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التتمة ص2

 بعيــداً عــن التطبيــل والتزمــر 

بــن  العالقــات  إعــادة  عــن 

بأنــه  وايــران  الســعودية 

اخــراق كبــر، وبعيــدا عــن 

تصــب  التــي  التحليــالت 

ــوذ  ــآكل النف ــن ت ــا ع معظمه

األمريــي يف الــرق األوســط، 

وبعيــدا عــن مــا يــروج لــه مــا 

ــة«  ــور املقاوم ــمى ب«مح يس

او الذيــن يتمســكون بتالبيبــه 

واألخــر  األول  الرعيــل  مــن 

مــن القوميــن العــرب، الذيــن 

بــأن  ويتمنــون  يحلمــون 

الســعودية ســتلتحق مبحورهم 

عــن  وبعيــدا  املتهــاوي، 

ــرب  ــي اق ــي ه ــات الت التكهن

اىل التحيلــق يف عــامل الخيــال 

التــي  التمنيــات  اىل  منــه 

باالقتصــاد  اميــة  انهــا  تبــن 

تســتنتج  عندمــا  الســيايس، 

ــورة  ــة املذك ــا أي االتفاقي بأنه

ــام او  ــات ابراه ــة التفاقي رضب

اىل عمليــة الصلــح بــن الــدول 

فــان  وإرسائيــل،  العربيــة 

إعــادة العالقــات الدبلوماســية 

بــن الســعودية وايــران، ليــس 

منحنــى  بتصاعــد  إيذانــا  إال 

الــراع عــى النفــوذ الســيايس 

يف الــرق األوســط، والــذي 

يعنــي بالنهايــة ان املنطقــة 

ترابيــة  عاصفــة  تنتظرهــا 

املصابــن  تخنــق  جديــدة 

الســيايس. بالربــو 

عــى  الروســية  الحــرب  ان 

جميــع  غــرت  أوكرانيــا 

املعــادالت السياســية يف العامل 

مبــا فيهــا منطقتنــا، وتداعيــات 

ــة  ــت دفع ــرب، أعط ــك الح تل

كانــت  التــي  للــدول  قويــة 

األقطــاب  فلــك  يف  تــدور 

الرأســالية العامليــة، لتتنفــس 

ــو قليــال  الصعــداء والتمتــع ول

السياســية،  باســتقالليتها 

طريــق  عــن  والبحــث 

بعيــدة  مصالحهــا،  تؤمــن 

السياســية  التجاذبــات  عــن 

تشــعلها  التــي  والحــروب 

مــن  املتصارعــة  األقطــاب 

ــا  ــى نفوذه ــاظ ع ــل الحف اج

والســيايس. االقتصــادي 

فــان  للســعودية،  بالنســبة 

الطريــق  تفتــح  االتفاقيــة 

امامهــا يك تعــزز مــن مكانتهــا 

واالقتصاديــة  السياســية 

إقليميــة  كقــوة  ودورهــا 

ويف  املنطقــة،  يف  صاعــدة 

ــس  ــأي بالنف ــه الن ــت ذات الوق

بتورطهــا بأيــة رضبة عســكرية 

او حــرب تعــد لهــا إرسائيــل 

وامريكا عى ايران، اذ تكشــف 

زيــارة وزيــر الدفــاع األمريــي 

خــالل االســبوعن املاضيــن اىل 

حقوق الطفل والحجاب االسالمي.
منصور حكمت

الصفحة الثالثة

 تســعى الســلطة امليليشــياتية الربجوازيــة يف العــراق جاهدة 

العــراق تحــت عناويــن  الحريــات يف  مبنــع كل أشــكال 

ــر يف  ــة الن ــة »محارب ــت يافط ــرة تح ــة، م ــربرات واهي وم

منصــات التواصــل االجتامعــي« ومــرة محاربــة مــا يســمونه 

ــرة تحــت  ــر، وم ــة التعب ــط«، لقمــع حري ــوى الهاب بـ«املحت

ــامء  ــام باالنت ــي القطــاع الع ــة موظف ــوان مصــادرة أحقي عن

)الخدمــة  لقانــون  »خضوعهــم  بحجــة  النقــايب  للعمــل 

املدنيــة(«، وأخــرى تصــدر بعــدم االعــراف باالتحــادات 

واملنظــامت العامليــة إال باتحــاد واحــد مــوايل لهــذه القــوى، 

لتكشــف جميــع تلــك القوانــن والقــرارات عــن الوجــه 

القمعــي واالســتبدادي للســلطة امليليشــياتية الربجوازيــة 

والتــي تتبجــح كثــرا بالدميقراطيــة و«حقــوق اإلنســان«.

إنَّ التصعيــد املســتمر للســلطة امليليشــياتية الربجوازيــة ضــد 

الطبقــة العاملــة، املتمثــل يف اإلبقــاء عــى قوانــن البعــث أو 

ســن قوانــن أخــرى لقمــع كافــة أشــكال الحريــات يف العراق، 

ــة الســوداين،  ــد بعــد تشــكيل حكوم ــوج هــذا التصعي إذ تت

ــر السياســة  ــة متري ــا دميوم ــل إال عــى محاولته وهــو ال يدل

ومررتهــا  االحتــال  فرضهــا  التــي  الليرباليــة  االقتصاديــة 

ــية  ــة السياس ــة يف العملي ــامية والقومي ــوى اإلس ــع الق جمي

السياســة هــو  تلــك  أنَّ هــدف  اســتثناء، ومعلــوم  دون 

تحميــل عــبء األزمــة االقتصاديــة ــــ مــن التضخــم ودفــع 

أمــوال الجيــش البروقراطــي املكــّون مــن أعضــاء الرئاســات 

وأصحــاب  ومستشــاريهم  وحاميتاهــم  والربملــان  الثاثــة 

املناصــب الخاصــة والــوزراء وقضاتهــم ــــ عــى كاهلنــا 

ــن  ــامل واملوظف ــن الع ــا نح ــن جيوبن ــم م ــزاع رسقاته وانت

والكادحــن. كــام تســعى أيضــا وبنفــس السياســة االقتصادية 

اىل تحويــل العــراق اىل ســوق رخيصــة للعاملــة لتــزود 

ــق تشــديد ظــروف  ــن طري ــة ع ــاملية العاملي الســوق الرأس

ــا مــن كل أشــكال االحتجــاج،  ــا وحرمانن العمــل عــى عاملن

النهــم يدركــون أنــه عــن طريــق التنظيــم والتنظيــم فقــط 

ــع يك  ــار املجتم ــا، وإفق ــم يف إفقارن ــة مروعه ــن هزمي ميك

فلــم  الربجوازيــة.  امليليشــياتية  الســلطة  متتلــئ جيــوب 

ــد  ــاد، فبع ــب والفس ــة والنه ــن الرسق ــنوات م ــم س تكفيه

ــك مكشــوفة ومفضوحــة، نراهــم  أن أصبحــت أســاليبهم تل

يلجــؤون عــن طريــق قمــع الحريــات بتهيئــة األرضيــة وفتــح 

املجــال لنهبنــا وبطــرق »قانونيــة« بغيــة توجيــه رضبــة 

اســتباقية للعــامل واملوظفــن والحيلولــة دون اشــتعال رشارة 

انتفاضــة جديــدة يف العــراق ضــد سياســاتهم القمعيــة.

 

نرفــض  العراقــي،  العــاميل  الشــيوعي  الحــزب  يف  نحــن 

للعــامل  املعاديــة  البعــث  قوانــن  كل  وتفصيــا  جملــة 

ــض  ــام ١٩٨٧، ونرف ــم ٥٢ لع ــون رق ــة قان ــن وخاص واملوظف

املوظفــن  حرمــان  بهــدف  القوانــن  عــى  تعديــل  أي 

ــام  ــاميل، ك ــم الع ــايب والتنظي ــامء النق ــم يف االنت ــن حقه م

العــامل واملوظفــن توحيــد صفوفهــم وتصعيــد  نناشــد 

العــراق. يف  الحريــات  قمــع  سياســات  ضــد  نضالهــم 

 

االجتامع العادي للجنة املركزية للحزب الشيوعي العاميل 

العراقي

٤ آذار ٢٠٢٣

الرفاق األعزاء يف االتحاد

تحية طيبة...

ــم  ــعنا إال أن نهديك ــام ال يس ــم الع ــدون مؤمترك ــم تعق وانت

تحياتنــا ونعلــن عــن تضامننــا ودعمنــا لنضالكــم مــن اجــل 

تحقيــق اهــداف الطبقــة العاملــة يف الحريــة واملســاواة 

ــل  ــدوه يف ظ ــم تعق ــيام وانت ــاح، والس ــم النج ــى لك ونتمن

الظلــم القومــي املمنهــج لدولــة إرسائيــل الفاشــية عــى 

الشــعب الفلســطيني، أنَّ هــذا املؤمتــر هــو مؤمتــر التحــدي 

الــذي يؤمــل عــن طريقه متكــن الطبقــة العاملة الفلســطينية 

مــن أخــذ دورهــا الريــادي يف املجتمــع، كونهــا الطبقــة 

الوحيــدة القــادرة عــى إنهــاء الظلــم القومــي الواقــع عــى 

الفلســطينين.

مرة أخرى نتمنى ملؤمتركم النجاح يف انجاز اعامله

 

عاش التضامن األممي لطبقة العاملة

يسقط الظلم القومي الواقع عى الشعب الفلسطيني

عاشت دولة فلسطن املستقلة

 سكرتارية املكتب السيايس

للحزب الشيوعي العاميل العراقي

٢٠٢٣/٣/١١

لنشدد النضال من أجل إلغاء كل قوانين البعث واالحتالل 
والقوى اإلسالمية والقومية لقمع حرية التنظيم في 

العراق.

ما وراء إعادة العالقات بين السعودية وايران
سمير عادل

الرفيق محمد علوش رئيس اتحاد نضال العمال الفلسطيني
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لندرك خطورة مرحلتنا الراهنة!

عادل أحمد 
كارل  كتــب 

ماركس 

احــدى  يف 

اطروحاته 

املشهورة 

ــول فيورباخ  ح

» لقــد اهتــم 

الفالسفة 

بتفســر العــامل 

بطــرق وأشــكال مختلفــة، لكــن املهمــة تكمــن يف 

تغيــره .« نجــد إىل حتــى االن، ان روح ومحتــوى 

هــذه االطروحــة  الزال باقيــاً يحتفــظ بكامــل صحتــه 

حتــى بالنســبة للاركســين واألحــزاب الشــيوعية. 

ان القــراءات والتحليــالت السياســية  تبقــى مختلفــة 

ومتنوعــة ويف بعــض األحيــان بارعــة، ولكــن هــذا ال 

ــل مــن اجــل التغــر أي  ــا نفــر ونحل ــدر م ــم بق يه

وعاملنــا.  حولنــا  مــن  تغــر 

ان تغــر العــامل وتحقيــق أســس واهــداف ومتطلبــات 

ــامل افضــل يبقــى مرهــون بنشــاط  ــاء ع ــة لبن البري

ــي  ــق الوع ــي وف ــاط عم ــي، ان كل نش ــاس العم الن

النظــري الثــوري ووفــق التكتيــكات الثوريــة يتقــدم 

خطــوة بخطــوة اىل االمــام ويف كل مــرة عندمــا نراجــع 

خطواتنــا الســابقة ونقّيــم الســلبيات وااليجابيــات 

نكــرر االخطــاء  لــي ال  وعندهــا نســتلهم درســا 

ــا درســا مهــا.  ــم منه ونتعل

ــوم،  ــامل الي ــر اىل ع ــد ان اش ــل اري ــذا املدخ ــق ه وف

عــامل الراعــات والحــروب ،عامل فيــه ابتــكارات لخلق 

حــركات الرجعيــة حتــى النخاع، الدينيــة ام القومية ام 

الطائفيــة وتتطفــل عــى األجســاد اإلنســانية وافكارها 

ــد  رد  ــن نج ــة، ولك ــا الثوري ــى روحه ــة وع التحرري

ــض  ــا او يف بع ــى ضعيف ــا يبق ــي امامه ــل العم الفع

األحيــان غــر مبــايل. ان مشــكلة الضعــف والالمبــاالة 

ــس  ــا يف نف ــن ان نجده ــية وميك ــكلة سياس ــي مش ه

ــن  ــر اىل املحلل ــر.  انظ ــة الذك ــس آنف ــة مارك اطروح

ــلوبو  ــاريف وس ــد ه ــال دفي ــن أمث ــين العاملي املاركس

زيــزك وامثالهــا  انظــروا اىل األحــزاب االشــراكية 

العامليــة والروتســكية… نجــد تفســرات وتحليــالت 

مختلفــة للعــامل الحــايل ولكــن تفتقــر اىل العمــل 

ــوري مــن اجــل تغــره.  الث

كبــرة  تاريخيــة  ميــر مبنعطفــات  اليــوم  عــامل  ان 

ــت  ــذي هيمن ــم وال ــامل القدي ــر الع ــة، اذ يتغ ومهم

عليــه الرأســالية االمريكيــة والغربيــة والتــي واجهت 

األزمــة االقتصاديــة الخانقــة ألكــر مــن عقــد ونصــف 

واليــوم بعــد جائحــة كورونــا أشــتدت االزمــة ووصلت 

العامليــة  الكبــرة  الــركات  وافلســت  ذروتهــا  اىل 

ــطور  ــذه الس ــة ه ــت كتاب ــرة ويف وق ــوك الكب والبن

اعلــن البنــك العمــالق األمريــي بنــك ســيليكون فايل، 
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ــية  ــاك الحــرب الروس ــم هــذه األوضــاع هن ويف خض

واوروبيــة واألمريكيــة يف أوكرانيــا واشــتداد الراعات 

ــدة  ــتقطابات جدي ــاك اس ــكا وهن ــن وامري ــن الص ب

ورشق  االفريقيــة  القــارة  ويف  األوســط  الــرق  يف 

ــامل  ــول الع ــرات تشــر اىل اف اســيا… كل هــذه املتغ

القديــم ووالدة عــامل الجديــد املــيء بالراعــات بــن 

األقطــاب الجديــدة، ويصاحــب هذا التغــر الراعات 

والعنــف املفــرط بــن األقطــاب القدميــة والجديــدة. 

ان هــذه االزمــة خطــرة ومصريــة لطبقــات املجتمــع، 

زمــن  يف  الربجوازيــة،  والطبقــة  العاملــة  الطبقــة 

االزمــات الرأســالية، هنــاك احتــاالن واقعيــان، امــا 

ــة او  ــورات العالي ــو الث ــه نح ــع يتج ــامل واملجتم الع

ــة.  ــة الربجوازي ــو الرببري ــع نح ــامل واملجتم ــه الع يتج

ان كل طبقــة رئيســية مــن طبقــات املجتمــع تحــاول 

ان  ملصالحهــا.  طبقــا  بطريقتهــا  االزمــة  مقاومــة 

الطبقــة البورجوازيــة تحــاول بــكل الطــرق املمكنة ان 

تتجــاوز هــذه األزمــة باقــل خســارة ممكنــة وتحمــل 

ــة  ــم تهيئ ــن ث ــرة وم ــا الكب ــة أعبائه ــة العامل الطبق

دورة جديــدة الســتغالل العــال وتراكــم الــروة مــن 

جديــد؛ وتحــاول الطبقــة العاملــة أيضــا ان تغــر 

األوضــاع لصالحهــا عــن طريــق الثــورات )وهــي 

الطريقــة الوحيــدة( لــي تقلــب األوضــاع إلنهــاء 

عبوديتــة لعمــل املأجــور والرأســال ومــن هنــا علينــا 

ان نــدرك ايــن نقــف نحــن االشــراكيون واملاركســيون؟ 

اذا حقــا نحــن يف خنــدق الطبقــة العاملــة ، علينــا ان 

نكــون حساســن يف هــذه املرحلــة الحساســة يف تاريخ 

النضــال الطبقــي وعلينــا ان نتجــاوز العمــل الروتينــي 

اليومــي وان نعمــل مــن اجــل تعميــق االزمــة يف 

ــه نحــو  ــوري ودفع ــل الث ــر دار الرأســالية بالعم عق

الثــورات. ان أطروحــة ماركــس هــذه ميكــن ترجمتهــا 

هنــا اىل العمــل الثــوري والــدؤوب . أي ليــس وقــت 

وقــت تحليــالت وتفاســر االزمــة الرأســالية الحاليــة 

وتداعياتهــا وامنــا الواجــب العمــل مــن اجــل تغرهــا 

لصالــح الطبقــة العاملــة واملجتمــع. وان هنــاك مقولة 

أخــرى ل)لينــن( تقــول بــان املاركــي الــذي ال يعــرف 

ظــروف ومتطلبــات مرحلتــه وان يتطــور نشــاطه 

ــه أي  ــس ل ــو لي ــام، فه ــاق اىل االم ــذا النط ــن ه ضم

ــة باملاركســية.  صل

ان املرحلــة الحاليــة هــي ليــس مرحلــة روتينيــة ونرى 

كل يــوم التغــرات ابتــداء مــن الراعــات والحــروب 

ــة وارتفــاع  وانتهــاء بالغــالء املعيــي والفقــر والبطال

أســعار الســلع يف األســواق وصعوبــة الوصــول اىل 

العمــل الدائــم واملســتدام وهنــاك أخطــار دامئــة 

ــع اىل  ــاج املجتم ــة يحت ــذه املرحل ــا!! ه ــدد حياتن ته

البالشــفة الجــدد، يحتاج الحركــة العالية واالشــراكية 

مــر واألردن والعــراق وإرسائيــل، وزيــارة رئيــس اركانــه 

ــى ان  ــت، ع ــذا الوق ــوريا يف ه ــه يف س ــة قوات اىل معاين

ــل عــى  ــكا وإرسائي ــا أمري ــة تعــد له ــاك طبخــة حربي هن

ــة،  ــة اإليراني ــدات النووي ــوان التهدي ــت عن ــران، وتح اي

ــات  ــادة العالق ــالن إع ــن اع ــت م ــداث عجل ــذه االح وه

الدبلوماســية بــن الســعودية وايــران برعايــة صينيــة، 

وقــد تنتــح وباملحصلــة النهائيــة الخــروج مــن حــرب 

ــه مــا زال اقــرب اىل التمنيــات، فضــال عــى  اليمــن، ولكن

انهــا ورقــة ضغــط عــى الواليــات املتحــدة االمريكيــة يك 

تغــر سياســتها يف املنطقــة وخاصــة تجــاه حلفائهــا. 

ــا  ــون واضح ــة يك يك ــي اللوح ــن باق ــام ع ــف اللث ولنكش

بالنســبة للقــارئ، فــأن الزلــزال الكبر الذي رضب ســورية، 

ــدق )العــريب(،  ــادة ســورية اىل الخن ــن إع عجــل أيضــا م

ــن  ــورية م ــزاع س ــاه النت ــس االتج ــعى ويف نف ــو مس وه

ــة  ــة خليجي ــة اإلســالمية، وهــو محاول احضــان الجمهوري

ــة  ــن اربع ــر م ــذ اك ــل ومن ــعودية وإرسائي ــة الس بزعام

ــد  ــة اال بع ــا األولي ــؤِت أوكل نتائجه ــي مل ت ســنوات، والت

الســاعات األوىل مــن تداعيــات الزلــزال. أي بعبــارة أخــرى 

ان دور الســعودية يف اعــادة تأهيــل النظــام الســوري 

وتعوميــه، هــو الزلــزال الســيايس الــذي جــاء بعــد زلــزال 

األريض، ليكــون متتــم وملحــق بعمليــة إعــادة العالقــات 

ــران.  الدبلوماســية مــع اي

ــع  ــع جمي ــا م ــع عالقاته ــاول تطبي ــعودية، تح أي ان الس

دول املنطقــة يك تقــود التحــوالت كقــوة اقليميــة يف العــامل 

الجديــد، عــامل املتعــدد األقطــاب.

وبخــالف مــا ذهــب إليــه بعــض بقايــا الرعيــل األول 

مــن القوميــن العروبيــن بــأن مــا حصــل بــن الســعودية 

وايــران، ســيعمل عــى وأد اتفاقيــات ابراهــام، فبالعكــس 

متامــا، فــأن الســعودية ماضيــة بعقــد اتفاقيــة ســالم مــع 

ــران  ــت اي ــد ان كان ــوف، بع ــردد وخ ــل دون أي ت إرسائي

تهــدد بشــكل غــر مبــارش اتفاقيــات الســالم بــن الــدول 

العربيــة وخاصــة يف منطقــة الخليج مع إرسائيــل، فأعادت 

العالقــات مــع ايــران ستســحب البســاط مــن تحــت اقدام 

ايتــام القوميــن العروبيــن ومــا تبقــى منهــم مــن اطــالل 

ــالم  ــزي اإلس ــوا ال ــن لبس ــن الذي ــة، م ــة والبعثي النارصي

ــوان  ــران وتحــت عن ــاليل طه ــع م ــوا م الســيايس وتخندق

محــور املقاومــة ومواجهــة االمربياليــة والصهيونيــة ورفــع 

ــر فلســطن.  ــواء تحري ل

ــد، ال  ــة اح ــن مصلح ــس م ــة، فلي ــران نووي ــح اي ان تصب
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ــش  ــو غوتري ــدة أنطوني ــم املتح ــام لألم ــن الع ــا األم دع
ــوم االربعــاء املصــادف ١/٣/٢٠٢٣   ــه اىل بغــداد ي يف زيارت
العمــل  ومواصلــة  االســتقرار  عــدم  دائــرة  “كــر  اىل 
ــال: »نحــن  ــة«، قائ ــق االزدهــار والحري عــى طريــق تحقي
ــه العــراق مــن أمــن واســتقرار وهــو  فخــورون مبــا ميــر ب
عــراق يختلــف عــا كان«. وأضــاف: »نحــن نرحــب بجهود 
ــن املقيمــن يف الخــارج  العــراق بالســاح بإعــادة العراقي
ــود  ــش بجه ــب غوتري ــار«. ورح ــن واالزده ــق األم لتحقي
ــات  ــن الخدم ــاد وتحس ــة الفس ــوزراء يف محارب ــس ال رئي
ــة  ــن أجــل خفــض البطال ــع االقتصــادي م ــة والتنوي العام
ــان يف  ــوق اإلنس ــم “حق ــباب«. ودع ــرص للش ــاد ف وإيج

ــى. ــراق” انته الع
 

إن مســألة العالقــة بــن السياســة واملجتمــع واضحــة 
ــات الســائدة يف املجتمــع  ــد أن التوجه ــا نعتق ــا, فأنن لدين
ــراد  ــات أف ــات وأخالقي ــكاس لتوجه ــي انع ــُه ه واخالقيات
لهــم  ميكــن  ال  “العراقيــون”  لــذا  الحاكمــة،  الســلطة 
ــة  ــن داخــل هــذه العملي ــرات وإصــالح م أجــراء أي تغي
“السياســية” وميكــن االختصــار بدليــل واحــد هــو حتميــة 
ــن وال إرادة للمجتمــع  ــات وتزويرهــا املعل ــج االنتخاب نتائ
ــة  ــة وهيمن ــلطة التنفيذي ــايئ للس ــار النه ــد الخي يف تحدي

ــار. ــح النه ــا يف وض ــيايس عليه ــال الس ــالح وامل الس
 

مــن  البــد  غوتريــش  أنطونيــو  أطلقهــا  نقــاط  عــدة 

: توضيحهــا
 

ــراق  ــان يف الع ــذا األم ــتقرار: إن ه ــدم االس ــان وع - األم
مــروط وليــس مطلــق, أي أنــه يخضــع لتفاهــات 
ــراد الســلطة الحاكمــة, فاإلســالم الســيايس  ــات اف واختالف
ــردي«  ــي »الك ــني والقوم ــيعي والس ــقيه الش ــم بش الحاك
مدجــج بالســالح وأي خــالف مــا بينهــم أو خــالف داخــل 
الشــق الواحــد ينهــار األمــان. لــذا عــن أي إعــادة لعراقيــن 

ــتقرار تتحــدث. ــان واس ــن أي أم ــارج وع الخ
- محاربــة الفســاد: الفســاد االداري واملــايل يف العــراق 
مقنــن ورســمي وهــو منهــاج “نظــام” حاكــم جــاءت 
ــه ومنهجــه  ــكا وأسســه براميــر بدســتوره وقوانين ــه امري ب
وافــراده الحاكمــة وليــس مســألة فرديــة شــخصية هنــا أو 
هنــاك, يف حــن كل رئيــس وزراء يــأيت يعلــن عــن “محاربــة 
الفســاد” أمــا يــرك األمــر اعالميــا فقــط أو يصفــي بعــض 

ــة. ــه املتهرئ الخصــوم السياســين تحــت يافطت
- تحســن الخدمــات: إن مليــارات الــدوالرات التــي تُرف 
ــو  ــن, وندع ــان مرت ــاء الياب ــا بن ــن به ــات ميك عــى الخدم
األحيــاء  يف  ميدانيــة  جــوالت  اىل  غوتريــش  أنطونيــو 
الســكنية لــرى الخدمــات وتفاهــات الرتوش التي تســميها 

ــازات”. ــة ومســؤوليها “انج الحكوم
ــى  ــة: ال يخف ــى البطال ــاء ع ــادي والقض ــوع االقتص - التن
عــى أحــد أن االيــراد املــايل الوحيــد للعــراق هــو النفــط ال 
غــر. وان اعــداد العاطلــن عــن العمــل مــا يقــارب ١٢-١٣ 

ــط وليــس  ــة وزارة التخطي ــون عاطــل حســب احصائي ملي
هنــاك أي خطــة للعمليــة السياســية لحــل هــذه املســألة.

- حقــوق االنســان يف العــراق: أن االســالم الســيايس الحاكم 
ال يعــرف يف االنســان داخــل العــراق وامنــا يســتخدمه يف 
االعــالم فقــط هــذا مــن جانــب ومن جانــب آخــر: ال يوجد 
ادىن درجــات الحقــوق السياســية واالعالميــة واملجتمعيــة 

لإلنســان يف العــراق.
 

ــو غوتريــش واألمــم املتحــدة بأنكــم رشكاء  ــر أنطوني نُذكّ
مبــا يحــدث لنــا مــن مأســاة داخــل العــراق. حيــث نذكركم 
بدعمكــم للحصــار االقتصــادي علينــا ومــوت مليــون طفــل 
ــال  ــدام يف االنف ــم ص ــن جرائ ــكوتكم ع ــوع, وس ــن الج م
والتعذيــب  واالعدامــات  الجاعيــة  واملقابــر  وحلبجــة 
داخــل الســجون, ودعمكــم الحتــالل العــراق يف ٢٠٠٣ 
للمنافســة الدوليــة وتــوازن القــوى العاملــي الرأســايل ومــا 
جــرى مــن طائفيــة وجرميــة منظمــة وفســاد مــايل واداري 
وتنظيــم القاعــدة وداعــش والجاعــات املســلحة وانعــدام 

ــات والخدمــات.  الحري
 

لــذا هــذه الزيــارة هــي مــن اجــل دعــم العملية السياســية 
واســتمرارها والتــي تجنــي لكــم االربــاح وليــس مــن اجــل 
»العراقيــن« الذيــن جعلتموهــم عــى مــر التاريــخ فريســة 

ــرون بها. تتاج

نتحــدث  مل 

»نــزع  عــن 

الحجاب 

رؤوس  مــن 

النساء« 

قبــل  مــن 

»الرطة«. 

يدافع 

برنامج 

الحــزب الشــيوعي العــايل براحــة عــن حريــة امللبــس. 

كــا يطالــب برنامجنــا بصيانــة االطفــال من تطــاول الدين 

والجاعــات الدينيــة، باإلضافــة اىل اعتبــار »ان الحيلولــة 

دون متتــع االطفــال بحقوقهــم املدنيــة واالجتاعيــة مثــل 

التعليــم والتســلية واملشــاركة بالنشــاطات االجتاعيــة 

الخاصــة باألطفــال« جرمــاً. ان بحــث حريــة اختيــار 

الحجــاب االســالمي هــو امــر يتعلــق بالكبــار. انــه مرتبــط 

بأنــاس، عــى االقــل مــن الناحيــة الصوريــة ومــن الناحيــة 

القانونيــة، يتمتعــون بحــق االختيــار ويتحملون مســؤولية 

عواقــب اختيارهــم الحــر )وان يكــن حــق اختيــار املــرأة 

البالغــة التــي خــربت ايضــاً الســكن وزجاجــة االســيد 

االســالمين هــو اكــر صوريــة مــن الصوريــة(. ال يتحــدث 

ــال  ــوق االطف ــار اي يشء يخــص حق ــة االختي بحــث حري

ــف  ــن يف كن ــاليئ يعش ــابات ال ــات والش ــات اليافع والفتي

ــا  ــة الوالديــن. يعلــن عباقرتن ــة اســالمية تحــت رعاي عائل

االعــزاء ان التمييــز بــن االطفــال والبالغــن »اليعنــي شــيئاً 

الكثــر. يعنــي  انــه  كال،  املســالة«.  هــذه  يف 

اننــا نتحــدث عــن وجــوب املنــع قانونيــاً الرتــداء االطفــال 

للحجــاب واليافعــات الــاليئ مل يبلغــن الســن القانــوين 

وذلــك ألنــه فــرض اتبــاع فئــة دينيــة معينــة نوعــاً معينــاً 

ــوق  ــاع عــن الحق ــال. ان الدف ــى االطف ــس ع ــن امللب م

ــذي هــو  ــار )وال ــة للطفــل وحــق الطفــل يف االختي املدني

ليــس امــراً مطلقــاً( يســتلزم ان مينــع هــذا القــر قانونيــاً. 

ــد وتعصــب خــاص. مل ينضــم  ــن، تقالي ــل دي ــس للطف لي

الطفــل اىل اي فئــة دينيــة. انــه كائــن جديــد. ولــد، 

ــد  ــة ذات ديــن، تقلي ــه، يف عائل باملصادفــة، وبــدون ارادت

ــد  ــاً ان يحّي ــع حق ــة املجتم ــا ملهم ــدد. انه ــب مح وتعص

ــع  ــى. ان املجتم ــب االعم ــك اليانصي ــارة لذل ــار الض االث

ومنصفــة  متســاوية  معيشــية  ظــروف  بتوفــر  ملــزم 

ومســاهمتهم  وتطورهــم  ومنوهــم  االطفــال  لجميــع 

ــد ان  ــرئ ينش ــة. ان اي ام ــاة االجتاعي ــة يف الحي الفاعل

ــل  ــة للطف ــة عادي ــاة اجتاعي ــام حي ــل ام ــع العراقي يض

هــو بالضبــط مثــل اولئــك الذيــن يريــدون انتهــاك الطفــل 

ــخصية  ــم الش ــم او عقده ــم، دينه ــاً لثقافته ــاً وفق بدني

والجاعيــة. ينبغــي ان يُجابهــوا باملوقــف الحــازم للقانــون 

والــرد الجــدي للمجتمــع. ليــس مثة طفلــة يف التاســعة من 

ــة  ــل كخادم ، ان تعم ــَنْ ــزوج، ان تُخ ــار ان تت ــر تخت العم

وتطبــخ لألفــراد الذكــور مــن العائلــة وتُحــرَْم مــن الرياضة 

والتعليــم واللعــب. يرعــرع الطفــل يف عائلــة ومجتمــع، 

وفقــاً لعــادات وتقاليــد وضوابــط ويلقــن تدريجيــاً عــى 

قبــول هــذه االفــكار والعــادات عــى انهــا منــط الحيــاة. ان 

الحديــث عــن اختيــار الطفلــة نفســها للحجاب هــو مزحة 

ــرض الحجــاب عــى  ــة ف ــة. ان كل امــرئ يطــرح آلي تافه

طفلــة يف عمــر الروضــة عــى انــه »خيارهــا الدميقراطــي«، 

ــه  ــة او ان ــرة االرضي ــارج الك ــن خ ــون م ــا ان يك ــو ام فه

مــرايئ اليســتحق املشــاركة اساســاً يف حديــث عــن حقــوق 

االطفــال والنضــال ضــد التمييــز. ان رشط الدفــاع عــن اي 

مــن اشــكال حريــة الطفــل يف االختيــار هــو، اوالً وقبــل اي 

يشء اخــر، منــع تلــك االمــالءات التلقائيــة الشــائعة. عــى 

اي امــرئ يعتقــد انــه ليــس مثــة »اختــالف« بــن االطفــال 

ــل ان يكــون عضــو  ــا يخــص الحجــاب، قب والبالغــن في

ايــة هيئــة تحريــر او اي لجنــة اســكندنافية ألي منظمــة، 

ان يقــوم بأمــر تجــاه تخلفــه وجهلــه ببديهيــات املوضــوع 

املطــروح للنقــاش.

ــوق  ــض الحق ــن » نق ــاس ع ــؤالء الن ــدث ه ــا يتح عندم

ــل  ــال، ب ــة«، فانهــم اليقصــدون حقــوق االطف الدميقراطي

الوالديــن. هــل ان منــع الحجــاب االســالمي عــن االطفــال 

والفتيــات البالغــات يســلب »الحقــوق الدميقراطيــة« 

للوالديــن؟ ان هــذا مايدعونــه. لحســن الحــظ، لقــد عــرب 

املجتمــع البــري مرحلــة كانــت تعــد فيــه املــرأة واالوالد 

جــزء مــن ممتلــكات االب والــزوج. اذ يحــق لهــا قتلهــم 

اذا مــا شــاءا. ان مايتحــدث عنــه هــؤالء الســادة بوصفــه 

حقــوق دميقراطيــة للوالديــن هــو امتــداد وتتمــة للحقوق 

التتمة ص األخرية

حقوق الطفل والحجاب االسالمي.
منصور حكمت

نحن نوضح.. وأنطونيو غوتيريش ُيصرح
حسام عبد الحسين
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القبليــة لــالب والتــي، لحســن الحــظ، تقلصــت مــع تقــدم 

ــاء  املجتمــع البــري. نعــم ايهــا الســادة! ان حقــوق االب

هــي محــدودة ومروطــة بالحقــوق االنســانية والعامليــة 

ــة  ــون )و«الدول ــة القان ــل مهم ــل. تتمث ــة للطف والقانوني

والرطــة«( يف اي بلــد بتامــن ذلــك. ليــس ألي اب او 

ــه او  ــل او تخويف ام او اي شــخص اخــر حــق رضب الطف

فــرض االنقيــاد عليــه. ليــس ألي شــخص حــق ســلب حرية 

الطفــل، وليــس ألي شــخص الحــق بحرمانــه مــن الدراســة 

ــق يف  ــد الح ــس الح ــة. لي ــاة االجتاعي ــة والحي والرياض

االســتغالل الجنــي لألطفــال. ليــس الحــد الحــق يف دفــع 

الطفــل للعمــل وتشــغيله. ليــس الحــد الحــق يف الحــاق 

ــرع.  ــو كان بحكــم ال ــى ول ــال، حت ــدين باألطف االذى الب

ــاي  ــع ب ليــس الحــد الحــق يف حرمــان الطفــل مــن التمت

ــة  ــورة عادي ــع بص ــا املجتم ــي يعده ــات الت ــن االمكان م

حقــاً لــه. ان الحــاق االذى بالطفــال اليعــد جــزء مــن 

ــع  ــة املن ــان. ان مارس ــة« ألي انس ــوق الدميقراطي »الحق

ــة  ــة التقليدي ــلطة املطلق ــى الس ــات ع ــرض املحدودي وف

والعشــائرية لآلبــاء واالزواج هــا رشط حيــايت لتمتــع 

ــي  ــوق ينبغ ــة. حق ــانية االولي ــم االنس ــال بحقوقه االطف

ان تتعاظــم بدرجــات اكــر ماهــي عليــه االن. اصدقائنــا 

ــوا ان  ــم ان تقتنع ــن! عليك ــا الوقتي ــزاء! دميقراطيين االع

املجتمــع البــري قــد تقــدم وتطــور ليبلــغ هــذا. هــل ان 

ــة  ــن الصعوب ــذه الدرجــة م ــة البســيطة به هــذه الحقيق

لفهمهــا؟

قــد اليرقــى الحجــاب االســالمي والينطــوي عى شــكل من 

الحــاق االذى باألطفــال. ان الحجــاب االســالمي »شــعبي«، 

ــا«، يتعلــق بـ«املهاجريــن املحرومــن«، جــزء  انــه »يخصن

»املعاديــن  ملبــس  الرقيــون«،  »نحــن  ثقافتنــا  مــن 

لإلمربياليــة«، ال يحبــه العنريــون كذلــك، ان وزيــرة 

الهجــرة الســويدية )رمــز معــاداة املهاجريــن( هــي ايضــاً 

غــر محجبــة. لــو اىت مثــل هــذا الهــراء عــى لســان 

اســالمي »غــر متطــرف« او فرقــة مســعودي ومريــم 

ــم  ــق-م( وغره ــدي خل ــة مجاه ــادة منظم ــوي( )ق )رج

ــاس  ــم ان ــن اال يعل ــتغرباً. ولك ــراً مس ــن ام ــن يك ــه ل فان

ــرون  ــة ويذكّ ــاع عــن املــرأة والتقدمي يدعــون فعــالً الدف

ــطن ذوي  ــع »الناش ــة م ــم الحميم ــاً بعالقته ــاس دوم الن

التاريــخ النضــايل يف الحركــة النســوية والحركــة املناهضــة 

للعنريــة«، ويعجــزون فعــالً عــن فهــم املغــزى واملعنــى 

ــة عــى  ــه املخرب ــي للحجــاب االســالمي وتأثرات االجتاع

عقــل وحيــاة الفتيــات والشــابات يف الســويد؟ ملــاذا يعــظ 

ــة تــم عزلهــا واليعــرف ملــاذا  مــن اليعــرف بتعاســة طفل

اليســمح لهــا بالســباحة، االختــالط واللعــب بحريــة مــع 

زميالتهــا يف الصــف، يف الوقــت الــذي تجــد نفســها عاجــزة 

عــن الخــالص مــن هــذا الكابــوس؟ انظــر كــم هــي عميقة 

ومتجــذرة الربيــة السياســية لحــزب تــودة يف هــذا الصف 

بحيــث اليصــدف، ولــو ملــرة، ان يتخــذوا موقفــاً تحرريــاً 

امــام االســالم.

 

ترجمة: فارس محمود

 

ــر  ــي تدي ــة الت ــة العاملي مــن مصلحــة األقطــاب االمربيالي

مجلــس االمــن، وال مــن مصلحــة األقطــاب اإلقليميــة مثــل 

الســعودية وتركيــا وإرسائيــل واالمارات، وإعــادة العالقات 

االنفــة الذكــر، لــن ترطــب أجــواء املنطقــة ســوى إعالميــا 

ودعائيــا، وخاصــة عنــد طــرف الســلطة امليليشــياتية 

ــن يف  ــاين والحوثي ــه اللبن ــراق وحــزب الل ــة يف الع الحاكم

اليمــن الذيــن ســينظمون العــاب ناريــة بهــذه املناســبة. 

مــع  املصالحــة  او  العالقــات  أعــادت  ايــران  وقبــول 

الســعودية، يعتــرب تنــازال سياســيا كبــرا ولــو عــى األقــل يف 

ــة السياســية  املــدى املنظــور، فهــي محاولــة لكــر العزل

ــل  ــدم التدخ ــض بع ــى مض ــل ع ــرة تقب ــا، وألول م عنه

ــة،  ــا يف املنطق ــى اذرعه ــكوت ع ــدول، والس ــؤون ال بش

بعــد ان باتــت تشــعر بــان نــار غضــب الجاهــر اإليرانيــة 

تســتعر لظاهــا، و تقــرب لتلتهــم اركان النظــام الســيايس 

ــي  ــة الت ــر التحــوالت الثوري ــو بشــكل بطــيء، عــى اث ول

تجتــاح البــالد. ويف نفــس الوقــت أي النظــام القــر وســطي 

يف طهران-قــم، يــدرك بــأن الفرصــة مؤاتيــه بالنســبة 

ــل  ــى األق ــا، او ع ــاض عليه ــل باالنقض ــكا وإرسائي ألمري

نــزع مخالبهــا، بعــد انشــغال الــروس يف اوكرانيــا، وال 

ــكا،  ــيا وامري ــن روس ــة ب ــة مقايض ــدا بعملي ــتبعد اب يُس

فروســيا يف أوكرانيــا مقابــل أمريــكا يف ايــران، امل تقايــض 

ــاحة  ــا اىل س ــورية بتحويله ــل يف س ــراد إرسائي ــيا انف روس

ــم  ــم الدع ــدم تقدي ــل ع ــد، مقاب ــرف واح ــن ط ــرب م ح

ــا!!  ــكري ألوكراني العس

مــا نريــد ان نقولــه بالنهايــة، ان غبــار اعــادت العالقــات 

الدبلوماســية بــن الســعودية وايــراين رسعــان مــا ينفــض، 

وان األوهــام التــي ينرهــا محــور مليشــيات اإلســالم 

الســيايس، بأنــه ســجل انتصــارات جديــدة، ليــس اال 

محاولــة لبــث الــروح املعنويــة يف صفــوف مريديهــا، 

وطمــس حقيقــة مــا يحــدث، بــأن الجمهوريــة اإلســالمية 

ــب االخــر تحــاول  ــه، وعــى الجان يف حــال ال يحســد علي

الســعودية بتســويق نفســها بأنهــا حامــة ســالم، بعــد ان 

ــاذورات  ــر الق ــة وتن ــم كل الحــروب االهلي ــت تطع كان

ــا. ــد مخترباته ــراق اح ــة، وكان الع ــة يف املنطق الطائفي

ــل  ــاج اىل العم ــن، يحت ــن والعملي ــادة الفعلي اىل الق

الــدؤوب والشــاق والعمــل الخــارق مثــل مــا تفعلــه 

الطبقــة الربجوازيــة العامليــة لصالــح طبقتهــا. ان 

رضورة معرفــة عــامل اليوم وتناقضاتــه ورضورة معرفة 

إمكانيــات كل طبقــة مــن طبقــات املجتمــع ومعرفــة 

املتطلبــات اليوميــة للطبقــة العاملة العامليــة واملحلية 

ــي يف  ــات النضــال الطبق ــن أولوي ــد هــي م يف كل بل

ــتمد  ــف نس ــدأ وكي ــا نب ــن هن ــارض. وم ــت الح الوق

قوتنــا وكيــف ندخــل يف الــراع األصــي وكيــف 

نســتقطب املجتمــع ومــن ثــم كيــف ننظــم قوانــا اذا 

ــتقرت  ــورات. اذا اس ــت الث ــاع وقام ــرت األوض انفج

هــذه األوضــاع لصالــح الطبقــة الربجوازيــة فلنتأكــد 

بــان هنــاك جحيــا ينتظــر الطبقــة العاملــة العامليــة 

يف املســتقبل ويكــون النضــال الطبقــي صعبــا وشــاقا. 

وعــى هــذا األســاس مــن الــروري ادراك وخطــورة 

مرحلتنــا الحاليــة مــن عمــر الرأســالية العامليــة. 

ــدس  ــي وان ال نق ــل الروتين ــا ان نتجــاوز العم وعلين

فعاليتنــا الروتينيــة وعلينــا ان ال نبقــى يف أجــواء 

التفســر والتحليــل بــل يف تغــر األوضــاع. هــذه هــي 

حكمــة اليــوم بالنســبة للعــال واالشــراكين والقــوى 

ــة يف العــامل.  التحرري

ما وراء إعادة العالقات بين السعودية 
وايران
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