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هــو  كــا 

إن  معــروف 

مــن  الثامــن 

آذار أو 8 مــارس 

هــو يــوم املــرأة 

إنــه  العاملــي، 

ليــس  يــوم 

ــا  ــع الهداي لتوزي

والــورود وكلــات الغــزل املعســولة التــي ال تنطــق 

اال يف هــذا اليــوم مــن قبــل الرجــال اىل النســاء، 

واطالقهــم  التهــاين ، وان كان هــذا كلــه ليــس فيــه 

ــي  ــم الجن ــزل كل الظل ــا يخت ــه عندم ــر، اال ان ض

الســافر واملنظــم واملمنهــج بحــق املــرأة وطمســه، 

ــن  ــم يف كل ميادي ــك الظل واخفــاء بشــاعة وجــه ذل

ــه،  ــر عن ــض النظ ــه او غ ــة لتجميل ــاة ومحاول الحي

عندهــا يجــب الوقــوف ونطــرح ســؤاال عــى انفســنا 

كحامــي الهويــة اإلنســانية، قبل ان نكون اشــراكيني، 

هــل اننــا نعيــش إنســانية كاملــة يف هــذا املجتمــع، 

هــل نســتطيع مزاولــة حياتنــا بشــكل يومــي وهنــاك 

ظلــم جنــي منظــم، شــأنه شــان أي ظلــم يف هــذا 

ــط  ــدروس واملخط ــي امل ــم القوم ــل الظل ــامل، مث الع

الواقــع عــى الفلســطينيني، او الظلــم العرقــي بحــق 

الســود كــا يكشــف عــن وجــه ويطــل برأســه بــني 

ــة، او  ــات املتحــدة االمريكي الحــني واألخــر يف الوالي

الظلــم الــذي وقــع عــى الســكان األصليــني يف كنــدا 

ــني  ــة ب ــة مقارن ــدث اي ــد ان نح ــكا.. وال نري وامري

أنــواع الظلــم، بيــد إن املســالة التــي نريــد التنويــه 

اليهــا، يف عــامل ال ميكــن الوقــوف عــى رأســه بشــكل 

مقلــوب، ال ميكــن لــه االســتمرار، دون تغذيــة تلــك 

املظــامل الواقــع عــى اإلنســانية.

 

ــامل،  ــج يف كل الع ــم ممنه ــرض اىل ظل ــرأة تتع ان امل

ولكــن درجــة ذلــك الظلــم تختلــف مــن مــكان اىل 

اخــر، وحســب قــوة الحركــة املســاواتية والتحرريــة 

يف املجتمــع، واذا مــا حصلــت النســاء يف الغــرب 

ــرق  ــدان ال ــدا ببل ــارن اب ــا ال يق ــوق مب ــى حق ع

األوســط عــى ســبيل املثــال، فهــذا هــو مثــرة نضــال 

رضوس للحــركات التحرريــة يف تلــك املجتمعــات ويف 

ــراكيني.  ــم االش مقدمته

 

وليــس كــا يقــول أولئــك الذيــن تعفنــت ادمغتهــم 

وتآكلــت عقولهــم بســبب ذلــك العفــن، عندمــا 

يصفــون الحقــوق والحريــات اإلنســانية وخاصــة 

حقــوق النســاء، هــي  نتيجــة الســقوط األخالقــي يف 

ــار األخالقــي  ــا يجــدر اإلشــارة ان املعي الغــرب، وهن

بالنســبة لهــذه الحفنــة، هــو كــم مقــدار او حجــم 

او كميــة اســتعباد املــرأة وتحقرهــا، وحيــث ينعــدم 

تجــردوا  النهــم  اإلنســاين،  املعيــار  كي  بشــكل 

ــق  ــم لتحقي ــض ارادته ــانية  مبح ــة اإلنس ــن الهوي م

مصالحهــا كــا ســنبينها الحقــا، وانهــم ال ينظــرون 

ــى  ــه ع ــوا عن ــخ اإلنســاين، او مل يقرئ اىل ســر التاري

األقــل يف الغــرب »الســاقط أخالقيــا« كــا يدعــون، 

القروســطية،  الكنيســة  يف  اقرانهــم  كان  عندمــا 

يغلفــون الجهــاز التناســي للنســاء بقطعــة حديديــة 

ســميت بحــزام العفــة، يف حــال ذهــب الرجــال 

اىل القتــال والحــروب والســفر، او عندمــا كانــت 

الكنيســة تغــرس االبــر بأجســاد  النســاء اللــوايت 

ترتفــع اصواتهــن مــن اجــل الحريــة، فــاذ مــا نزفــت 

ــيطان، واذا  ــرأة ال يســكنها ش ــك امل ــون تل ــا فتك دم

ال، فيســكنها الشــيطان فيحكــم عليهــا باملــوت، ويف 

كلتــا الحالتــني هــي يف حكــم املــوت ، او كانــت توثق 

اياديهــا واقدامهــا وتلقــى بحــوض مــاء، فــاذا طافــت 

فيعنــي ان الشــيطان مل يســكنها، او ال، فيعنــي هناك 

شــيطان يســكنها، وأيضــا يف كلتــا الحالتــني هــي 

ــاة. ــا عــن الحي ترحيله

   

ــراق،  ــوم يف الع ــها الي ــداوم بنفس ــة ت ــذه املنهجي ه

ولكــن بســيناريو مختلــف، ومــا يحــدث للنســاء 

ــة.  ــادة جاعي ــه إب ــف بأن ــا يوص ــل م اق

ان مــا تتعــرض لــه النســاء يف العــراق ويف ظــل 

ســلطة ميلشــياتيه بهويــة إســالمية، ليــس مــرده 

الفــردي للرجــال، وال هــو ســببه كــا  الســلوك 

يحــاول بعــض الحمقــى مــن الليرباليــني وصفــه 

ــات شــخصية، واطــالق  ــه بترصف ــة واختزال بالذكوري

ــة إلصــالح ســلوك الرجــال  ــظ األخالقي بعــض املواع

الذيــن ميارســون العنــف ضــد النســاء، او كــا يحلــو 

ــارات واملقــوالت التــي يروجهــا النظــام  لرديــد العب

الســيايس الحاكــم؛ ان املــرأة ضــد املــرأة او ان املــرأة 

ــك  ــايل تصــب كل تل ــور، وبالت ــي يجــب تث هــي الت

التصــورات والحلــول بالنــوازع األخالقيــة والبطــوالت 

الفرديــة التــي ال نشــاهدها اال يف أفــالم الهوليــوود، 

فليــس تســويق تصــور املرأة ضــد املرأة ، اال تســويق 

قراءة لخطاب بوتين أمام الجمعية االتحادية الروسية !
توما حميد

الصفحة الثالثة

ــة صمــت اجــالالً  بالنشــيد االممــي ودقيق

الحريــة  ســبيل  يف   املضحــني  ألرواح 

املركزيــة  اللجنــة  عقــدت  واالشــراكية، 

العراقــي  العــايل  الشــيوعي  للحــزب 

يــوم ٤  اجتاعهــا املوســع األربعــون يف 

أعضائهــا،  اغلبيــة  وبحضــور   ،٢٠٢٣ اذار 

ومبشــاركة وفــد مــن الحــزب الشــيوعي 

العــايل الكردســتاين الــذي تألف مــن امجد 

غفــور ســكرتر اللجنــة املركزيــة وفــؤاد 

ــدة  ــيايس ونغ ــب الس ــو املكت ــادق عض ص

ــة للحــزب. ــة املركزي ــان عضــوة اللجن عث

 

وبعــد اإلقــرار عــى قانونيــة االجتــاع، 

اللجنــة  ســكرتر  عــادل  ســمر  افتتــح 

ــا اىل  ــار فيه ــة اش ــاع بكلم ــة االجت املركزي

مكانــة االجتــاع املنعقــد يف ظــل ظــروف 

ــتعداد  ــران واالس ــة يف إي ــوالت الثوري التح

لهبــوب رياحهــا عــى املنطقــة والعــامل، 

عاتــق  عــى  امللقــاة  املهــام  ويف خضــم 

املاركــي  القطــب  اىل  بتحولــه  الحــزب 

والشــيوعي والتحــرري املعــارض الســيايس 

ــذا  ــا ان ه ــاف أيض ــراق، وأض األول يف الع

ــالت  ــى املعض ــرد ع ــه ال ــاع بإمكان االجت

ــزب،  ــدم الح ــه تق ــي تواج ــكالت الت واملش

إذا وعــت هــذه القيــادة مكانــة وموقعيــة 

هــذا الحــزب خاصــة مثــة ظاهــرة إيجابيــة 

ــية  ــي املاركس ــي تنام ــوم إال وه ــارزة الي ب

والشــيوعية يف صــف ليــس قليــل مــن 

يتلقــف  ان  الحــزب  وعــى  الشــباب، 

ــتقبالها. ــى اس ــل ع ــرة ويعم ــذه الظاه ه

 

ــط  ــت عــى ضواب ــم التصوي ــك ت وبعــد ذل

تســير جدول أعــال االجتاع الذي تضمن:

 

-التقرير

العــراق  يف  الســيايس  -الوضــع 

العمليــة. الحــزب  وسياســة 

بالحــزب. االرتقــاء  ورضورة  القيــادة   -  

 -القرارات.

 -االنتخابات.

 

اســتهلت اعــال االجتــاع بالتقاريــر التــي 

قدمــت مــن قبــل ســكرتر اللجنــة املركزيــة 

ومســؤويل امليادين األساســية للحــزب والتي 

تضمنــت نشــاط الحــزب ما بــني االجتاعني 

االعتياديــن  ٣٩ و ٤٠، حيــث بينــت النقــاط 

عــى  املنرصمــة  الفــرة  خــالل  البــارزة 

ــري  ــي والفك ــيايس واالجتاع ــد الس الصعي

والتنظيمــي، وأكــدت عــى توســع انتشــار 

الحــزب يف العديــد مــن املياديــن مثــل 

الحركــة االحتجاجيــة والعاليــة والتنظيمية 

ــرد عــى  ونــر املاركســية والشــيوعية، وال

محــاوالت التيــارات الربجوازيــة عــى نــر 

األوهــام يف صفــوف املجتمــع وفضحهــا 

وخاصــة يف الــرصاع عــى الســلطة بــني 

جاعــات اإلســالم الســيايس مثــل التيــار 

وتصديــه  التنســيقي،  واالطــار  الصــدري 

الســوداين،  لحكومــة  النقديــة  للسياســة 

البيان الختامي لالجتماع االعتيادي 
االربعون للجنة المركزية للحزب الشيوعي 

العمالي العراقي!

مكانة 8 مارس عند االشتراكيين والتحررين
سمير عادل
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التتمة ص األخرية

ــية  ــورات الرومانس ــام والتص ــى األوه ــرد ع ــة اىل ال إضاف

ــد  ــر بُعي ــة أكتوب ــول انتفاض ــرت ح ــي انت ــة الت واألخالقي

عــدم وصولهــا اىل تحقيــق أهدافهــا، واســتطاع بشــكل 

عمــي يف خلــق االنســجام يف صــف ليــس قليــل مــن 

االحتجاجيــة  والحــركات  االنتفاضــة  وفعــايل  النشــطاء 

والتحــرري. الثــوري  باألفــق  وتســليحهم  املختلفــة 

 

التقاريــر اىل نواقــص  ويف الوقــت ذاتــه، اشــارت تلــك 

تقــف  التــي  واملعوقــات  ضعفــه  ونقــاط  الحــزب 

أمــام تقدمــه، وقيّــم االجتــاع بشــكل عــام عــى إن 

الحــزب ركــز عــى األولويــات التــي وضعهــا االجتــاع 

إيجابيــة  خطــوات  يخطــو  ان  واســتطاع   ٣٩ املوســع 

املياديــن. مــن  عــدد  يف  األوليــات  تلــك  تحقيــق  يف 

 

ويف فقــرة الوضــع الســيايس يف العــراق والسياســة العمليــة 

حيــث  تحليليــة،  لوحــة  عــادل  ســمر  قــدم  للحــزب، 

ــن  ــة م ــة جمل ــوداين حصيل ــة الس ــكيل حكوم ــرإن تش ذك

الربجوازيــة  الطبقــة  قبــل  مــن  ومحاولــة  التناقضــات، 

الحاكمــة املتمثلــة اليــوم بالســلطة اإلســالمية امليليشــياتية 

ــا. وأشــار  ــة السياســية والعمــل عــى إدارته ــة االزم لحلحل

ــة محاصصــة  ــا حكوم ــل بأنه ــك التناقضــات تتمث اىل ان تل

مــن جهــة، وتســتند عــى الجنــاح املــوايل إليــران وعــدد من 

أعضائهــا هــم مــن قــادة املليشــيات، ويف نفــس الوقــت ان 

نفــس الحكومــة تحــاول ادامــة سياســة الكاظمــي بأعــاده 

العــراق اىل جنــاح القومــي العــريب واملوافقــة عى السياســة 

الغربيــة واالبقــاء عــى القــوات االمريكيــة يف العــراق، ويف 

الوقــت ذاتــه ان االزمــة االقتصاديــة للنظــام الرأســايل 

العاملــي تعصــف أيضــا بالنظــام الرأســايل يف العــراق، 

ويحــاول األخــر بتحميــل االزمــة االقتصاديــة عــى كاهــل 

العــال والكادحــني يف املجتمــع، وأشــار أيضــا اىل ان موافقة 

الجنــاح املــوايل إليــران عــى سياســات الســوداين مــع 

ــي  ــة الت الغــرب، بســبب شــعوره بخطــر التحــوالت الثوري

تعصــف بالنظــام اإلســالمي يف ايــران اىل جانــب تداعيــات 

ــدي،  ــد امله ــة عب ــت بحكوم ــي عصف ــر الت ــة أكتوب انتفاض

وعــدم قــدرة الحكومــة عــى الــرد عــى متطلبــات املجتمــع 

ــة وتوفــر الخدمــات، واكــد عــى ان  يف حــل قضيــة البطال

ــع االســتعدادات السياســية  ــل برف االســتنتاج العمــي يتمث

والتنظيميــة للحــزب واالرتقــاء بالحــركات االحتجاجيــة 

وتطويــر أوارص الصلــة مــا بــني الحزبــني الشــيوعي العــايل 

ــار  ــى االط ــاع ع ــر االجت ــد أق ــي. وق ــتاين والعراق الكردس

العــام للبحــث وكلــف املكتــب الســيايس بالصياغــة النهائية 

ــاع. ــرت يف االجت ــي ج ــات الت ــوء النقاش ــى ض ــة ع للورق

 

ويف فقــرة القيــادة ورضورة االرتقــاء بالحــزب، قــدم فــارس 

ــة  ــاع الراهن ــار اىل االوض ــث أش ــا حي ــا حوله ــود بحث محم

الحبــى بالتحــوالت يف العــراق واملنطقــة ورضورة اســتعداد 

الســيايس  الصعيــد  عــى  بقدراتهــا  واالرتقــاء  القيــادة 

ــاة  ــن حي ــة م ــا يف هــذه املرحل والعمــي للعــب دوراً مه

ــد  ــاً بتصاع ــص ارتباط ــة باألخ ــراق واملنطق ــع يف الع املجتم

الحــركات االحتجاجيــة عــى جميــع االصعدة. وقد اشــار اىل 

بعــض القضايــا التــي تتعلــق بأســلوب ومنــط عمــل القيــادة 

ــى  ــرد ع ــه لل ــاء ب ــورة االرتق ــاع وض ــذه االوض ــل ه يف ظ

متطلبــات املرحلــة. وقــد كلّف االجتــاع االعتيــادي املكتب 

الســيايس املقبــل بإعــداد وثيقــة تتعلــق باملبــادئ االساســية 

للقيــادة الشــيوعية ومنــط عملهــا إلقرارهــا والعمــل وفقهــا.

 

مــن  مجموعــة  االجتــاع  ناقــش  وقــد 

والحركــة  الحــزب  اعــالم  تخــص  التــي  القــرارات 

بحقهــا.   الالزمــة  القــرارات  واتخــذ  العاليــة، 

 

ويف فقــرة االنتخابــات جــدد االجتــاع ثقته بإعــادة انتخاب 

ــود  ــارس محم ــة وف ــة املركزي ــكرتراً للجن ــادل س ــمر ع س

نائبــاً لــه، كــا انتخــب االجتــاع كل مــن خليــل إبراهيــم 

وهــام الهــام وناديــة محمــود وثائــر ســليم وعــار 

رشيــف وطالــب أبــو اشــواق أعضــاءاً للمكتــب الســيايس.

 

ــة،  ــة ختامي ــادل كلم ــمر ع ــى س ــاع الق ــة االجت ويف نهاي

أكــد عــى مــا جــاء يف كلمــة االفتتاحيــة ان الفرصــة 

الحركــة  عــى  فــات  الــذي  الوقــت  لتعويــض  مؤاتيــة 

الشــيوعية، إذ مــا ادركــت قيــادة الحــزب مكانــة هــذا 

ــة الحــزب  ــع عجل ــة ودف ــات هــذه املرحل الحــزب وامكاني

االممــي. بالنشــيد  االجتــاع  اختتــم  ثــم  االمــام،  اىل 

البيان الختامي لالجتماع االعتيادي االربعون 
للجنة المركزية للحزب...

ذكــوري مــن اجــل حــرف األنظــار عــن النظــام والترصفــات التــي تعكــس 

اخــالق ذلــك النظــام الحاكــم، والــذي يتــم الرويــج لهــا عــرب الدعايــات 

ــخ.  ــني. ال ــالم والقوان واألف

تلــك اآلراء والتصــورات ال تريــد ان تــرى ان الذكوريــة بأنها نظام ســيايس-

اجتاعي-اقتصــادي، وان اســتمرار الذكوريــة يف املجتمــع وتغذيتهــا يتــم 

ــن  ــة م ــا مبجموع ــة وقولبته ــكار الديني ــائرية واألف ــد العش ــرب التقالي ع

القوانــني يف ميــدان األحــوال الشــخصية والجنائيــة، ألنــه بالتحليــل النهــايئ 

ال ميكــن القضــاء بشــكل نهــايئ عــى الذكوريــة واســتئصالها مــن املجتمــع 

دون هــدم أركانهــا القانونيــة واسســها االجتاعيــة والسياســية.

 

ــه، إبقــاء النســاء يف  ــه مــن مصلحت ــذي نتحــدث عن النظــام الذكــوري ال

البيــوت، ويســتفيد منــه بشــكل مطلــق عــى جبهتــني، األوىل ان املــرأة يف 

البيــت تعــد القــوى العاملــة، الرجــل العامــل، او صاحــب العمــل املنتــج 

ــكل  ــايئ بش ــزيل والرع ــل املن ــوم بالعم ــي تق ــع، وه ــن املجتم يف ميادي

ــاش  ــاىض أي مع ــتقبل، دون ان تتق ــال املس ــال الع ــة الرج ــاين لربي مج

ــى  ــم ع ــوري القائ ــام الذك ــا. أي ان النظ ــى عمله ــر ع ــب او اج او رات

ــك  ــاين، ولذل ــكل مج ــة بش ــه االقتصادي ــر عجلت ــايل يدي ــاد الرأس االقتص

ــزيل والرعــايئ مدفــوع االجــر، او  ــار العمــل املن ال يتحمــل بســهولة اعتب

عــى األقــل يدفــع بــدل بطالــة لــكل أولئــك النســاء التــي فرضــت عليهــا 

ــك  ــرب بالنســبة لذل ــرأة تعت ــوت،  ويف نفــس الوقــت ان امل ــاء يف البي البق

ــة  ــة املنافس ــوى االحتياطي ــان، الق ــتثار االنس ــى اس ــم ع ــام القائ النظ

للرجــال يف ميــدان العمــل، فهــي تســتخدم للعمــل الرخيــص أي تعمــل 

ــب  ــاىض روات ــا تتق ــال، لكنه ــا الرج ــل فيه ــي يعم ــول الت ــس حق يف نف

ومعاشــات اقــل، ويف نفــس الوقــت عندمــا يدخــل االقتصــاد الرأســايل 

مرحلــة النمــو، ويكــون بحاجــة اىل ايــدي عاملــة، يقــوم النظــام بإخــراج 

النســاء مــن البيــوت لســد العجــز يف القــوى العاملــة، امــا عــى الصعيــد 

الجبهــة الثانيــة، فإبقــاء النســاء يف البيــوت يعنــي عــزل قــوى اجتاعيــة 

كبــرة يقــدر بنصــف او اكــر مــن نصــف املجتمــع، او بشــكل اخــر نقــول 

ــوري يف املجتمــع. ــر الث ــة التغي ــد النســاء يف عملي تحيي

 

وكــا يقــول لنــا لينــني ان مقــدار ثوريــة املــرأة هــو الِضعــف، مــرة ألنهــا 

ــرأة تتعــرض  ــا ام ــم النظــام الرأســايل، ومــرة ألنه ــة وتتعــرض لظل عامل

اىل الظلــم الجنــي بســبب النظــام الرأســايل، وان هــذه الصفــة الثوريــة 

للمــرأة يعيهــا النظــام الذكــوري، تعيها التيارات اإلســالمية وتــدرك خطورة 

ــن  ــرات م ــرت الع ــك ابتك ــيايس، ولذل ــل الس ــاء يف العم ــراط النس انخ

األســاليب ل«تحييــد املــرأة« ان صــح التعبــر. فمثــال ابتكــرت منــذ ثــورة 

ينايــر يف مــرص ٢٠١١ التحــرش الجنــي يف مياديــن الثــورة، وعملــت عــى 

تطويــر اســاليبها مــن قبــل االخــوان املســلمني، وكذلــك مثلــا حــدث يف 

انتفاضــة أكتوبــر يف العــراق عندمــا طلــب مقتــدى الصــدر بفصــل الذكور 

عــن االنــاث، او حملــة االغتيــاالت التــي حدثــت يف صفــوف املنتفضــات 

ــارات اإلســالمية خــالل  ــه التي او التســقيط األخالقــي املنظــم الــذي قادت

ــور  ــن حض ــب م ــو الرع ــرك ه ــتثناء، ان املش ــة دون اس ــام االنتفاض أي

ــورة  ــل هــذه  الث ــورة واالنتفاضــة، وان كعــب اخي ــدان الث النســاء يف مي

بالنســبة للقــوى اإلســالمية هــو املــرأة، وهكــذا تحــول التحــرش الجنــي 

اىل ظاهــرة اتســعت مدياتهــا وتحولــت اىل عقليــة يف املجتمــع، ومل تكتــف 

ــر  ــع األط ــر وتض ــت تنظ ــل راح ــاليب، ب ــك األس ــالمية بتل ــوى اإلس الق

ــال  ــبيل املث ــى س ــي، ع ــرش الجن ــر التح ــة لتربي ــية واالجتاعي السياس

ان املــرأة هــي مــن تعــرض مفاتنهــا، وان املــرأة يجــب مالزمــة البيــت، 

ــب  ــرأة يج ــة وان امل ــق مزدحم ــل يف مناط ــة ال تدخ ــرأة املحرم وان امل

االنتبــاه ألطفالهــا وارستهــا بــدل مــن االنخــراط يف ســلك الثــورة.. الــخ مــن 

تلــك الرهــات التــي طُبــل لهــا. ومــن هــذه الزاويــة أيضــا تســن القوانــني 

مثــل قانــون ٥٧ التــي تحــرم املــرأة مــن اطفالهــا يف حــال انفصلــت عــن 

ــا  ــرأة إلرادته ــة هــو ســلب امل ــة النهائي ــون باملحصل ــذا القان ــا. فه زوجه

ــا البقــاء يف كنــف رجــل احمــق ميــارس  ــا ومشــغلتها ام وحــرص همومه

ــا لتدمــى  ــا مــن اطفاله ــوم، او حرمانه ــا كل ي ــا او يغتصبه ــف عليه العن

مــن الداخــل وتعيــش جرحــا عميقــا طــوال حياتهــا وتكــون أســرة لذلــك 

ــه قانــون ينظــم اســتعباد املــرأة بشــكل او بآخــر،  العــذاب املســتمر. ان

مثلــا فعلــت وحــوش أنظمــة النظــام الرأســايل عندمــا اجتمــع الــكل يف 

وأد الثورتــني املرصيــة والتونســية وهبــوب نســيمها عــى املنطقــة، عــرب 

ــا والعــراق  ــث بأمــن الجاهــر يف مــرص وتونــس ويف ســورية وليبي العب

واليمــن ومقايضتنــا، امــا عــدم الشــعور باألمــان عــرب اطــالق العصابــات 

اإلســالمية أمثــال داعــش والنــرصة واالمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر 

مقابــل الحريــة والكرامــة اإلنســانية واملســاواة التــي نادينــا بهــا، او منحنا 

األمــان مقابــل الســكوت والخضــوع عــى االســتعباد. 

ــب  ــون ١٢8 لتأدي ــون ٥٧ وقان ــي وقان ــارة أخــرى ان التحــرش الجن بعب

ــة  ــة لحقيق ــال هــو أوجــه مختلف ــون ٤٠٩عــى ســبيل املث الزوجــة وقان

واحــدة.

ــة وراء  ــية الحاكم ــة السياس ــة للطبق ــح مادي ــاك مصال ــر هن ــى اخ مبعن

هــذه القوانــني، ســواًء عــى الصعيــد االقتصــادي التــي تعنــي مزيــد مــن 

رسقــة مــا نســتحقه مــن ثــروات املجتمــع، وعــى الصعيــد الســيايس إبقاء 

املجتمــع خانعــا وذليــال عــرب تحييــد نصفــه. 

 

لننظــر اىل حكومــة الســوداين وكل الحكومــات الســابقة، هــل تحــدث أي 

واحــد منهــا يف برنامجهــا الحكومــي وضــع حــد ملــا تتعــرض لهــا النســاء يف 

العــراق؟ انهــم فقــط وفقــط يتحدثون عــن الفســاد، ولكنهــم ال يتحدثون 

مكانة 8 مارس عند االشتراكيين
سمير عادل



3 عالم ُترتكب فيه حملة اإلبادة هذه بحق النساء 
والفتيات يجب تغييره وقلبه فورًا!

)بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي بمناسبة )8( من آذار(

)8( آذار، يــوم املــرأة العاملــي، يــوم ترتفــع رايات النســاء 

ــاء  ــن لالرتق ــامل داع ــاء الع ــن يف أرج ــال التحرري والرج

بالنضــال مــن اجــل نيــل املــرأة الفــوري لحقوقهــا 

ــاء  ــه إنه ــون صلب ــاين يك ــامل انس ــا بع ــق مطالبه وتحقي

املكانــة الدونيــة للمــرأة يف املجتمــع وتحقيــق مســاواتها 

ــع الرجــل.  ــة م التام

فــأي عــامل مقلــوب نعيــش فيــه حيــث ُيــارس التمييــز 

ــم عــى النســاء ال لــيء، وامنــا فقــط لجنســهن.  والظل

ــون  ــن يص ــو م ــع ه ــح والجش ــال والرب ــامل الرأس إن ع

هــذا العــامل وقيمــه املعاديــة للمــرأة. اذ يــدر عليــه 

ــات  ــل مئ ــرات ان مل نق ــاواتها، ع ــرأة وال مس ــم امل ظل

ــدءاً مــن اجورهــن  ــدوالرات ســنوياً، ب ــارات مــن ال امللي

االقــل مقارنــة بالرجــال، مــن تجــارة الرقيــق االبيــض، اىل 

العمــل املنــزيل والرعــايئ غــر املدفــوع االجــر و...غــره.

يف هــذا العــامل الكالــح، وباإلضافــة لــكل اشــكال الظلــم 

ــي  ــات الت ــوق والحري ــة وســلب الحق ــز والدوني والتميي

تتعــرض لــه النســاء يف العــامل واملنطقــة والعــراق، تتفىش 

اليــوم كالطاعــون ظاهــرة قتــل الفتيــات والنســاء. أصبح 

ملجــرد كونهــا امــرأة أو فتــاة يكفــي تعذيبهــا، وحرقهــا، 

وذبحها،وقتلهــا ألحــط املــررات وأســخفها. ناهيــك عــن 

تحويــل حياتهــن لدرجــة مــن البــؤس بحيــث يضطــررن 

لالنتحــار! أو يقتلوهــن ويّدعــون انتحارهــن لإلفــالت 

مــن عواقــب الجريــة!

 تُقتــل الفتيــات والنســاء يف العــراق وبــدم بــارد تحــت 

ادعائــات »الــرف«. تنفلــت العوائــل وذكورهــا مــن اباء 

ــة  ــر والرحم ــي الضم ــرة عدي ــم وعش ــاء واوالد ع وابن

يف إنهــاء عمرهــن، ويف أغلــب االحيــان لدواعــي أخــرى 

تتعلــق بالدفــاع عــن أبســط حقوقهــن او عــدم رضوخهن 

ــة«  ــدف »رسق ــى به ــة وحت ــذه الوضعي ــم له ومقاومته

ــر  ــي خ ــوأد تف ــن االرث او ل ــن م ــن أو حصته أمواله

فضيحــة اغتصــاب للفتيــات مــن قبــل أحــد افــراد العائلة 

ــك دون اي  ــر ذل ــوم!( أو غ ــراق الي ــا يف ع ــا أكرثه )وم

ــس  ــن. لي ــع عنه ــات تداف ــون أو مؤسس ــة او قان حكوم

هــذا وحســب، بــل ان الحكومــة والســلطة امليليشــياتية 

الدينيــة والطائفيــة الحاكمــة يف العــراق التــي يدهــا 

بيــد العشــرة مــن اجــل مصالحهــا يف الســلطة والحكــم 

تفــرض وتواصــل العمــل بالقوانــن التــي تبيــح مثــل هذه 

االعــال بأقــل جــزاء وحســاب ممكــن. ان الجرائــم التــي 

ارتكبــت ضــد طيبــة وغرهــا مــن الفتيــات.... ينــدى لهــا 

جبــن البريــة جمعــاء. ان يــوم )8( مــن آذار هــو يــوم 

النــداء مــن أجــل ان ال تتوفــر فيــه أيــة إمكانيــة لتكــرار 

املصــر املفجــع لطيبــة وأمثالهــا.

ان يــوم )8( مــن آذار هــو يــوم تصعيــد النضــال من أجل 

إنهــاء هــذه املجــزرة البشــعة واملســتمرة بحــق النســاء، 

يــوم فــرض الرتاجــع عــى هــذه الســلطة القرووســطية 

القامئــة مــن أجــل محاســبة ومجــازاة القتلة واملســاهمن 

ــات لردعهــم،  ــه بأشــد العقوب ــل واملحرضــن علي يف القت

يــوم كنس كل هــذا القيــم والتقاليد الدينية والعشــائرية 

ــف  ــح هــذه املجــزرة وتق ــي تبي ــة الت ــة البالي والذكوري

ورائهــا.

إن حكومــة عاجــزة عــن حايــة وصيانــة أرواح الفتيــات 

والنســاء ليســت أهــل الن تحكــم. عليهــا ان ترحــل فوراً. 

إنهــا حكمــت عــى نفســها بذلــك. ال يكــن الحديــث عن 

إنهــاء هــذه الظاهــرة البشــعة من حيــاة املجتمــع وهذه 

الســلطة جامثــة بالنــار والحديــد عــى قلــوب الجاهــر. 

إن )8( مــن آذار هــو يــوم توحيد وتنظيم النســاء وســائر 

قــوى التحــرر واملســاواة واملدنيــة مــن أجــل كنــس هــذه 

الســلطة وقوانينهــا املعاديــة حتــى النخــاع للمرأة. 

عاش )8( من آذار يوم املرأة العاملي!

عاش النضال من أجل إنهاء العنف وجرائم قتل النساء!

عاشت املساواة التامة بن املرأة والرجل!

أوائل آذار-مارس 2023

    

ــرويس، فالدميــر  ــس ال ــى الرئي ألق

أمــام  الرئــايس  خطابــه  بوتــني، 

ــة الروســية يف  ــة الفيدرالي الجمعي

موســكو يف ٢١ شــباط ٢٠٢٣. مــن 

الواضــح ان الخطــاب كان موجــه 

للروســيني بالدرجــة األوىل والدول 

الغــريب  التــي خــارج املعســكر 

ورشيحــة مــن املجتمعــات الغربيــة نفســها. ان الهــدف مــن الخطــاب، 

القــاء اللــوم عــى الغــرب يف اشــعال الحــرب يف أوكرانيــا، والتأكيــد عــى 

فشــل الغــرب يف تحقيــق أهدافــه. ولكــن اهــم مــا يف الخطــاب والــذي 

يهمنــي يف هــذه املقابلــة هــو محاولــة جديــة لصياغــة مالمــح قطــب 

عاملــي تكــون روســيا قــوة أساســية فيــه وتوضيــح هويتــه االيدولوجيــة 

ومــا يفرقــه عــن القطــب الغــريب.

ــذي  ــريب، ولكــن فضــح القطــب ال ــني فضــح القطــب الغ  خطــاب بوت

ــس الدرجــة. ــت وبنف ــس الوق ــه يف نف ميثل

  ســوف ارسد النقــاط األساســية يف هــذا الخطــاب الــذي يبــني إجراميــة 

كل النظــام الرأســايل وميلــه للعنــف والخطــر الــذي يشــكله وتناقضــه 

مــع مصالــح الغالبيــة العظمــى مــن البــر حــول العــامل، وكيــف، انهــم 

عــى اســتعداد يف تحويــل دول كاملــة اىل وقــود حــرب مــن أجــل الدفــع 

برصاعاتهم.

 كالعــادة كان خطابــه مطــوالً ومفصــال ورجــع مــن منظــوره اىل الخلفيــة 

ــوالت  ــايل والتح ــي الح ــع العامل ــا والوض ــرصاع يف أوكراني ــة لل التاريخي

ــب  ــح القط ــا يف فض ــي ذكره ــل الت ــن التفاصي ــر م ــتقبلية. والكث املس

الغــريب هــي صحيحــة.

 اتهام الغرب بإشعال الحرب!

ــرب،  ــى الغ ــا ع ــوم يف نشــوب الحــرب يف أوكراني ــى الخطــاب بالل  الق

ورسد بالتفصيــل دالئلــه عــى هــذا االدعــاء. وأكــد بــان الحــرب بالنســبة 

لروســيا كانــت حــرب دفاعيــة »لحايــة النــاس يف أراضينــا التاريخيــة، و 

لضــان أمــن بلدنــا والقضــاء عــى التهديــد القــادم مــن نظــام النازيــني 

الجــدد الــذي ســيطر عــى أوكرانيــا بعــد انقــالب عــام ٢٠١٤«.  وعــدد 

ــاس  ــة دونب ــكان منطق ــد س ــف ض ــام كيي ــا نظ ــي اقرفه ــم الت الجرائ

والذيــن غالبيتهــم مــن أصــول روســية منــذ الثــورة امللونــة التــي دبرتهــا 

أمريــكا يف ٢٠١٤ حيــث قتــل اكــر مــن ١٤٠٠٠ شــخص.

 وأشــار اىل محــاوالت الغــرب يف اشــعال النــار يف دول مــا بعــد تفــكك 

ــة عــى طــول الحــدود  ــات اإلقليمي ــارة الرصاع االتحــاد الســوفيتي واث

الروســية.

ــا حســب  ــا منه ــن أوكراني ــيا م ــذي واجــه روس ــز عــى الخطــر ال  ورك

وعــى  النوويــة  األســلحة  عــى  للحصــول  كييــف  محاولــة  بوتــني 

منظومــات الدفــاع الجــوي والطائــرات الحربيــة وغرهــا مــن املعــدات 

ــيا،  ــدود روس ــو إىل ح ــع النات ــة اىل » توس ــرب، إضاف ــن الغ ــة م الثقيل

ــيا  ــا وآس ــي يف أوروب ــاع الصاروخ ــدة للدف ــر جدي ــق ن ــاء مناط وإنش

ــد جيوشــها  ــي قواع ــف شــال األطل ــات املتحــدة وحل ــر الوالي ون

ــية«. ــدود الروس ــن الح ــرب م ــة بالق ــة الرسي ــا البيولوجي ومخترباته

 وأضــاف، ســعى الغــرب اىل جعــل الــروس يعانــون واىل زعزعــة اســتقرار 

ــرب  ــان الغ ــرر ب ــث ك ــة« حي ــات االقتصادي ــن خــالل العقوب ــيا م روس

حــاول تدمــر روســيا اقتصاديــا منــذ تفــكك االتحــاد الســوفيتي.

 

وذكــر بوتــني بــان الغــرب اســتخدم الخــداع واالزدواجيــة عــدة مــرات 

مــن قبــل مثــال عنــد تدمــر يوغوســالفيا والعــراق وليبيــا وســوريا 

بالســعي لــيء وتغطيتــه بغطــاء منــع املذابــح وحاية حقوق االنســان 

والقوانــني الدوليــة وشــدد بــان نفــس الــيء يحــدث يف أوكرانيــا اذ ال 

يهتــم الغــرب مبصالــح الشــعب يف أوكرانيــا بــل قامــوا بنهــب هــذا البلد.

 

وحســب بوتــني فــان الغــرب »يشــن هجــات إعالميــة عدوانيــة بشــكل 

متزايــد تســتهدف يف املقــام األول جيــل الشــباب«.

 

 فشل الغرب يف كل الجبهات!

 

ــا  ــان الغــرب فشــل وسيفشــل يف كل الجبهــات مبــا فيه ــني ب يؤكــد بوت

ــية. ــة والسياس ــة واالقتصادي ــكرية، واإلعالمي العس

 

يضيــف ان عقوبــات الغــرب تعاقــب الغــرب نفســه عــى شــكل تضخــم 

وأزمــة طاقــة وارتفــاع نســبة البطالــة وميــل الــركات اىل االغــالق.

 

ــة يف  ــة الحاكم ــف ان الطبق ــني كي ــذات يب  ان الحصــار االقتصــادي بال

ــدف هــو  ــا دام ان اله ــا م ــاة الجاهــر يف بلدانه ــم بحي الغــرب ال تهت

ــر الخصــوم. تدم

 

لقــد ذكــر الخطــأ الــذي ارتكبــه الغــرب بتحويــل النظــام البنــي ونظــام 

»ســوفيت« اىل ســالح ضــد الخصــوم.  وأضــاف بوتــني بــان روســيا 

ســتواصل العمــل مــع رشكائهــا إلنشــاء نظــام مســتدام وآمــن ومســتقل 

ــوب  ــواق جن ــع أس ــا م ــيع عالقاته ــتقوم بتوس ــة وس ــويات الدولي للتس

رشق أســيا وتطويــر املمــر الــدويل بــني الشــال والجنــوب وفتــح طــرق 

جديــدة للتعــاون التجــاري مــع الهنــد وإيــران وباكســتان ودول الــرق 

األوســط وكل هــذه اإلجــراءات ســوف تــر بالغــرب نفســه.

 

الغرب هو الذي يعارض الحلول!

 

اكــد بوتــني بــان روســيا بذلــت كل مــا بوســعها لحــل املشــكلة بالوســائل 

الســلمية، ولكــن نظــام كييــف والغــرب كان لهــم خطــة مختلفــة، لقــد 

التتمة ص األخرية

قراءة لخطاب بوتين أمام الجمعية االتحادية 
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قراءة لخطاب بوتين أمام الجمعية ...
توما حميد

عــن الجرائــم التــي ترتكــب بحــق اكــر مــن نصــف املجتمــع، وحديثهــم 

ــذر  ــة ل ــة الخصــوم السياســيني، او محاول ــأيت عــرب تصفي عــن الفســاد ي

ــت  ــي تح ــي تحتم ــات الت ــى الجاع ــة ع ــون والتغطي ــاد يف العي الرم

ــر  ــا اك ــيط، ايه ــؤال بس ــرح س ــن يط ــدة، ولك ــة الجدي ــل الحكوم ظ

بشــاعة، تصفيــة النســاء التــي تجــري عــى قــدم وســاق مثلــا حــدث 

لطيبــة وغرهــا، ام الرسقــة وادامتهــا؟ الجــواب عــى هــذا الســؤال ليــس 

ــدون  ــالتني، ف ــني املس ــوي ب ــط عض ــاك تراب ــة، الن هن ــداث املقارن بأح

اخضــاع النســاء وســيطرة كل التقاليــد والقوانــني املتعفنــة، فلــن يتمكنوا 

باســتمرار رسقتهــم وفســادهم، فاملجتمــع الحــر، املجتمــع حيــث تكــون 

املــرأة حــرة، املجتمــع الــذي يعتــرب تحــرر املــرأة هــو معيــار لتحــرره، 

فلــن تســتطيع رؤوس الفســاد ان تبقــى كثــرا عــى رقــاب أصحابهــا.

 

هــذه الصــورة التــي نقدمهــا هــي تحليليــة ملــا وراء الظلــم الواقــع عــى 

ــه  ــه او طمســه او تحويل ــا تلطيف ــة ام ــي تحــاول الربجوازي املــرأة، والت

ــة لألشــخاص، يك تبعــد  ــط باملارســات الفردي ــي مرتب اىل ســلوك أخالق

ــا  ــن تصويبه ــدة ع ــون بعي ــا، وتك ــة عنه ــة الثوري ــال الحرك ــال نض نص

لتلــك الطبقــة الفاســدة ونظامهــا املجــرم.

 

وهــذه املهمــة األوىل لالشــراكيني والتحرريــني يف تبيــان حقيقــة الظلــم 

الســافر الواقــع عــى املــرأة، والكشــف عــن جــذره الســيايس واالقتصادي 

ــة  ــوم رصخ ــو ي ــن اذار ه ــن م ــة، ان الثام ــان حقيق ــي، تبي واالجتاع

كل القــوى التــي تســمي نفســها بقــوى ثوريــة وتحرريــة ضــد الظلــم 

الجنــي عــى النســاء.

 

املســالة الثانيــة علينــا نحــن االشــراكيني يف تبيــان مــاذا يعني يــوم املرأة، 

فقضيــة املــرأة ليــس قضيــة املــرأة لوحدهــا، مثلــا ان قضيــة النضــال 

مــن اجــل انهــاء الظلــم العرقــي ضــد الســود ليــس قضيــة الســود،  او 

الظلــم القومــي عــى الفلســطينيني ليــس قضيــة الــذي يعيــش فقــط يف 

جغرافيــة فلســطني، انهــا قضيــة االشــراكيني بالدرجــة األوىل.

 

ــا  ان الســلطة السياســية املليشــياتيه الحاكمــة هــي يف اضعــف اوقاته

ومليئــة بالتناقضــات ســنكتب عنهــا، ولكــن مبــا يرتبــط بهــذا املوضــوع، 

فهــي مرعوبــة منــذ أيــام انتفاضــة أكتوبــر، ويف نفــس الوقــت ان 

التحــوالت الثوريــة يف ايــران ترعــب هــذه الســلطة والقــوى التــي تقــف 

ورائهــا، ان هبــوب ريــاح هــذه التحــوالت ســيكون العــراق احــد األماكن 

التــي وجهتهــا، وعلينــا االســتعداد لهــا كــا تحدثنــا.

امــا املســالة األخــرة، فهــي مثلــا اســتعباد املــرأة وتحقرهــا هــو جــزء 

مــن الهويــة االســالمية، علينــا ان نكــون نحــن نــد وخصــم عنيــد يصــارع 

هــذه القــوى، وان نــربز املســاواة التامــة للمــرأة مــع الرجــل جــزء مــن 

ــار لتحــرر املجتمــع،  ــا ان تحــرر املــرأة هــو معي ــا، ونــرصخ عالي هويتن

فــال مجتمــع حــر مهــا بلــغ مــن تطــوره التكنلوجــي والعلمــي دون ان 

تكــون املــرأة حــرة.

وكلمــة أخــرا نقولهــا، اذ نؤكــد مــن جديــد مــن الوهــم كل الوهــم ان 

نتصــور ان بأماكننــا احــداث أي تغــر ثــوري يف املجتمــع دون مشــاركة 

النســاء، فتحييــد نصــف املجتمــع يعنــي تســليم راس الثــورة اىل مقصلــة 

الطبقــة السياســية الحاكمــة وســلطتها امليليشــياتية اإلســالمية.

مكانة 8 مارس عند االشتراكيين
سمير عادل

ــش  ــاء الجي ــى بن ــرب ع ــد دأب الغ ــيايس. لق ــداع الس ــوا يف الخ انخرط

ــده  ــه وتزوي ــدد وتدريب ــني الج ــن النازي ــل م ــم فصائ ــا فيه ــراين مب االوك

بالســالح الغــريب بهــدف الهجــوم عــى منطقــة دونبــاس وتهديــد امــن 

روســيا.

 

ــا والعــامل واخــر  يقــول بــان روســيا ســعت اىل بنــاء نظــام امنــي ألوروب

مشــاريع االتفاقيــات التــي اقرحتهــا كانــت يف ديســمرب ٢٠٢١ ولكــن كان 

رد الغــرب امــا الرفــض او رد غــر واضــح او منافــق. وركز يف أكــر من مرة 

عــى اعــراف الغــرب بــان هدفــه هــو » »هزميــة روســيا االســراتيجية«.

  

ايدولوجية الغرب وايدولوجية القطب املقابل!

 

ــز أيديولوجــي  ــة صياغــة متاي ان اهــم مــا يف خطــاب بوتــني هــو محاول

مــع الغــرب. وقــد حــاول يف أكــر مــن مــكان الكشــف عــن ايدولوجيــة 

القطــب الــرويس مــن خــالل انتقــاد القطــب الغــريب.

 

يقــول بوتــني ان الغــرب يســعى اىل القضــاء عــى املنافســني باســتخدام 

القــوة مبــا فيــه مــن خــالل الــوكالء، وان ايدولوجيتــه هــي تقســيم العــامل 

اىل مــا يســمى بالــدول املتحــرة وكل مــا تبقــى مــن العــامل، واالســتعار 

والهيمنــة وفــرض االمــالءات وعــدم احرام بقيــة » الشــعوب« ومصالحهم 

و« البصــق عــى العــامل كلــه«. ويعــد التجــاوز عــى ســيادة الــدول يشء 

جوهــري بالنســبة للغــرب.

 

يقــول »بعــد تفــكك االتحــاد الســوفيتي ، قامــوا ببنــاء عــامل عــى الطــراز 

األمريــي يحكمــه ســيد واحــد وهــو االمــر الــذي تطلــب تدمــر أســس 

ــة بوقاحــة  ــة الثاني ــد الحــرب العاملي ــت بع ــي وضع ــدويل الت ــام ال النظ

وتفكيــك أنظمــة األمــن وتحديــد األســلحة.

 

وســعى الغــرب اىل رسقــة الجميــع تحــت ســتار الدميقراطيــة والحريــات، 

ــايس، ومتييــز دول  ــمولية بشــكل أس ــم النيوليرباليــة والش وفــرض القي

ــم، ورصف  ــع املعارضــة يف بلدانه ــا، وقم ــم علن ــة قادته ــا، وإهان بأكمله

ــة.« ــاه عــن فضائــح الفســاد مــن خــالل خلــق صــورة معادي االنتب

 

ــا يشــعل الحــروب«.   ــاة البــر  بين يقــول« الغــرب ال يدافــع عــن حي

و »إنهــم يســتثمرون بشــغف يف زرع االضطرابــات وتشــجيع االنقالبــات 

ــا يف  ــدان أخــرى حــول العــامل، واغــراق مناطــق بأكمله ــة يف بل الحكومي

الفــوىض«.

 

ويتحــدث بوتــني عــن نفــاق الغــرب، اذ يقــول »يف الوقــت الــذي 

ــة،  ــة البيئ ــتدامة وحاي ــة املس ــر والتنمي ــة الفق ــن مكافح ــون ع يتحدث

ــد مــن األمــوال إىل املجهــود الحــريب«. ويضيــف أظهــرت  ينفقــون املزي

األحــداث األخــرة بوضــوح أن صــورة الغــرب كمــالذ آمــن لــرأس املــال 

ــا. ــت رساب كان

 

ويقــول تســيطر عــى الغــرب »نخــب التــي هــي رمــزا لألكاذيــب وعــدم 

املبدئيــة التــي تنظــر اىل النــاس كمســتهلكني، ويعاملــون النــاس الذيــن 

ــة  ــة والوطني ــة الثقافي ــا الهوي ــازدراء. وال تهمه ــا ب ــون يف بلدانه يعيش

للبلــدان مبــا فيــه بلــدان الغــرب«.

 

وتحــاول هــذه النخــب »تدمــر األرسة«، وال يحرمــون »الكتــب املقدســة 

ــراف  ــجيع انح ــرأة، وتش ــل وام ــاد رج ــي اتح ــول ان االرسة ه ــي تق الت

ــداء عليهــم جنســيا«. األطفــال وإســاءة معاملتهــم ، واالعت

 

ــيا  ــب روس ــه. فقط ــز قطب ــا ميي ــرب م ــني للغ ــادات بوت ــن انتق ــني م يتب

ــدول  ــذ التدخــل يف ال ــر للغــرب، فهــو ينب ــل مــا هــو مغاي – الصــني ميث

ــعى اىل ــرى ويس األخ

 

الصداقــة والتعــاون والراكــة واالحــرام مــع األقطــاب والــدول االخــرى 

واحــرام القانــون الــدويل وحــق الــدول يف تقريــر مصرهــا.

 

ــه  ــة مــن خــالل قول ــج  االحاســيس القومي ــني عــى تأجي ــز بوت ــد رك وق

ان القطــب الــرويس يؤمــن بوجــود »شــعور متأصــل تاريخيــا يف االمــة« 

ــني مصــر املــرء ومصــر  ــي ال تنفصــل ب ــة الت ــق للعالق ــه »فهــم عمي ول

ــز الحضــاري والتمســك بالحضــارة  ــة التاي ــى أهمي ــز ع الوطــن«. ورك

ــة. ــال القادم ــه لألجي ــه ونقل ــاظ علي واالرث الحضــاري والحف

 

واكــد عــى أهميــة الحفــاظ عــى القيــم والتقاليــد واهميــة نظــام 

ــة   ــة الوطني ــم املشــركة والهوي ــز القي ــة لتعزي ــة الوطني ــم والثقاف التعلي

ــن  ــكان ع ــدر اإلم ــباب ق ــال والش ــم األطف ــى رضورة ان  يتعل ــد ع واك

روســيا وماضيهــا وثقافتهــا وتقاليدهــا وان يشــعروا بانتائهــم إىل الفضــاء 

ــرك. ــي املش ــي والتعليم ــايف والتاريخ الثق

 

التدهــور   « مــن  األطفــال  حايــة  اىل  تســعى  روســيا  ان  ويقــول 

واالنحطــاط«.

 

ــي  ــاد حقيق ــاء اقتص ــاج وبن ــادة اإلنت ــن بزي ــادي يأم ــال االقتص يف املج

وقــوي ومكتفيــا ذاتيــا وغــر منعــزل عــن العــامل ويســتفاد مــن جميــع 

ــد بوتــني عــى الغــرب  ــاه التنافســية، وليــس طباعــة النقــود. ويزاي مزاي

ــادئ الســوق. ــه نظامــه متجــذر بقــوة يف مب ــا يقــوم ب ــان كل م ب

 

ــاج  ــة التــي يتحــدث عنهــا بوتــني ليســت مــن نت ــة االيدولوجي ان الهوي

ــرب  ــه الغ ــا في ــامل مب ــول الع ــود ح ــار موج ــة تي ــي هوي ــل ه ــه، ب خيال

نفســه. ان شــخصيات مثــل ســتيفن بانــون ودوغــالز ماغريكــر ولوبــان 

يف فرنســا وناجــل فــاراج يف بريطانيــا و تيــار ترامــب الــذي يعــرف االن 

بتيــار ماغــا، اختصــارا للكلــات اإلنكليزيــة التــي تعنــي اجعــل أمريــكا 

عظمــة مــن جديــد وحتــى بولســنارو وأردوغــان ومــودي هــم جــزء مــن 

هــذا التيــار.

 

اذ يخاطــب بوتــني هــذا التيــار يف الغــرب حيــث يقــول« يــدرك املاليــني 

مــن النــاس يف الغــرب أنهــم يقــودون إىل كارثــة روحيــة«. ويتحــدث يف 

مــكان اخــر عــن وجــود حلفــاء لروســيا يف الغــرب.

 

ــني  ــو رصاع ب ــي ه ــرويس – الصين ــب ال ــرب والقط ــني الغ ــرصاع ب ان ال

ــون  ــم ممثل ــا ه ــاب وحكوماته ــذه األقط ــدة. ان ه ــة واح ــراد عائل اف

للطبقــة الرأســالية نفســها. ان محــاوالت خلــق متايــز أيديولوجــي هــو 

ــكاد  ــني ي ــني القطب ــز االقتصــادي ب ــاس. ان التاي ــق الن مــن اجــل تحمي

ان يكــون غائبــا. ويف الوقــت الــذي يتميــز االقتصــاد يف دول مثــل روســيا 

والصــني والهنــد وغرهــا بدرجــة مــن النمــو أكــرب مــن الغــرب، لكــن هذه 

االقتصاديــات هــي اقتصاديــات متأزمــة وقــد تواجــه نفــس االزمــات التي 

تواجــه الغــرب يف أي وقــت. يف نفــس الوقــت يتميــز القطــب الــرويس-

الصينــي بغيــاب كامــل لحريــة التعبــر والحريــات السياســية. ويف الوقــت 

الــذي يدعــو هــذا القطــب اىل عــدم التدخــل يف شــؤون الــدول األخــرى، 

اال انــه ال يهمــه أي مــن الئــح حقــوق االنســان العامليــة ولــه االســتعداد 

لدعــم أقــذر األنظمــة والحــركات يف العــامل.

 

ــل  ــن اج ــة م ــات رجعي ــني برجوازي ــو رصاع ب ــا ه ــرصاع يف أوكراني ان ال

نفــوذ ومصالــح اقتصاديــة ليــس لــه أي ربــط مبصالــح الطبقــة العاملــة. 

ان مــن واجــب البريــة كنــس كل هــذا النظــام الرجعــي بقطبيــه 

ــا.   ــة له ــوارث ال نهاي ــة يف ك ــرق البري ــذي اغ ــريب ال ــي والغ الرق


