ــن كل ال ــان، ولك ــوق االنس ــى حق ــلبي ع ــكل س ــلوكها بش وس

نســمعه عــن املســؤولن يف الفيفــا هــو ان هنــاك تقــدم تحققــه قطــر.

بطولة قطر 2022، بطولة الفساد
توما حميد


