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التتمة ص2

بــدأت  العراقيــة،  املحليــة  العملــة  قيمــة 

رصف  ســعر  امــام  التدريجــي  باالنخفــاض 

ــة  ــل حكوم ــك يف ظ ــي، وكل ذل ــدوالر األمري ال

االنخفــاض  وادى  الســوداين،  شــياع  محمــد 

املــواد  األســعار وخاصــة  ارتفــاع  اىل  املذكــور 

الغذائيــة، حيــث وصــل ســعر رصف الــدوالر 

امــام الدينــار العراقــي اكــر مــن ١٦٥ الــف دينــار لحــد كتابــة هــذا املقــال. 

ــس هــذا  ــة الســوداين تغــض الطــرف عــا يحــدث يف األســواق، ولي حكوم

فحســب، بــل انهــا تتلــذذ وتســتمع بســاع اخبــار وترسيبــات، بــأن ســبب 

ارتفــاع ســعر رصف الــدوالر هــو تهريب العملــة إىل ايران، وتحميــل االحزاب 

واملليشــيات اإلســامية املواليــة إليــران مســؤولية ذلــك، وليــس هذا فحســب 

ــرة،  ــدم يف الب ــرة الق ــج لك ــة الخلي ــمية بطول ــوداين، تس ــتغل الس ــل اس ب

ب«الخليــج العــريب«، وأكــد مــا قالــه يف مقابلــة مــع قنــاة )دويتشــه فيلــه( 

التابعــة للحكومــة األملانيــة )DW( عــى تســمية الخليــج بالعــريب، ردا عــى 

غضــب املســؤولن اإليرانيــن عى تلك التســمية ودفاعهم عــى أن الخليج هو 

»فــاريس«، نقــول خدمــت تريحــات الســوداين عــى تقويــة وتأكيــد األوهام 

يف املجتمــع بــأن ســبب انخفــاض قيمــة العملــة املحليــة العراقيــة )الدينــار( 

هــو تهريبهــا اىل ايــران، وليــس مــرده السياســة النقديــة لحكومــة الســوداين 

التــي نرشحهــا هنــا، التــي تحــاول التنصــل منهــا والتعميــة عليهــا وطمــس 

املاهيــة الحقيقــة املعاديــة ملصالــح الغالبيــة املرحومــة مــن جاهــر العراق. 

ــراين هــو االخــر  ــه، ان االعــام املعــادي للنفــوذ اإلي ــد مــن التنوي طبعــا الب

روج لتلــك الفكــرة او الوهــم، ســواًء بشــكل مقــاالت او تريحــات او 

تقاريــر عــن عمليــات تهريــب العملــة او مثلــا جــاء يف برنامــج )كام 

نديــم( الــذي يعــرض مــن يــوم االثنن-الخميــس يف الســاعة الحاديــة 

ــت بنفــس االتجــاه،  ــي ذهب ــة(، الت ــوز العربي ــا عــى )ســكاي ني عــرشة لي

ســواًء لتقويــة النزعــة املعاديــة للنفــوذ اإليــراين يف العــراق واملنطقــة 

لحكومــة  النقديــة  السياســة  حقيقــة  لطمــس  متقصــد،  بشــكل  او 

الســوداين املتطابقــة مــع السياســات املاليــة لصنــدوق النقــد الــدويل.

والحــق يقــال، ان قصــة التهريــب اىل ايــران مــن قبــل املليشــيات واألحــزاب 

اإلســامية املواليــة إليــران، ال تنحــر يف حــدود تهريــب العملــة، بــل يتعدى 

اىل تهريــب منظــم للنفــط اىل ايــران، وهناك أيضــا ارصفة للتحميــل والتفريغ 

يف موانــئ البــرة مقســمة عــى املليشــيات واألحزاب اإلســامية يف الســلطة، 

حيــث تذهــب نســبة مــن األمــوال املســتحصلة منهــا إىل ايــران، وعــاوة عى 

ــا نفــس األحــزاب واملليشــيات،  ــة تســيطر عليه ــاط الحدودي ــك، أن النق ذل

وأيضــا يذهــب قســم مــن أمــوال التعريفــة الكمركيــة التــي تقــدر بأربعــة 

حول تصاعد خطر الحرب في أوكرانيا على 
البشرية؟

 توما حميد 
قضية المرأة من زاوية التقاليد المختلفة

 ريبوار احمد

الصفحة الثالثة الصفحة الثانية

ــِض  ــي مل مي ــوداين ــــ الت ــة الس ــيء حكوم ــذ مج من

عــى تشــكيلها اىل اآلن ســوى اقــل مــن أربعــة اشــهرــ 

وقيمــة الدينــار العراقي بــدأت باالنخفــاض التدريجي 

يف األســواق، وقــد انعكــس ذلــك مــن خــال االرتفــاع 

الجنوين بأســعار جميع الســلع وخاصــة الغذائية منها. 

ــة  ــداد لسياس ــو امت ــة ه ــة املحلي ــاض العمل ان انخف

الورقــة البيضــاء املعاديــة للجاهــر، والتــي رشعتهــا 

حكومــة الكاظمــي، تنفيــذا لسياســة صنــدوق النقــد 

بهــا حكومــة  لتتمســك  الــدويل،  والبنــك  الــدويل 

الســوداين التي أرصت أن متيض يف ذات السياســة، عى 

أنَّ مــا يقــال بــأنَّ الســبب الرئيــي النخفــاض قيمــة 

الدينــار العراقــي، هــو نتيجــة لعملية تهريــب الدوالر 

مــن الســوق العراقيــة اىل ايــران وتركيــا وســوريا، هــو 

ــة  ــة وكاذب ــة منافق ــي محاول ــة، وه ــن الصح ــاٍر ع ع

وخادعــة، لحجــب الحقيقة البشــعة للسياســة النقدية 

العــراق. لجاهــر  املعاديــة  الســوداين  لحكومــة 

ان تهريــب الــدوالر والنفــط واموال الكــارك واملوانئ 

اىل ايــران بشــكل خــاص مــن قبــل األحــزاب اإلســامية 

واملليشــيات التابعــة لهــا، مل يتوقــف يوما منــذ احتال 

العــراق عــام ٢٠٠٣، أي مــا يقــارب عقدين مــن الزمن، 

ومل نشــهد تدهــور القيمــة الرشائيــة للدينــار العراقــي 

اال يف عهــد حكومــة الكاظمــي وبعدها الســوداين التي 

ــن.  ــة ترشي ــري انتفاض ــم متظاه ــى جاج ــا ع نصبت

ــاف  ــي إضع ــة تعن ــة املحلي ــة العمل ــض قيم ان تخفي

القــدرة الرشائيــة للعــال واملوظفــن والكادحــن، 

وزيــادة معانــاة املايــن مــن العاطلــن عــن العمــل، 

ــل  ــة لنق ــة نقدي ــاً سياس ــّد أيض ــض يُع ــذا التخفي وه

الرأســايل  للنظــام  العامليــة  االقتصاديــة  االزمــة 

ــا  ــه ووضعه ــزء من ــراق ج ــر الع ــذي يعت ــي ال العامل

ــن  ــة، وم ــن جه ــن م ــال والكادح ــل الع ــى كاه ع

الســوق  لفتــح  محاولــة  تعتــر  أخــرى  جهــة 

العامليــة. الرأســالية  بالســوق  وربطهــا  العراقيــة 

املوظفــن  جيــش  أنَّ  نــرى  ذلــك  مقابــل  ويف 

الخاصــة  املناصــب  أصحــاب  مــن  البروقراطيــن 

الرملــان  وأعضــاء  والــوزراء  العامــن  واملــدراء 

ــن  ــات املاي وحاشــيتهم ومستشــاريهم يتقاضــون مئ

مــن الدنانــر، دون أن يتأثــروا بتلــك السياســة النقدية 

التــي تنتهجهــا الحكومــة، باإلضافــة اىل مــا يتقاضــوه 

ــات الفســاد املنظمــة والرسقــات والنهــب  مــن عملي

ــار. ــة الدين ــاض قيم ــم بانخف ــع تأثره ــا مين ــذا م وه

ان حكومــة الســوداين تســتفيد مــن هــذه السياســة 

النقدية، بتســويق نفســها بأنَّها ماضية يف حل مشــكلة 

ــن  ــن الخريج ــة االف م ــف بضع ــر توظي ــة ع البطال

يف املجــاالت املختلفــة يف الوقــت الــذي ال تلتفــت 

ــم  ــدر عدده ــن يق ــن الذي ــوع العاطل ــه اىل مجم في

بأكــر مــن ١٢ مليــون عاطــل عــن العمــل، وإنَّ هــذه 

الحكومــة ســتدفع رواتــب ومعاشــات املزمــع تعيينهم 

مــن فتــات أمــوال املوازنــة، حيــث تحصــل عليــه عــن 

طريــق تخفيــض العملــة املحلية أمام الــدوالر، يف حن 

هــي تبيــع النفــط بأســعار عاليــة وبالــدوالر األمريي. 

يــا جاهــر العــراق.. إنَّ إيقــاف نزيــف العملــة 

تفاقــم  أدى  والــذي  العراقــي(  )الدينــار  املحليــة 

األزمــة  تحميــل  وإيقــاف  املعيشــية،  األوضــاع 

االقتصاديــة عــى كاهلنــا، يــأيت فقــط بالوقــوف بوجــه 

ــدويل  ــد ال ــدوق النق ــة لصن كل السياســات االقتصادي

واملؤسســات املاليــة الرأســالية، الــذي ال يــأيت إال 

عــن طريــق تفعيــل الســخط والغضــب الــذي ينتابنــا، 

وتحويلــه اىل احتجاجــات واســعة ضد هــذه الحكومة.

إنَّ العملــة املحليــة ميكــن أن تعــود اىل ســابقاتها 

ــر فــرص  وتحســن الوضــع املعيــي للجاهــر وتوف

العمــل لــكل العاطلــن عــن العمــل او منحهــم ضــان 

ــاك مــن  ــا وجــدت هــذه الحكومــة هن ــة، اذا م بطال

يقــف بوجههــا، ويف نفــس الوقــت، ال ميكــن التعويــل 

ــلم  ــل تس ــوداين قب ــة للس ــات املنافق ــى التريح ع

لرئاســة الــوزراء بقطــع الوعــود يف رفــع قيمــة الدينار، 

ــد  ــي تزاي ــادة املليشــيات الت ــي وق ــب املال وال أكاذي

يف ســوق النخاســة اإلعاميــة، ألنَّ هــذه السياســة 

املخادعــة لحكومــة الســوداين املدعومــة مــن كل 

وقوميهــا،  بإســاميها  السياســية  العمليــة  اطــراف 

ــع  ــى متت ــي ع ــل مبن ــتقبل افض ــف أنَّ أي مس تكش

جاهــر العــراق باألمــن والرفــاه واملســاواة لــن 

ــية. ــا السياس ــة وأطرافه ــذه الحكوم ــل ه ــم يف ظ يت

الحزب الشيوعي العاميل العراقي
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مليــار دوالر ســنويا املفروضــة عــى الســلع اىل ايــران.

 أي ان تلــك املليشــيات واحزابهــا، تهــرب كل مقــدرات 

املجتمــع العراقــي اىل ايــران خــال كل تلــك الســنوات، يف 

ــيات  ــامية واملليش ــزاب اإلس ــادة األح ــل ق ــا، تحص مقابله

عــى امتيــازات سياســية  وحصانــة امنيــة ودبلوماســية مــن 

النظــام اإلســامي الحاكــم يف ايــران، ويجــدر بالذكــر كانــت 

حصــة قاســم ســلياين رئيــس عمليــات فيلــق القــدس الذي 

اغتالتــه القــوات االمريكيــة قبــل عامــن من النفــط العراقي 

٢٠٠ الــف برميــل يوميــا، ومــع كل هذه الرسقــات وعمليات 

النهــب والتهريــب، مل تضعــف مــن قيمــة الدينــار العراقــي 

بالــذي حــدده البنك املركــزي ب ١١٦ الف دينــار مقابل كل 

١٠٠ دوالر امريــي، يف مــزاد عملــة البنــك املركــزي العراقي.

 صحيــح ان عمليــات تهريــب العملــة تؤثــر بشــكل او بأخر 

عى ســوق تــداول العمــات، ولكن يكون محــدودا وطفيفا، 

وليــس مــن شــأنه ترك اثــار كبرة عــى مجمل ارتفاع أســعار 

الســلع والتأثــر عــى األســواق مثلــا نــراه اليوم يف األســواق 

العراقيــة، وهــذا ال يعنــي أيضــا إنــه ال يؤثــر عــى االقتصــاد 

ولكنــه كتحصيــل حاصــل. أي ان عمليــات تهريــب العملــة 

موجــودة يف كل بلــد، بيــد أنهــا تــراوح يف كميتهــا حســب 

ــا يحــدث يف العــراق. ــا مثل ــة أو مــن عدمه وجــود الدول

ــس  ــران لي ــراق اىل اي ــن الع ــدوالر م ــب ال ــه ان تهري وعلي

جديــدا، فمنذ تســليم العراق اىل األحزاب اإلســامية املوالية 

إليــران وبفضــل االحتــال األمريــي، أي منــذ تشــكيل اول 

حكومــة وهــي حكومــة إبراهيــم الجعفــري يف عــام ٢٠٠٥، 

والــدوالر يهــرب بشــكل منظــم اىل ايــران، وبعــد ذلــك تــم 

ــة  ــوك واملصــارف التابع ــر إنشــاء البن ــب ع ــم التهري تنظي

للمليشــيات واألحــزاب اإلســامية، ومــع هــذا وخــال عقــد 

ــام ٢٠٠٥-٢٠٢٠ ظــل ســعر رصف ١٠٠  ــن ع ونصــف أي ب

ــار يف االســواق، وكان مــن  ــف دين ــدوالر يســاوي ١٢٠ أل ال

ــار  ــل الدين ــدوالر مقاب ــعر رصف ال ــل أي س ــرر ان يص املق

العراقــي  يف عهــد باقــر صــوالغ الــذي شــغل منصــب وزيــر 

ــار. ــف دين ــة إىل  ١٠٠ أل ــي الثاني ــة املال ــة يف حكوم املالي

بشــكل اخــر نقــول، كان ومــا زال يجــري تهريــب العملــة 

وحتــى  ســنوات،  منــذ  وســاق  قــدم  عــى  ايــران،  اىل 

دوالر   ٣٠ دون  اىل  النفــط  أســعار  انخفــاض  ظــل  يف 

ــادي،  ــة العب ــد حكوم ــة يف عه ــواق العاملي ــل يف األس للرمي

العــراق عــام  ثلــث مســاحة  وســيطرت داعــش عــى 

٢٠١٤، وتســليم خزانــة خاليــة مــن األمــوال مــن قبــل 

حكومــة املالــي اىل ســلفها حكومــة العبــادي، وإعــان 

سياســة التقشــف مــن قبــل االخــرة، مل يتغــر ســعر رصف 

كان  االن، حيــث  نشــهده  كــا  الدينــار  امــام  الــدوالر 

ــة  ــزي بقيم ــك املرك ــة للبن ــزاد العمل ــاع ١٠٠ دوالر يف م يب

ــف. ــار، ويصــل اىل الســوق بســعر ١٢٠ ال ــف بدين ١١٦ ال

يف حــن اســتلمت حكومــة الســوداين ميزانيــة بقيمــة ١١٥ 

مليــار دوالر وهــي مــن عوائــد مبيعــات النفــط لعــام 

٢٠٢٢، ومــع كل هــذا نجــد تدهــور القــدرة الرشائيــة 

ــة. ــة املحلي ــة العمل ــاض قيم ــل انخف ــي بفع ــرد العراق للف

الرنامــج االقتصــادي لحكومة الســوداين، هو امتــداد لرنامج 

حكومــة الكاظمــي، ويتلخــص بتحميــل األزمــة االقتصاديــة 

العامليــة واملحليــة عــى كاهــل العــال واملوظفــن، والجدير 

بالذكــر مبــوازاة الرنامــج االقتصــادي، ســنت الحكومة قانون 

٦٢ ملجلــس الــوزراء مبنــع الحريــات التنظيميــة يف صفــوف 

العــال، وعــدم االعــراف بأيــة منظمــة عاليــة مســتقلة، 

ــام  ــاد الع ــو االتح ــة وه ــوايل للحكوم ــوى باالتحــاد امل س

لنقابــات عــال العــراق التــي يقبــع رئيســه يف الســجن وهو 

ــة،  ــات الفســاد والرسق ــار الصــدري بســبب عملي ــن التي م

ــع  ــر التجوي ــة ع ــة الســوداين ماضي ــدل ان حكوم وهــذا ي

ــادي. ــا االقتص ــر برنامجه ــات متري ــع الحري ــار وقم واإلفق

وهكــذا يتناغــم بانســجام تــام مواقــف القــوى الترشيعيــة 

ــار،  ــة وامليليشــياتية، تجــاه تخفيــض قيمــة الدين والتنفيذي

فرئيــس الرملــان العراقــي محمــد الحلبــويس رفــض طلــب 

مــن قبــل خمســن نائبــا بعقــد اجتــاع للرملــان ملناقشــة 

انخفــاض العملــة املحليــة، كــا ان الســوداين عقــد اجتــاع 

ــزي ومل يتطــرق  ــك املرك ــع مســؤويل البن ــل اســبوعن م قب

ــول  ــوع ح ــاع أي موض ــال االجت ــدول اع ــدرج يف ج او ي

انخفــاض العملــة املحليــة، ومبــوازاة ذلــك أدىل هــادي 

العامــري بتريحــات مائيــة وليــس ناريــة، بأنــه وجاعتــه 

عليهــم مقاومــة االســتعار يف رده عــى انخفــاض العملــة، 

ــف بـــ  ــا يوص ــل م ــي أق ــة الت ــاهد املرسحي ــل مش لتكتم

الهزليــة الســمجة، بــن املمثلــن البارزيــن، رئيــس الرملــان 

ورئيــس الحكومــة وأبــرز زعــاء املليشــيات اإلســامية 

ــوداين،  ــة الس ــية لحكوم ــة الرئيس ــران والداعم ــة إلي املوالي

لطمــس حقيقــة السياســة النقدية التــي تنتهجهــا الحكومة.

*****

ان االزمــة االقتصاديــة للنظــام الرأســايل العاملــي تعصــف 

بجميــع الــدول، وان العــراق مل يقفــز مــن املريــخ يك يكــون 

بعيــدا عــن تلــك االزمــة، أي ان العــراق جــزء مــن النظــام 

الرأســايل العاملــي الــذي ميــر بأزمــة خانقــة، ويضــاف 

اإلســام  السياســية وخاصــة  األطــراف  أن جميــع  اليــه 

الســيايس الشــيعي الحاكــم مرعوبــة مــن الشــارع، وخاصــة، 

ــك ليــس  ــر، لذل ــرة مــع انتفاضــة أكتوب ــة مري ــا تجرب لديه

ــا اال مبحــاوالت امتصــاص نقمــة العــال واملوظفــن  امامه

والكادحــن والعاطلــن عــن العمــل وكســب عامــل الوقــت، 

ــاح  ــد اجتي ــراق بع ــة تجــد نفســها محــارصة يف الع وخاص

الغضــب الشــعبي املــدن اإليرانيــة، وهــي أي قــوى اإلســام 

ــى  ــتوي ع ــب يس ــك الغض ــا، ذل ــأم عينه ــرى ب ــيايس ت الس

ــع نظــام  ــورة تقل ــدا اىل ث ــدا روي ــة لتتحــول روي ــار هادئ ن

املــايل مــن جــذوره ورميــه يف مزبلــة التاريــخ، وان الطبقــة 

الحاكمــة يف العــراق تــدرك هــذه الحقيقــة، فهــي تلجــأ عــر 

االســتفادة مــن تخفيــض العملــة املحليــة أمــام ســعر رصف 

ــق  ــط، بتحقي ــات النف ــن مبيع ــاه م ــذي تتقاض ــدوالر ال ال

بعــض املطالــب الســطحية التــي ســنأيت عــى ذكرهــا.

والبــد مــن التنويــه، أن انخفــاض قيمــة الدينــار امــام 

ــة  ــدرة الرشائي ــاض الق ــدوالر، أدى اىل انخف ــعر رصف ال س

للمعاشــات والرواتــب بنســبة تصــل اىل ٢٥٪، هــذا ناهيــك 

ــدوالر،  ــاع أســعار الســلع بســبب ســعر رصف ال ــن ارتف ع

ــك النســبة، ويضــاف أيضــا أن نســبة  حيــث يضــاف اىل تل

التضخــم الحاصــل يف الســوق الرأســالية العامليــة، لتصــل 

تآكل املعاشــات والرواتب واألجور اىل نســبة تصل ٤٠-٥٠٪.

ال ميكــن انــكار حقيقيــة 

بــأن الحــرب يف أوكرانيــا 

ــة بــن  هــي حــرب بالوكال

روســيا مــن جهــة والناتــو 

ــم  ــرى، رغ ــة أخ ــن جه م

األوكرانيــة  األرايض  ان 

هــي ســاحة هــذه الحــرب 

ــي  ــكل رئي ــة بش ــية واالوكراني ــة الروس ــة العامل والطبق

ــا. ــن بدمائه ــع الثم ــي تدف ــي الت ه

 

االوكــراين،  الدفــاع  الحقيقيــة وزيــر  اكــد هــذه  لقــد 

مؤخــرا  تلفزيونيــة  مقابلــة  يف  ريزنيكــوف،  اوليكــي 

اليــوم.  الناتــو  مهمــة  ننفــذ  نحــن   « قــال  حيــث 

انهــم اليريقــون دمائهــم. نحــن نريــق دمائنــا. هــذا 

باألســلحة«. بتزويدنــا  مطالبــون  انهــم  الســبب  هــو 

ــو(،  ــي )النات ــال األطل ــف ش ــام لحل ــن الع ــال األم وق

ينــس ســتولتنرغ، » اذا انتــرت روســيا، فلــن تكــون هــذه 

هزميــة ألوكرانيــا فحســب ، بــل لحلــف الناتو أيًضــا«. واكد 

ادم شــيف عضــو مجلــس النــواب األمريــي عــن الحــزب 

الدميقراطــي قبــل ســنوات، أي قبــل بــدء الحــرب » نحــن 

نســاعد أوكرانيــا وأهلهــا لي نحارب روســيا هنــاك بدال من 

محاربتهــا هنــا«. لقــد جــاء كامــه هــذا يف خضــم الحملــة 

الشــعواء التــي شــنها الحــزب الدميقراطــي األمريــي لعــدة 

ســنوات والتــي ادعــت بــان روســيا تدخلــت بشــكل فعــال 

يف االنتخابــات االمريكيــة لعــام ٢٠١٦ وســاعدت عــى 

إيصــال ترامــب اىل الحكــم وتبــن الحقــا بــان هــذا االدعــاء 

كان مجــرد كذبــة ضمــن خطــة لتصعيــد التوتر مع روســيا.   

 

ــن  ــكل م ــرب بش ــادة يف الغ ــن الق ــر م ــد الكث ــا أك  ك

ــة وان  ــرب بالوكال ــي ح ــرب ه ــذه الح ــان ه ــكال ب االش

ــوة. ــا بق ــرط به ــو منخ النات

 

رغــم ان الغــرب يــر بــان الحــرب يف أوكرانيــا هــي حــرب 

ــيا  ــا، اال ان روس ــد اوكراني ــيا ض ــنتها روس ــررة ش ــر م غ

تؤكــد بــان مل يكــن لهــا أي خيــار اخــر. اذ اعتــرت تواجــد 

ــا مل  ــودي عليه ــر وج ــة خط ــى األرايض األوكراني ــو ع النات

يكــن بإمكانهــا القبــول بــه بــاي شــكل مــن االشــكال. لقــد 

داومــت روســيا عــى التأكيــد عــى مخاوفهــا مــن انضــام 

أوكرانيــا اىل الناتــو منــذ ٢٠٠8. ففــي ٢٠٠8 حــذر بوتــن يف 

خطابــه الشــهر يف ميونــخ بــان انضــام أوكرانيــا وجورجيــا 

اىل الناتــو هــو أمــر ال ميكــن لروســيا القبــول بــه.  وكانــت 

ــاوض عــى »  ــت روســيا مــن الغــرب التف ــرة طلب آخــر م

حول تصاعد خطر الحرب في أوكرانيا على البشرية؟
 توما حميد 
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حول تصاعد خطر الحرب في أوكرانيا ...
 توما حميد 

ــا اىل  ــا انضــام أوكراني ــر الروســية« وأهمه الخطــوط الحم

حلــف الناتــو قبــل بــدء الحــرب بأســابيع. لكن رفــض الغرب 

ــا  ــال قيامه ــا يف ح ــل هــدد مبعاقبته ــيا ب التحــدث اىل روس

بــاي تصعيــد وخاصــة مــن خــال حصــار اقتصــادي مدمــر.

 

 يف الحقيقــة قــال وليــام برينــز، ســفر أمريــكا لــدى روســيا 

وهــو خبــر يف شــؤون روســيا يف ٢٠٠8 بــان دعــوة أوكرانيــا 

ــه  ــول ب ــيا القب ــن لروس ــر ال ميك ــو ام ــو ه ــف النات اىل حل

وســيجرها عــى التدخــل العســكري ملنــع هــذا االمــر. 

مــع هــذا دأب الغــرب عــى اســتفزازاته. ففــي ٢٠١٤ دبــر 

الغــرب انقــاب ضــد الرئيــس فيكتــور يانوكوفيتــش وايصــال 

حكومــة ميينيــة تعتمــد عــى املليشــيات النازيــة والفاشــية 

اىل الحكــم، االمــر الــذي دفــع جمهوريتــي لوهانســك 

ودونيســك يف رشق اوكرانيــا التــي يقطنهــا اغلبيــة مــن 

األصــول الروســية يف رشق أوكرانيــا املدعومــة مــن روســيا إىل 

اعــان التمــرد، االمــر الــذي أدى اىل نشــوب رصاع عســكري. 

وعندمــا زج نظــام الحكــم يف كييــف قــوة عســكرية كبــرة 

عمودهــا الفقــري النازيــن الجــدد مــن اجــل اخضــاع هــذه 

ــة  ــات مدعوم ــذه الجمهوري ــيات ه ــت مليش ــة قام املنطق

بقــوة روســية مبحــارصة هــذه القــوة. مــن اجــل منــع إبــادة 

ــا مــن الغــرب التدخــل. لقــد  هــذه القــوة، طلبــت أوكراني

تــم التوصــل اىل اتفاقيــة مينســك ١ يف ٢٠١٤ ومــن ثــم 

ــت  ــي نص ــا والت ــا وأملاني ــة فرنس ــك ٢ برعاي ــة مينس اتفاقي

عــى منــح نــوع مــن الحكــم الــذايت لجمهوريتــي لوهانســك 

ــا الحيــاد وتخــي أوكرانيــا عــن  ودونيســك، وإعــان أوكراني

شــبه جزيــرة القــرم. ولكــن مل تلتــزم أوكرانيــا بهــذه االتفاقية 

ومل يضغــط الغــرب عــى أوكرانيــا مــن اجــل تطبيــق 

االتفاقيــة. واعــرف الغــرب عــى لســان انجيــا مــركل، 

مستشــارة املانيــا الســابقة وفرنســوا هوالنــد، رئيــس فرنســا 

ــام جــدي  يف  ــه مل يكــن الغــرب يومــا مــن األي الســابق بان

تطبيــق هــذه االتفاقيــة بــل كان يهــدف اىل كســب الوقــت 

ــس  ــب مقاي ــة حس ــوات االوكراني ــب الق ــل تدري ــن اج م

الناتــو وقــام بالفعــل بتدريــب بــن ١٠٠-١٥٠ الــف جنــدي 

منــذ ٢٠١٤ وضــخ كميــات هائلــة مــن األســلحة اىل اوكرانيــا.

 

ولكــن بغــض النظــر عــن أســباب بــدء الحــرب والتريــرات 

التــي قُدمــت مــن الطرفــن، مــن الواضــح بــان روســيا تعتــر 

الحــرب يف أوكرانيــا مصريــة بالنســبة لهــا وتعتــر الهزميــة 

خطــر وجــودي عليهــا وهــو امــر ال ميكنهــا القبــول بــه. اذ 

ان هزميــة روســيا يف أوكرانيــا ال يشــكل خطــر عى مســتقبل 

النظــام الحاكــم فحســب، بــل عــى مســتقبل الدولــة 

الروســية وهنــاك مخــاوف جديــة مــن تفتتهــا او عــى 

اقــل تقديــر العــودة اىل وضــع ماثــل لعقــد التســعينيات، 

حيــث شــهد مجتمــع روســيا تراجــع وتقهقــر مرعــب 

يف كل املجــاالت.  وهنــاك الكثــر مــا يدعــم مخــاوف 

ــان  ــريب ب ــر غ ــد او مفك ــن قائ ــر م ــد أك ــث أك ــيا حي روس

ــا  هــدف الغــرب هــو اضعــاف روســيا، وتغــر النظــام فيه

ــا  ــر الحاح ــدف اك ــذا اله ــح ه ــد اصب ــا. وق ــى تفتيته وحت

ــامل  ــروز ع ــكا وب ــادة أمري ــرب بقي ــة الغ ــوط مكان ــع هب م

متعــدد األقطــاب. اذ يعتــر الغــرب هزميــة روســيا خطــوة 

رضوريــة للتفــرد بالصــن ومنــع صعودهــا كقطــب عاملــي.

 

ليســت  هــي  الحقيقــة  يف  أوكرانيــا  هزميــة  ان  رغــم 

ــر  ــات ينظ ــرب ب ــرب، اال ان الغ ــى الغ ــودي ع ــر وج خط

اىل هــذه الهزميــة كخطــر وجــودي. لقــد قــام الغــرب 

بفــرض عــرش حــزم مــن الحصــار االقتصــادي عــى روســيا، 

ــر  ــا التأث ــت له ــان هــذه اإلجــراءات كان ــن ب ــن ال يتب ولك

املرجــو عــى االقتصــاد الــرويس. وقــد اســتمر الغــرب 

ــرة  ــن الذخ ــيا م ــزون روس ــاذ مخ ــى نف ــان ع ــى الره ع

االمــر. هــذا  عــى  دليــل  هنــاك  وليــس  والصواريــخ 

 

 دخلــت أوكرانيــا الحــرب مع روســيا بــآالف الدبابــات وقطع 

ــا يف  ــكرية وخرسته ــات العس ــات واملركب ــة واملدرع املدفعي

األشــهر األوىل مــن الحــرب.  وقــام الغــرب بجمــع كميــات 

هائلــة مــن األســلحة الثقيلــة ســوفيتية الصنــع مــن دبابــات 

ومدفعيــات ومدرعــات املوجــودة ليــس يف مخــازن األســلحة 

ــل حــول العــامل  ــدول الســوفيتية الســابقة فحســب، ب يف ال

وتقدميهــا اىل أوكرانيــا وقــد تــم تدمرهــا. االن أوكرانيــا 

بحاجــة اىل كميــات كبــرة مــن االســلحة الثقيلــة وبــدأ الناتو 

ــيا العســكري  ــر روس ــة. ان ن ــا باألســلحة الغربي بتزويده

ــي تدمــر هــذه االســلحة وفشــل الحصــار االقتصــادي  يعن

الغــرب يف عــزل روســيا عامليــا وهــذا  الغــريب وفشــل 

ســيعني خــروج روســيا كقطــب رأســايل عاملــي وتســارع 

وتــرة هبــوط مكانــة الغــرب بقيــادة أمريــكا. الغــرب 

ــؤدي اىل  ــد ي ــال كخطــر وجــودي ق ــذا االحت ــر اىل ه ينظ

 جعلــت الشــيوعية يف كردســتان 

مــن قضيــة املــرأة قضيــة سياســية 

كبــرة ومهمــة، ومســكت قيــادة 

وســجلت  ملــدة  امليــدان  هــذا 

لهــذه  مهــاً  وتقدمــاً  مكســباً 

ــة. ليــس الحــال هكــذا اآلن  القضي

لألســف. ينبغــي ان يســرد الحــزب 

ــة،  ــاً سياســياً للطبقــة العامل الشــيوعي العــايل، بوصفــه حزب

مــرة أخــرى قيــادة هــذا امليــدان املهــم عــى صعيــد املجتمــع 

ويعيــده ليــد الشــيوعية. إن هــذا امليــدان هو، بصــورة مبارشة، 

عمــل الشــيوعية والنضــال الطبقــي. وبوســع الشــيوعية فقــط 

ان تــرد بصــورة مؤثــرة وجذريــة عــى هــذه القضيــة. ان هــذا 

هــو إطــار ومحــور املوضــوع الــذي اطرحــه يف هــذه املقالــة. 

ــه  ــه ومكان ــه لوقت ــن آذار، إن ــن م ــواب الثام ــى أب ــن ع ونح

أن نــرز هــذه القضيــة ونضعهــا عــى الطاولــة بوصفهــا 

ــون  ــاطه. ان يك ــزب ونش ــال الح ــة  لنض ــن املهم ــد امليادي أح

املؤمتــر الثالــث للحــزب الشــيوعي العــايل الكردســتاين عــى 

األبــواب هــو فرصــة جيــدة للتأكيــد عــى هــذه القضيــة، وأن 

نضــع الخطــوات الازمــة عــى جــدول األعــال بهــذا الصــدد.  

 

إن مجتمــع كردســتان هــو أحــد املجتمعــات التــي بلــغ 

ــى  ــن أق ــن املواطن ــم م ــد قس ــز ض ــرأة والتميي ــاد امل اضطه

مدياتــه. إن مــداه أكــر مــن أن يتــم تعريفــه بتمييــز وظلــم 

ــح  ــر حــداً أصب ــغ األم ــرأة. بل ــوق االنســانية للم وخــرق الحق

فيــه ضحايــا العنــف والربريــة ضــد النســاء اكــر بكثــر مــن 

ضحايــا مجــزرة حلبجــة والقصــف الكيميــاوي. حتــى اذا يتــم 

النظــر اليهــا مــن ناحيــة وحشــية اســلوب العنف، فإنها ليســت 

ــل  ــاوي(. ان القت ــة والكي ــة )حلبج ــك املصيب ــن تل ــل م بأق

واالغتيــال وحتــى رجــم النســاء او اللجــوء القــرسي لانتحــار، 

تلــك الظاهــرة املقــززة  تهــز يوميــاً ضمــر املجتمــع. ان رصاخ 

ــن اجــل النجــدة تصــم اذان املجتمــع،  ــا م واســتغاثة الضحاي

ولكــن دون مســتجيب أو منقــذ. يف الســنوات األخــرة، تتحدث 

ــاد  ــرة بأجس ــي شــبكات املتاج ــن تنام ــام والتقاريــر ع األرق

النســاء، وهــذه يف أوضــاع تبعــث عــى القشــعريرة.  ان هــذه 

الظاهــرة تخطــت كثــراً اضطــرار أنــاس اىل بيــع الجســد مــن 

أجــل تأمــن معيشــتهم. ان شــبكات التجــارة القرسيــة تجــر، 

بخطــط  ودســائس مختلفــة، النســاء الضائعــات وضحايــا 

التمييــز والعنــف للقيــام بهــذا العمــل واملتاجــرة بأجســادهن.    

 

وقبــل ان تظِهــر الشــيوعية نفســها عــى هيئــة حركــة سياســية 

وقــوة  متدخلــة يف امليــدان الســيايس واالجتاعــي، فــان 

ــل  ــال وقت ــى اغتي ــرأةـ وحت ــوع والشــامل للم ــاد املتن االضطه

النســاء  بحجــة الــرشف الســخيفة، حتــى وان كان يجــرح 

ضمــر الكثريــن، ولكــن كان يُنظــر لهــا بوصفهــا ظاهــرة عادية 

وعمــل رضوري. ولهــذا، مل يكــن هنــاك صــوت احتجاجــي 

رصيــح تجاههــا. ولهــذا، وألول مــرة يف تأريــخ هــذا املجتمــع، 

ــة ومواظبــة  تصــدت حركــة الشــيوعية العاليــة صــورة دؤوب

شــامل  نضــال  ونظمــت  خندقــاً  وبنــت  الربريــة،  لهــذه 

ضدهــا. وامتــدادا لهــذا، ومببــادرة الفعالــن الشــيوعين لهــذا 

امليــدان، تأسســت منظمــة املــرأة املســتقلة، ولعبــت دور 

قيــادة الحركــة النســوية الداعيــة للمســاواة. وســجلت تاريخــاً 

مضيئــاً ومرشقــاً. ولهــذا، اندلعــت حــرب سياســية واجتاعيــة 

ــف الحــزب الشــيوعي العــايل يف  ــرأة. ووق ــاد امل ضــد اضطه

الخنــدق الطليعــي لهــذه الحــرب السياســية واالجتاعيــة 

ــد  ــاً اىل طــرف مي ــزل دوره مطلق ــاً. ومل يخت ولعــب دوراً قيادي

يــد العــون او مســاعد يف جبهــة خلفيــة. يف قضيــة املــرأة، مىض 

مليــدان الحــرب ضــد الحــركات االســامية والقوميــة الرجعيــة 

ــد  ــياق، فق ــذا الس ــة. وبه ــم البالي ــد والقي ــن والتقالي والقوان

أبــرز قادتــه وناشــطيه مثــل شــابور عبــد القــادر وقابيــل عادل.

 

ان نضــال الشــيوعية هــذا يف كردســتان، ســواًء بشــكل منظمــة 

جاهريــة بقيــادة الشــيوعين أم بصــورة مبــارشة عــى هيئــة 

حــزب ومنظــات سياســية شــيوعية قبــل ذلــك، أرىس خنــدق 

قــوي للدفــاع عــن حقــوق املــرأة. وجعــل مــن مطلب مســاواة 

ــق  ــاً جاهــراً عــى نطــاق واســع، وضيّ املــرأة والرجــل مطلب

الخنــاق عــى التقاليــد والقــوى الرجعيــة وقتلــة النســاء 

ــرشف  ــد ال ــن تقالي ــطَّ م ــا.  أح ــراً عليه ــاً كب ــارس ضغط وم

ــوى  ــر الق ــرأ أك ــد ال تج ــع. لح ــد واس ــى صعي ــا ع وفضحه

السياســية رجعيــة ان تدافــع بصــورة ســافرة عــن قتــل النســاء 

بالشــكل الشــائع والذيــن يفتخــرون بــه قبــل ذلــك.  ان النضال 

والنشــاط الواســع للشــيوعين يف هــذا امليــدان كان دافعــاً كبراً 

لتنامــي الحركــة النســوية عــى صعيــد واســع. كان الناشــطون 
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ــة  ــاول حكوم ــة، تح ــة املحلي ــض العمل ــة تخفي ــر عملي ع

ــة  ــة، ترضي ــن بحجــر، فمــن جه الســوداين، رضب عصفوري

ــك  ــدويل والبن ــد ال ــدوق النق ــل صن ــة مث ــات املالي املؤسس

الــدويل التــي تطالــب بتخفيــض قيمــة العملــة املحليــة يك 

يصبــح العــراق ســوق مغريــة لاســتثار الرأســايل، وربطــه 

ــذر  ــرى، ت ــة أخ ــن جه ــة، وم ــالية العاملي ــواق الرأس باألس

الرمــاد يف العيــون، وتســوق نفســها بأنهــا عازمــة عــى حــل 

مشــكلة البطالــة عــر توظيــف بضعــة آالف مــن العاطلــن 

ــن يقــدر عددهــم اكــر مــن ١٢ مليــون شــخص مــن  الذي

االنــاث والذكــور، ومتنحهــا فتــات مــن حاصــل فــرق العملــة 

ــدوالر، أي ال  ــعر رصف ال ــام س ــا أم ــت قيمته ــي خفض الت

تعطــي حتــى مــا يســد رمــق الجــوع والعــوز، علــا ليــس 

هنــاك أيــة زيــادة يف املعاشــات والحــد األدىن لألجــور.  

ان الــرد عــى هجمــة حكومــة الســوداين وايقافهــا، يجــب 

أن يقابلهــا رفــع ثــاث مطالــب رئيســية وحشــد القــوى من 

العــال واملوظفــن والعاطلــن عــن العمــل حولهــا، وهــي، 

زيــادة األجــور واملعاشــات والرواتب مبا يتناســب مع القدرة 

الرشائيــة يف األســواق، رفــع الحــد األدىن لألجــور مبا يتناســب 

ــي،  ــار العراق ــة الدين ــاض قيم ــم وانخف ــبة التضخ ــع نس م

وثالثــا ضــان بطالــة لجميــع العاطلن مــن الذكــور واالناث 

ــبة. ــل مناس ــة عم ــام او فرص ــر ١٦ ع ــن العم ــغ م ــن بل مل

واملنظــات النســوية االخــرى، ومــن ضمنهــا تلــك التــي كانــت 

جــزء مــن املرريــن للظلــم والتمييــز ضــد املــرأة، وقعــوا اىل 

حــد مــا تحــت ضغــط هــذا املســار وســاروا هــم انفســهم وراء 

قســم مــن الشــعارات واملطالــب التــي رفعتهــا الشــيوعية ألول 

مــرة يف املجتمــع. وبالتــايل، وضــع ذلــك الســلطة تحــت ضغط 

كبــر. مــا أجرهــا عــى اللجــوء للريــاء فيــا يخــص حقــوق 

املــرأة واالقــرار بتلــك الربريــة التــي تجــري يف ظــل ســلطتهم. 

هــرع رجاالتهــا للوعــود بـ«االصــاح«، بــل وحتى اصــدروا قرار 

بذلــك. ونــرى اليــوم »الــرشف« مصطلحــاً مبتــذالً ومفضوحــاً 

وال يجــرؤ أصحابــه عــى الدفــاع عنــه بصــورة ســافرة. ان قتــل 

ــْر بهــا، أمــا االن، ورغــم  النســاء بوصفهــا ظاهــرة عاديــة وُمَق

ــا ظاهــرة مفضوحــة وجرميــة  ــا بصــورة واســعة، اال إنه بقائه

منبــوذة بأنظــار الــراي العــام للمجتمــع. وتحــت هــذا الضغط، 

أُجــِرْت الســلطة عــى أن تنظــر اليهــا بوصفهــا جرميــة ال 

الدونيــة  واملكانــة  الذكوريــة  النزعــة  ان  تريرهــا.  ميكــن 

والعنــف املــارس عــى املــرأة، ورغــم كونــه ظاهــرة واســعة 

ــا  ــابق بوصفه ــل الس ــه مث ــر ل ــن ال يُنظ ــد االن، لك ــدا لح ج

تقليــد مقــدس بــروز. بــل حتــى ان هنــاك وعــي عــايل 

ــع...  ــد واس ــى صعي ــذ ع ــل ونب ــث خج ــي مبع ــا، وه تجاهه

ــب  ــن املكاس ــزء م ــذه ج ــردد ان ه ــول دون ت ــعي الق وبوس

ــداً، ان االمــور التــي  املهمــة للشــيوعية بهــذا الصــدد. وتحدي

ــد شــيوعي، ال حركــة أخــرى  ذكرتهــا هــي مثــرة نضــال وتقلي

ــا يف املجتمــع.  ــد أخــر. ان الشــيوعية هــي مــن ثبّتته او تقلي

انهــا بصــات واضحــة للشــيوعية يف مجتمــع كردســتان.

وكأي ميــدان آخــر، مــن الواضــح انــه كان للشــيوعية يف هــذا 

ــف. ان  ــاط ضع ــات ونق ــص ومحدودي ــا نواق ــدان، ولديه املي

ــل رضوري  ــو عم ــوص ه ــذا الخص ــامل به ــم ش ــراء تقيي إج

وأفــق  رؤيــة  املقبــل ومينحنــا  كثــرا يف عملنــا  ويســاعد 

ــاً محــدداً،  ــا هدف ــي وضعــت له ــة الت أوضــح. يف هــذه املقال

لــن أتنــاول هــذه املســألة مــا عــدا تلــك التــي ترتبــط بذلــك 

ــائل  ــض املس ــأتناول بع ــرورة س ــد ال ــدد، فعن ــدف املح اله

بصــورة مختــرة وعامــة. كانــت املعضلــة االساســية للحــزب 

ــه مل يســتفد، يف مجمــل  الشــيوعي العــايل العراقــي هــي ان

هــذه الفرصــة التــي توفــرت لــه، بصــورة تامــة لتقويــة نفســه 

وترســيخ نفســه يف املجتمــع، باألخــص داخــل الطبقــة العاملة. 

ــكل  ــل ال ي ــوب ومناض ــهور ومحب ــزب مش ــار ح ــى يف اط بق

يف ســبيل الحريــة واملســاواة وتحريــر الطبقــة العاملــة. مل 

يتمكــن باختصــار مــن التحــول اىل حــزب اجتاعــي متجــذر 

وعــايل قــوي، ال يُكــرس، ويرفــع رايــة الشــيوعية عاليــاً 

وباقتــدار يف مركــز وقلــب الــراع الســيايس حــول مصــر 

املجتمــع. ولهــذا يف أول فرصــة مناســبة ســنحت للرجوازيــة، 

الكرديــة. القوميــة  للحركــة  الرجوازيــة،  لهجمــة  تعــرض 

 

بــدءاً، لقــد تــم فــرض تراجــع كبــر عــى الحــزب وشــيئاً فشــيئاً 

تــم تهميشــه متامــاً. مل يكــن هــذا عامــاً، بــل كان عامــاً مؤثــراً 

جــداً إلضعــاف مكانــة الشــيوعية وحزبهــا يف الحركة النســوية، 

مثلــا هــو الحــال مــع جميــع املياديــن. وبإخــراج الشــيوعية 

مــن امليــدان، تعرضــت الحركــة النســوية الداعيــة للمســاواة 

عمومــاً والتقليــد االشــرايك داخــل هــذه الحركــة عــى وجــه 

الخصــوص اىل صــدع كبــر جــدي. إىل حــٍد، بحيــث كان ميكــن 

رؤيــة عائــم هــذا االمــر بعــد فــرة قصــرة، مــن مثــل تصاعــد 

الضغــط عــى حقــوق النســاء، شــيوع قتــل النســاء، تعاظــم 

األجــواء الذكوريــة والرجعيــة، ســحب الســلطة عمليــاً يدهــا 

مــن وعودهــا وقراراتهــا وتعهداتهــا التــي قطعتهــا تحــت 

ضغــط الحركــة النســوية الداعيــة للمســاواة والشــيوعية. 

وعليــه، بــرزت التقاليــد والتصــورات املتخلفــة واملحافظــة 

ــا.                         ــوية ذاته ــة النس ــل الحرك ــرأة داخ ــة امل ــة لدوني والتريري

 

األخــرة  الســنوات  يف  العــايل  الشــيوعي  الحــزب  متكــن 

ــع؛  ــيايس للمجتم ــدان الس ــور يف املي ــن الظه ــرى م ــرة أخ م

إذ ظهــر  )١7 شــباط(،  الجاهريــة  الحركــة  يف  وتحديــداً 

بوصفــه قــوة سياســية ذات دور. ويف تــوازن القــوى الاحــق، 

انفتــح ميــدان واســع أمامــه. ولكــن رغــم ذلــك ميكــن، 

ــزب  ــاط الح ــف دور ونش ــاط ضع ــد نق ــة أح ــوح، رؤي وبوض

ــيوعية  ــن للش ــرأة. وإن يك ــدان امل ــة ومي ــص قضي ــا يخ في

ــى  ــرد ع ــة لل ــات واقعي ــاكل ومحدودي ــوص مش ــذا الخص به

ــر  ــن التفك ــدالً م ــن ب ــا، ولك ــة الضعــف هــذه وإزاحته نقط

ــاً  ــة نوع ــن رؤي ــات. ميك ــق واملحدودي ــع العوائ ــعي لرف والس

مــن الوقــوف مكتــويف االيــدي وتتحــول املحدوديــات اىل 

ــا  ــة، م ــذه الناحي ــن ه ــم. وم ــع القائ ــة الوض ــررات إلدام م

ــن  ــاب الفعال ــه مشــكلة أساســية هــو غي ــرازه بوصف ــم إب يت

ــارشة.  ــورة مب ــدان بص ــذا املي ــوا يف ه ــن يعمل ــادة الذي والق

ــب. ــرب كقط ــاد األوريب والغ ــى االتح ــو وحت ــكك النات تف

ــر  ــض التوت ــة لخف ــة او إمكاني ــق أي فرص ــوح يف األف ال يل

ــة  ــن جه ــيا م ــبة لروس ــه بالنس ــاء الوج ــظ م ــكل يحف بش

والغــرب مــن جهــة أخــرى. الخيــار الوحيــد الــذي يلــوح يف 

األفــق هــو التصعيــد مــن قبــل الطرفــن عــى امــل تحقيــق 

ــذا  ــن ه ــل، ولك ــرف املقاب ــة بالط ــاق الهزمي ــر و الح الن

ــارشة  ــكرية مب ــة عس ــر مواجه ــن  خط ــد م ــد يزي التصعي

ــوب  ــر نش ــن خط ــيزيد م ــذا س ــو وه ــيا  والنات ــن روس ب

حــرب نوويــة اكــر مــن أي وقــت مــىض منــذ ذروة الحــرب 

البــاردة بــن الواليــات املتحــدة واالتحــاد الســوفيتي. لقــد 

حــذر الرئيــس الــرويس الســابق دميــري ميدفيديــف ، يــوم 

الخميــس يف احــدى منشــوراته عــى تليغــرام بــان خســارة 

قــوة نوويــة يف حــرب تقليديــة ميكــن ان تثــر انــدالع حــرب 

نوويــة.  ان الوعــي بهــذا الخطــر ليــس باملســتوى املطلوب.

 

ان الســبيل الوحيــد للجــم هــذا الخطــر هــو تصاعــد 

نضــال الطبقــة العاملــة وخاصــة يف الغــرب التــي تــررت 

بشــكل كبــر مــن هــذه الحــرب بســبب التضخــم وسياســة 

ــم  ــى التضخ ــيطرة ع ــل الس ــن اج ــدة م ــبة الفائ ــع نس رف

واالزمــة االقتصاديــة الوشــيكة. هنــاك بــوادر لتصاعــد 

هــذا النضــال مــن مظاهــرات وإرضابــات عاليــة وكســب 

ــدول. ولكــن  ــن ال ــر م ــوذ يف الكث ــة للنف ــات العالي النقاب

يفتقــر هــذا النضــال اىل بوصلــة وقيــادة حيــث هنــاك 

ضعــف وغيــاب القــوى الشــيوعية واالشــراكية وحتــى 

الــذي أصبــح مرتبطــا بنضــاالت  اليســار بشــكل عــام 

ثقافيــة واجتاعيــة وبيئيــة منفصلــة وفقــد صلتــه بالطبقــة 

العاملــة ونضالهــا الطبقــي الشــامل ضــد النظــام ككل. 

ان العــامل الرأســايل مقبــل عــى تغــرات واضطرابــات 

وازمــات هائلــة يف الســنوات القليلــة املقبلــة، يجــب علينــا 

التهيــؤ لهــذه املرحلــة بــكل االشــكال وتقديــم الرؤيــة 

البرشيــة.    ســيواجه  الــذي  الوضــع  ملواجهــة  الواضحــة 
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