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 النشيد االممي يصدح في لندن عاليا

 

 

 لندن –عبد جعفر  

أي قلب قد توقف، وأي مشعل للفكر قد انطفأ قبل  فً الرابع عشر من أذارعام 

.  اهتم بتغٌٌر العالم بعدما كان الفالسفة القدماء مهتمٌن بتفسٌره للرجل الذي،  3881

 الذي كان ٌجوب اوروبا  حقٌقة وقوة( الشبح الشٌوعً) أذ اصبحت نبؤة ماركس 

فً كومونة  رجال طبقة العاملة والشعبونساء ان فتح  بعد  ، وملهم لكل المناضلٌن

السماء بأذرعهم العارٌة، ممهدٌن للثورات وحركات الشعوب فً التخلص  بارٌس 



ٌة والتخلص من كافة اشكال االستغالل للتطلع نحوالحرٌة والدٌمقراطٌة االجتماع

 .والعبودٌة

 

مقبرة  و احتفاء بالدور الذي لعبه كارل ماركس ، تجمع العدٌد من شٌوعً العالم فً

اذار لتخلٌد  31ٌوم  الحزب الشٌوعً البرٌطانً  بمبادرة من هاٌغٌت شمال لندن ،

نظام ذكرى هذا الرجل التً مازالت افكاره تثبت صحتها فً كشف مظالم ال

الرأسمالً وطبٌعته االستغاللٌة وسوء التوزٌع وفوضى االنتاج، والتً ال ٌمكن ان 

 .ألخٌه االنسانتحل اال باحالل النظام الذي ٌنتهً فٌه استغالل االنسان 

ووضع المشاركون من االحزاب الشٌوعٌة  ومنها منظمة الحزب الشٌوعً العراقً 

باالضافة الى بعض ممثلً  الصٌن وكوبا وفٌتنام فً برٌطانٌا وممثلً سفارات 

 .هباقات من الزهور على ضرٌح النقابات  وممثل مكتبة كارل ماركس



واعتبر سكرتٌر الحزب الشٌوعً البرٌطانً روبرت كرٌفتز زٌارة  ضرٌح  

ماركس تقلٌدا  لدوره وفكره العظٌم من اجل العدالة وتحقٌق االشتراكٌة  وتمثل فً 

من انجازات  ى من خالل ما حققتهأالتً ر 3813لكومونة بارٌس عام  دوره المساند

تمرٌنا جٌدا للثورٌٌن لتحقٌق مجتمعا خالٌا من  قلٌلةرغم عمرها القصر جدا، 

ما نشهده  واشار الى ان افكار ماركس  وحضوره مازال مؤثرا وهو. ستغاللاال

 .با والشرق االوسطوعلى ما ٌحدث فً اور

  

الكوبٌة عرفت ماركس  فً فترة مراهقتً بعد ثور انتصار  ارةواكدت ممثلة السف

، وعرفت اكثر من خالل كتاباته لماذا كان ٌحرم  3191الثورة  الكوبٌة عام 

البرجوازٌون على الشعب دخول  االمكان التً ٌترفهون بها دون االخرٌن، ولماذا 

ت افكاره ملهمة ٌحرم الفقراء  من المدارس والخدمات الصحٌة وغٌرها ، ولهذا كان

 .هاد فً سبٌل اعالء هذه القٌمستشلنا للنضال من اجل العدالة  واالشتراكٌة حتى اال



وبعد ذلك صدحت حناجر الجمٌع  بالنشٌد االممً وفً مختلف اللغات،  كً ٌهب 

 !    وما اشبه اللٌلة بالبارحة. ضحاٌا االضطهاد بوجه مستغلٌهم

 

 

   

 

   

 

 


