
بغداد – طريق الشعب
إذ نظمت  السنة؛  الحزب مبكراً هذه  احتفال عيد  بدأ 
مجموعة من األنشطة يف بغداد وباقي محافظات ومدن 
الحزب  نظم  بغداد  ويف  آذار.  شهر  بداية  مع  الوطن 
فعالية الرسم الحر بالتزامن مع احتفاالت شعبنا يف عيد 
اذار   25 يوم  يف  الشعبي  الشعر  فعالية  واقام  نوروز، 
املايض، ليفتتح بعدها املعرض التشكييل الشامل والذي 

يستمر اىل اليوم االحد.
والرياضيون  الشبيبة  تجمهرت  االحتفال،  يوم  ويف 
لتنطلق  الهوائية،  الدراجات  متسابقي  من  ومجموعة 
يف  الجمهورية  جرس  تحت  من  بينهم  الودية  املنافسة 
منصة  اىل  املتسابقني  جميع  ووصل  نؤاس،  أبو  شارع 
االحتفال قرب نصب شهريار وشهرزاد. وهناك سلمت 
املركزية  اللجنة  نائب سكرتري  املنظمة مبصحابة  اللجنة 
للحزب الرفيق بسام محي والنائب محمد عنوز إضافة 
اىل ضباط القوات األمنية، الجوائز اىل الفائزين األوائل. 
استعراضاً  االشبال  لفئة  التايكواندو  فريق  نظم  فيام 

جميالً ابهج الحارضين.

بدء التحضيرات
لفعالية  التهيؤ  لغرض  املناسبة  هذه  الجمهور  وّدع 
املساء، لكن الشبيبة استمرت يف التحضري للحدث األهم، 
فهذا ينقل الكرايس وذاك ينصب املرسح والصوتيات، يف 
حني صعد اآلخرون اىل أعايل األشجار لتعليق الشعارات 

والالفتات.
احتشاد  كان  التحضريات،  انتهاء  عدم  من  الرغم  وعىل 
الجامهري، مبكراً، ظهر الجمعة املاضية، وهم ينتظرون، 
الثامنة  الذكرى  فعاليات  بدء  الحفل،  عريفي  اعالن 

والثامنني لتأسيس حزبنا الشيوعي العراقي.
وتوزعت العوائل والتقى الشباب عىل شكل مجموعات، 
وتصفح عدد منهم الكتب املوجودة يف وسط الحديقة، 

والشبيبة مستمرون يف تحضريات العيد.
ويف أجواء الفرح والجو الربيعي اللطيف وقف الجمهور 
اىل  لالستامع  بالتامم،  الخامسة  الساعة  يف  الواسع، 

النشيد الوطني العراقي.

بدء الفعالية
كلَّها  السنْة  تكوَن  ان  اىل  فسعى   .. آذاري  الفرَح  وألنَّ 
قائال:  اردف  ثم  السادة  عبد  الشاعر  بدأ  هكذا  آذاْر، 
نحتفُل اليوْم بذكرى والدِة حزِب الناس والنضال والفكر، 
التغيري  املنشود:  هدفِه  لتحقيق  يتواصُل  ونشاطُنا 
الشامل وبناء الدولة املدنية الدميقراطية، دولة العدالة 

االجتامعية.
حزَب  أن  األوائل،  حزبنا  قادُة  أعلن  عاماً   88 وقبل 
النور،  أبرَص  اليِد والفكر قد  العامِل والفالحني وشغيلِة 
السعيد، ويف مسرية  الحر والشعِب  الوطِن  رافعاً شعار 
الشهداء،  منضاليه  من  األلوف  قّدَم  السنوات،  هذه 
وهم يُنشدوَن األمِل والحرية والهدِف األسمى: تحقيِق 

االشرتاكية.
أولئك املؤسسني وغريِهم من قادِة  ومن أجِل استذكاِر 
للوقوِف  ندعوكم  وراحلني،  شهداَء  وكوادرِه..  الحزِب 

دقيقة صمٍت واجالل.

ْفهمي: حزب للعمِل والعلِم والتنويِر 
والثقافة

بعدها تقدم سكرتري اللجنة املركزية للحزب الرفيق رائد 
فهمي، الذي القى كلمة الحزب يف املناسبة وجاء فيها:

بالُدنا تعيُش أوضاعاً بالغَة الصعوبِة والتعقيد، وتستمُر 
املستلزماِت  لتأمنِي  يصارُع  وهو  الشعْب  معاناُة 

الرضوريُة  الحلوُل  تغيُب  فيام  للمعيشة،  االساسية 
ان  الجديدة. وال شك  الحكومة  ملعالجِة قضيِة تشكيِل 
الربملاْن،  النصاْب يف جلساِت  تأمنِي  االرصاَر عىل إفشال 
العمليِة  اطار  يف  حٍل  فرصة  توفريِ  امام  الطريْق  يُغلُق 
الربملانيِة والدميقراطية، ويفتُحه امام تداعياٍت معاكسْة 

قد تنقُل الرصاَع اىل ساحاٍت اخرى بعيدا عن الربملان.
تقاطُع  التي  القوى  تتحمُل  فهمي:  رائد  الرفيق  وتابع 
السيايس  االنسداِد  استمراِر  مسؤوليَة  الربملاْن  جلساِت 
عدِم  مسؤوليُة  عليها  تقُع  كام  محتدماً،  الرصاْع  وبقاِء 
الحكومْة  تشكيْل  وعدِم  الدستوريْة  التوقيتاِت  احرتاِم 
يرتتْب  ما  وكِل  الجمهورية،  رئيِس  انتخاِب  عدُم  وقبلَُه 
كاهَل  تُثقُل  وحياتية  معيشيٍة  مصاعَب  من  ذلَك  عىل 

املواطنني.
اعادِة  محاوالِت  ان  ايضا  الواضحِ  من  لكن  وأردف، 
االموْر يف تشكيِل الحكوماْت اىل ما كانت عليه سابقا، 
محكوٌم عليها بالفشْل وهي مرفوضٌة شعبيا. فال عودَة 
اىل نهجِ املحاصصْة، وان كَل مسعى لفرِض صيغٍة معينْة 
التوافق، سيعني عملياً رفَض ما افرزتُه االنتخاباْت  من 

وااللتفاْف عىل نتائِجها.
تشكيِل  عن  نتحدُث  عندما  الحزب،  سكرتري  وذكر 
الحكومة بطريقٍة مختلفة، نرى رضورياً ان يستنَد ذلك 
وان  مكوناتيْة،  وليس  سياسيْة  اغلبيٍة  ذي  تحالٍف  اىل 
موضحاً  اجتامعياً  سياسياً  التحالُف مرشوعاً  يطلَق هذا 
بشكٍل تفصييل ومشفوعا بسقوف زمنية للتنفيذ، ألجل 
أن يأخَذ الرصاُع شكلَُه السليْم كرصاعِ مشاريْع مختلفْة، 
والسلطة  النفوِذ  عىل  سياسيٍة  قوى  بني  رصاعا  وليس 
واملغانم، وان يدوَر حول مطالِب الشعْب، التي يتوجُب 
ليدوَر  تتبّناها،  ان  االغلبيْة  لفكرِة  الحاملِة  القوى  عىل 
لهذا  بد  فال  اجتامعية.  سياسية  اسٍس  عىل  الخالُف 
ومنهِجها،  املحاصصْة  رفض  عىل  يُشّدَد  ان  املرشوْع 
االقتصاد  تخلص  منتجة  قطاعات  بناء  عملية  ويطلق 
باجهزة  السالح  وحرص  الريعي  طابعه  من  الوطني 
والعمْل  واملفسدين،  الفساْد  ومحاربِة  الرشعية  الدولة 
عىل كشِف ومعاقبْة قتلِة املتظاهريْن والنشطاء، وتأمنْي 
فرِص العمْل ومتطلباِت املعيشْة والخدمات وغريِها من 

املطالِب االساسيِة للمواطنني.
الجمهورية  رئيس  برقية  الحفل،  عريف  القى  بعدها 

من  آخر  مكان  يف  “منشورة  املناسبة  يف  صالح  برهم 
الصفحة”، واعتىل املنصة سكرتري اللجنة املركزية للحزب 
يف  كلمته  محمود،  كاوه  الرفيق  الكردستاين  الشيوعي 
جبار  منال  الرفيقة  الحفل  عريفة  وقدمته  املناسبة، 

بالقول:
دافع حزبُنا دامئاً عن مصالح الشعِب والوطن، مجسداً 
والكادحني  والفالحنَي  العامل  وتطلعاِت  طموحاِت 
الناجز  االستقالِل  لتحقيِق  والفكر، وكافح  اليِد  وشغيلِة 
والدميقراطيِة  املواطنة  دولِة  وبناء  الكاملة  والسيادِة 
النضاليِة  مسريته  ويِف  االجتامعية،  والعدالِة  الحقة 
الحزب  عاما، وقف  بالتضحيات عىل مدى ٨٨  الحافلِة 
والتمييِز  والقمع  والتسلط  االستبداِد  ضَد  زال  وما 
القومي  التعصِب  وضد  والطائفي،  والديني  القومي 

والنزعاِت الشوفينية.

كاوة محمود: نتقاسم العيد
وقال الرفيق كاوة محمود يف كلمته: يف الحادي والثالثني 
الكردستانيون  الشيوعيون  يحتفل  عام  كل  آذار  من 
والعراقيون مبيالد حزبهم املجيد. حزب انبثق يف خضم 
معرّباً  النضال،  سوح  ليقتحم  والطبقي  الوطني  الرصاع 
عن مصالح الطبقة العاملة والفالحني وسائر شغيلة اليد 

والفكر.
يحتفل  اذ  الكردستاين  الشيوعي  حزبنا  ان  واضاف، 
بذكرى ميالده، يؤكد مرة أخرى عىل استمراره يف نهجه 
اليسارية  الدميقراطية  املعارضة  عىل  املبني  السيايس 
لسياسات حكومة اقليم كوردستان، ويرى أن السياسات 
املتبعة من قبل االئتالف الحاكم يف اقليم كوردستان لن 
تكون مبقدورها تحقيق االستقرار السيايس واالقتصادي 

واالجتامعي.
الفرز  بأن  حزبنا  يرى  كلمته،  يف  كاوة  الرفيق  وتابع 
السيايس املتعلق بالقوى السياسية املتواجدة يف مجلس 
والحكومة  االخرية  االنتخابات  بعد  العراقي  النواب 
االطراف  وتقسيم  كانت مسمياتها،  مهام  عنها  املنبثقة 
الكردستانیة علی االستقطابات الحالیة يف التیار السيايس 
الحاصل يف  الرتدي  يكون مبقدورها وقف  لن  الشیعي، 
أوضاع أغلب الجامهري العراقية الكادحة التي تعاين من 
مجاالت  الخدمات يف  أبسط  وفقدان  والتهميش  الفقر 

اىل  اضافة  وغريها،  والطرق  والسكن  والتعليم  الصحة 
وضامن  الفساد  ومواجهة  املؤسسات  ببناء  يتعلق  ما 
التدخالت  ومنع  الدستور  وتطبيق  العامة  الحريات 
االشكاليات  ومعالجة  الدولة،  شؤون  يف  الخارجية 
اقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة  بني  املوجودة 
مجلس  عضو  مع  باالتفاق  قرارنا  كان  لذا  كوردستان، 
التصويت  عدم  هو  حزبنا  قبل  من  املدعوم  النواب 
الية  التصويت  وعدم  الجمهورية  رئاسة  يف  مرشح  الي 

حكومة مهام كانت تسميتها.
وختم الرفيق كلمته بالقول: اننا يف الحزب الشيوعي 
ويوم  الحزب  ميالد  تاريخ  نتقاسم  ال  الكردستاين 
العمل الرسي  املنوعة يف  الشيوعي ونضاالتنا  الشهيد 
البيشمركة  االنصارية  الحركة  يف  والعمل  والعلني 
فحسب بل نتشارك أيضا يف رفع الراية الحمراء لحزبنا 
الدميقراطية  اجل  من  املشرتك  النضال  يف  خفاقة 

واالشرتاكية.

الفرح ينبع من بيوت الفقراء
الساموي،  يحيى  الكبري  الشاعر  الحفل،  قّدم عريف  ثم 
الجميل، عىل موعٍد مع  الحضوُر  أيها  وانتم  انا  بالقول: 
من  ينبُع  والفرح  والحَب  الجامَل  وألن  الفقراء  مدينِة 
قصيدِة  بسامعِ  ومعُهم  معكُم  سنفرُح  الفقراء،  بيوِت 
الشاعر الكبري، يحيى الساموي عىل هذه املنّصة، ونطلُب 
دعوة  لبى  الشاعر  ان  وللعلم  متفضالً،  يَرتقيها  ان  منه 
الساموة،  محافظة  يف  وجوده  املناسبة،  إلحياء  الحزب، 
وصعوبة الوصول اىل العاصمة، وهنا ابدع شاعرنا بالكالم 

والجامل “نص القصيدة ينرش يف عدد الحق”.
مل يتوقف الحفل اىل هذا الحد، اذ قدم الشاعر الساموي 
االخر، ناظم الساموي، قصيدة رائعة باملناسبة، وكالعادة، 
الجميلة “ننرشها يف  الواسع، يف اهازيجه  الحضور  حفز 

ملف العدد”.

باقات زهور للمناسبة
هنا طلب عريفا الحفل من القاصة والناشطة النسوية 
سافرة جميل حافظ تقديم باقة ورد عطرة، اىل الحزب 
يف املناسبة، حينها الرفيقة ارتجلت كلمة معربة ومؤثرة، 
ليقدم الشاعر عمر الرساي الناطق الرسمي باسم االتحاد 
العام لالدباء والكتاب باقة ورد جميلة ايضاً يف املناسبة.

رائد  الجميل،  الشاعر  الحفل  عريفة  قدمت  وبعدها 
االسدي، الذي كتب قصيدة حامسية يف املناسبة “ ننرشها 

يف ملف العدد”.
وجاء دور الطرب واملوسيقى، لتقدم فرقة اثر ملجموعة 
والرتاثية  الوطنية  االغاين  من  باقة  للفنون  نينورتا 
من  القادمة  آزادي  فرقة  تلتها  حديث،  غنايئ  باسلوب 
وكردية  وتركامنية  اغاين رسيانية  قدمت  والتي  كركوك، 
الرقص  يف  معهم  الشبيبة  شاركت  اذ  الحضور،  اطربت 
والدبكات، وهو الحال يف جميع انحاء الحديقة، اذ رقص 

الكثري عىل ايقاع االغاين.
ختام الحفل كان مع الطرب الجميل، واىل وقت متأخر 
عن موعد انتهائه، طلب الجمهور استمرار االغاين الرائعة 

لفرقة الخشابة البرصية.
وعند الختام جرى توجيه الشكر والتقدير للقوات االمنية 

عىل دورها يف توفري الحامية لفعاليات احياء الذكرى.
والتصميم عىل  واالنرشاح،  للفرح  جميالً  يوماً  كان حقاً 
السري اىل االمام وصوالً اىل الوطن الحر والشعب السعيد.
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ما الذي
ينتظر بلدنا ؟

انتهاكات جسيمة لحقوق 
االنسان في العراق

روسيا تسعى لنظام 
مالي عالمي جديد

خياُرنا االشتراكي 
إنسانيٌّ في جوهره

الشاعر يحيى السماوي 
يلقي قصيدته
في االحتفال المركزي
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ضفاف دجلة الخير تحتضن الفرح والموسيقى

الحزب الشيوعي العراقي يحتفل بذكرى تأسيسه الثامنة والثمانين

يـا قــوى التغييــر .. اتـحــدي

رئيس الجمهورية: لحزبكم تضحيات جسام 
دفاعًا عن الديمقراطية

األخ رائد فهمي املحرتم.
سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي.

يُسعدين أن أتقدم إليكم ولجميع كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي، بأسمى آيات التهاين والتربيكات يف 
الذكرى الثامنة والثامنني لتأسيس الحزب، ُمستذكرين الدور النضايل الذي مارسه الحزب جنبا إىل جنب مع باقي 
القوى الوطنية يف مقارعة االستبداد والدكتاتورية، ُمستحرضين التضحيات الجسام التي بذلها دفاعاً عن السالم 
الثقافية  امليادين  الكبرية للحزب يف شتى  والحرية والدميقراطية ونرصة حقوق الشعب، إىل جانب اإلسهامات 

واالجتامعية واإلنسانية.
نتطلع، ويف هذا الظرف الدقيق لبلدنا، إىل مواصلة الدور الذي يقوم به حزبكم يف الحياة السياسية، والعمل 
العراقيني يف حكم رشيد عرب طريق اإلصالح  تلبية تطلعات  التكاتف والتضامن من أجل  الوطني املشرتك عرب 
ومواجهة الفساد، ودولة ُمقتدرة حامية للسيادة وضامنة لألمن الوطني تُسخر موارد البلد لخدمة ورفاه املواطنني.

وكل عام وأنتم والجميع بخري وسالم..
برهم صالح
رئيس الجمهورية



ديالى.. “هجرة صامتة” للمزارعين
بغداد – طريق الشعب

كشف مسؤول محيل يف دياىل، أمس، عن تفاصيل هجرة صامتة ترضب ناحية املنصورية الرثية باملنتجات الزراعية.
وقال رئيس مجلس ناحية املنصورية راغب العنبيك، يف ترصيح صحايف، أن “املنصورية من اهم واشهر املدن الزراعية يف دياىل ومناطق 

رشق العراق بالكامل وتنتج الحبوب والحمضيات بكميات كبرية جدا”.
وأضاف “ازمة الجفاف املتفاقمة منذ اشهر يف املنصورية وقراها دفعت اىل بروز ظاهرة مثرية للقلق وهي الهجرة من االرياف اىل مركز 

الناحية بحثا عن العمل وهربا من موجة الجفاف وتداعياتها”. 
وأفاد العنبيك بان “قرابة ألفي مزارع تخلوا عن مهنة االباء واالجداد خالل اشهر بسبب ازمة الجفاف واالنتقال اىل مهن اخرى لكسب 
الرزق”، الفتا اىل ان “الهجرة الصامتة مل تسلط االضواء عليها رغم تداعياتها الخطرية والتي تظهر جزءا من خفايا ما يحصل يف دياىل 
بسبب ازمة الجفاف التي ال تحظى باهتامم حكومي واضح من خالل توفري البدائل والسعي للتخفيف من وطأة حرمان املحافظة من 

الخطط الزراعية املتكررة”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي
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وطن حر وشعب سعيد

ما الذي ينتظر بلدنا؟ 
محمد عبد الرحمن 

النتخاب  النصاب  تحقيق   يف  مرات  ثالث  الفشل 
استكامل  نحو  قدما  وامليض  الجمهورية،  رئيس 
رئيس  بتسمية  الصلة  ذات  املطلوبة  االستحقاقات 
التي  الجديدة  الحكومة  وتشكيل  الوزراء  مجلس 
ينتظرها عمل كبري، ويف املقدمة وضع موازنة تختلف 
التي  املنهج والسياق، ويف االهداف  عن سابقاتها يف 
من  وتخفف  املواطنني  اولويات  تعكس  ان  يتوجب 
مشاريع  تطلق  وان  الخدمات،  وتحسن  معاناتهم 
ذات جدوى عىل طريق تدشني عملية جدية لالعامر 
والبناء واالستثامر السليم ملوارد الدولة، خصوصا بعد 
الفشل  هذا   .. النفط  إيرادات  يف  امللحوظ  االرتفاع 
املرشوعة  التساؤالت  من  الكثري  ويثري  أثار  املتكرر 
عن مآالت األوضاع، وسبل حلحلة االنسداد الحاصل 
له  ما  كذلك  فيه،  املتصارعة  القوى  مختلف  ودور 
صلة بالتوقيتات الدستورية ومدى التزام تلك القوى 

بها. 
املحكمة  قرارات  اىل   أيضا  التساؤالت  وتذهب 
عقدتها  أم  األمور  سّهلت  انها  وهل  االتحادية، 
خاصة  الراهنة،  االختناق  حالة  إيجاد  يف  وأسهمت 
النتخاب  النواب  مجلس  جلسة  يف  النصاب  بشأن 

رئيس الجمهورية ووجوب حضور ثلثي االعضاء .. 
ان  وتطوراتها   األمور  ملجريات  املتابع  ويستنتج 
ذاته،  الفاشل   املنهج  سلوك  عىل   ترص  قوى  هناك 
وإن  بالوطن،  ويحل  حل  ملا  اهتامم  أي  تعري  وال 
وبالدفاع  باملكون  ربطها  عرب  مصالحها  متوه  كانت 
عن حقوقه. وهي الحقوق التي انُتهكت مثل حقوق 

العراقيني  سائر 
 ومن قبل القوى ذاتها التي سبق ان ُجّربت وجّربت، 
وسلوكها  وافعالها  اقوالها  بني  قامئا  االنفصام  وبقي 

العميل. ً
اخذت  جلسته،  عقد  يف  النواب  مجلس  فشل  وبعد 
من  واملزيد  التعقيد  من  املزيد  نحو  تتجه  األمور 
االنتهاك ملواد الدستور، ومل تقدم مقرتحات األطراف 
ومبارشة  الزجاجة  عنق  من  للخروج  حلوال  املعنية 

تشكيل الحكومة الجديدة . 
تغليب مصالح وأمور  تنطوي عىل   املقرتحات  فهذه 
االن  وصلت  التي  البلد،  أوضاع  حساب  عىل  ضيقة 
درجة الغليان وقد تتفجر يف اية لحظة. وبقيت تلك 
والرهان عىل فشل  االذرع،  يّل  املقرتحات  يف حدود 
املحاصصايت  املنهج  اطار  يف  والدوران  االخر،  الطرف 

– املكونايت . 
ان من الواجب مالحظة مختلف املواقف ومتابعتها، 
هو  الحال  عليه  كان  مبا  التشبث  ان  املؤكد  ومن 
استخفاف بإرادة غالبية الناس، السيام الجموع التي 
استقالة  فرضت  والتي  بالتغيري،  مطالبة  انتفضت 
من  وان  املبكرة.  االنتخابات  واجراء  الحكومة 
التسويف  البعض ذلك، ويلجأ اىل  العبث ان ال يرى 
واملامطلة واملامنعة واملقاطعة، واسترياد قصة الثلث 
السياسة  معطيات  من  جعله  ومحاولة  املعطل 
اليومية العراقية، يف حني ال تتحمل أوضاع بالدنا كل 
هذا الذي يجري، وقد تنزلق األمور اىل ما هو اسوأ، 
خصوصا بوجود من هو مستعد للتعاطي سياسيا عرب 

فّوهة كاتم الصوت، واالحتامء بالسالح املنفلت . 
تدفعها  هكذا،  ترتك  ان  يفرتض  ال  البالد  أحوال  ان 
الرضيبة  يسددون  واملواطنون  وشامال،  ميينا  الرياح 
الوطنيني  للنواب  الوقت  حان  ولرمبا  املجحفة. 
ولكل  ترشين  لجامهري  كذلك  لبلدهم،  واملخلصني 
كلمتهم  يقولوا  ان  املتفاقمة،  االزمات  بنار  املكتوين 

قبل فوات األوان. 

اضاءةش

  TAREEK AL SHAAB  
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بغداد ـ طريق الشعب
من  عدد  يف  املطلبية  االحتجاجات  تتواصل 
املحافظات، والتي تتمحور مطالبها حول توفري فرص 
العمل والخدمات، فيام أغلق املئات من سكنة قضاء 
امليمونة محطة البترية لرفع املياه الثقيلة، احتجاجا 
عىل ترصيف مياه املجاري باتجاه نهر البترية. وهو 

املصدر املايئ املغذي للقضاء.

ميسان والبصرة
متظاهرين  إن  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
للمطالبة  البترية،  مجاري  محطة  اغلقوا  غاضبني 
وإبعاده  الثقيلة  املياه  ترصيف  خط  مسار  بتغيري 
عن النهر وزيادة اإلطالقات املائية لنهر البترية لدفع 

امللوثات التي عادت عليهم بالرضر.
يف  املحلية  الحكومة  مبحاسبة  االهايل  وطالب 
املحافظة، نتيجة للرضر الكبري الذي خلفته ملناطق 

السالم وامليمونة.
واصحاب  املتعاقدين  من  عدد  تعرض  ذلك،  اىل 
االجور اليومية، املتظاهرين أمام محطة كهرباء شط 
البرصة، احتجاجا عىل قرار تحويل املحطة لالستثامر 
بعض  قبل  من  “اعتداء”  إىل  كار،  رشكة  لصالح 

العنارص األمنية التي حاولت منعهم من التظاهر.
املتظاهرون احالة املحطة لالستثامر كونها  ويرفض 
اىل  منتظم، مشريين  تعمل بشكل  محطة حكومية 
املئات  ترسيح  يعني  لالستثامر  املرشوع  احالة  ان 

من العاملني فيها.

واسط 
ويواصل العرشات من مواطني قضاء األحرار جنويب 
النفطي،  األحدب  حقل  أمام  اعتصامهم  واسط، 

مطالبني بتوفري فرص عمل لهم.
“االعتصام  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وذكر 
مستمر أمام بوابة الحقل الرئيسية للمطالبة بتوفري 

وجهوا  “املتظاهرين  ان  اىل  مشريا  العمل”،  فرص 
انتقادات حادة للحكومتني املحلية واملركزية، بسبب 

تجاهل مطالبهم وعدم تلبيتها”.

ذي قار
بلدية  دائرة  أمام  العامل  من  العرشات  وتظاهر 
األرايض  مقاطعة  استبدال  احتجاجا عىل  النارصية 

السكنية املخصصة لهم ومنحها إىل اخرين.
“املتظاهرين  بان  الشعب”،  مراسل “طريق  وافاد 
قطع  بتوزيع  الخاصة  اإلجراءات  جميع  أكملوا 
ان  مبينا   ،”2016 عام  منذ  لهم  السكنية  األرايض 
اىل  القطع  بتحويل هذه  البلدية  يتهمون  “العامل 

مستحقيها”. غري 
يف  بالتصعيد  قار،  ذي  نفط  رشكة  معتصمو  وهدد 
حال عدم ادراج مطالبهم ضمن موازنة العام الحايل.

الجهالوي،  باسم  حمزة  املعتصمني  ممثل  واكد 
“نحن  الشعب”،  “طريق  طالعته  بيان  يف 
معتصمو رشكة نفط ذي قار من خريجي مختلف 
التخصصات العلمية قد مىض عىل اعتصامنا سبعة 
أشهر، ونقايس أقىص درجات الظلم والحرمان من 
عىل  حصولنا  بعدم  واملحلية  املركزية  الحكومتني 

فرص عمل، تلبي طموحنا كشباب”.
مادية  أخرى  “صعوبات  هناك  ان  البيان  وأضاف 
املعتصمني  جمهور  اضطر  إذا  ومعنوية،  منها 
يف  التواجد  أجل  من  وعوائلهم  أعاملهم  ترك  اىل 
والرجال  النساء  من  لفيف  وهم  االعتصام،  ساحة 
بناتهم  عن  ينوبون  الذين  والشيبة  واألطفال 
اللوايت يتعذر وصولهن من مناطق نائية اىل ساحة 

االعتصام”.
العراقية  الحكومة  لنا  تلتفت  ان  نأمل  “كنا  وتابع 

الظروف  ظل  يف  العيش  سبل  لهم  تؤمن  بوظيفة 
املعيشية الصعبة، ولكن الحكومة قامت بتوظيف 
آالف من العاملني األجانب يف رشكاتها النفطية ومل 

تنصف أبناءها الخريجني”.
الذين  كافة،  قار  ذي  “نواب  الجهالوي  وطالب 
بعد  املعتصمني  مساندة  يف  وعودهم  أخلفوا 
االعتصام،  لساحة  وزيارتهم  باالنتخابات  فوزهم 
الربملان  اذا مل تطالبوا بحقوقنا يف جلسات  نخربكم 
املوازنة  يف  املعتصمني  ملف  وإدراج  القادمة 
الذين  من  املظلومني  الخريجني  ونرصة  القادمة 
ترككم  العدل  من  ليس  إذ  فوزكم،  يف  ساهموا 
املنكوبة واملطالبة بحقوق غرينا  ألبناء محافظتكم 
يف مناطق شامل العراق، لذا نخربكم بأن اعتصامنا 
عليكم  الطاولة  ونقلب  شخصيتاكم  ضد  سيتحول 

ونحن أبناء النارصية ان قلنا فعلنا”.

متظاهرون يغلقون محطة للصرف الصحي في ميسان

االحتجاجات مستمرة وال تكف

بغداد – طريق الشعب
املتعددة  والهيئات  املختلفة  اإلجراءات  تفلح  مل 
ا  حدًّ تضع  أن  يف   2003 بعد  تأسست  التي 
وهناك  فهنا  الدولة.  دوائر  يف  املتواصل  للرتدي 
االبتزاز  محاوالت  من  الكثري  املراجعون  يواجه 
التي  الدوائر،  يف  معامالتهم  متشية  ألجل  املايل 
يكون  ومزاجية،  كيفية  بسياقات  أغلبها  يعمل 

املواطنون ضحيتها.

عرضحالجية 
يف  عاما،   63 فرحان،  حسني  املواطن  يقول 
“املتقاعدين  ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديث 
رشيحة معدمة تعاين من شظف العيش، بخاصة 

املتقاعدون من ذوي االحتياجات الخاصة”. 
لكن  دينار،  الف   500 يتقاىض  انه  ويضيف 
عائلته  متطلبات  تغطية  عىل  يعينه  ال  مرتبه 

اليومية، بخاصة بعد ارتفاع األسعار.
التقاعد  معامالت  ترويج  معرقالت  وبخصوص 
يعانيه  استغالال  “هناك  بأن  فرحان  يفيد 
عرب  القانوين  غري  باالجراء  يبدأ  املتقاعدون، 
فرض ملء االستامرات واالستنساخات من قبل 
مقابل  الهيئة  بناية  مدخل  يحتلون  معقبني 
مبالغ مالية تصل اىل 50 الف دينار. ويتم ذلك 

باالتفاق مع موظفني يف داخل الهيئة”.
وينبه اىل انه “مل يسمع شيئا عن هيئة التقاعد 
حساب  عىل  تتم  التي  الفساد،  صفقات  سوى 
يف  أعامرهم  افنوا  الذين  املواطنني  من  رشيحة 

خدمة الدوائر الحكومية”.
من  عدد  يتجمع  االوىل  الصباح  ساعات  ويف 
يف  مغلقة  نافدة  وامام  ضيق  ممر  يف  املواطنني 
النافذة  بفتح  املعني  املوظف  تفضل  انتظار 
املوظف  هذا  يكون  ما  وبالعادة  عمله.  ليبدأ 

متقلب املزاج مع املراجعني.

إجراءات مرهقة
املواطن حيدر االسدي احيل عىل التقاعد حديثا 
يقول لـ”طريق الشعب” انه يعيل عائلة تتكون 
من 7 افراد: “انا املعيل الوحيد. توقف راتبي ما 

زاد من معاناة عائلتي”.
عىل  يعمل  اشهر،  ثالثة  منذ  انه  ويؤكد 
“اتواجد  التقاعد:  معاملة  اجراءات  استكامل 
وقبل  مبكرة،  ساعات  يف  التقاعد  دائرة  امام 
من  يشء  انجاز  امل  عىل  الرسمي،  الدوام  بدء 
ما  غالبا  العاملني  املوظفني  الن  اإلجراءات،  تلك 
يضيعون الوقت اما بأحاديث جانبية او يف تناول 
ارهاقا  املواطنون  يقايس  بينام  الفطور،  وجبات 

كبريا بسبب ساعات االنتظار الطويلة”.
من  العامة  التقاعد  هيئة  مراجعو  يعاين  كذلك 
للمواطنني  املخصصة  فاملصاعد  الخدمات؛  سوء 

معطلة باستثناء مصعد املدراء العامني.

مصاعد معطلة
املواطن مرتىض فاضل، الذي عمل عىل مرافقة 
لـ”طريق  يقول  التقاعد،  هيئة  اىل  والدته 
الشعب”: ان “والديت سيدة كبرية وتعاين من 
تقوى  ال  وهي  الفقري  العمود  يف  االنزالق 
الثاين،  الطابق  اىل  لتصل  السلم  صعود  عىل 
ان  عن  فضال  ايام،  منذ  معطل  املصعد  وان 
املوظفني ال يبدون اي مساعدة، فهناك احكام 
من  فقط  املتقاعد  تواجد  رضورة  عرب  بالرأي 

التوقيع”. اجل 
يبدوا  مل  التقاعد  هيئة  “موظفي  أن  ويضيف 
أية معالجة للمعرقالت اإلدارية، وإمنا التوسع 
بصفقات الفساد، وهذا كان اهم اإلنجازات”.

ويدعو اىل “رضورة العمل عىل انجاز معامالت 
لتتسنى  االلكرتونية،  الدوائر  عرب  املتقاعدين 
املعاناة  املمكنة ورفع  بالرسعة  االنجاز  عملية 
عن رشيحة من املواطنني الذين افنوا اعامرهم 

يف خدمة املجتمع”.

فوضى التعيينات
بحقوق  ومهتمة  مراقبة  العبويس،  مروة  وتقول 
يبديها  التي  السيئة  “املعاملة  ان  االنسان، 
املوظفون يف أغلب دوائر الدولة، ترجع اىل فوىض 
املحسوبية  اساليب  عىل  املبنية  التعيني  عمليات 
وغريها”، الفتة اىل ان “اغلب املوظفني يف الدوائر 
اىل  ويفتقرون  اختصاص،  أصحاب  ليسوا  هم 

الخربة”.
يكون  املوظفني  من  كثريا  ان  العبويس،  وتضيف 
همهم الوحيد “الحصول عىل راتب شهري مقابل 

تقديم أقل جهد ممكن للمراجعني”.
الدوائر  موظفي  بأن  كالمها  العبويس  وتردف 
قبل  من  كبري  زخم  من  يعانون  الحكومية 
املراجعني “بسبب عدم تنظيم العمل والسياقات 
عن  والعجز  التخلف  من  تعاين  التي  االدارية 

تطويرها، بسبب طابع الفساد”.
غياب  يربرون  الدوائر  “مسؤويل  أن  اىل  وتلفت 
الخدمات ومحدودية عمليات الصيانة والتطوير، 
رسوم  مبالغ  هناك  فيام  املالية  املخصصات  بقلة 
منها  الغاية  املراجعني  من  تستقطع  قليلة  غري 
الرسوم  تلك  أغلب  أن  إال  التحتية،  البنى  تطوير 
غري معروفة املصري بسبب الغياب تام للحسابات 

الختامية”.

متقاعدون لـ“طريق الشعب”:
جبرنا على دفع الرشى  

ُ
إجراءات مهلكة ت
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حكومة 2018

الربملانية  الكتلة  بلورة  “ماراثون”  بدأ  االنتخابات  وبعد 
وبالنظر  الجديدة.  الحكومة  تشكيل  طريق  عىل  األكرب 
موازين  بشأن  حاسمة  غري  نتائج  من  افرزته  ما  إىل 
مقاعد  عىل  الفائزة  الكتل  من  أي  حصول  لعدم  القوى 
ومن  األكرب،  الكتلة  لتشكيل  لتأهيلها  كافية  برملانية 
عدد  أكرب  عىل  حصل  الذي  “سائرون”  تحالف  ضمنها 
عدة  اشهراً  الكتل  تلك  بني  الرصاع  استمر  املقاعد،  من 
رئيس  وانتخاب  الترشيعية  السلطة  عمل  تدشني  قبل 
الجمهورية الجديد وتشكيل الحكومة. ويف هذا السياق 
مىض،  وقت  أي  من  أكرث  ورمبا  بارز  نحو  عىل  ظهرت 
النواب من كتلة إىل اخرى، من دون أي  انتقال  ظاهرة 

اعتبار للكتل التي فازوا يف االنتخابات تحت عناوينها.
السياسية  والكتل  القوى  استقطاب  حالة  ورغم 
واإلعامر  االصالح  كتلة  يف  تبلورت  التي  والتحالفات 
انه  القول  من  الطرفني  من  أي  يتمكن  مل  البناء،  وكتلة 
هو الكتلة األكرب، وان يحسمها لصالحه. ومن بني اسباب 
بها  مرت  التي  واالنقسام  والحراك  الصريورة  حالة  ذلك 
االختالف  حالة  ذلك  يف  مبا  السياسية،  الكتل  معظم 
وارتباطا  وأحزابه.  قواه  بني  كردستان  اقليم  يف  الحاصل 
وفق  األكرب  الكتلة  تحديد  إىل  اللجوء  من  وبدال  بهذا، 
قبوال،  او  رفضا  للجدل،  املثري  االتحادية  املحكمة  تفسري 
الكتل  بني  والتوافقات  التفاهامت  إىل  اللجوء  جرى 
الرئيسة، التي تعرضت هي االخرى إىل بعض االختالالت.

املنهج  يف  االستمرار  يريد  من  هناك  ان  واضحا  وكان 
املحاصيص ذاته مع اجراء بعض التغيريات الطفيفة التي 
تطال بعض القضايا الشكلية، أي “محاصصة محسنة”. 

عدة،  وجذب  شد  لعوامل  العملية  تلك  وخضعت 
صيف  يف  انطلقت  التي  الجامهريية  التظاهرات  منها 
للذمم  واسع  رشاء  رافقها  كام  مطالبها.  وسقف   2018
الحصول  أجل  من  واملليارات  املاليني  ودفع  واملناصب، 
عن  بعيدا  ما حصل  يكن  ومل  ذاك.  او  املوقع  هذا  عىل 
التدخالت الخارجية السافرة والفجة وسعي اصحابها إىل 
يريدون ويشتهون،  ما  العراقي عىل وفق  البيت  ترتيب 

وما يخدم مصالحهم هم. 
ومعايري  مواصفات  حدد  فإنه  بحزبنا  يتعلق  ما  ويف 
تشكيلها،  أجل  من  العمل  يجري  كان  التي  الحكومة 
بال  للطائفية،  عابرة  وطنية  كفاءات  حكومة  تكون  وان 
والخربة  بالكفاءة  افرادها  يتمتع  فساد،  وال  محاصصة 
والنزاهة. وأكد ان تحقيق ذلك يرتبط إىل حد كبري بقدرة 
والضغط،  املواصلة  عىل  والجامهريي  الشعبي  الحراك 
من  ملنعهم  والفاسدين  الفاشلني  امام  الطريق  وقطع 
املنهج  وفق  عىل  والحكم،  القرار  موقع  إىل  الرجوع 
يتحقق  مل  إذا  انه  أعلن  كام  لألزمات.  الوالد  السابق 
تشكيل الحكومة وفقا ملا هو مؤرش أعاله، فان األبواب 
الدميقراطي  السلمي  الدستوري  للعمل  مفتوحة  ستبقى 

الجامهريي املعارض، داخل الربملان وخارجه.
الكتل  بني  التوافق  وعدم  االنقسام  حالة  وبسبب 
السياسية الرئيسة، تنافس عدد من املرشحني عىل رئاسة 
رئاسة  وعىل  نوابه  أحد  منصب  وعىل  النواب  مجلس 
لتويل  املتعدد  والدعم  التوافق  حصل  فيام  الجمهورية، 
عادل عبد املهدي منصب رئاسة مجلس الوزراء. وشهد 
العملية  مجمل  ورافق  حاميا  رصاعا  حكومته  تشكيل 
تحوم  وزراء  بشأن  واألقاويل  األحاديث  من  الكثري 
مل  لكن  للمناصب،  بيع  وحول  متنوعة،  شبهات  حولهم 
وفقا  التأكيد  او  النفي  اتجاه  يف  ذلك  يف  التدقيق  يتم 

الدستورية والقانونية.  لإلجراءات 
الدولة  عليه  تقدم  اجراء  كل  سيدعم  انه  حزبنا  وأعلن 
فيه  ما  عىل  ينطوي  الثالث،  وسلطاتها  ومؤسساتها 
وازدهاره  وتقدمه  للوطن  وخدمة  للناس،  مصلحة 
وتحقيق أمنه واستقراره وسيادته الكاملة وقراره الوطني 
املستقل. وانه سيعارض ما يتقاطع مع مرشوعه الوطني 
الدميقراطي، ومع االنحياز إىل املواطنني والكادحني منهم 

بشكل خاص.
وفشلت حكومة عادل عبد املهدي بعد تشكيلها يف 24 
تضمنه  ما  تنفيذ  يف  ذريعاً  فشالً   2018 األول  ترشين 
االوضاع  تدهور  واستمر  وعود،  من  الحكومي  منهاجها 
الفساد.  وتفيش  والفقر  البطالة  نسب  وتزايد  املعيشية 
يف  الخصوص  وجه  وشبابه عىل  الشعب  انتفض  وعندما 
األول من ترشين 2019، وبدالً من االستجابة ملطالبهم 
ويف  األمنية،  واجهزتها  الحكومة  تلك  لجأت  املرشوعة، 
إىل  مسلحة،  وجامعات  ميليشيات  مع  مفضوح  تواطؤ 
مع  اُجربت  لكنها  السلميني.  للمنتفضني  الدموي  القمع 
للتشبث  اليائسة  املحاوالت  ورغم  االنتفاضة،  تصاعد 

بالسلطة، عىل تقديم استقالتها. 
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مقتطفات من التقرير السياسي الذي أقره المؤتمر 
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مخيمات النازحين تتحول الى عشوائيات 
بغداد ـ طريق الشعب 

رغم مرور سنوات طويلة عىل تحرير 
مدن العراق من تنظيم داعش 

اإلرهايب، أال ان ملف عودة النازحني 
مل يسحم بالشكل املطلوب حيث ان 
هناك العديد من املخيامت ال ميكن 

لسكانها العودة اىل مناطقهم االصلية 
بسبب مشكالت أمنية أو عدم اعامر 

مناطق النازحني االصلية، ما حّول 
بعض املخيامت اىل مناطق عشوائية 

بعد رفع املساعدات عنها. 

مخيم الجدعة 
العليا لحقوق  للمفوضية  نينوى  وقال مدير مكتب 
االنسان، يارس ضياء، لـ”طريق الشعب”، أن “مخيم 
الجدعة هو اخر مخيم للنازحني يف نينوى ، ويقطنه 
املخيم  اشخاص  عدد  ويرتاوح  عائلة   1200 حوايل 

6000 شخص”.
وأضاف ضياء، أن “أسبابا عديدة متنع عودتهم اىل 
كان  للمفوضية  زيارة  اخر  ففي  االصلية،  مناطقهم 
ال  املخيم،  يف  القيارة  ناحية  من  عائلة   534 هناك 
ان  حيث  عشائرية  مشاكل  بسبب  العودة  ميكنهم 
إرهابية”،  بعمليات  متورطون  العوائل  هؤالء  ذوي 
من  أخرى  عائلة   100 حوايل  “هناك  أن  إىل  مشرياً 
أهايل محافظة صالح الدين وكركوك، تعرقل عودتهم 

أسباب امنية”.
املوصل  مدينة  “جانبي  أن  املفوضية،  مدير  وأكد 
املاضيتني،  السنتني  خالل  واسعة  اعامر  حركة  شهدا 
جداً،  قليلة  للخدمات  تفتقر  التي  واملناطق 

والخدمات ليست العائق امام عودة النازحني”. 

مدن مّدمرة  
العراقية  الحدود  يف  يقع  الذي  آشتي  مخيم  أما 
محافظة صالح  أهايل  من  نازحون  ويسكنه  الرتكية، 

الدين، فاالسباب مختلفة نوعاً ما. 
إن  عبدالله،  عدنان  املخيم،  يف  الناشط  ويقول 
“عمليات التحرير قد دمرت بعض املناطق يف اطراف 

محافظة صالح الدين، ومنذ ذلك الحني مل يتم إعادة 
إعامر املناطق، وعدا ذلك فإن جهات امنية فرضت 
منزوعة  وجعلتها  املحافظة  نواحي  عىل  سيطرتها 
أن  الشعب”،  لـ”طريق  عبدالله  وأضاف  السكان”. 
“غياب الخدمات يف مناطق النازحني االصلية سبب 
الحكومة  تلكؤ  وكذلك  العودة  من  مينعهم  رئييس 

برصف منحة العودة”. 
وأشار إىل أن “البعض االخر من سكان مخيم آشتي 
لهم خالفات عشائرية كثرية مع العشائر يف مناطقهم 
االصلية، حيث توجه للبعض منهم اتهامات بالضلوع 
بعمليات إرهابية، ومل تتمكن الحكومة إىل اآلن من 

حل هذه املشكالت”.

مخيمات تحولت لعشوائيات 
عامرية  مخيم  سكنة  احد  العبيدي،  حامد  وقال 
الشعب”، إن “املخيم  لـ”طريق  الفلوجة، يف حديث 
تم تحويله اىل عشوائيات، ومل يعد يطلق عليها تسمية 
تتلقاها  كانت  التي  املساعدات  فإن  وبالتايل  مخيم. 
العوائل مل تعد موجودة، إضافة إىل ذلك أن الناس هنا 
عالقون ألسباب امنية حيث ان أهايل مناطقهم االصلية 
للتنظيامت  مساندين  ويعتربونهم  عودتهم  يرفضون 
انتامءهم  يدعون  “افراداً  أن  وأضاف  اإلرهابية”.  
للحشد العشائري استولوا عىل منازل النازحني الذين 
عليهم مالحظات امنية، او من كان احد افراد االرسة 

النازحة قد انتمى سابقاً للتنظيامت اإلرهابية”.

المنحة ترتبط بالموازنة
العائدين  النازحني  عن  إعالمية  وسائل  وتناقلت 
الحكومية  للجهات  مناشدة  سكناهم  مناطق  إىل 
برسعة إطالق املنحة كون أوضاعهم املادية مزرية 
فرص  قلة  جانب  إىل  حكومي،  دعم  إىل  وبحاجة 
العمل مبناطقهم املحررة وهم يعتاشون حاليا عىل 

الغذائية. املساعدات 
الوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  أوضح  جانبه،  من 
“منحة  أنَّ  صحافّية،  ترصيحات  يف  عباس،  عيل 
العام  موازنة  إقرار  حني  إىل  حالًيا  متوقفة  العودة 

الحايل”.

الوعود الحكومية مبلف اعامر املدن املحررة وعودة النازحني.. مؤجلة

بغداد ـ طريق الشعب

قالت منظمة العفو الدولية إن التدابري 
التي اتخذتها الحكومة العراقية يف 

مواجهة فريوس كورونا، ألحقت أرضارا 
كبرية بأوضاع العراقيني االقتصادية.

مطاردة واستهداف
تقرير  بعنوان:  الصادر  املنظمة،  تقرير  ويكشف 
للعام 2021/22: حالة حقوق  الدولة  العفو  منظمة 
مسلحة  عنارص  “قيام  أن  عن  العراق،  يف  اإلنسان 
تابعني للدولة إىل استهداف وتهديد واختطاف وإعدام 
نطاق  خارج  عائالتهم  وأفراد  ونشطاء  معارضني 
األنظار”،  عن  التواري  إىل  الناجني  دفع  ما  القضاء، 
مشريا اىل ان “السلطات العراقية اعتقلت وحاكمت 
عرشات  لكن  الهجامت،  تلك  بعض  بسبب  أشخاصاً 

آخرين ظلوا مختفني”. 
التقرير “قيام حكومة إقليم كردستان بقمع  ويؤرش 
النشطاء  بعض  عىل  أحكام  واصدار  املعارضني، 
والجرائم  الوطني  األمن  قوانني  مبوجب  والصحفيني 
اإللكرتونية عىل أفعال تتعلق بحرية التعبري”، منوها 
اإلقليم  حكومة  يف  واملخابرات  األمن  “قوات  ان  اىل 

قامت بتفريق واعتقال املحتجني باستخدام العنف”.
ويبنّي التقرير ان “التدابري التي اتُّخذت ملنع انتشار 
فريوس كورونا، باإلضافة إىل مواسم الجفاف، كان لها 
تأثري ضار عىل األوضاع االقتصادية للعراقيني”، منتقدا 
“استمرار عنارص مسلحة مبنع النازحني من الحصول 
عىل حقوقهم، بعد إغالق السلطات العراقية جميع 
املخيامت باستثناء اثنني منها وتسببت بنزوح اآلالف 

منهم مرة أخرى، وأخضعتهم للعقاب الجامعي”.

ارتفاع معدالت العنف
القائم  العنف  معدالت  “ارتفاع  التقرير  ويشخص 
عىل أساس النوع االجتامعي بشكل كبري أثناء تفيش 
يف  واإلقليمية  االتحادية  السلطات  وأخفقت  الوباء، 

توفري الحامية للنساء والفتيات يف املنازل. واستمرت 
الدولة  تنظيم  باسم  املعروفة  املسلحة  الجامعة 
اإلسالمية )داعش(، يف استهداف وقتل املدنيني وأفراد 

قوات األمن العراقية يف شامل ووسط العراق”.
الهجامت  من  مزيداً  تركيا شنت  ان  التقرير  ويؤكد 
العراق،  كردستان  إقليم  يف  مناطق  عىل  الجوية 
وأربيل،  دهوك  محافظتي  يف  رئييس  وبشكل 
اىل  مشريا  الكردستاين،  العامل  حزب  استهدفت 
أدت  جارفة  بفيضانات  الغزيرة  األمطار  تسبب 
آالف  وتهجري  أربيل،  يف  املنازل  مئات  تدمري  إىل 

األشخاص، ووفاة ما ال يقل عن سبعة أشخاص.
وينتبه اىل انه “يف مناطق جنوب البالد، قام مسلحون 
بقتل أو محاولة قتل عرشات النشطاء الذين برزوا 
األول  ترشين  يف  بدأت  التي  االحتجاجات  خالل 
2019 ضد الفساد الحكومي ومن أجل تحسني فرص 
العمل والخدمات العامة”، منوها بانه “عادة ما كان 
من  الصدر  أو  الرأس  عىل  الرصاصات  تصويب  يتم 
مركبات  أو  نارية  دراجات  يستقلون  مسلحني  قبل 

ذات نوافذ جانبية مظلَّلة”.
ويشري اىل ان املحاكم أصدرت أحكاماً باإلعدام عىل 
نشطاء  وقتل  باستهداف  أُدينوا  قد  كانوا  أشخاص 
وصحفيني يف بغداد والبرصة يف عامي 2019 و2020. 
توفرت  التي  املحدودة  املعلومات  باستثناء  أنه  إال 
بشأن تلك الحاالت، مل تُقدم أية معلومات إضافية، 
مبا يف ذلك حول ما إذا اتّخذت أية خطوات من أجل 

تحقيق اإلنصاف أليٍّ من عائالت الضحايا.
ناشطون  تلقاها  تهديدات  اىل  التقرير  ويلفت 
وعائالتهم باستخدام العنف ضدهم من قبل مسلحني 
يف بغداد ومدن البرصة والنارصية والديوانية بجنوب 
العراق، وأرغموا عرشات األشخاص عىل التواري عن 
قوات  أن  محلية  مراقبة  منظمة  وذكرت  األنظار. 
األمن يف البرصة قامت بتعذيب ما ال يقل عن ثالثة 
نشطاء حتى املوت يف الحجز يف متوز وآب املاضيني، 
فيام ظل مجهوالً مصريُ عرشات النشطاء واملحتجني 
مجهويل  مسلحني  رجال  قبل  من  اخُتطفوا  الذين 

الهوية.

حرية التعبير
وتضمن التقرير أن حكومة إقليم كردستان استعملت 
املمنهج  استهدافها  لتربير  الوطني  األمن  “ذرائع 
للمنتقدين والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
طريق  عن  املدين  املجتمع  نشطاء  من  وغريهم 
يف  األمن  قوات  واعتقلت  القضائية”.  املالحقات 
بسبب منشورات  االقليم عرشات األشخاص تعسفياً 
عىل وسائل التواصل االجتامعي أو مقاالت إخبارية أو 

نقل أخبار املظاهرات.
ويقول التقرير انه “يف شباط، حكمت إحدى محاكم 
ملدة  بالسجن  وصحفيني  نشطاء  خمسة  عىل  أربيل 
بأنشطة  قيامهم  بسبب  منهم  لكل  سنوات  ست 
تتعلق باستخدام وسائل التواصل االجتامعي وعملهم 
إقليم  وسيادة  بأمن  مساساً  واعتربتها  الصحفي، 

كردستان العراق”. 
إقليم  التابعة لحكومة  األمن  ان “قوات  اىل  ويلفت 
كردستان كانت قد اعتقلت ما يزيد عىل 100 شخص 
محافظة  غرب  يف شامل  الواقعة  بادينان  منطقة  يف 
مناهضة  احتجاجات  يف  مشاركتهم  بسبب  دهوك، 
املوظفني  رواتب  دفع  وعدم  الحكومي،  للفساد 
املدنيني، فيام ردَّت قوات األمن يف محافظة السليامنية 
يف إقليم كردستان العراق عىل الطلبة املحتجني بالغاز 
املطاطي  والرصاص  املياه  وخراطيم  للدموع  املسيل 
والذخرية الحية، مام أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 

مثانية محتجني”.

العنف المفرط
التقرير  يؤرش  وأيار،  الثاين  كانون  بني  الفرتة  ويف 
وبابل  النارصية  يف  العراقية  األمن  “قوات  استخدام 
والنجف القوة املفرطة، ومنها الغاز املسيل للدموع 
بإطالق  املطالبني  املحتجني  لتفريق  الحية،  والذخرية 
رساح النشطاء وتحقيق العدالة لآلخرين الذين ُقتلوا 

وأُصيبوا يف سياق االحتجاجات”.
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  عن  اما 
فيشري التقرير اىل احتالل العراق إحدى املراتب األسوأ 
كورونا،  فريوس  وباء  رضبها  التي  العامل  بلدان  بني 

حيث كان تنفيذ خطة التطعيم بطيئاً وسيئ التنظيم 
النازحني داخلياً،  باستثناء ما يتعلق منها باألشخاص 

ألنه يُنفذ تحت إرشاف املنظامت اإلنسانية. 
من  الحد  إىل  الرامية  “التدابري  بأن  التقرير  وينّوه 
تفيش فالفايروس، من قبيل فرض قيود عىل التنقل 
ضارة  تأثريات  خلق  إىل  أدت  اإلغالق،  وعمليات 
بالوضع االقتصادي للعائالت، من قبيل زيادة معدالت 
البطالة والفقر املدقع. وإذا أُضيفت هذه اآلثار الضارة 
إىل انخفاض معدالت سقوط األمطار إىل الحد األدىن 
إىل  العراق،  شهدها  التي  األخرية  األربعة  العقود  يف 
جانب ازدياد فرتات انقطاع الكهرباء، وخاصة يف أربيل 
وبغداد وعدة بلدات ومدن أخرى يف جنوب العراق، 
الصالحة  املياه  ونقص  الغذايئ  األمن  انعدام  وتزايد 
للرشب، فإن ذلك كله أدى إىل إشعال رشارة املزيد من 

االحتجاجات يف تلك املناطق”.

قضايا متفرقة 
الجناح  يف  حريق  نشب  نيسان،  “يف  انه  ويذكر 
بفايروس كورونا يف أحد  املصابني  املخصص ملعالجة 
يف  آخر  حريق  نشب  متوز،  ويف  بغداد.  مستشفيات 
الحريقان  النارصية. وأسفر  أحد مستشفيات مدينة 
عن وفاة وجرح عرشات األشخاص يف كال املستشفيني. 
خزانات  إدارة  سوء  إىل  الحرائق  أسباب  ُعزيت  وقد 
األوكسجني التي انفجرت، وأعقبتها احتجاجات طالبت 

بوضع حد للفساد”.
ويضيف انه “يف ترشين األول، قام مهاجمون مجهولو 
العنف  باستخدام  وتهديد  تشهري  بحمالت  الهوية 
ضد نساء مرشحات يف االنتخابات الربملانية العراقية، 
مع  االنتخابية،  حمالتهن  مواد  وشوَّهوا  وحطَّموا 

اإلفالت من العقاب”.
واختتمت منظمة العفو الدولية تقريرها بالقول: ان 
“تنظيم “الدولة اإلسالمية” اقرتف انتهاكات جسيمة 
لحقوق اإلنسان يف محافظات عدة، والسيام يف كركوك 
بينها  ومن  واألنبار،  ونينوى  الدين  وصالح  ودياىل 
الهجامت املتعمدة عىل املدنيني وعمليات االختطاف 

وقتل”.

العفو الدولية:

انتهاكات جسيمة لحقوق االنسان في العراق
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“طريق الشعب” في الدورة: الناس تنشد خدمات بسيطة
بغدادـ  محمد التميمي 

ال تزال أحياء بغداد تفتقر إىل الكثري 
من الخدمات التي تعد أنها حق 

يجب توفريه دون قيد او رشط، وحتى 
األحياء التي توصف عىل أنها أكرث رقيا 
والخدمات فيها جيدة، قياسا بنظرياتها 

ببقية املناطق، إال أنها هي األخرى 
اليوم تعاين كأخواتها. 

ويف منطقة الدورة التقت “طريق الشعب” بعدد من 
املواطنني، الذين يقطنون هناك، بعد ما وردتنا شكاوى 

تخص املنطقة.
فهناك  مختلفة؛  أمور  بني  الناس  مطالب  وتوزعت 
من يطالب بالخدمات، واخر بإنشاء مالعب خامسية 
بسيطة، وبعضهم ينئ من تردي حال الكهرباء. لكن ما 
يثري الحنق واالسف هو وجود ستة حياء “ال تتوافر 

عىل شبكات رصف صحي، طبقا لحديث املواطنني”.

شارع صغير ومعبر أكبر
الشوارع  هي  البسيطة  الناس  معاناة  من  وواحدة 
“طريق  لـ  املاجد  احمد  املواطن  يقول  إذ  الضّيقة، 
عقدة،  لنا  سبب  املصايف  “شارع  ان  الشعب”، 
وصوال  الدورة  مصفى  من  يبدا  الذي  فالشارع 
جدا،  ضيق  األخرى  واملحافظات  العالوي  اىل 
حكومية  وثالثة  أهليتان  جامعتان  توجد  وبقربه 
)الجامعة التقنية الوسطى وجامعتا الفارايب ودجلة 

االهليتان”.
ويشري يف حديثه اىل ان “اعداد الطالب الكبرية جدا 
املنطقة،  يف  خانقا  ازدحاما  يسبب  الخطوط  وكرثة 
وهذا الشارع تحديداً”، كام يجد املواطن أن هناك 

يزيد حجمها  رمبا  الوسطية  “الجزرة  تخطيط:  سوء 
عىل 10 امتار، وهي بدورها أيضا تضيق الخناق عىل 

شارعي الذهاب واإلياب، وتسبب ازمة يف السري”.
من “جزرة  يستفيدون  ال  انهم  أيضاً  املاجد  ويؤكد 
تنفعنا،  ال  االن  ترضنا  وهي  الحجم  بهذا  وسطية 
الجزرة  هذه  حجم  تصغري  املعنية  للجهات  وميكن 
انسيابية  هنالك  ولتكون  الشارع،  هذا  ازمة  لفك 

أكرث”.

6 احياء بال صرف صحي!
املواطن يقول:  وعن مشكلة أخرى كان قد الحظها 
الطابقني  وجرس  الدورة  مصفى  من  قدومك  “عند 
يف  بناء  حركة  وجود  تالحظ  الدورة،  سوق  باتجاه 
 5 انشاء  تم  فقد  الرصفة،  الزراعية  االرايض  جنس 
احياء سكنية بحجم الدورة القدمية أربع مرات. لكن 

التبليط  الخدمات، مثل  هذه االحياء تفتقر ألبسط 
والرصف الصحي واالرصفة”.

 ويتابع حديثه قائالً ان “هناك 6 احياء، ومنطقتي من 
ضمنها، ال متتلك رصفا صحيا، وقمنا نحن بإنشاء ترصيف 
األرض،  تحت  كراوند  اندر  خزان  بناء  عرب  بنا،  خاص 
وتقوم التناكر االهلية بسحبها كل فرتة مقابل 10 االف 

دينار وأكرث من كل منزل. بينام البلدية ال تتدخل”.
نوجه  “ال  املنطقة  وأهايل  انه  اىل  املاجد  ويخلص 
او  قيمة  بال  أصبح  الكالم  الن  للمسؤولني  مناشدات 
الحالية لو تنظر بجدية  السياسية  جدوى؛ فاملنظومة 
ملعاناته،  حلوال  لوجدت  ومشاكله  املواطن  ألحوال 

لكن ال يعنيها، وال حياة ملن تنادي”.

لم نجن سوى الوعود
األسعار  ارتفاع  من  يوسف  خالدة  املواطنة  وتشكو 

يف أسواق منطقة الدورة قائلة “نعي ان دوام الحال 
من املحال لكننا منذ فرتة ليست بالقليلة نعاين من 
توجد  فال  االزمة  قبل  حتى  األسعار،  ارتفاع  قضية 
رقابة ونحن ضحية للجشع والطمع”، مضيفة انه “يف 
فرتة السباق االنتخايب زار املنطقة مرشحون للربملان 
الوعود  علينا  وكالوا  األحوال،  سوء  عليهم  وقصصنا 

التي مل يتحقق منها يشء مبجرد فوز املرشح”.
وتضيف يف حديثها لـ”طريق الشعب”، ان “واحدة 
لها حلول هي  التي ال يوجد  البسيطة  املشاكل  من 
فالكثري من شوارع  يكون سيئا،  غالبها  التي  الطرق 
مناطق الدورة أصبحت غري صالحة وبعضها يسبب 
إكساء  هنالك  كان  لو  وحتى  السري،  يف  حوادث 
للطريق فانه يعود اىل نفي ما كان عليه، الن الجودة 

غري متوفرة”.
وأخرى؛  منطقة  من  “تتفاوت  الخدمات  ان  وتؤكد 
فتارة تجد منطقة متكاملة وأخرى تفتقر اىل ابسط 

الخدمات، وال نعرف مبن الخلل”.

ابسط الخدمات غائبة 
االخر  وهو  سعد،  زيدون  الشاب  أفصح  جانبه  من 
عن  الشعب،  لـ”طريق  الدورة  منطقة  سكنة  من 
احتياجات الشباب هناك قائالً: “نحن كشباب نفتقر 
عدها  ميكن  فاملوجودة  كثرياً،  الرتفيهية  املرافق  اىل 
اىل  للذهاب  واصدقايئ  انا  نضطر  اذ  األصابع،  عىل 
مناطق أخرى للرتويح عن النفس واالستجامم. بينام 
ال  لكن  املناسبة  واالرضية  املؤهالت  متتلك  املنطقة 

يوجد من يعري أهمية ملثل هذه االمور”.
ويزيد “تكاد تكون املرافق الرياضية )ساحات لعب 
فال  جداً،  قليلة  األخرى  فهي  معدومة،  القدم(  كرة 
االحياء  يف  حتى  انتشارها  يالحظ  ان  للفرد  ميكن 
الشعبية البسيطة، اذ انها غري مكلفة وبسيطة وميكن 

توفريها”.
ان  اذ  جيدة”  “غري  انها  سعد  يؤكد  الكهرباء  وعن 
فصل  عىل  مقبلون  ونحن  كثرية،  اإلطفاء  ساعات 

الصيف.

شريط أخبارش

حمى هذه الواردات؟
ُ

كيف ست
أعلنت وزارة النفط، أن مجموع إيرادات العراق بلغ )11,07( 
الواحد.  للربميل  دوالرا   111 وبسعر  ذار،  لشهر  دوالر  مليار 
البالد لواردات ناهزت 8.5  الوزارة قد أعلنت تحقيق  وكانت 
مليار دوالر خالل شهر شباط املايض. وأثار هذا الخرب مخاوف 
الناس وتساؤلهم عن كيفية حامية الفرق بني ما ترصده الحكومة 
لإلنفاق خالل األشهر األربعة األوىل من هذا العام يف ظل غياب 
املوازنة )وهو 1 عىل 12 من موازنة العام املايض، أي 7 مليار 
املخصص  فاقت عن  التي  الواردات  دوالر شهريا( وبني هذه 

للرصف مبقدار 57 يف املائة، يف بلد، ال حسابات ختامية فيه!

أين الرواتب؟
محافظة  والفنون يف  للثقافة  العامة  املديرية  موظفو  يواصل 
السليامنية االمتناع عن الدخول إىل مبنى املديرية ومقاطعة 
الشهرية،  رواتبهم  احتجاجا عىل عدم رصف  الرسمي،  الدوام 
فهم مل يتسلموا رواتبهم ألكرث من )45( يوما بسبب عدم توفر 
السيولة املالية يف مصارف محافظة السليامنية، كام هو الحال 
بالنسبة ملوظفي الكهرباء واملاء و املشتقات النفطية، فيام مات 

متقاعدون وهم ينتظرون يف طوابري طويلة إلستالم تقاعدهم!

من المسؤول؟
أن  صالح،  محمد  مظهر  الوزراء،  لرئيس  املايل  املستشار  أكد 
السلمية  التكنولوجية  بناء مرتكزاته  إعادة  يتجه نحو  العراق 
والعلامء  والدارسني  الباحثني  من  خربات  وتجميع  واملدنية 
والتكنولوجي  العلمي  والتقدم  املدنية  والحياة  ينسجم  ومبا 
يف العامل، وذلك بإعادة الحياة املؤسسية لوزارات مثل العلوم 
والتكنولوجيا والبيئة وغريها. وأضاف أن إعادة تشكيل وزارة 
الخربات  لتجميع  الرشوع  نقطة  باتت  والتكنولوجيا  العلوم 
والكفاءات العراقية يف داخل البالد. ويذكر أن حكومة سابقة 
قد قررت ومن خالل )صفنة( قادتها إلغاء هذه املرافق الحيوية 
بحجة التوفري، ما الحق ارضاراً حقيقية بالواقع العلمي والبيئي 

للبالد. 

متى يسمح لهم بالعودة؟
قامت وزارة الهجرة واملهجرين بتوزيع ثالثة آالف حصة إغاثية 
النازحني يف مخيم الجدعة يف محافظة نينوى، إضافة اىل  بني 
مادة النفط األبيض. وتأيت هذه املساعدات كوجبة ثانية لآلالف 
من سكان هذا املخيم، الذين يتعذر عليهم ألسباب غري مفهومة 
العودة ملنازلهم. وكانت ذات الوزارة قد أعلنت يف كانون األول 
املايض، وعىل لسان الوزيرة بأن مخيم الجدعة قد أغلق، وأعيد 

سكانه اىل ديارهم!

أيهما حرام؟
أصدرت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة تقريراً بشأن 
القانون  العنف األرسي، ذكرت فيه أن األحكام الترشيعية يف 
اإلرساع  إىل  العراق  داعية  املرأة،  متييزية ضد  تزال  ال  الجنايئ 
ترشيعاته  ومراجعة  األرسي  العنف  قانون  اعتامد مرشوع  يف 
املحلية إللغاء أو تعديل جميع األحكام التي تشكل متييزاً ضد 
املرأة وتسمح بالعنف ضدها. وكانت منظامت مجتمع مدين 
مراراً  دعت  قد  عديدة،  واجتامعية  سياسية  وحركات  عراقية 
إلصدار قانون إنساين يّجرم العنف ضد النساء، وهو ما أعاقت 
الطغمة املتنفذة يف البالد تحقيقه، بحجة إنه حرام، دون أن 

تعرُّفنا ما إذا كان نهب املال العام الذي تقوم به أمر حالل!

المعالجة بالبتر!
قررت وزارة الرتبية إيقاف كافة السفرات املدرسية فوراً وإىل 
إشعار آخر، ألن وزيرها قد رأى أثناء مرور موكبه أمام منتزه 
التي تشكل خطورًة  الزوراء عدداً من املظاهر غري الصحيحة 
معايري  غياب  عن  فضالً  والطلبة،  التالميذ  حياة  عىل  كبرية 
الحامية والسالمة للطلبة والتالميذ. وقد أعرب عدد من أولياء 
يأيت  والذي  الغريب،  القرار  لهذا  أسفهم  عن  واملربني  األمور 
يف فصل الربيع، حيث أوان هذه السفرات املهمة يف العملية 
الرتبوية، وتساءلوا: أمل يكن ممكناً معالجة مشاكل السفرات 

بدالً من إلغائها!

رأسمالية الحرامية!
نفط  برميل  مليون  بسحب  بايدن،  جو  األمرييك  الرئيس  أمر 
يومياً من االحتياطي االسرتاتيجي ملدة 6 أشهر لخفض األسعار، 
املائة.  تجاوزت 5 يف  بنسبة  النفط  أسعار  اىل هبوط  أدى  ما 
ويأيت هذا القرار ليؤكد سياسة واشنطن املعادية لحقوق البرش 
بأسعار  النفط  يشرتون  حيث  الرأسامليني،  بأرباح  واملهتمة 
هابطة ويحفظونه كخزين اسرتاتيجي، ثم يشعلون فتيل أزمة 
أو حرب يف مكان ما من العامل، فريتفع سعر الطاقة ويتم بيع 
هذا الخزين، لتحقق الرأساملية املتوحشة ثروات طائلة أخرى!

هل هناك حق ُبني على باطل!
أخرية  مناسبات  ويف  املتنفذة،  القوى  قادة  من  العديد  أشار 
مختلفة، اىل تعرض اإلنتخابات املبكرة لعمليات تزوير وتالعب، 
وإن هذا التعرض هو ما أدى اىل حالة اإلنسداد السيايس الذي 
اليوم. والغريب أن تقرتن هذه  تعاين منه العملية السياسية 
بتأكيد حق املكونات، وليس األحزاب، باملشاركة  الترصيحات 
يف إقتسام كعكة السلطة، وبالتايل الرثوة، يف وقت يفرتض أن 
يرفض فيه هؤالء اإلشرتاك يف حكومة وبرملان، ولدا من عملية 

باطلة!

 بغداد - نورس حسن

مع االرتفاع الجنوين ألسعار املواد 
الغذائية، مل تعج االجراءات الحامئية 

التي تقوم بها الحكومة عن طريق 
شبكة الرعاية االجتامعية مجدية، بل 
أن إعاناتها ابتلعتها متغريات األسعار 
يف األسواق، التي ارضت كثريا بجيوب 

الرشائح املعدمة، التي تعيش عىل 
تلك املساعدات ومن دونها.

ً
لم يعد كافيا

تقول املواطنة فيحاء عباس، أرملة وام لطفل واحد، 
تسكن مع والدتها يف دار مؤجرة مقابل 250 الف 
ان  الشعب”  “طريق  لـ  حديث  يف  شهريا،  دينار 
“االرتفاع الكبري يف االسعار فاقم كثريا من معاناتها 
التي  الحياتية،  الظروف  قسوة  فبعد  اليومية. 
لعام كامل بعد وفاة زوجي، متكنت من  استمرت 
إلعاشة  االجتامعية،  للرعاية  راتب  عىل  الحصول 

عائلتي. لكن ولألسف مل يعد راتب الرعاية والذي ال 
يتجاوز 300 الف دينار شهريا، كافياً لسد املتطلبات 
عىل  اجربت  امنا  االسعار،  ارتفاع  بعد  االن  اليومية 
العمل يف احدى رياض االطفال األهلية مقابل مرتب 

شهري بقيمة 250 الف دينار”.

مطالبة بزيادة الراتب
عاما،   33 فاضل،  ارساء  املواطنة  افادت  فيام 
لـ”طريق  اطفال،  لثالثة  وام  ارملة  االخرى  هي 
أهل  من  مساعدة  أية  تتلق  مل  بأنها  الشعب”، 
نعيش  وأطفايل  وأنا  “خاصة  وفاته،  بعد  زوجها 

يف غرفة مؤجرة مقابل 350 الف دينار شهريا”.
قليل،  االجتامعية  الرعاية  “راتب  إن  وتقول 
ارتفاع  بعد  السيام  العائلة،  مبتطلبات  يفي  وال 
االسعار خاصة املواد الغذائية، إذ كان لذلك تأثري 
الرعاية  من  املستفيدين  اغلب  عىل  كبري  سلبي 
الذين  الفئات  ابرز  من  لكونهم  االجتامعية 
هذا  أمتكن  مل  ولهذا  الشديد،  الفقر  من  يعانون 
التي  الغرفة  ايجار  مبلغ  كامل  دفع  من  الشهر 

أسكنها مع اطفايل”. 
رواتب  بزيادة  أرساء  املواطنة  وطالبت 
املستفيدين من الرعاية االجتامعية، ومبا يتناسب 

مع ارتفاع اسعار السوق املحلية.

عيشها،  ظروف  لتحسني  مبادراتها  وبخصوص 
ممن  النساء  بعض  مساعدة  عىل  “اعمل  تقول: 
اطفالهن  رعاية  او  منازلهن  تنظيف  يف  يرغنب 
مقابل مبالغ يتم تحديدها وفق اتفاق، فضال عن 

املساعدات سواء من اقاريب ام جرياين”.

قطع راتب بسبب مبردة
 70 عقيل،  زهرة  املواطنة  تشكو  اخر  جانب  من 
عاما، من قطع راتب الرعاية االجتامعية عنها منذ 
عدة اشهر بعد زيارة فرق الرعاية االجتامعية اىل 
تجاوز  ارض  يف  تشييده  عىل  عملت  الذي  دارها 

وعثورهم عىل مربدة وثالجة يف بيتها البسيط. 
يحصلون  املواطنني  من  العديد  “هناك  وتقول: 
يسكنون  وهم  االجتامعية  للرعاية  راتب  عىل 
املنزيل  األثاث  من  وميتلكون  الخاصة،  دورهم  يف 
ارقى مام لدي”، مشرية اىل ان املقتنيات املنزلية 
من  تربعات  عرب  جمعت  اغلبها  بحوزتها  التي 
الرشوة  ودفع  “املحسوبيات  لكن  املواطنني، 
تلعب دوراً مهامً يف تدوين التقارير من قبل فرق 

الرعاية االجتامعية الجوالة” حسب قولها.
تجاوز  ارض  عىل  شيدته  الذي  الدار  وبخصوص 
لعقود،  السكن  ايجارات  كثرياً  “أتعبتني  تقول 
السيام واملستأجرين يعمدون بني فرتة واخرى اىل 

رفع اإليجارات، فاجربت عىل تشييد غرفتني عىل 
الذي  الوحيد  ابني  مع  بها  ألسكن  تجاوز  ارض 

يعاين االعاقة منذ الوالدة وبنايت الثالثة”.
من جهته، يفيد املواطن حازم عبد الله لـ”طريق 
املشمولني  قوائم  ظهر ضمن  اسمه  بان  الشعب” 
بعد  املايض  العام  نهاية  االجتامعية  بالرعاية 
تقدميه عرب قناة مجلس النواب، اال انه مل يتقاض 
اطالق  يف  التأخري  بسبب  االن  اىل  الرعاية  راتب 

التخصيصات املالية، حسب قوله. 
“وزارة  عيل  حسني  املواطن  يّحمل  ذلك،  اىل 
العمل والشؤون االجتامعية عدم النزاهة بتقدير 
املواطنني.  من  االجتامعية  للرعاية  املستحقني 
باألمر  ليس  االجتامعية،  الرعاية  معاملة  فرتويج 
النساء  من  هم  مستحقيها  أغلب  ألن  الهنّي، 
اىل ذوي  اضافة  السن،  وكبار  واالرامل  املطلقات 
“هناك  ان  اىل  منبها  الخاصة”،  االحتياجات 
لقاء  املواطنون  له  يتعرض  االستغالل  من  الكثري 
أناسا  بالرعاية االجتامعية، كام إن هناك  قبولهم 
لقاء رشاوى، رغم إعالن  بالرعاية  جدد يشملون 

الوزارة عن عدم وجود تخصيصات جديدة”.
 مؤكدا أن من ال ميلك واسطة يُجرب عىل االنتظار 
عىل  العثور  حني  اىل  لسنوات  تصل  قد  لفرتات 

واسطة معينة تعمل عىل مترير معاملته”.

مطالبات بزيادتها لتوفير ابسط متطلبات العيش

عين المستفيدين منها
ُ

اإلعانات االجتماعية ال ت

عمال “الدليفري”.. ساعات عمل طويلة بأجور زهيدة
بغداد ـ طريق الشعب

يقايس عامل التوصيل )الدليفري( ـ وهي املهنة التي 
راجت اخريا بسبب قلة فرص العملـ  من ظروف غاية 
العمل لساعات طويلة مقابل  القسوة، تتمثل يف  يف 
أجور قليلة، ووجود جملة من املخاطر التي تواجههم 

أثناء تأدية عملهم يف توصيل الطلبات اىل الزبائن.
“أنا  الشعب”  لـ”طريق  حبيب  كرار  العامل  ويذكر 
أعمل يف توصيل طلبات املطعِم اىل زبائنه ملدة عرش 
 50 تتجاوز  ال  أسبوعية  أجور  مقابل  يومياً،  ساعات 

الف دينار”. 

تحديات العمل
محافظة  يف  وأطفايل  زوجتي  مع  “أسكن  ويضيف 
ذي قار، يف دار لإليجار، حيث اضطررت لالنتقال اىل 
أُجربت  كام  محافظتي،  يف  العمل  فرص  لقلة  بغداد 
البطالة،  متاعب  لتقليل  زهيدة  بأجور  العمل  عىل 

ودعم ما تحصل عليه زوجتي من عملها كخبازة”. 
“عامل  بان  كرار  يفيد  العمل  طبيعة  وبخصوص 

اىل  فإضافة  تحديات،  عدة  يواجهون  التوصيل 
ساعات العمل الطويلة خالل اليوم واالجور القليلة، 
أمزجة  وتنوع  املزدحمة،  الطرق  تحديات  يواجهون 
أخطاء  أمام  الصد  خط  نكون  اننا  كام  الزبائن. 

وتقصري صاحب العمل”. 
فيام يعمل مصطفى خالد يف خدمة التوصيل لصالح 
دون  النسائية،  األلبسة  لبيع  التجارية  املحال  احد 
لـ”طريق  ويقول  اجتامعي.  ضامن  أو  عمل  عقد 
الشعب”، “ال استبعد طردي يف اية لحظة من قبل 
معاملة  هكذا  تلقيت  وإين  خاصة  العمل،  أصحاب 
سابقا، حني عملت يف أماكن تجارية، وتم التخيل عن 

خدمايت بتربيرات مختلفة”. 
بحقوق  يفكرون  ال  العمل  أصحاب  ان  اىل  ويشري 
اليومية،  دخولهم  برتاجع  شعورهم  فحال  العامل، 

يرسعون اىل تقليص فوري لعدد العاملني. 
من  أخرياً  متكن  بأنه  الفرح،  من  مع يشء  ويضيف 
توفري مبلغ لرشاء دراجة خاصة، حسنت نسبياً من 
دخله، فبعد أن كان يتقاىض 3 آالف دينار يومياً لقاء 

آالف   5 يتقاىض  صار  الزبائن،  ألحد  طلب  توصيل 
دينار ألنه ميتلك دراجة. 

اىل  تصل  أنها  يذكر مصطفى  العمل  وحول ساعات 
12 ساعة يوميا، مع يومي عطلة يف الشهر. 

نسمع وال نرى
“نحن  مصطفى  يقول  العمل،  نقابات  دور  وعن 
من  شيئاً  نلمس  ال  أننا  إال  مؤسسات  بهكذا  نسمع 
نشاطها أو عملها للدفاع عن حقوق عامل التوصيل”.

بيع  محال  احد  يف  التوصيل  عامل  العبويس،  ليث 
العطور يف منطقة الكرادة، يقول لـ”طريق الشعب”، 
“لو توفرت لدي فرصة عمل بوظيفة حكومية مقابل 
100 الف دينار شهريا لقبلت بها، وتركت العمل يف 
القطاع الخاص، حيث تُنتهك حقوق العامل مبختلف 

املجاالت”. 
له،  ملك  وكأين  العمل  صاحب  “يعاملني  ويضيف 
وغايته الكسب املايل وتحقيق اكرب ربح عىل حساب 
جهدي البدين، ويستغل بشكل بشع حاجتي املاسة 

للعمل إلعالة عائلتي”. 
كلية  من  عامني  منذ  “تخرجت  العبويس  ويقول 
اإلدارة واالقتصاد، ومل يحالفني الحظ، كام هو حال 
حكومي  عمل  عىل  الحصول  يف  زماليئ،  من  عديد 
ضمن تخصيص، ما اجربين عىل العمل كعامل توصيل، 
وهي عىل العموم مهنة ال بأس بها، اذا ما تم دعمها 
عرب توفري الحامية الكافية للعامل وتأمني حقوقهم، 

وشمولهم بالضامن االجتامعي”. 
مبواقع  االستعانة  الدباغ،  فاتن  املواطنة  وتفضل 
الحياتية،  مستلزماتها  القتناء  االجتامعي،  التواصل 
رغم إن األسعار يف هذا املجال تكون عادة مرتفعة. 
إيصال  “خدمة  ان  الشعب”،  لـ”طريق  وتقول 
الدور خدمة حضارية، تضمن الحامية  الطلبات اىل 

وتقلص من الجهد الكثري”.
وتشري إىل ان “الطأمنينة التي نشعر بها عند اعتامدنا 
التي  املرأة  إزاء  مهمة، خاصة  التوصيل  عىل خدمة 
تعاين من قيود التحرك بحرية خارج املنزل لرشاء ما 

ترغب يف اقتنائه”.  

تدعو “طريق الشعب” من يأيت بصورة ملنطقة بال نفايات يف شوارعها                                                     طريق الشعب
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التيار االجتماعي الديمقراطي: معًا 
لبناء الدولة المدنية العصرية

الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  فهمي  رائد  األستاذ 
العراقي

يطيب لنا ان نشارككم بهجة االحتفال يف ذكرى تأسيس حزبكم 
العتيد معربين لكم ومن خاللكم لجميع األعضاء واملنارصين عن 

ارق التحيات بهذه املناسبة العزيزة.
االستقالل  اجل  من  ومرشفاً  عنيداً  نضاالً  حزبكم  خاض  لقد 
الحزب  قادة  من  االبرار  الشهداء  ذلك  سبيل  يف  وقدم  والحرية 
واعضاءه والحركة الوطنية الدميقراطية دفاعاً عن مصالح الشعب 
الدكتاتورية  الظروف غامر الرصاع ضد  والوطن وخاض يف اقىس 
ونزعاتها الفاشية، واليوم يعزز تاريخه النضايل املجيد بالدفاع عن 
االستقرار  اجل  ومن  والدميقراطية  الحرية  يف  الشعب  مكتسبات 

والسالم واالمن والعدالة االجتامعية.
ان حزبنا/ التيار االجتامعي الدميقراطي يؤكد حرصه عىل تعزيز 
بالغد  املؤمنة  القوى  املناضل ومع  الكفاحية مع حزبكم  العالقة 
لبناء  شعبنا  اليه  يصبوا  ما  تحقيق  اجل  من  لبالدنا  الدميقراطي 
الدولة املدنية العرصية وتعزيز املواطنة املتساوية والخالص من 
االستبداد السيايس ونهج املحاصصة وكل اشكال الفساد املسترشي.
تحالف  أوسع  لبناء  منطلقاً  املجيدة  الذكرى  هذه  من  لنجعل 
السيادة  لتعزيز  الدقيق  الظرف  هذا  له شعبنا يف  يتطلع  وطني 

الوطنية والبناء والتقدم.
وتقبلوا فائق التقدير..

على كاظم الرفيعي
األمين العام للتيار االجتماعي الديمقراطي

االتحاد الوطني الكردستاني: 
م الشعب العراقي معنى 

ّ
حزبكم عل

التضحية والنضال والفداء
األستاذ الفاضل رائد فهمي املحرتم

وجامهرياً  كوادراً  الكردستاين،  الوطني  لالتحاد  بغداد  مركز  باسم 
نتقدم ملقامكم ومن خاللكم اىل قواعدكم ومؤازيكم واصدقائكم 
حزبكم  لتأسيس   88 الـ  الذكرى  مبناسبة  التهاين  واحر  بأسمى 
املناضل/ الحزب الشيوعي العراقي، حزب الشهداء، الحزب الذي 

علّم الشعب العراقي معنى التضحية والنضال والفداء.
عراق  سبيل  يف  والدائم  املستمر  والتألق  النجاح  لكم  نتمنى 
دميقراطي اتحادي تعددي، مستذكرين يف هذه املناسبة العزيزة 
التاريخ املشرتك بني حزبينا والتي أرىس دعامئها قادتكم وزعيمنا 

الخالد )مام جالل( عرب عقود من الزمن. 

رابحة حمد عبد الله
مسؤولة مركز بغداد لالتحاد الوطني الكردستاني

الحزب الوطني اآلشوري: حزبكم 
قدم الكثير من الشهداء

األستاذ رائد فهمي املحرتم
الوطني  الحزب  وقواعد  قيادة  عن  ونيابة  ويسعدين  يرسين 
اآلشوري ان أتقدم اليكم ومن خاللكم اىل قواعدكم ومؤازريكم 
بأزىك التهاين وأخر التربيكات مبناسبة الذكرى 88 لتأسيس حزبكم 
كل  بنضاله ضد  الذي عرف  العراقي  الشيوعي  الحزب  املناضل.. 
الشهداء  الكثري من  والدكتاتورية وقدم  والتعسف  الظلم  اشكال 
من اجل ذلك والساعي لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد واملساواة 
ونرش الحرية بني كافة مكونات واطياف الشعب العراقي، نتمنى 
لكم التقدم والنجاح ولحزبكم االزدهار من اجل تحقيق اهدافكم 

املنشودة النبيلة.
تقبلوا منا فائق التقدير واالحرتام

عمانوئيل خوشابه يوحنا
األمين العام للحزب الوطني اآلشوري

التيار الديمقراطي العراقي:
ال ننسى التضحيات الكبيرة

التي قدمها الحزب 
بهذه املناسبة. فاننا نستذكر قوافل الشهداء األبرار الذين قدمهم 
الحزب قرابني من اجل بناء عراق افضل.  وصيانة كرامة املواطن 
ننىس.  ال  اننا  كام  سعيد.  وشعب  حر  وطن  ظل  يف  العراقي 
الطويلة.  مسريته  خالل  الحزب  قدمها  التي  الكبرية  التضحيات 
وكان خاللها يقدم املثل األبرز. يف نكران الذات وتقديم مصلحة 

الوطن واملواطن عىل املصالح الذاتية 
القوى  بني  والرصاعات  حاليا.  بها  منر  التي  الدقيقة  املرحلة  ان 
املقيت  املحاصصة  نهج  استمرار  اجل  من  النافذة  السياسية 
العراق  التي يشهدها  بالرغم من املعاناة  والحصول عىل املغانم 
العظيم  الحزب  لهذا  الجنوب. تجعل  إىل  الشامل  والعراقيني من 
األولوية يف العمل عىل حشد كل القوى الخرية ويف طليعتها القوى 

الدميقراطية من اجل إنقاذ العراق. والوصول به إىل بر األمان 
ألف تحية للحزب الشيوعي العراقي 

يف ذكرى تأسيسه. 

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

الحزب الديمقراطي الكردستاني  
الفرع الخامس: نقيم عاليًا دور 

حزبكم
مبناسبة الذكرى الثامنة والثامنني لتأسيس حزبكم املناضل، يرسنا 
ان نتقدم لكم ومن خاللكم ألعضاء وكوادر ومؤيدي حزبكم باحر 

التهاين وازىك التربيكات متمنني لكم دوام العز والشموخ.
لحزبكم  املرشف  النضايل  التاريخ  العراق  احرار  عىل  يخفى  ال 
اجل  ومن  الدكتاتورية  ضد  نضاله  الكوردستاين  شعبنا  ومشاركة 
الفاعل واملؤثر يف  العادلة، مثمنني دوركم  نيل حقوقه املرشوعة 

العمل من اجل ترسيخ الحرية ومبادئ الدميقراطية يف العراق.
اننا يف الحزب الدميقراطي الكردستاين نقيم دور حزبكم عالياً يف 
العملية السياسية والسعي من اجل الحفاظ عىل استقالل وسيادة 

العراق والعمل عىل بناء حياة حرة كرمية للشعب العراقي.
يف الختام نتمنى لحزبكم حزب املناضلني والتضحيات دوام التقدم 

والرقي.

شوان محمد طه
مسؤول الفرع الخامس
للحزب الديمقراطي الكردستاني

التجمع القاسمي الديمقراطي: 
امنيات بالنجاح الدائم

األستاذ رائد فهمي املحرتم  
بالتهنئة  نتقدم  الدميقراطي  القاسمي  التجمع  جامهري  بإسم 
اليكم ومن خاللكم إىل قواعدكم و مؤازريكم واصدقائكم بأحر 
التهاين مبناسبة الذكرى  الثامنة والثامنني لتأسيس حزبكم املناضل 
معنى  العراقي  الشعب  علم  الذي  العراقي  الشيوعي  الحزب 
النضال والتضحية والفداء من أجل العراق وشعبه ضحوا بحياتهم 
واالغتيال  التعذيب  بصدورهم  األبطال  والرجال  السيدات  مئات 
واالقطاع  االستعامر  مطايا  املجرمني  الحكام  قبل  من  والتعصف 

والرجعية العميلة وعمالء رشكات النفط واالحزاب االسالموية..
دميقراطي  عراق  أجل  من  والسري  الدائم  النجاح  لكم  نتمنى 

اتحادي تعدد خايل من الفساد واملحسوبية عراق دميقراطي..

صفاء النداوي عضو اللجنة المركزية للتجمع 
القاسمي الديمقراطي 
مسؤول العالقات العامة واإلعالم

القوى الوطنية والحركات 
التشرينية: نؤكد على وحدة 
القوى والشخصيات المدنية 

الديمقراطية
اإلحتفال بذكرى ميالد الحزب الشيوعي العراقي يعني : اإلحتفال 
املغيبني،  وعذابات  الشهداء  بدماء  ُعِمَدت  عطرة،  نضال  بسرية 
والحرية..  العدل  بفجٍر   الحاملني  الكادحني  وعرق  وبتضحيات 
مثلام يعني أيضاً اإلحتفال بالوطنية الحقة وبصفحات مرشقة من 

الكفاح الطويل واملرير يف سبيل مصالح العراق وشعبه.
نهج  من  الخالص  اىل  شعبنا  أبناء  فيه  يتطلع  الذي  الوقت  ويف 
عىل  نؤكد  فإننا  الدولة  إدارة  يف  والعرقية  الطائفية  املحاصصة 
الدميقراطية  املدنية  والشخصيات  القوى  صف  وحدة  رضورة 

كسبيل مهم وناجع إلحداث التغيري املنشود.
فألف ألف تحية لكل الشيوعيني العراقيني بذكرى ميالد حزبهم 

العتيد...

المكتب التنفيذي
للمجلس التشاوري للقوى الوطنية والحراكات 
التشرينية

الحزب االشتراكي الديمقراطي 
الكردستاني: لكم دوام التقدم 

واالزدهار
اىل االخوة الرفاق يف املكتب السيايس للحزب الشيوعي العراقي 

املحرتمون
الدميقراطي  االشرتايك  للحزب  بغداد  عالقات  مكتب  يتقدم 
الكردستاين باحر التهاين واجمل التربيكات مبناسبة عيدكم الثامن 
جميعاً  وللرفاق  لكم  أتقدم  ان  اال  يسعني  ال  االغر،  والثامنني 

بالتهاين القلبية.
وكلنا عىل دراية بان حزبكم املناضل ضحى بالغايل والنفيس وقدم 
قوافل الشهداء منذ تأسيسه ولحد سقوط الصنم األخري الدكتاتور 
الحرية  رفع  اجل  من  تناضلون  زلتم  وما  املقبور  حسني  صدام 

والدميقراطية واملساواة بني الشعب العراقي.
محمد  السيد  حزبنا  عام  امني  ومتنيات  تحيات  لكم  ننقل  وكام 
الحاج محمود وأعضاء مكتبنا السيايس متمنني لكم دوام التقدم 

واالزدهار يف اعاملكم.
والف الف مربوك لعيدكم االغر.

الشيخ
هيوا صار كاكو
مسؤول مكتب عالقات بغداد
للحزب االشتراكي الديمقراطي الكردستاني

االتحاد العام لنقابات عمال العراق: 
حزبكم مدافع عن حقوق ومصالح 

الطبقة العاملة العراقية
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي

الرفيقات والرفاق األعزاء
تحية النضال املشرتك

يعرب املكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات عامل العراق، عن 
الرفاق  أيها  لكم  القلبية  وتهنئته  الطيبة  وامنياته  تحياته  خالص 
األعزاء، ومن خاللكم نحيي ونهنئ جميع رفيقات ورفاق الحزب 

واألصدقاء مبناسبة الذكرى 88 لتأسيسه.
الوطني  ونضاله  ونشاطه  تاريخه  له  يشهد  الحليف:  حزبكم  ان 
الطبقة  الدفاع عن حقوق ومصالح  اجل  زال، من  والطبقي وما 

العاملة العراقية وعموم شعبنا.
لقد كان لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي اكرب األثر يف النضال 
واألنظمة  األجنبي  االستعامر  ضد  العراقي  شعبنا  خاضه  الذي 
الحرية  طريق  عىل  بالدنا  لصالح  الدوام  عىل  وكان  الدكتاتورية. 
والتنمية  القوميات  وحقوق  االنسان  وحقوق  والدميقراطية 
املحاصصة  نظام  من  والخالص  والسالم  االجتامعية  والعدالة 

الطائفية املقيتة والفساد املايل واإلداري.
والتضحيات  االبرار  الشهداء  من  الكثري  قدم  املناضل  حزبكم  ان 
الجسام التي نقف اليوم جميعاً ويف هذه الذكرى العطرة اجالالً 

وتقرياً لهم ولعائالتهم النبيلة.
املجد للذكرى الـ)88( لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي.

وتقبلوا وافر التقدم واالحرتام.
هاشم جونه عبد
رئيس االتحاد العام

جبهة النضال الديمقراطي: نسير 
على ذات الطريق

الشيوعي  الحزب  لتأسيس  والثامنني  الثامنة  الذكرى  مبناسبة 
التهاين  آيات  بأسمى  الدميقراطي  النضال  جبهة  تتقدم  العراقي، 
الحزب  وجامهري  وأعضاء  قيادات  واالخوات  لالخوة  والتربيكات 
الشيوعي العراقي املناضل مع امياننا العميق باننا نسري عىل ذات 
الطريق من اجل تحقيق اهداف شعبنا العزيز يف تحقيق الحرية 

والعدالة واملساواة لجميع أبناء شعبنا الكريم.

جبهة النضال الديمقراطي

الديمقراطية الكردستاني: نقّيم 
عاليًا النضال المستمر لحزبكم

مبناسبة الذكرى الـ 88 لتأسيس حزبكم املناضل نقدم لكم وألعضاء 
ومؤازري حزبكم التمنيات الحارة، نتمنى ان تكون الخطوات يف 
حقوق  تحقيق  اجل  من  املستقبل  يف  مستمرة  العادل  نضالكم 

الشعب العراقي بشكل عام.
ولديه  اصيل  تاريخي  حزب  بصفته  العراقي  الشيوعي  الحزب   
عن  مدافعاً  دامئاً  وكان  والتضحيات،  النضال  من  طويلة  مسرية 
الدفاع  يف  ورئيسياً  واضحاً  دور  وله  والكادحني،  الشعب  حقوق 
عن القضايا املصريية للشعب العراقي ومطالب وتطلعات الشعب 

العراقي بشكل عام.
ومصريي،  حساس  منعطف  اىل  العراق  ظروف  تتجه  واليوم 
خصوصا ما يتعلق بالعملية السياسية وتشكيل الكابينة الجديدة 
للحكومة الفيدرالية، نرى رضورة ان يكون هنالك موقف موحد 
الحساسة،  املرحلة  نتجاوز هذه  ليك  واملخلصني  الوطنيني،  لكافة 
القانون واملؤسسات  ونضع بالدنا يف املسرية الطبيعية نحو دولة 

والدميقراطية دولة ذات سيادة كاملة.
ويف هذه املناسبة نقيم عالياً النضال املستمر لحزبكم يف الحركة 
االنصارية والسياسية، يف النضال من اجل الحريات والدميقراطية 
ونؤكد عىل رضورة التنسيق والتحالف التاريخي بيننا وبني كافة 
املناضلة من اجل  السياسية االصيلة،  القوى واألحزاب واألطراف 
تعرقل  التي  املعوقات  وانهاء  االنية،  املشاكل  وحسم  معالجة 
واالستقرار  السالم  ترسيخ  قضية  ومعالجة  الدميقراطية  توطيد 

السيايس.
نكرر تحياتنا الحارة متمنني لكم النرص الدائم

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

تهنئة اتحاد بيث نهرين: معكم 
من اجل ترسيخ النظام الفيدرالي 

التعددي الديمقراطي
الوطن  حزب  والثامنون  الثامنة  حزبكم  تأسيس  ذكرى  مبناسبة 
والشعب، نتقدم للقاعدة والقيادة يف حزبكم العتيد، بأزىك التهاين 
نؤكد  الوطني،  نهرين  بيث  اتحاد  نحن يف حزب  إذ  والتربيكات، 
عىل النضال املشرتك، من اجل ترسيخ النظام الفيدرايل التعددي 
تحقيق  اىل  وصوال  النهرين(  بني  ما  )بالد  العراق  يف  الدميقراطي 
مكونات  جميع  حقوق  ونيل  العراقيني  لجميع  الكاملة  املواطنة 
الشعب. “الفتني نظر حزبكم املوقر االهتامم الجدي بقضية شعبنا 
الكلداين الرسياين االشوري، كشعب اصيل تعرض البادات جامعية 
عىل  املتعاقبة  الديكتاتورية  الحكومات  يد  عىل  وتهجري  وتنكيل 
اإلدارية  السياسية  تثبيت حقوقه  آملني  العراق،  السلطة يف  دفة 
والباسل  االيب  أوراق مؤمترات حزبكم  والثقافية ضمن  والقومية 
الشعب،  حقوق  نيل  آمال  من  جزء  هو  حزبكم  حيث  القادمة 
السيام الشعوب التي ترضرت من أفكار شوفينية وعنرصية مقيتة، 

كحزب يتبنى أفكار وطنية، إنسانية.
األعزاء،  العراقي  الشيوعي  الحزب  يف  الوطني  النضال  رفاق  يا 
مرة أخرى تقبلوا تحياتنا الحارة بهذه املناسبة العزيزة علينا. مع 

خالص االعتزاز.

العالقات الخارجية
لحزب بيث نهرين الوطني

نقابة ذوي المهن الهندسية: 
نضالكم محط فخر

األخ العزيز رائد فهمي
سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي

أتقدم  الفنية،  الهندسية  املهن  نقابة ذوي  نقابتنا/  باسمي واسم 
التهنئة  بخالص  العراقيني  الشيوعيني  لكافة  خاللكم  ومن  لكم 

مبناسبة الذكرى 88 لتأسيس حزبكم العتيد.
السيايس  تاريخه  من  الحرجة  املرحلة  بهذه  مير  وهو  العراق  ان 
آفة  من  التخلص  اجل  من  ولنضالكم  اليكم  الحاجة  بامس  هو 
الفساد واملحاصصة الطائفية التي أدت اىل نهب كل ثروات البالد، 
ان الشيوعيني العراقيني وما قدموه من نضال طيلة 88 عاماً من 
العراقيني هو محط فخر كل  اذهان  الراسخ يف  املتواصل  النضال 

االحرار يف العامل.
سيبقى الشعب العراقي ينظر اليكم واىل كل القوى الوطنية بانكم 

االمل يف بناء دولة دميقراطية عرصية يتمتع شعبها بخرياته.
- املجد والخلود لشهداء الحزب الشيوعي العراقي.

- عاشت الذكرة الـ 88 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي.

النقيب
على حسين مشيل

حركة نازل آخذ حقي: أحر التهاني لكم
التهاين  بأحر  الدميقراطية،  حقي«  آخذ  »نازل  حركة  تتقدم 
مبناسبة  العراقي  الشيوعي  الحزب  يف  االخوة  اىل  والتربيكات 
لهم  االمنيات  اطيب  مع  األغر  حزبكم  لتأسيس   88 الـ  الذكرى 

بدوام التوفيق يف مسريتهم الوطنية.

مشرق كاظم الفريجي
األمين العام للحركة

تهاني وتحايا بالعيد الـ 88 للحزب الشيوعي العراقي
ملف الذكرى الـ 88
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استنكار وتضامن

ملف الذكرى الـ 88

لبيد عباوي:
التهاني لجميع رفاق الحزب

الرفاق األعزاء
آيات  بأسمى  أتقدم  والثامنون  الثامن  حزبنا  ميالد  مبناسبة 
عوائل  واىل  ومحبيه  وأصدقائه  حزبنا  رفاق  لجميع  التهاين 
فداء  ميلكون  ما  أعز  قدموا  الذين  امليامني  الحزب  شهداء 

للحزب وللوطن من أجل وطن حر وشعب سعيد.
التدقيق  وانصارهم  للشيوعيني  مناسبة  الذكرى  غدت  لقد 
لتعزيز  واإلجرائية  السياسية  ومواقفه  الحزب  سياسة  وتقييم 
رسم  ويف  الوطنية  الحركة  يف  النضايل  ودوره  الحزب  مكانة 
وحقوقه  شعبنا  ملطالب  تستجيب  التي  الواقعية  السياسات 
انتفاضة  الهبات الجامهريية وخاصة  وأهدافه كام عربت عنها 
ترشين ٢٠١٩ وما تالها من تظاهرات واعتصامات شملت كل 
بالحرية  يرفل  بناء وطن  للمطالبة بحقوقهم ومن أجل  البالد 

والسالم. والدميقراطية 
يف هذه املناسبة العزيزة ونحن نحتفل مبيالد الحزب ونستذكر 
دمقرطة  تعزيز  إىل  نتطلع  الكبار،  وقادته  وبطوالته  نضاالته 
جميع  يف  التدقيقات  واجراء  املتغريات  عىل  وانفتاحه  الحزب 
العمل  أساليب  ويف  والتنظيمية  والفكرية  السياسية  املجاالت 
الحزيب والجامهريي والعالقات الوطنية، وهذا يستدعي إعادة 
الشيوعيني وعودة  الحزب نحو وحدة  نظر يف توجهات قيادة 
نقدية  إليهم بطرق  والتوجه  أبعدوا  او  ابتعدوا  الذين  اآلالف 

جريئة وليس عرب اإلجراءات البريوقراطية واالنضباطية.
تحيايت  مع  االمام،  واىل  التهاين  وأصدق  ايديكم  عىل  اشد 

النضالية
لبيد عباوي

تنسيقية التيار الديمقراطي: 
نشارككم افراحكم بذكرى التأسيس

نشارككم افراح تأسيس حزبكم، حزب الشهداء واملناضلني الذين 
قدموا حياتهم يف املدن والقصبات واالهوار وجبال كردستان.

لقد ساهم حزبكم طيلة 88 عاماً يف الحركة الوطنية ضد أنظمة 
الدكتاتورية والفاشية.

املجد والخلود للشهداء.. وكل عام وانتم يف طليعة الحركة الوطنية.

تنسيقية أربيل للتيار الديمقراطي

عميق التهاني
النضال  حزب  ال88  ميالده  بذكرى  العراقي  الشيوعي  للحزب 
لشهداء  املجد  آيات  بها  تحف  ذكرى  الوطني،  والرشف  والنزاهة 
وهم  وشبابه  ونسائه  لرجاله  والخلود،  البطولة  صناع  الحزب 
والفساد  بالطائفية  امللوث  الراهن  الزمن  عتمة  وسط  يضيئون 
وجامهري  الفقراء  تستهدف  التي  والجرائم  االجتامعي  والترشذم 

الشعب عموما .
الحر  الوطن  مسار  يف  األحبة  االصدقاء  ايها  بخري  وأنتم  عام  كل 

والشعب السعيد .
الصحفي فالح المشعل

الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  املحرتم  فهمي  رائد  الرفيق 

العراقي 

العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  أعضاء  والرفاق  الرفيقات 

صديقات  وإىل  ورفاقه،  الشيوعي  الحزب  رفيقات  إىل  إىل  وعربكم 

الحزب وأصدقائه كافة  

إىل كل األحبة يف قوى التحرر والتقدم والتنوير 

عىل أجنحة بيضاء لالنتصار اإلنساين اآليت، تحايا ربيعية تحمل أنسام 

والتغيري  التنوير 

تهنئة بالعيد الثامن والثامنني للحزب الشيوعي العراقي  

مبناسبة ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي العراقي نبع التحرر واالنعتاق 

األفضل  الغد  أجل  من  األحرار  لقاء  ومنتدى  االستغالل  أشكال  من 

العمل  أن عجلة  التهاين مؤكِّداً  بخالص  أتقدم منكن ومنكم  واألجمل 

ستبقى تدور، ال تكل وال متّل، بل تتنامى وتتعاظم بفضل رائع إرشاقات 

مسرية  ويواصلون  األوىل  االنطالقة  بأصل  يتمسكون  ورفاق  رفيقاٍت 

التنمية البرشية والعمل من أجل دمقرطة الحياة ومن أجل االنعتاق 

محبة  حقول  السالم  ميادين  وإشادة  التنمية  مطالب  وتلبية  والتحرر 

وتصاٍف ونزع دوافع النزاعات والحروب وتحقيق السالم.. 

اليوم، تجري ال احتفالية عابرة، بل مراجعة معمقة للمسرية استكشافا 

فبأبطال  املسرية؛  اعرتت  تكون  قد  وثغراٍت  مثالَب  أو  خلل  ملواضع 

الحرية ال يخشون العقبات والعراقيل.. وأولها كرس أّي شكل للتكلس 

والجمود وأّي إرصار عىل خطأ أو هفوة..  

كل  ومنتاح  ينضب  ال  نبٌع  هو  حيوي  عطاٍء  من  عام  كل  نغرتف  إننا 

حزب  رفاق  نجد  وطيدة  بثقة  يجعلنا  ما  الشدائد  تحدي  من  سنة 

مناطق  إزالة  أخرى جديدة يف  يتقدمون خطى  والدميوقراطية  اليسار 

بهية  زاهية  األنسنة  بساتني  ويزرعون  التنوع  لبديل  متكينا  االختالف، 

وجاملياتها  التنوع(  يف  )الوحدة  عىل  القائم  وجودنا  مبعاين  متمسكة 

الشعب  طريق  ترسم  جديدة  ثقافة  بنى  وأعمق  السامية  اإلنسانية 

وهدفه األسمى. 

بىل، قد نختلف هنا وقد تتنوع املعالجات يف إشكالية أو قضية إال أن 

الجوهر الثابت، خالداً باقياً هو تلكم الوحدة التي متد جسورها بيننا، 

التي حملتموها نرباس محبة..  الذات واإلثرة والتضحية  بفضل نكران 

يف  الزاهر  األمل  موسيقا  وكتابة  والجامل  االستقرار  هي  حياٍة  وخلِْق 

القلوب واألفئدة. 

الرصاع  من  خاٍل  جديداً  عاملاً  يشيدون  والرفاق  للرفيقات  طوىب 

بسالٍم  إيذاناً  الزيتون  أغصان  يحملون  ولهم،  لهّن  طوىب  والحروب؛ 

وارِف  من  لتعطي  والخضوع؛  التبعية  أشكال  كلَّ  تقارُع  وباستقالليٍة 

الوطن  طيور  محّط  لتظل  بل  لتكون،  الجوانح  بني  احتضنتها  طاقاٍت 

والناس وموانئ استقرار وأمل ينشده اإلنسان يف رحلته ملوانئ سالم.. 

الدروب  إليكّن وإليكم وأننّت وأنتم متضون يف أعتى الظروف وأحلك 

وتغيري  تنوير  حركة  خطى  يف  الوطنية  الحركة  وحدة  طريق  لتضيئوا 

قوى  بها  جاءت  وأصفاد  وأغالل  قيوٍد  من  منعِتقاً  حراً  الوطن  تبني 

بلغ  مهام  تلك  أم  الجهة  هذه  طروادة  حصان  كانت  سواء  الظالم 

مهام  ملواصلة  مثابرة  منصة  العيد  لكم  فهنيئا  قسوة..  من  استغاللها 

تحقيق حرية اإلنسان بجانب كل تلكم الروائع التي شدمتوها من قالع 

رفيقات  كل  أجلها  من  ويكافح  كافح  باستقاللية  الساطعة  نضاالتكم 

الدرب ورفاقه لبناء بيت الوطن والناس شامخا بأهله.. 

بهي  تحرري  تنويري  تقدمّي  فكٍر  جذور  إىل  العودة  من  فمزيداً  أال 

حراك  إىل  مجدداً،  للتحول،  العطاء  وحيوية  األمل  صنع  من  ومزيداً 

أية عقبة  تلكؤ ويزيل  أو  اخرتاق  أي  يُنهي  إنساين مكني متني؛  وطني 

مصدر  اإلنسان  يُبنى  وبعدها  وقبلها  األوطان  تُبنى  الدائب  فبالعمل 

كل يشء.. 

منظاميت  لعمل مؤسيس  والتحول  الوطنية  الحركة  توحيد  مهام  تابعوا 

والشللية  بالفردنة  وتشويهه  تخريبه  الظالم  قوى  حاولت  لطاملا 

جمود  أو  تحجر  وكل  الطفويل  اليسارية  ومرض  االنتهازية  ومعضالت 

أو أية مهادنة فحزب اليساريني من قوى الدميوقراطية والتقدم يبقى 

قوة تنفض كل غبار األزمنة وسط تحالف وطيد من كل قوى التنوير 

يف  جميعا  بلقائها  لكن  الفكرية  وبناها  تركيبها  وباختالف  بتنوعاتها 

مهمة )إنهاء ما ارتكبه دعاة الثيوقراطية ونظام الكليبتوفاشية( الذي 

تبقون نرباس حركة التنوير فيه والضوء الساطع لتغيريه، وإنهاء نهجه 

القمعي..  املافيوي املفسد وامليليشياوي 

إّن الجمع بني أشكال النضال يظل محفوفا مبحاذير أي احتامل ملطب 

رفاق  دفعها  التي  األمثان  بغايل  د  املعمَّ والدرس  الوعي  لكن  آخر  أو 

ورفيقات الحزب يبقى هو الرد.  

باالنتصار  آتية  مبئوية  ستحتفل  بأنها  أثق  جديدة  أعياد  وإىل  سلمتم 

التنوير والدميوقراطية والتقدم..  لحركة 

شخصيته  وبناء  اإلنسان  لصالح  متجددة  بانتصاراٍت  وأنتم  عام  كل 

وأمميا  إقليميا  عربيا  عراقيا  وجودها  مبعاين  البهية  املستقلة  الحرة 

عامليا  

الخرضة  عودة  من  يقرب  مجيدا  وكفاحا  نضاال  األبهى  وأنتم  عام  كل 

برائع  مثمرة  باسقة  نخيل  وغابات  واملحبة  األنسنة  وبساتني  والنامء 

الخصال واملنجزات.. 

تبقون وحركة التقدم والدميوقراطية نرباس الشعب بأطيافه  

د. تيسير عبد الجبار اآللوسي 
البرلمان الثقافي العراقي في المهجر والمرصد 
السومري لحقوق اإلنسان

االلوسي: سلمتم والى أعياد جديدة

كل التقدم للحزب الشيوعي العراقي
مبناسبة الذكرى الـ 88 لتأسيس حزبكم املناضل يرسين ان أوجه اليكم واىل كافة أعضاء وكوادر ومؤيدي حزبكم املناضل احر التهاين والتربيكات 
الوطنية والدميقراطية ملستقبل زاهر  النضالية من اجل تحقيق كل األهداف والحقوق  التقدم والسؤدد يف مسريتكم  املناضل كل  راجني لحزبكم 

ملئ بالنجاح لكافة أطياف الشعب العراقي.

اثير الدباس
عضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

تنسيقية الثورة: حزبكم مدافع 
صلب عن قضايا الوطن والشعب

الثامن  تأسيسه  ذكرى  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  نهنئ 
والسالم،  واالمن  بالتوفيق  وقواعد  قيادة  له  متمنني  والثامنني 
الوطن  قضايا  عن  صلباً  مدافعاً  عهدناه  وكام  به  متوسمني 
والشعب، فهو البقية الباقية من خري العراق ورفعته. مع خالص 

التحية واالحرتام.

تنسيقية الثورة للتيار الديمقراطي

الحزب الشيوعي السوري الموحد: 
أهمية تطوير عملنا المشترك

الرفيق رائد فهمي

سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي

الرفاق قيادة وأعضاء وجامهري الحزب الشيوعي العراقي

والثامنني  الثامن  العيد  مبناسبة  التهاين  بأطيب  اليكم  نتقدم 

والتقدم  النجاح  لكم مزيدا من  املجيد، متمنني  لتأسيس حزبكم 

سبيل  ويف  وطنكم  عن  الدفاع  يف  والدائم  املستمر  نضالكم  يف 

قضايا شعبكم.

العالقات  وتعميق  تطوير  أهمية  نؤكد  الغالية  املناسبة  وبهذه 

البلدان  يف  الشيوعية  األحزاب  جميع  وبني  حزبينا،  بني  الرفاقية 

واملواقف  املشرتك  والتنسيق  التشاور  خالل  من  والعامل  العربية 

املتشابكة  واملعقدة  الصعبة  الظروف  هذه  يف  وخاصة  املوحدة 

التي مير بها العامل وبلداننا بشكل خاص.

لكم منا اطيب التهاين واىل مزيد من النجاح والتقدم يف عملكم 

ونضالكم. 

كل عام وانتم بألف خري.

نجم الدين الخريط
األمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد

88 وردة وشمعة في مناسبة الذكرى
كل  جمع  الذي  الحزب   ، العراقي  الشعب  حزب  لتاسيس  ال88 
الطيف العراقي تحت خيمته الوطنية/ االممية الهادفة لتحقيف 
بها  تسود  ومستقلة  حرة  دولة  يف  االجتامعية  والعدالة  املساواة 

العدالة وتحرتم حقوق االنسان..
وكل عام والعراق واالنسانية بكل

خري وسالم...
د. غالب العاني

الشيوعي اللبناني: جنبا إلى جنب 
في مواجهة مشاريع االحتالل 

والتقسيم والهيمنة
حرضة الرفيق رائد فهمي، األمني العام الحزب الشيوعي العراقي

الشيوعي  الحزب  قيادة  عن  بالنيابة  الرسالة،  هذه  إليكم  نرسل 
اللبناين ولجنته املركزية، لنهنئكم بالذكرى الثامنة والثامنني لتأسيس 

حزبكم.
العمل  ميادين  كافة  يف  تأسيسه  منذ  لحزبكم  املجيد  التاريخ  إن 
كافة  تحت  والدميقراطي  الشعبي  والنضال  والتحرري  الوطني 
الظروف الصعبة التي مر بها العراق، هو محطة مضيئة يف تاريخ 

الحركة الشيوعية العربية.
االحتالل  مشاريع  مواجهة  يف  جنب  إىل  جنبا  حزبانا  ناضل  لقد 
أجل  من  كام  والتقدم  االستقالل  أجل  من  والهيمنة،  والتقسيم 

فلسطني وقضايا التحرير الوطني يف منطقتنا وحول العامل.
يف هذه املناسبة نهدي تحياتنا للجنتكم املركزية ومناضيل الحزب 
ومنارصيه، ونتمنى لكم دوام التقدم والنجاح يف نضاالتكم الوطنية 

إىل جانب الشعب العراقي الشقيق.
مع التحيات الرفاقية

حنا غريب
األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي اللبناني

مجموعة االكاديميين:
لحزبكم دور متميز

الرفيق العزيز رائد فهمي املحرتم.
 مجموعة األكادمييني الدميقراطيني يف التيار الدميقراطي تتقدم 
كافة  اىل  خاللكم  ومن  املركزية  اللجنة  يف  الرفاق  واىل  اليكم 
التهاين  بأسمى  وأنصاره  واعضائه  املناضل  حزبكم  منظامت 
العراقي  الشيوعي  الحزب  لتأسيس   88 الـ  الذكرى  ملناسبة 
وانطالقة جهوده الوطنية الكربى يف التصدي للظلم والتخلف 
ان  االجتامعية.  والعدالة  التحرر  أجل  ومن  املساواة  وغياب 
يقوم  الذي  الدميقراطي  التيار  يف  متميزا  دورا  يؤدي  حزبكم 
الدميقراطية  الحياة  بناء  يف  شعبنا  تطلعات  بتمثيل  اآلخر  هو 
ونحن  الدميقراطية.  والثقافة  العلمي  الفكر  ونرش  والتحرر 
الدميقراطي  التيار  إطار  يف  الدميقراطيني  األكادمييني  رشيحة 
بتاريخكم  العايل  اعتزازنا  لكم  نؤكد  املناسبة  بهذه  نهنئكم  إذ 
وبعطائكم الرث عىل كافة األصعدة الوطنية السياسية والثقافية 
اتحاديا  دميقراطيا  بلدا  العراق  وعاش  عشتم  والجامهريية. 

تسوده الحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية. 

مجموعة األكاديميين الديمقراطيين في التيار 
الديمقراطي 

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: 
حزبكم عنوان الحركة الوطنية 

والتقدمية في العراق
الرفيق رائد فهمي املحرتم

سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي 
تحية النضال ،، 

باسمي شخصياً، وباسم رفيقايت ورفاقي أعضاء املكتب السيايس 
وباسم   ، الفلسطيني  الشعبي  النضال  لجبهة  املركزية  واللجنة 
ويف  الوطن  داخل   ، الجبهة  ومنارصي  وأعضاء  كوادر  كافة 
الشتات ، نتقدم لكم رفاقنا األعزاء يف الحزب الشيوعي العراقي 
الـ  الذكرى  فعاليات  تطلقون  وأنتم  النضالية  تحياتنا  بأسمى 
وتجسيد   ، العراقي  الشيوعي  الحزب  تأسيس  إليقاد شعلة   88
العراقي  السيايس  املشهد  يف  والراسخة  القوية  حزبكم  مكانة 
النضال  محطات  مختلف  يف  والتنظيمي  الكفاحي  وحضوره 

املستمرة .
لكم  نربق  ونحن  الفلسطيني  الشعبي  النضال  جبهة  يف  اننا 
تواجه  التي  للتحديات  نتصدى  ونحن  وتهانينا،  بتحياتنا 
وسياساته  االرسائييل  االحتالل  ونواجه  الوطنية  وقضيتنا  شعبنا 
وبكل  اليوم  نستحرض  فإننا   ، العدوانية  ومامرسته  العنرصية 
الشيوعي  للحزب  واملجيد  الكبري  التاريخي  الدور  اعتزاز 
العراقي وسجل نضاالته الخالدة يف ذاكرة الشعب العراقي ويف 
العربية  واالشرتاكية  والتقدمية  الدميقراطية  القوى  كافة  ذاكرة 

والدولية .
التأسيس وبعد شهور محدودة  احتفاالت حزبكم يف ذكرى  ان 
محطة  شكل  والذي  عرش  الحادي  العام  مؤمتركم  انعقاد  من 
مهمة يف مسريتكم الكفاحية ، يف ظل ظروف استثنائية وصعبة 
جانب  اىل   ، واملحلية  والعربية  االقليمية  املستويات  كافة  عىل 
انتزاع  أجل  من  العراق  يف  واملطلبي  الشعبي  للحراك  قيادتكم 
بنظام  واملطالبة   ، واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  الحقوق 
 ، العراقيني  جميع  حقوق  تصون  وقوانني  دميقراطي  سيايس 
الطائفي  النظام  ضد  النضال  يف  الطليعي  دوركم  جانبكم  اىل 
والدميقراطي  الوطني  الطابع  الدائم عىل  وتأكيدكم  واملذهبي، 
كبرياً  مثناً  حزبكم  دفع  حيث   ، املنشودة  العراقية  للجمهورية 
وقادة  رفاق  خرية  من  واملبدئية  الثورية  املواقف  هذه  ملثل 
وتاريخه  الحزب  مبادئ  عن  دفاعاً  استشهدوا  الذين  الحزب 

النضايل املجيد .
والتوفيق  النجاح  العراقي  الشيوعي  الحزب  يف  لرفاقنا  نتمنى 
يف الحوارات والنقاشات الجدية والتي أطلقتها اللجنة املركزية 
من  تحقيق  عىل  للعمل  العام  املؤمتر  انجاز  بعد  لحزبكم 
، نحو مزيد من  الحزب  كافة رفيقات ورفاق وأصدقاء  ينشده 
والسياسية  الفكرية  املستويات  كافة  عىل  الشاملة  املراجعة 
والتنظيمية ،  آملني أن تتوج فعاليات الذكرى الـ 88 للتأسيس 
الحركة  عنوان  الشقيق  حزبكم  ليبقى   ، متجددة  نضالية  مبهام 
الوطنية والتقدمية يف العراق ، وأحد أهم املدافعني عن القضية 

الفلسطينية وقضايا الحق والعدل والتقدم يف العامل . 
بهذه الذكرى املجيدة نؤكد من جديد عمق العالقات التاريخية 
الشيوعي  والحزب  الفلسطيني  الشعبي  النضال  جبهة  بني 
العراقي، ونتطلع جدياً لتطوير وترسيخ العالقات الثنائية ورفع 
يخدم  ومبا  املستويات  أعىل  اىل  الحزبني  بني  التنسيق  مستوى 

قضايانا ونضاالتنا املشرتكة وعىل كافة املستويات .
للنضال ودمتم 

د. أحمد مجدالني
األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
رام الله – فلسطين

تهاني وتحايا بالعيد الـ 88 للحزب الشيوعي العراقي
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الشطرة - احمد طه 

العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  اقامت 
يف  فنيا  حفال  املايض،  الخميس  الشطرة،  قضاء  يف 

مناسبة الذكرى الـ 88 لتأسيس الحزب. 
حرض الحفل الذي أقيم عىل قاعة منتدى الثقافة 
الشيوعيني  من  كبري  عدد  القضاء،  يف  والفنون 
حكوميني  مسؤولني  إىل  باإلضافة  وعائالتهم، 
واألدباء  املثقفني  من  وجمع  عشائر  وشيوخ 

واملواطنني.
وقف  بعدها  الوطني،  النشيد  بعزف  الحفل  ابتدأ 
الحزب  لشهداء  إكراما  صمت  دقيقة  الحارضون 

والحركة الوطنية وشهداء العراق.
بعدها القى سكرتري املحلية الرفيق شهيد الغالبي، 
يحتفل  عام  كل  “يف  فيها:  جاء  املناسبة  يف  كلمة 
وهي  عزيزة،  مبناسبة  وأصدقاؤهم  الشيوعيون 
ذكرى تأسيس الحزب”، مضيفا أن “الحزب انخرط 
منذ تأسيسه يف نضال وطني ضد الطغاة والحكام 
الحر  الوطن  اجل  من  العمل  مواصال  املستبدين، 

والشعب السعيد”.
خطورة  “استدراك  اىل  الكلمة  يف  الغالبي  ودعا 
كافة  اصابه من شلل عام يف  بلدنا وما  به  ما مير 
والرتبوية  والبرشية  والزراعية  الصناعية  قطاعاته 
وغريها، بسبب تسلط الفاشلني عىل دفة الحكم”، 
الفتا إىل أن “االنسداد السيايس الحاصل أصبحت 
اىل  يسعى  الذي  املواطن  عىل  كبرية  تبعات  له 
ان  خصوصا  الكريم،  العيش  مستلزمات  توفري 
بسبب  التعقيد  بالغة  اجواء  يف  يعيش  العامل 
يتطلب االرساع يف  ما  األوكرانية،  الروسية  الحرب 
تقليل  يف  تساهم  الحكومة ووضع خطط  تشكيل 

اآلثار املرتتبة”.

التيار  كلمة  املجيد،  عبد  عيل  السيد  ألقى  ثم 
الدميقراطي، وأشاد فيها مبواقف الحزب يف ترسيخ 
توحيد  أهمية  عىل  مشدداً  املدنية،  الدولة  مبدأ 
لتلعب  وقوى ترشين  واملدنية  الدميقراطية  القوى 
تخليص  اجل  من  القادمة،  الفرتة  يف  كبريا  دورا 

الشعب من االزمات التي تعصف به.
وتخللت الحفل قصائد مهداة إىل الحزب يف عيده، 
وإىل شهداء الوطن، ألقاها الشعراء محمود العكييل 
وحسني صالح ود. حازم هاشم ود. حامد الشطري.
كام عرضت مرسحية بعنوان “9 ملم” من تأليف 
وإخراج محمد الكاطع ومتثيل حسن فالح ومحمد 
وموسيقى  كريم،  رائد  وديكور  وازياء  الساعايت، 
احسان املاهر وغسان العتايب. وقد عربت املرسحية 
عن انتفاضة ترشين ودور الشباب فيها، مستذكرة 
النارصية، بحق  الزيتون” يف مدينة  “مجزرة جرس 

املنتفضني السلميني. 
قبل  من  املناسبة  يف  تهنئة  برقيات  الحفل  وتلقى 
ذي  يف  الوطني  البيت  وممثلية  االجتامعي  التيار 
قار والتيار الدميقراطي يف الشطرة ونقابة املعلمني 

ومنظمة الحوار املتمدن.
ويف سياق الحفل، جرى تقليد عدد من الشيوعيني 
تقديرا  الحزب،  شعار  تحمل  قالدات  وعائالتهم، 
والدفاع  الحزب  سياسة  نرش  يف  الكبري  لدورهم 
عنها طوال العقود املاضية. وقد ساهم يف التكريم 
الرفيق وسام مهدي، وعضو  املركزية  اللجنة  عضو 
لجنة الرقابة املركزية الرفيقة إميان األمني، وسكرتري 
اللجنة املحلية يف ذي قار الرفيق عبد الرضا الزهريي.
واختتم الحفل عىل وقع أغنيات الحزب واألناشيد 

الوطنية.  
يشار إىل أنه قبل انطالق الحفل، تم افتتاح معرض 

فوتوغرايف وتشكييل للفنان احسان الفرج.

شيوعيو الشطرة يحتفلون 
بذكرى تأسيس حزبهم

الحلة - محمد علي محيي الدين

يف مناسبة أعياد آذار والذكرى الـ 88 لتأسيس الحزب 
يف  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت  العراقي،  الشيوعي 
“حي  حدائق  احتضنته  حاشدا،  جامهرييا  حفال  بابل، 

الجمعية” يف مركز مدينة الحلة. 
الرفيق  للحزب،  املركزية  اللجنة  سكرتري  الحفل  حرض 
من  العديد  ومدراء  بابل  رشطة  وقائد  فهمي،  رائد 
سياسية  أحزاب  ممثيل  عن  فضال  الرسمية،  الدوائر 
الحزب  مؤيدي  من  غفري  وجمهور  وطنية،  وقوى 

ومؤازريه. 
والوقوف  الوطني  للنشيد  باالستامع  الحفل  استهل 
دقيقة صمت يف ذكرى شهداء الحزب والحركة الوطنية 

والوطن. 
اللجنة  وسكرتري  املركزية  اللجنة  عضو  ألقى  بعدها 
الحزب  كلمة  الجنايب،  بهجت  الرفيق  بابل،  يف  املحلية 
يف املناسبة، وتناول فيها معاناة الشعب جراء االنسداد 
السيايس والبطالة والغالء الفاحش، مشريا إىل أن ذلك 
املهيمنة  للقوى  الفاشلة  السياسات  “بسبب  يأيت  كله 

عىل القرار العراقي”. 
“أهمية  عىل  الكلمة،  يف  الجنايب  الرفيق  وشدد 
بإنهاء  الكفيلة  الربامج  ووضع  الفساد  محاربة 
مظاهر السالح املنفلت، وفرض سلطة القانون. عىل 
تشكيل حكومة  دوره يف  العراقي  الربملان  يأخذ  أن 
املغانم،  وتوزيع  املحاصصة  عن  بعيدا  وطنية 
العاملية  والقوى  التكتالت  عن  العراق  ينأى  وان 
قتلة  عن  “الكشف  بـ  طالب  فيام  املتصارعة”. 

للعدالة”. املتظاهرين وتقدميهم 
وكانت للتيار الدميقراطي العراقي كلمة ألقاها األستاذ 
اسعد عيل جرب الشمري، وركز فيها عىل رضورة تحالف 

ملواجهة  موحدة  جبهة  يف  الوطنية  الشعب  قوى 
تأخذ  أن  عىل  مشددا  البالد،  بها  متر  التي  التحديات 
القوى املدنية دورها يف مسرية اإلصالح، والنأي بالبالد 

عن سياسة املحاور.
وكان للشعر حضوره. إذ ألقى د. وليد الزبيدي قصيدة 
الشيوعي  للحزب  الخالق  الوطني  بالدور  فيها  أشاد 
يف  الشجاعة  ومواقفه  الطويلة  مسريته  عرب  العراقي 

الشاعرة  أعقبته  املتعاقبة.  للدكتاتوريات  التصدي 
الذي  النضال  عىل  فيها  ركزت  بقصيدة  بنيان  حسينة 
خاضه الحزب من اجل الجامهري، وتصديه لكل القوى 

العابثة بأمن العراق وسالمته.
قصيدة  الجبوري  كعيد  حامد  الشاعر  ألقى  كذلك 
بها  يتحىل  التي  الوطنية  والروح  النزاهة  فيها  ابرز 
الشيوعيون. فيام ألقى الشاعر عامر الوطيفي، قصيدة 

يحظى  الذي  والتقدير  االعجاب  عن  فيها  عرب  شعبية 
به الشيوعيون ومواقفهم الوطنية الرصينة وسياستهم 
التي  السلبية  املامرسات  لكل  التصدي  يف  الثابتة 
الشاعر  املنصة  اعتىل  ثم  الشعب.  مبقدرات  عصفت 
طارق حسني، وعرب يف قصيدة له عن املشاعر الجياشة 
يف  الشيوعيني  ببطوالت  مشيدا  املجيد،  حزبه  تجاه 

الطغاة. مواجهة 

“فرقة  قدمت  إذ  غنائية.  فقرات  الحفل  وتخللت 
السلطاين،  حسني  الفنان  بقيادة  الذهبية”  األوتار 
فادي  الشاب  املطرب  بصوت  وتراثية  وطنية  أغنيات 

عالء وعزف الفنان عازف األورغ بشار العبيدي. 
أتحف  الذي  رياض،  عيل  الشاب  الحفل  أدار  وقد 
أبناء  نضال  عن  فيها  عرب  شعرية  مبقاطع  الحارضين 

الشعب العراقي يف سبيل وطنهم.

بحضور الرفيق رائد فهمي 

بابل تغني آلذار الفرح والميالد الميمون

الديوانية - طريق الشعب
أقامت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف 
إحياًء  جامهرييا  حفال  املايض،  األربعاء  الديوانية، 

للذكرى الـ 88 مليالد الحزب. 
يف  الحرية”  “قاعة  احتضنته  الذي  الحفل  شهد 
محافظ  من  رسميا  حضورا  والفنون،  الثقافة  قرص 
الديوانية زهري الشعالن، واملحافظ األسبق د. عامر 
نقابات  اتحاد  من  وفد  إىل حضور  باإلضافة  املدين، 
يف  االتحاد  رئيس  برئاسة  الديوانية  يف  العامل 
محمد  االتحاد  ومستشار  الخفاجي  رافد  املحافظة 

فرهود الزيدي.
ممثال  القصري  ميعاد  الرفيق  الحفل  حرض  كذلك 
جمهور  جانب  إىل  للحزب،  املركزية  اللجنة  عن 
االجتامعية  والشخصيات  واألدباء  املثقفني  من  كبري 

وأصدقائهم.  والشيوعيني 
ووقوفهم  الوطني  للنشيد  الحارضين  استامع  وبعد 
والحركة  الحزب  لشهداء  إكراما  صمت  دقيقة 
“مسرية  انطلقت  ترشين،  وانتفاضة  الوطنية 
مع  الرفيقات  من  نظمتها مجموعة  التي  الشموع” 

الحزب.  شبيبة 
حمزة  الرفيق  املحلية،  اللجنة  سكرتري  كرّم  ثم 
سوادي، املشاركني يف سباق الدراجات، الذي نظمته 

املختصة الرياضية عىل رشف عيد الحزب. 
عضو اللجنة املحلية الرفيق عيل شاطي، ألقى كلمة 
التي  التحديات  فيها  وتناول  املناسبة  يف  الحزب 
واملحاصصة،  الفساد  بسبب  اليوم  الوطن  تواجه 
عىل  الضوء  ملقيا  ذلك،  من  الحزب  وموقف 

مخرجات املؤمتر الوطني الـ 11 للحزب. 

فيام ألقى منسق التيار الدميقراطي، د. محمد نعمة 
تحدث  الدميقراطي،  التيار  باسم  كلمة  الزبيدي، 
الوطنية  القوى  توحيد  يف  الحزب  دور  عن  فيها 
قادر  واملدنية من اجل خلق بديل وطني متامسك 

عىل انتشال الوطن والجامهري من الواقع البائس.
كلمة  الديوانية،  يف  والكتاب  األدباء  التحاد  وكانت 

ألقاها الكاتب فاضل الفتالوي. 
وتضمن الحفل قراءات شعرية ساهم فيها الشعراء 
وحسني  الخالدي  وعيل  الزلزيل  وستار  الركايب  والء 

الوحاش، وباقة أغنيات تراثية قدمها الفنان محمود 
عدنان. 

الضوء  الحزب مرسحية تسلط  كذلك قدمت شبيبة 
من  والعلني،  الرسي  العمل  يف  الحزب  نضال  عىل 

إعداد وإخراج الرفيقتني سهام وسيامه الدعمي.
عىل  تقدير  شهادات  توزيع  جرى  الختام،  ويف 

الشباب املتميزين يف العمل الحزيب والتطوعي. 
الرفيقة  من  كل  الحفل،  إدارة  عىل  وتناوب  هذا 

حنني يونس، والرفيق محمد عبد العظيم.

الكوت – طريق الشعب
احتضنت “ساحة 14 متوز” يف مدينة الكوت، أول أمس 
للحزب  املحلية  اللجنة  أقامته  الجمعة، حفال جامهرييا 
 88 الـ  بالذكرى  احتفاء  واسط،  يف  العراقي  الشيوعي 

لتأسيس الحزب. 
إىل  باإلضافة  وسياسية،  ثقافية  وجوه  الحفل  حرضت 
جمع من شباب انتفاضة ترشين وممثلني عن “تنسيقية 
واملهنية  الدميقراطية  واملنظامت  املدنية  مستمرون” 
جامهري  من  حشد  عن  فضال  العراقية،  املرأة  ورابطة 

الحزب.  
بصوتها  مؤدية  الحفل  افتتحت  سعيد،  ساهر  األديبة 
إحدى أغنيات الحزب، ما ألهب حامس الجمهور فصفق 
لها طويال. ثم اعتىل املنصة مدير الحفل، األستاذ يحيى 
وأهميتها،  الحزب  عيد  مناسبة  عن  وتحدث  عليوي، 

معرجا عىل أبرز محطات الشيوعيني النضالية. 

ووقفوا  الوطني،  النشيد  إىل  الحارضون  استمع  بعدها 
الوطنية  والحركة  الحزب  لشهداء  تقديرا  دقيقة صمت 

وانتفاضة ترشين.
الرفيق  ألقى  إذ  املناسبة.  يف  كلامت  الحفل  وشهد 
التيار  منسق  أعقبه  املحلية،  اللجنة  كلمة  حذر  تيسري 
بكلمة،  عيل،  مرشق  املحامي  واسط،  يف  الدميقراطي 
رابطة  باسم  كلمة  غني،  سحر  الرابطية  بعده  لتلقي 

املرأة العراقية. 
بعد ذلك استمع الحارضون إىل قصائد يف املناسبة ألقاها 
كل من الشعراء حسني البهاديل وسعد الواسطي وقاسم 
ساهر  األديبة  حفيد  الطفل  عن  فضال  الحسني،  عبد 
الحزب والشعب،  ألقى قصيدتني يف حب  الذي  سعيد، 
الرفيق محمد موزان  أهداه  بينام  الجمهور،  له  فصفق 

ساعة يدوية.  
بصوتها،  لتؤدي  مجددا،  ساهر  األديبة  عادت  ثم 

والوطن  الحزب  حب  يف  أغنيات  املوسيقى،  ومبصاحبة 
والشعب. 

“منظمة  من  املناسبة  يف  تهنئة  برقيات  الحفل  وتسلم 
و”تنسيقية  واسط  يف  والكتاب  االدباء  واتحاد  بدر” 
املنظامت  من  والعديد  ترشين”  و”ثوار  مستمرون” 

الدميقراطية واملهنية.
وختاما، قطع الرفيق فتاح طه كعكة امليالد. 

ويف املناسبة، نظمت اللجنة املحلية مسرية آلية جابت 
شوارع مركز مدينة الكوت. 

وزينوا  الحمر،  األعالم  املسرية  يف  املشاركون  ورفع 
“ساحة  عند  توقفوا  فيام  الحزب.  بشعارات  السيارات 
العامل”، وهناك قرأ قائد املسرية قسام من الشعارات. 
داعيا  الحزب،  مقر  لبناء  الشعبية  بالحملة  عرّف  كام 
بيت  الحزب..  “بيت  بناء  لغرض  التربع  إىل  الجامهري 

العراقيني جميعا”.

 جماهيريًا
ً
في عيد الحزب.. الكوت تحتضن حفال

احتفال حاشد في الديوانية إحياًء للذكرى

ملف الذكرى الـ 88



  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com  8No. 70 Thursday 3 Aprile 2022 العدد 70 االحد 3 نيسان

ملف الذكرى الـ 88

العمارة – طريق الشعب 
احتفل شيوعيو محافظة ميسان وأصدقاؤهم، بالذكرى الـ 88 لتأسيس 
الحزب، وذلك يف حفل جامهريي واسع، أقيم يف الهواء الطلق وسط 

مدينة العامرة. 
وبعد استامع الحارضين إىل النشيد الوطني ووقوفهم دقيقة صمت 
حدادا عىل شهداء الحزب والقوى الوطنية وانتفاضة ترشين، ألقيت 

كلمة الحزب يف املناسبة، ثم كلمة باسم التيار الدميقراطي العراقي. 

فيها  ساهم  املوسيقى،  نغامت  عىل  شعرية  قراءات  الحفل  وتخللت 
الشعراء كاظم الله وعيل الحسون ومنتظر جامل. 

كام تضمن الحفل فقرة رسم حر. إذ رسم الفنان خالد السيد لوحة 
بورتريه للرفيقني الخالدين فهد وسالم عادل. 

فيام أطرب الفنان رضا الساهر، الحارضين بأغنيات وطنية وعاطفية. 
املحلية للحزب يف ميسان، كعكة  اللجنة  الختام قطع سكرتري  وقبيل 

امليالد. ثم جرى تكريم الفنانني املشاركني. 

الناصريةـ  طريق الشعب
يف مناسبة الذكرى الـ 88 نظمت محلية الحزب الشيوعي العراقي يف 
للفنان احسان الفرج،  النارصية حفال خطابيا وفنيا ومعرضا تشكيلياً 

يوم الجمعة املايض، عىل قاعة بلدية النارصية.
النائب عن  وشهد الحفل حضورا رسميا وشعبيا، حيث حرض الحفل 
املثقفني واالدباء، وجمع  العمريي وجمع من  الصدرية غائب  الكتلة 

واسع من املواطنني.
الحارضون  وقف  بعدها  الوطني،  النشيد  بعزف  الحفل  وبدأ 
دقيقة صمت عىل أرواح شهداء الحزب والحركة الوطنية وشهداء 
اللجنة  الرفيق حسني عيل عضو  بعدها  القى  املجيدة،  االنتفاضة 
القاها  املحلية  اللجنة  كلمة  ثم  باملناسبة،  الحزب  بيان  املركزية 
يف  السيايس  الوضع  اىل  تطرق  حيث  الزهريي  الرضا  عبد  الرفيق 
البلد ومواقف حزبنا الثابتة تجاه مصالح كادحي الشعب وطرح 

املرتاكمة،  السياسية  االزمات  من  للخروج   الحقيقية  املعالجات 
الدميقراطي،  التيار  كلمة  كاظم  مناضل  األستاذ  القى  بعدها 
مهنئا الحزب مبناسبة تأسيسه، ومؤكدا عىل دور الحزب وعالقته 
مدنية  دولة  بناء  يف  دور  له  ليكون  الدميقراطي  التيار  قوى  مع 

دميقراطية.
الشطري،  حامد  صرب،  )خالد  للشعراء  شعرية  فقرات  الحفل  وشهد 
الخرض  الشاعر حيدر عبد  املناسبة. وقدم  الجنديل( تغنت يف  كريم 

بعض اهازيج االنتفاضة مع عدد من الشباب.
متمنيا  الحزب(  بـ)قالدة  الرواد  الشيوعيني  تكريم  جرى  ذلك  بعد 
لشبابنا  ملهمة  الطويلة  نضالهم  سنوات  ولتبقى  املديد،  العمر  لهم 

الشيوعي يف مواجهة تحديات املرحلة.
ويف ختام الحفل قّدمت الفرقة املوسيقية عددا من األغاين التي تغنت 

بالحزب ومسريته الوطنية الطويلة.

ميسان تحتفي بميالد الحزب

في الناصرية.. حفل فني بمناسبة الذكرى الـ 88

البصرة – حافظ الجاسم

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت 
يف  مهيباً  جامهريياً  حفالً  الجمعة،  أمس  أول  البرصة، 

مناسبة الذكرى 88 لتأسيس الحزب.
حرض الحفل الذي أقيم عىل “قاعة الشهيد هندال” يف 
مقر اللجنة املحلية، عضوا اللجنة املركزية الرفيقان أحمد 
ستار ومحمود سعدون ومعهام الرفيق كاظم الحسيني، 
إىل جانب جمهور كبري من القوى السياسية والشخصيات 
وجامهري  والشيوعيني  والوطنية  والدميقراطية  املدنية 

حزبهم.
مرّحبا  وافتتحه  الحفل  أدار  سعدون  محمود  الرفيق 
بالحارضين بأبيات شعر يف حب الوطن. ثم دعاهم إىل 
االستامع للنشيد الوطني عىل نغامت “فرقة ذي الفارس” 
املوسيقية، والوقوف دقيقة صمت إكراما لشهداء الحزب 
والحركة الوطنية والدميقراطية وشهداء انتفاضة ترشين.
ذكرى  عن  الرفيق سعدون  تحدث  مخترصة،  كلمة  ويف 
مع  الشيوعيون عهدهم  فيها  يجدد  التي  الحزب  ميالد 
حزبهم يف مواصلة السري عىل طريق النضال الذي شّقه 

مؤسس الحزب الرفيق الخالد فهد ورفاقه اآلخرون. 
خليل  الرفيق  املحلية  اللجنة  عضو  ألقى  ذلك،  بعد 
عىل  فيها  وعرج  املناسبة،  يف  املحلية  كلمة  إبراهيم، 
بالعطاء  الزاخرة  املضيئة  الحزب  مسرية  من  محطات 
وما  السعيد،  والشعب  الحر  الوطن  اجل  من  والنضال 
أروع  تضحيات جسام سطرت  من  الحزب  رفاق  قدمه 
الحزب  مبادئ  سبيل  يف  والتضحية  الفداء  يف  املشاهد 

وكرامة الوطن والشعب.
االزمة  إىل  الكلمة،  يف  إبراهيم  الرفيق  تطرق  كذلك 
امتداد  هي  والتي  اليوم،  البلد  بها  مير  التي  الخانقة 
املنظومة  فشل  سببها  سنوات،  منذ  متتالية  ألزمات 
الحاكمة يف إدارة شؤون البلد، مشرياً اىل ما طرحه املؤمتر 
الوطني الـ 11 للحزب يف هذا اإلطار. وقال أن “املؤمتر 
الصعوبة  يف  غاية  أوضاعا  تعيش  بالدنا  ان  اىل  خلص 
السنوات  يف  شهدتها  التي  التطورات  وان  والتعقيد، 
الشاملة، عمقت  العامة  األزمة  استفحال  األخرية، جراء 
القناعة بأن التغيري الشامل بات رضورة ملحة، وأثبتت 
بأنه ال خالص من نظام ودولة املكونات واملحاصصة، إالّ 
السياسية  القوى  موازين  وتغيري  السلطة  احتكار  بكرس 

لصالح البديل املدين الوطني الدميقراطي”.

تكن  مل  البرصة  محافظة  “أزمات  أن  قائال،  وأضاف 
زالت  فال  االخرى.  املحافظات  ازمات  عن  مبعزل 
الربملان عن املحافظة  العالقات غري مستقرة بني نواب 
واإلدارة املحلية، خاصة يف تحقيق مطالب اهايل البرصة 
ومعالجتها بعيدا عن التفرد وعدم الشفافية يف العالقة. 
إذ يتطلب ان تسود هذه العالقة الشفافية، وأن يأخذ 
املشاريع  تنفيذ  والرقايب يف  الترشيعي  دورهم  الجميع 
البطالة  ومنها  املواطنني،  مشكالت  وحل  املهمة 
املسترشية خاصة بني الشباب، واحرتام حقوق االنسان 
مطالبهم  وتنفيذ  املتظاهرين،  عىل  االعتداء  وعدم 
املرشوعة وتوفري املاء الصالح للرشب والكهرباء وتوفري 

الخدمات الرضورية”.
وكانت لتنسيقية التيار الدميقراطي العراقي كلمة ألقاها 
الحزب  دور  إىل  فيها  وأشار  األسدي،  كاظم  األستاذ 

الشعب  إنقاذ  اجل  من  النضال  يف  التاريخي  الشيوعي 
من الفقر والجهل واملحاصصة ومختلف أشكال التاميز 
واصل  الحزب  أن  مؤكدا  والقومي,  والطائفي  العنرصي 
ويواصل خطة املدين الدميقراطي املنحاز اىل شغيلة اليد 
والفكر وهمومهم، بالرغم مام تعرض له طيلة 88 عاما 

من عمره.
التيار  تنسيقية  فـي  “إننا  قائال:  األسدي  وأضاف 
الشيوعي  الحـزب  نشکر  البصـرة،  فـي  الدميقراطي 
الـدميقراطي  للتيـار  علـى ما قدمـه مـن دعـم وتأييـد 
محليـة  فـي  لرفاقنا  العـهـد  نجـدد  كمـا  العراقـي. 
أجـل  مـن  والتعـاون  التنسيق  مواصلة  علـى  البرصة، 
األهداف  وتحقيق  الشعب،  وإسعاد  الـوطن  إنقـاذ 
الطاهرة  ألرضنا  السيادة  كامـل  استعادة  فـي  املشرتكة 
نضـال  خـالل  مـن  وذلك  املستقل،  الـوطني  وقرارنـا 

القـوى واألحزاب والتيارات  وطنـي مشـرتك مـع كافـة 
وإىل   ،  88 الـ  عيدهم  يف  للشيوعيني  طوىب  الوطنية.. 
القـوى  بقيـة  املشرتك مع  والجهـد  النضال  املزيـد مـن 
والتيارات والشخصيات املدنية الدميقراطية لبناء دولـة 

املواطنة والعدالة االجتامعية”.
خالد  بلقيس  الشاعرة  ألقت  إذ  الشعر،  دور  جاء  ثم 
قصيدتها املوسومة “مثانية ومثانون شمعة”، وقالت فيها: 
“أحاول ايقادها وال أطالب القمر بالرحيل.. وال انافس 
الشمس يف ضوئها.. أوقدها ألرى املساحة التي أضاءها 
والدي ورفقته يضيئون حلامً.. يحرتقون من اجل )وطن 

حر وشعب سعيد(”.
رفاقه  بنضال  محمد  جاسم  الشاعر  تغنى  فيام 
يقول  والتي  “قبلة”،  املعنونة  قصيدته  يف  الشيوعيني، 
فيها: “قبلتي بحجم الكون واكرث.. أقبل جبني أمي التي 

)عفية  تزغرد  زنزانتي  يف  وانا  بيت  الوطن  ان  عملتني 
ابني املا دنك راسه(.. قبلتي واحدة بحجم الكون واكرب 
عىل جبني كل شيوعيي العامل.. وانتم يا طغاة العرص.. 
من  والنياشني  الشارات  ارموا  أمراء..  ملوكاً..  حكاماً.. 
صدوركم وعلقوا حذاء شيوعياً يكون لكم رشفاً .. وعزاً 

ومجداً”.
بعنوان  قصيدة  ألقى  فقد  مسعود،  مقداد  الشاعر  أما 
“الورد يعشقه واألشجار تفديه”، جاء فيها: “معَك خلق 
الله الفراشات.. ومن الفراشات برعمت الزهور.. األرض 
الرتاب  هذا  من  تدور..  صارت  يومها  من  ثابتًة  كانت 
الحي يبزغ رجل.. يسرت عريها باملصابيح ويعلمها كيف 

تكون شجرة”.
وبعد فاصل موسيقي وغنايئ قدمه الفنان نجم مشاري 
وتغنى فيه بالحزب وتاريخه النضايل، ألقى الشاعر عبد 
األمري العبادي قصيدته املوسومة “مرياث”، وقال فيها: 
“قبل أن تسافَر اترْك هنا كل الذكرياِت.. إياَك والصوَر ، 
ابدأْ من جديد.. ال تخزْن عنواناٍت ومالحظاٍت، أو أرقام 
جوالك، أو األحرى عليك أن تغريُه.. قبل أن تسافَر تناس 
قصائَد الناِس، ألين أعلُم أنَك ستبيك.. ستبيك عىل وطٍن 
أشياءَك  تربط  أن  إياَك  الهتافاِت..  تناس  مراٍت..  رُسَق 
بحبٍل.. ألنه حتامً سيذكرَك برقاٍب أوقَفت الحياَة عنها”.

واختتمت فقرة الشعر بقصيدة للشاعرة الطفلة سؤدد 
مصطفى عيل، عربت فيها عن أمجاد الحزب. 

املوسيقية،  الفارس”  ذي  “فرقة  أطربت  الختام،  ويف 
الحارضين مبقاطع موسيقية وغنائية. 

وقدم رئيس اتحاد األدباء والكتاب يف البرصة، د. سلامن 
املحلية  اللجنة  إىل سكرتري  املناسبة  باقة ورد يف  كاصد، 

الرفيق جمعة الزيني.
املجلس  من  تهنئة  برقيات  املحلية  اللجنة  تلقت  كام 
البرصة،  يف  والكتاب  االدباء  اتحاد  البرصة،  يف  السيايس 
التيار  التيار االجتامعي طارق الربيسم، منسق  مسؤول 
الثقايف  املجلس  العيداين،  محمد  البرصة  يف  الدميقراطي 

الكسنزاين يف البرصة واتحاد نقابات البرصة.
املايض،  الخميس  نظمت  املحلية  اللجنة  أن  إىل  يشار 
رافعة  البرصة  شوارع  من  العديد  جابت  آلية  مسرية 

رايات الحزب. 
واملحاكم  العشار  شوارع  يف  املركبات  وتجولت 
أغنيات  وقع  عىل  والجبيلة،  والجمهورية  والتحسينية 

الحزب وشعاراته.

في حفل جماهيري مهيب

شيوعيو البصرة يحّيون 88 عاما من النضال

 بعقوبة – طريق الشعب 

وعدالة  دميقراطية  مدنية  دولة  الشامل..  “التغيري  تحت شعار 
العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت  اجتامعية”، 
لتأسيس   88 الـ  الذكرى  مناسبة  يف  جامهرييا  حفال  دياىل،  يف 

الحزب. 
بعقوبة،  مدينة  يف  شهرزاد”  “قاعة  عىل  أقيم  الذي  الحفل  حرض 
جانب  إىل  فهمي،  رائد  الرفيق  للحزب،  املركزية  اللجنة  سكرتري 
وممثلني  كرميان،  منطقة  يف  الكردستاين  الشيوعي  الحزب  من  وفد 
تنسيقية  من  ووفد  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  عن 
وممثل  العبادي،  جاسم  الثقة”  “حزب  وممثل  الدميقراطي،  التيار 
اإلسالمي  الحزب  سكرتري  ونائب  البيايت،  ليث  النور”  “مؤسسة 
يف  السياسية  والقوى  األحزاب  منسق  عن  فضال  جاسم،  محمد  د. 

املحافظة، سامل الزيدي. 
الحارضين  صيحي،  ظفر  اإلعالمية  الحفل،  مديرة  دعت  أن  وبعد   
إىل االستامع للنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت إكراما لشهداء 
حميد،  ثامر  الرفيق  املحلية،  اللجنة  سكرتري  ألقى  والوطن،  الحزب 
التي  النضالية  املحطات  أبرز  فيها  استعرض  املناسبة،  يف  كلمة 
مواقف  عىل  معرجا  اليوم،  إىل  تأسيسه  بداية  منذ  الحزب  بها  مر 
وانتفاضة  الجامهريي  الحراك  يف  ودوره  الراهنة،  املرحلة  يف  الحزب 
ترشين املجيدة، فضال عن سعيه إىل تجميع القوى املدنية واالحزاب 
بالتغيري  يؤمن  واسع  سيايس  اصطفاف  لتشكيل  الناشئة،  الترشينية 

الشامل وانهاء املحاصصة الطائفية .

تناول  الدميقراطي،  التيار  باسم  كلمة  أكرم،  ظافر  د.  ألقى  ثم 
املستبدة،  االنظمة  مقارعة  يف  البطويل  النضايل  الحزب  دور  فيها 
الرموز  دعا  فيام  واملواطن.  الوطن  تبني قضايا  املرشّفة يف  ومواقفه 
طغمة  مواجهة  أجل  من  الصفوف  رص  إىل  الوطنية،  والشخصيات 

الفساد.
إىل  فيها  تطرق  مداخلة  فهمي  رائد  الرفيق  قدم  الحفل،  سياق  ويف 
األزمة السياسية الراهنة، وحالة االستعصاء السيايس، مشريا إىل دور 
الحزب يف مللمة القوى املدنية والقوى الترشينية سعيا للخروج من 

هذه األزمة.
عىل  مديرته  قرأتها  املناسبة،  يف  تهنئة  برقيات  الحفل  وتلقى 
دياىل،  يف  والكتاب  األدباء  اتحاد  رئيس  ألقى  بعدها  الحارضين. 
الشاعر عيل فرحان، قصيدة مهداة إىل الشاعر الكبري مظفر النواب، 
ألقاها كل من د.  الوطن والحزب والشعب  وقصائد أخرى يف حب 
ظاهر شوكت، الرفيق خليل الشفتاوي والشاعر سعيد الشفتاوي.  

الحزب  مطرب  صدح  إذ  وموسيقية.  غنائية  فقرات  الحفل  وشهد 
وسفره  الحزب  أمجاد  عن  تعرّب  بأغنيات  الساري،  كريم  الفنان 

النضايل، وذلك عىل نغامت كامن العازف املغرتب كامل متي. 
ثم عزفت “فرقة الفنون املوسيقية”، بقيادة الفنان ياسني الربيعي، 
أغنيات منوعة مبرافقة صوت املغني حسني عالء. فيام أدى الشاب 

حسني فؤاد، أغنيات تراثية عىل نغامت غيتار الفنان عيل محمد. 
كام أدى الفنان عامر العيل، باقة من األغنيات. 

ويف الختام، صدح الجميع بصوت واحد: “سنميض.. سنميض إىل ما 
نريد.. وطن حر وشعب سعيد”. 

بحضور الرفيق رائد فهمي 

ديالى تحتضن حفل 31 آذار
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الكرخ األولى 
جوالت راجلة ابتهاجا بالذكرى

بغداد – ماجد مصطفى عثمان 
ابتهاجا بالذكرى الـ 88 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي، نظم فريق “ذوو 
جولة  األوىل،  الكرخ  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  إىل  التابع  الحمر”  القبعات 

راجلة يف حي الجامعة. 
نسخ  مع  الحلوى  التجارية،  املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  الفريق  ووزع 
من بيان الحزب املوسوم “نحو أوسع اصطفاف لقوى التغيري ينقذ الوطن”. 
والرفيقة  حسني،  نرسين  الرفيقة  املركزية  اللجنة  عضو  الفريق  ورافقت 
إسكندر من منظمة الحزب يف املنصور، فضال عن عدد من الرفاق واألصدقاء. 
ويف سياق الجولة، أجرى الرفيق ماجد مصطفى عثامن حوارات مبارشة مع 
جمهور واسع من املواطنني، تناول فيها األهمية التاريخية لتأسيس الحزب، 
والنضاالت التي خاضها الشيوعيون العراقيون عىل مدى 88 عاما يف سبيل 

الوطن الحر والشعب السعيد. 
وتلقى الفريق التهاين يف املناسبة من املواطنني.

عامة  أماكن  يف  املحلية،  اللجنة  إىل  التابعة  املنظامت  رفعت  السياق،  ويف 
عديدة من الكرخ، الفتات تحمل شعارات الذكرى الـ 88. 

شيوعو الكرخ الثانية يحتفون 
بعيد حزبهم 

بغداد – مهدي العيسى 
ولجانها  الثانية  الكرخ  العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  نظمت 
 88 الـ  الذكرى  مناسبة  يف  مختلفة  فعاليات  الحزبية،  وخالياها  األساسية 

لتأسيس الحزب. 
لجان الشهداء سعدون وسالم عادل وشاكر محمود األساسية، ومعها هيأة 
الكرخ  مناطق جانب  فرقا جوالة يف عدد من  كامل شياع، شكلت  الشهيد 

من بغداد. 
الندى  وقطر  اإلعالم  مبناطق  العامة  األماكن  من  العديد  يف  الفرق  وعلقت 
املؤمتر  عن  صادرة  شعارات  تحمل  الفتات  واملحمودية،  دشري  وأبو  والبياع 

الوطني الـ 11 للحزب.
ويف املناسبة، أقامت اللجنة املحلية حفال عىل قاعة منظمة الحزب يف قضاء 
من  العديد  إىل  باإلضافة  وأصدقائهم،  الرفاق  من  عدد  حرضه  املحمودية، 

وجهاء القضاء. 
واستهل الحفل بوقوف الحارضين دقيقة صمت حدادا عىل شهداء الحزب 
والحركة الوطنية وانتفاضة ترشين، وبعدها جرى االستامع للنشيد الوطني 

بعزف الفنان عيل بحر. 
وبعد قراءة كلمة منظمة الحزب يف املناسبة، ألقى الشاعران سعد الحمداين 
بحر  عيل  الفنان  أدى  فيام  الوطن.  بحب  تتغنى  قصائد  الغريري،  وعدنان 

أغنيات ثورية.
وساهمت “الورشة السينامئية” يف املحمودية، يف عرض بعض األفالم القصرية 

ذات الطابع الوطني. 
ويف الختام، جرى توزيع شهادات تقدير عىل عدد من عائالت شهداء الحزب. 

مسيرة آلية شيوعية تجوب الرصافة

بغداد – طريق الشعب  
املحلية  اللجنة  نظمت  العراقي،  الشيوعي  للحزب   88 الـ  بالعيد  احتفاء 
من  عددا  طافت  آلية  مسرية  املايض،  الخميس  الثانية،  الرصافة  يف  للحزب 

الشوارع العامة ضمن الرقعة الجغرافية لنشاط املحلية. 
وجابت املسرية مناطق املشتل واألمني وبغداد الجديدة، رافعة الفتات تحمل 
شعارات الحزب يف املناسبة. ووزع الشيوعيون اثناء تجوالهم، عىل املواطنني 
نسخا من البيانات السياسية الصادرة عن الحزب. وتجاذبوا معهم الحوارات 

حول الظروف الراهنة يف البلد. 

ستوكهولم – طريق الشعب 

الشيوعي  والحزب  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمتا  أحيت 
الشيوعي  الحزب  الـ 88 مليالد  الذكرى  السويد،  الكردستاين يف 

العراقي يف حفل خطايب كبري. 
شاميل  ترف”  شيستا  “قاعة  عىل  أقيم  الذي  الحفل  حرض 
الرفيق عيل  للحزب  املركزية  اللجنة  العاصمة ستوكهومل، عضو 
للحزب  املركزية  اللجنة  وعضو  يارس،  صالح  والرفيق  مهدي، 
والقائم  الدين،  نجم  نرمني  الرفيقة  الكردستاين  الشيوعي 
جانب  إىل  جاسم،  بيوان  السويد  يف  العراقية  السفارة  بأعامل 
والعربية  السويدية  واليسارية  الشيوعية  األحزاب  ممثلني عن 
ستوكهومل،  يف  العراقية  املدين  املجتمع  ومنظامت  والعراقية، 

فضال عن جمع من الشيوعيني وأصدقائهم وعائالتهم. 
الشيوعيني  الحزبني  وشعارات  بأعالم  الحفل  قاعة  وازدانت 
وعلمي  العراقي  العلم  إىل  باإلضافة  والكردستاين،  العراقي 

كردستان والسويد.
افتتح  الحزب،  أغنيات  وقع  وعىل  الفرح  من  أجواء  ووسط 
وعربت  الصداقة”،  “مرسح  فرقة  قدمتها  فنية  بلوحة  الحفل 

فيها عن أمجاد الحزب ومسريته النضالية. 
العراقي، ونشيد “أي قريب”،  الوطني  النشيد  ثم جرى عزف 
ليدعو بعدها مديرا الحفل، الرفيقان مؤيد بهاء الدين وعدنان 
إبراهيم، الحارضين إىل الوقوف دقيقة صمت يف ذكرى شهداء 

الحزب والحركة الوطنية والوطن وانتفاضة ترشين. 
الشيوعي  الحزب  منظمة  كلمة  ألقى  هداد،  جاسم  الرفيق   
ومعقدة  صعبة  ظروفا  بالدنا  “تعيش  فيها:  وقال  العراقي، 
االقتصادي  الرتدي  حالة  تعكسه  مأزوما،  سياسيا  ووضعا 
نهج  مأزق  يعكس  الذي  السيايس،  واالستعصاء  واملعييش، 
اىل  سياسية  كتل  فيه  تدعو  الذي  الوقت  ويف  املحاصصة. 
تشكيل  اىل  تدعو  واخرى  وطنية،  اغلبية  حكومة  تشكيل 
الحكومة عىل أساس توافقي، كان موقفنا هو تشكيل حكومة 
بتوقيتات زمنية،  برنامج حكومي محدد  اغلبية سياسية وفق 
الكفاءة  ويراعي  ترشين،  وانتفاضة  شعبنا  اهداف  يلبي 
واملهنية والنزاهة بعيدا عن املحاصصة الطائفية واالثنية، عىل 
أن تعتمد هذه املعايري يف اسناد الوظيفة العامة يف املؤسسات 

املدنية والعسكرية واألمنية”.
وتابع قائال انه “من شأن هذ الربنامج أن ميهد الطريق ملحاربة 
األكرث  الثاين لإلرهاب، ال بل  الوجه  الفساد ومحاسبة رؤوسه، 
بإجراءات  “البدء  يتطلب  ذلك  إنجاز  أن  إىل  الفتا  خطورة”، 
ملموسة من قمة السلطة، تشمل جميع الناهبني للامل العام، 
الحزبية  ومسؤولياتهم  الوظيفية  مواقعهم  عن  النظر  بغض 
وعمال  حازمة،  سياسية  ارادة  األمر  يتطلب  كام  واالجتامعية. 
بني  وانسجاما  وادارية،  وترشيعية  سياسية  ابعاد  ذا  متكامال 

مؤسسات الدولة وسلطاتها الثالث”.
الحزب  منظمة  كلمة  دولت،  آسو  الرفيق  ألقى  ذلك،  بعد 
والثالثني  الحادي  “يف  فيها:  قاله  ومام  الكردستاين،  الشيوعي 
من آذار كل عام يحتفل الشيوعيون الكردستانيون والعراقيون 
الوطني  الرصاع  خضم  يف  انبثق  حزب  املجيد.  حزبهم  مبيالد 

الطبقة  مصالح  عن  معرّباً  النضال  سوح  ليقتحم  والطبقي 
تصلب  حزب  والفكر..  اليد  شغيلة  وسائر  والفالحني  العاملة 
عوده يف خضم النضال املتفاين امليلء بالتضحية والفداء ليعرب 
عن كونه الطليعة الواعية للطبقة العاملة، مسرتشدا باملاركسية 
واألممية الربوليتارية، قادراً عىل إدراك الوحدة املوضوعية بني 
النظرية واملامرسة، ومناضال من اجل وطن حر وشعب سعيد، 

اىل العدالة االجتامعية واملساواة”.
وكانت لعضو الهيئة القيادية لحزب اليسار السويدي، السيدة 
الحزب. فيام ألقت  ياكبون ألب، كلمة حّيت فيها ذكرى عيد 
السيدة  السويدي،  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  عضو 
وأشادت  بالذكرى  الحزب  فيها  هنأت  كلمة  رسحان،  زاهرة 

مبواقفه. 
حيا  السوداين،  الشيوعي  الحزب  من  الخري،  محمد  الرفيق 
الشيوعي  الحزب  امليالد بكلمة قال فيها “استمر نضال  ذكرى 
العراقي ضد العديد من الدكتاتوريات العاتية من الحكومات 
الباطشة، وما زال يناضل بثبات وعزمية يف ظل هذا  العراقية 
يف  رفاقنا  لشهداء  والخلود  فاملجد  والشائك.  املعقد  الوضع 

الحزب الشيوعي العراقي عىل مر التاريخ”. 
الحادي عرش،  مؤمتركم  بعقد  تهنئتكم  يفوتنا  “ال  قائال:  وتابع 
ملواصلة  حزبكم  مفاصل  يف  الدميقراطية  مبادئ  لرتسخوا 
السوداين،  الشيوعي  الحزب  يف  لكم  تقديرنا  بالغ  النضال.. 
حزبنا  ومساندتكم  بدعمكم  االممى  التضامن  لتجسيدكم 

وشعبنا يف رصاعه املرير نحو الحرية والدميقراطية”.
ستوكهومل،  يف  العراقي  الدميقراطي  التيار  لتنسيقية  وكانت 
كلمة ألقتها د. نوال اإلبراهيم، وقالت فيها: “كلنا فخر واعتزاز 
مبا قدمه ويقدمه الشيوعيون املخلصون لرؤيتهم السياسية يف 
من  كل  مع  بالعمل  واالقتصادية،  االجتامعية  املجاالت  كافة 

يؤمن مبجتمع الرخاء وتكافؤ الفرص وغد العراق املزدهر بعيداً 
أن  الفاسدة”، مضيفة  القوى  الطائفية وتسلط  املحاصصة  عن 
“تجربة الحزب الشيوعي العراقي يف نضاله الطويل لها أهمية 
كبرية يف ان يكون دوره رياديا يف قيادة النهضة الجديدة نحو 

بناء مجتمع مدين علامين يف العراق”.
وشهد الحفل قراءات شعرية ساهم فيها كل من الشاعر أحمد 

العزاوي والرفيقة سهام ساجت. 
تقدير،  وشهادات  مبيداليات  الرفاق  من  عدد  تكريم  تم  كام 
نديم  الكاظمي،  حيدر  محمد  السيفي،  نرجس  من  كل  وهم 

فزع، كامريان كّوالين وطارق رواندوزي. 
باإلضافة إىل ذلك كرّم الحفل كادر املرسحية املوسومة “صفاء 
جادري،  كريم  الفؤادي،  شلري  من  كال  يضم  والذي  الرساي”، 
فوزي  االستاذ  الالهي،  عبد  أمل  جادري، طالل جالل،  فاطمة 
صبار، الفنان نضال عبد فارس واملخرج الرفيق بهجت هندي”.

األورغ  عىل  البرصي  تحسني  الفنان  عزف  الحفل،  سياق  ويف 
الحارضين  الحزب. فيام أدت مجموعة من  أغنيات  عددا من 

“رقصة الجويب”. 
األحزاب  املناسبة من عدد من  تهنئة يف  الحفل رسائل  وتلقى 

الشقيقة والصديقة ومنظامت املجتمع املدين. 
جاء  السويد،  يف  العراق  سفارة  من  تهنئة  برقية  وردت  كام 
العراق  تاريخ  له  يشهد  العراقي  الشيوعي  “الحزب  ان  فيها: 
قدمه  ومبا  العراق،  يف  السيايس  العمل  بناء  يف  الرائد  بدوره 
الثقافية  الحياة  وتحديث  الوعي  تنمية  يف  مشهود  إسهام  من 
شهداء  اجرتحه  الذي  امللهم  وباملثال  واالجتامعية،  والسياسية 
الشيوعيون  قدمها  التي  الجسام  والتضحيات  االماجد  الحزب 

العراقيون من أجل تحقيق السلم والدميقراطية”.
هذا واختتم الحفل بالنشيد األممي.

بودابست – طريق الشعب 
الهنغارية  العاصمة  يف  العراقيون  الشيوعيون  أحيا 
الحزب،  مليالد   88 الـ  الذكرى  املايض،  السبت  بودابست، 
الثقايف  املركز  قاعة  احتضنته  فني   – وذلك يف حفل خطايب 

التابع إىل مجلس بلدية الحي 11 يف العاصمة. 
مثنى  هنغاريا،  يف  العراقية  السفارة  ممثل  الحفل  وحرض 

أسعد رضا، إىل جانب جمع من أصدقاء الحزب. 
شهداء  ذكرى  يف  صمت  دقيقة  الحارضين  وقوف  وبعد 
الحزب والحركة الوطنية، واستامعهم إىل النشيدين الوطني 
اللجنة  بيان  الريحاين  ستار  الرفيق  قرأ  واألممي،  العراقي 
نضاالت  فيه  وتناول  املناسبة،  يف  الصادر  للحزب  املركزية 
الحكومات  أيدي  الشيوعيني طيلة عقود، وما واجهوه عىل 
منها  سعيا  وقتل،  ونفي  واعتقال  ترهيب  من  الدكتاتورية 
عن  وعزله  الحزب  نشاطات  من  الحد  إىل  )الحكومات( 
الجامهري الغفرية التي ساندته ووقفت إىل جانبه يف أحلك 

الظروف. 
كلمة  اللطيف،  قاسم  الرفيق  الحفل،  مدير  قرأ  ذلك،  بعد 
فيها  أشاد  العراقي،  الدميقراطي  التيار  تنسيقية  باسم 
الحراك  املتظاهرين ودعم  تحشيد  املتميز يف  الحزب  بدور 
العادلة  املطالب  تحقيق  سبيل  يف  وتصعيده  الجامهريي 
التي صدحت بها الجامهري يف ساحات االحتجاج، يف بغداد 

وبقية املدن.
محمد  املجر،  يف  العراقية  الجالية  رابطة  رئيس  ألقى  ثم 
الشمري، كلمة باسم الرابطة مثّن فيها الدور الطليعي الذي 

الفاسدة  السياسية  الكتل  فضح  يف  الحزب  ويلعبه  لعبه 
املقيتة.  الطائفية  ومامرساتها 

االتحاد  ممثلية  من  املناسبة  يف  تهنئة  برقية  الحفل  وتلقى 
الوطني الكردستاين، تطرقت إىل العالقات املتينة التي تربط 
الحزبني عىل مدى عقود طويلة، وإىل نضالهام املشرتك ضد 
والكرد.   الشيوعيني  دماء  فيه  امتزجت  والذي  الدكتاتورية، 
الرفيقة  ألقتها  كلمة  العراقية،  املرأة  رابطة  ملمثلية  وكانت 
باسمة كامل الدين، وأشادت فيها ببطوالت املرأة العراقية 
املاضية.  العقود  طيلة  الحزب  صفوف  يف  النضايل  ودورها 

ليلقي بعدها د. حسني جهاد، قصيدة يف املناسبة. 
الشابتان  قدمت  إذ  فنيا.  الحفل،  من  الثاين  القسم  وكان 
ياسمني وشهرزاد مؤيد، أغنية املقاومة اإليطالية “بيالجاو” 

وأغنيات وطنية باللغة املجرية.
كام شهد الحفل رقصات عربية وأخرى فولكلورية هنغارية.  
نفقات  كافة  املجر،  يف  العراقية  الجالية  رابطة  وغطت 
والحلويات،  واملرشوبات  املأكوالت  رشاء  من  الحفل، 
مساهمًة منها يف دعم االحتفال بهذه املناسبة العزيزة عىل 

العراقيني.  قلوب 

في ستوكهولم 

حفل حاشد في عيد الحزب

في بودابست 

حفل خطابي - فني في عيد الشيوعيين الـ 88

ملف الذكرى الـ 88



10  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 70 Thursday 3 Aprile 2022 العدد 70 االحد 3 نيسان

ملف الذكرى الـ 88

النجف – طريق الشعب
أحيا الشيوعيون يف النجف، خالل األيام املاضية، الذكرى 
كبرية  فنية  فعالية  نظموا  فيام  الحزب،  لتأسيس   88

بحضور جامهريي الفت.
املحلية  اللجنة  أعضاء  استقبل  آذار،   31 صباح  ويف 
املقر  إىل  حرضوا  الذين  األصدقاء  النجف،  يف  للحزب 

لتقديم التهاين. 
وبعد ساعات، انطلقت مسرية آلية من أمام بوابة املقر، 
ضمت العديد من السيارات التي تم تزيينها باألرشطة 
شوارع  جابت  فيام  والعراق،  الحزب  وأعالم  والورود 

املدينة وبثت األغاين الوطنية وشعارات الحزب.
مركزية  فعالية  املحلية  اللجنة  نظمت  التايل  اليوم  ويف 
إلحياء ذكرى التأسيس. وانطلقت الفعاليات يف الساعة 

الرفيقة  الرابعة عرصا بحضور جامهريي غفري ومبشاركة 
سهاد الخطيب عضو اللجنة املركزية للحزب. 

وبعد عزف النشيد الوطني، دعت عريفة الحفل الرفيقة 
حداد  دقيقة  الوقوف  إىل  الحارضين  الخطيب،  مالذ 
وانتفاضة  الوطنية  والحركة  الحزب  شهداء  أرواح  عىل 
كلمة  العميدي،  صالح  الرفيق  وألقى  الباسلة.  ترشين 
الحزب  فيها عن مسرية  للحزب، تحدث  املحلية  اللجنة 
ودوره املتواصل يف الدفاع عن مصالح الكادحني. وتلت 
كلمة الحزب كلمة ثانية للتيار الدميقراطي القاها نجاح 
الدكتور  ألقاها  زاخو،   – فاو  لتجمع  وثالثة  سميسم، 
حيدر خطاب، ورد فيهام رضورة وحدة القوى الوطنية، 

وإشادات بدور الشيوعيني. 
الحفل  قاعة  داخل  وهتافاتهن  النساء  زغاريد  وتعالت 

و)سنمىض  مدنية(  دولة  حرية  )خبز  عبارات  وترديد 
سنميض اىل ما نريد .. وطن حر وشعب سعيد(، وسط 
تصفيق وحفاوة عاليني. وبدأت فعاليات الحفل بعرض 
مرسحية بعنوان )أريد أن أكون( وهي من تأليف جميل 
ماهود واخراج مهدي سميسم ومتثيل مصطفى حامد. 
ومن ثم انطلق الشعراء )جعفر الرشقي، حكيم الوائيل، 
بالحزب  املشيدة  الوطنية  بقصائدهم  العراقي(  عيل 

واالنتفاضة الباسلة.
قدمها  التي  الغنائية  الوصالت  مع  الحضور  وتفاعل 
عازف  ومبشاركة  العود  عزف  مع  كشكول  زهري  الفنان 
حسني  الشاب  بعدها  ليغني  الخفاجي،  محمد  الكامن 
عىل  الدبكة  ونظم  معه،  الحضور  تفاعل  والذي  فائز، 

أنغام أغنيته.

وجرى خالل االحتفالية تكريم عدد ممن بذلوا الجهود 
عبدالله  )بالل  من  كل  وهم  الحزب  احتفاالت  الحياء 
الذي تربع بتأسيس كهرباء القاعة مواد وعمال، والفنانني 
والشاعر  فائز  مهدي سميسم ومصطفى حامد وحسني 

عيل العراقي(.
ودعت عريفة الحفل، الرفيق كريم بالل سكرتري اللجنة 
الرفاق،  الذكرى املهداة من احد  املحلية لتقطيع كعكة 
الرفيقان  وهم  سنا  االكرب  الرفاق  دعا  بدوره  والذي 
لتقطيعها وسط  الرزاق سبيس(  الفضيل وعبد  )سوادي 
حامس  أثارت  والتي  امليايل،  عليوي  للرفيق  أهازيج 

الحارضين.
 وشهد الحفل الذي أدار الفواصل الصوتية فيه الرفيق 
مبعرض  للفنون  هارموين  ملنتدى  مشاركة  تويج،  أحمد 

لوحات فنية نالت رىض واستحسان الحضور .
“املؤمتر  من  عديدة  تهنئة  برقيات  الحفل  وتلقى 
الوطني العراقي، حزب االمة العراقية، حركة نازل اخذ 
حقي، تجمع الفاو - زاخو، تنسيقية التيار الدميقراطي 
اتحاد  الزراعيني،  املهندسني  نقابة  النجف،  يف 
اتحاد  النجف،  يف  املحامني  نقابة  الفالحية،  الجمعيات 
عامل  نقابات  اتحاد  العراق،  وموظفي  عامل  نقابات 
هولندا،  االنسان/  لحقوق  السومري  املركز  النجف، 
الفنانني  جمعية  االنسان،  لحقوق  الرافدين  جمعية 
نقابة  للفنون،  هارموين  منتدى  العراقيني،  التشكيليني 
مختاري  ورابطة  العباسية،  قطاع  الصحية/  املهن  ذوي 
ناحية العباسية” وباقات من الورود من احالم الصفار/ 

اسرتاليا، مناضل ال ناجي”.

الهندية - غانم الجاسور 

أقامت  تغيب”،  لن  شمسنا  “شيوعيون  شعار  تحت 
الهندية،  قضاء  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة 
 88 الـ  الذكرى  مناسبة  يف  حفال  الجمعة،  أمس  أول 

مليالد الحزب.
وحرض الحفل الذي أقيم عىل كورنيش الهندية، سكرتري 
اللجنة املحلية يف كربالء الرفيق سالم القريني، وجمهور 
االجتامعية  الوجوه  من  وأصدقائهم  الشيوعيني  من 

والرتبوية ومختلف الرشائح االجتامعية.
داعيا  واستهله  الحفل  أدار  الكفري  خالد  الرفيق 
والوقوف  الوطني  للنشيد  االستامع  إىل  الحارضين 
دقيقة صمت يف ذكرى شهداء الحزب والحركة الوطنية 

وانتفاضة ترشين. 
الحزب  كلمة  عايص  سالم  الرفيق  ألقى  ذلك،  بعد 
الذكرى  هذه  علينا  “متر  فيها:  وقال  املناسبة،  يف 
العطرة.. ذكرى تأسيس حزبنا، انه يوم عظيم يف حياة 
عريق  حزب  مبيالد  عام  كل  يحتفلون  إذ  الشيوعيني. 
كبري،  واعتزاز  فخر  بكل  متيز،  خاص،  طراز  من  وعتيد 
والصمود  والشهادة  والنضال  والتضحيات  بالبطوالت 
من  قوافل  مقدما  الطويلة،  النضالية  مسريته  خالل 
ذكرى  يف  الحزب  أن  مضيفا  واملغيبني”،  الشهداء 
وقيمه،  العمل  عامل  اىل  الكامل  انحيازه  “يجدد  ميالده 
مدافعا عن مصالح الكادحني واملهمشني وذوي الدخل 
املحدود، ومشددا عىل رعاية الفئات االجتامعية االكرث 

ترضرا”.
هدفه  تحقيق  اىل  دامئا  يسعى  الحزب  أن  قائال  وتابع 

املنشود “دولة مدنية دميقراطية وعدالة اجتامعية”.
 وكان للشعر حضوره يف الحفل. إذ ألقى الشاعر حاتم 
الشاعر  أعقبه  املناسبة،  يف  قصيدة  الشافعي  عباس 
والوطن  بالحزب  تتغنى  بقصيدة  الخالدي  مؤيد 

والشعب.
فيها  أشاد  قصيدة  الكفري  نعمة  الشاعر  قرأ  كذلك 

بانتفاضة ترشين. 

نعمة  األستاذ  ألقاها  كلمة  الدميقراطي  للتيار  وكانت 
مشيدا  الحزب،  مبيالد  فيها  وهنأ  الزهرة،  عبد  هادي 
مقارعة  يف  الجسام  وتضحياتهم  الشيوعيني  ببطوالت 

الحكومات املتسلطة عىل رقاب الشعب.
فيها  تناول  كلمة  مهدي،  حسني  الرفيق  ألقى  ثم 
النظام  مقارعة  يف  ودورها  الشيوعيني  األنصار  حركة 

الدكتاتوري املباد إبان مثانينيات القرن املايض. 

وتلقى الحفل برقيات تهنئة من األستاذ جبار العيل عن 
التيار الدميقراطي، وكوثر كاظم نارص عن رابطة املرأة 
العراقية، وأمل النرصاوي عن منظمة املرأة يف الهندية. 
وقبيل الختام تم توزيع شارات الحفل عىل الحضور، وذلك 
من قبل الرفيق سالم القريني واألستاذ عيل عبد الحسني 

واملهندس عادل الوايل والشيخ تريك الفتالوي )أبو مازن(.

هذا وتخللت الحفل أغنيات يف حب الحزب والوطن.

 مسيرة آلية في الكوت 
الكوت – طريق الشعب 

عىل رشف العيد الـ 88 للحزب الشيوعي العراقي، نظمت اللجنة املحلية 
للحزب يف واسط، الجمعة املاضية، مسرية آلية جابت شوارع مركز مدينة 

الكوت. 
بشعارات  السيارات  وزينوا  الحمر،  األعالم  املسرية  يف  املشاركون  ورفع 
الحزب الصادرة يف املناسبة. ثم توقفوا عند “ساحة العامل”، وهناك قرأ 
لبناء مقر  الشعبية  بالحملة  الشعارات. كام عّرف  املسرية قسام من  قائد 
الحزب، داعيا الجامهري إىل التربع لغرض بناء بيت الحزب.. بيت العراقيني 

جميعا.

المثنى – طريق الشعب
أقامت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف 
جامهريياً  حفالً  املاضية،  الجمعة  املثنى،  محافظة 
مبناسبة الذكرى الثامنة والثامنني لتأسيس الحزب.

وابتدأ الحفل الذي اقيم عىل قاعة الغدير وسط مدينة 
الساموة، بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عىل 

أرواح شهداء الحزب والحركة الوطنية العراقية.
نعيم  الرفيق  املحلية  اللجنة  سكرتري  وألقى 
املناسبة، مستعرضا  بهذه  املحلية  مجهول، كلمة 
الجسيمة  والتضحيات  النضالية  املحطات  فيها 
الرفيق  ألقى  ذلك،  بعد  العراقيني.  للشيوعيني 
القدامى  الحزب  مناضيل  كلمة  طربال  يحيى 
نتيجة  الشيوعي  الحزب  “ولد  فيها:  جاء  والتي 
من  وكذلك  الدميقراطية  الوطنية  الحركة  تطور 
بناء  أجل  من  العراقي  للشعب  املعاناة  رحم 
الوضع االقتصادي  العدالة االجتامعية. إن  دولة 
الخدمات  وسوء  والبطالة  للبلد  املتدهور 
الشامل  بالتغيري  نقوم  أن  منا  يتطلب  والفساد 
انتفاضة  مكتسبات  عىل  الحفاظ  أجل  من 
املتنفذين واسقطت  ارعبت  التي  ترشين ٢٠١٩ 
الحكومة السابقة”، مؤكدا عىل “محاربة الفساد 

الفاسدين”. ومحاسبة املسؤولني 
رابطة  كلمة  نعامن،  انتصار  ألقت  جانبها،  من 
أنه  أكدت  والتي  املثنى،  يف  العراقية  املرأة 
الشيوعيني  عند  االمل  يتجدد  امليالد  ذكرى  “يف 
أجل  من  البلد  هذا  يف  الخريين  وكل  وأصدقائهم 
املدنية  الدولة  وبناء  املرشوعة  املطالب  تحقيق 
الحديثة الخالية من التطرف والتعصب وتسودها 
املناسبة  وبهذه  والسالم.  واملحبة  التسامح  لغة 
الثامنة  الذكرى  مبناسبة  والتربيكات  التهنئة  نقدم 

والثامنني مليالد الحزب”.

الشعراء وتغنوا  الكلامت أعتىل املنصة كبار  وبعد 
الشهداء  ومجدوا  بالحزب  الرائعة  قصائدهم  يف 
)صادق  الشعراء  مع  الجمهور  وتفاعل  والوطن. 
الحصيني،  كاظم  بشبوش،  هاتف  الزعريي، 
إسامعيل محمد اسامعيل، غايب الساموي، كريم 
فرح  الطفلة  القت  فيام  الجابري(  حسن  الحداد، 

ياسني قصيدة للشاعر يحيى الساموي.
جميلة  بلوحه  العراقية  املرأة  رابطة  وشاركت 
العراقي  العلم  الشموع ورفع  إيقاد  ومعربة وهي 
الصايف  منتهى  الرفيقة  وألقت  الحزب.  وإعالم 
قصيدة شعرية، وقدمت مقطوعة موسيقية نالت 

الحضور. استحسان 
الرفيق  الحفل  عريفا  ألقى  الحفل  فقرات  وخالل 
الشيخ  موىس  عامر  والشاعر  بشبوش  حيدر 
قبل  أرسلت من  التي  والتربيكات  التهنئة  برقيات 
الشخصيات الوطنية واألحزاب السياسية والدوائر 
فصدح  الساموي،  غايب  الشاعر  أما  واملنظامت. 
ألهبت  التي  الشعبية  األهازيج  بإلقاء  صوته 
كبري  وقع  النساء  لزغاريد  وكان  الجمهور،  حامس 
أيضا  جسدتها  التي  الهتافات  هذه  دميومة  يف 
بالقطع  الحريب  وربسان  جبار حسان  الفنان  فرقة 
والتي  والوجدانية  الوطنية  واالغاين  املوسيقية 

تفاعل معها الحضور.
ما  إىل  سنميض  )سنميض  بأغنية  الحفل  وانتهى 
الحضور  رددها  سعيد(  وشعب  حر  وطن  نريد 
وقوفاً حاملني األعالم العراقية وأعالم الحزب أيضا.

يُذكر أن الحضور الغفري ضم كالً من الدكتور غازي 
املحافظة  مجلس  اعضاء  حنوش،  عيل  الخطيب، 
الوطنية  الشخصيات  من  واملدعوين  سابقاً، 
والرفاق القدامى وممثيل منظامت املجتمع املدين 

وحركة امتداد وعدد كبري من أبناء املحافظة.

بغداد - عامر عبود الشيخ علي

الشيوعي  الحزب  لتأسيس   88 الـ  بالذكرى  ابتهاجا 
ومعها  العاملية  املحلية  اللجنة  نظمت  العراقي، 
عرص  الحزب،  يف  املحلية  واملقرات  املثقفني  لجنتا 
من  العديد  جابت  آلية  مسرية  املايض،  الخميس 
شوارع بغداد. وزيّن الشيوعيون السيارات باألعالم 
الوطني  املؤمتر  وشعارات  الحزب  ورايات  العراقية 
الـ 11. وانطلقوا من مقر الحزب يف ساحة األندلس، 
وميسلون،  املوال  وساحتي  فلسطني  بشارع  مرورا 

مرددين األهازيج واألناشيد الوطنية. 
وعرّبت الجامهري عن فرحتها بهذه املناسبة، وحبها 
الخالد ودوره يف  النضايل  للحزب وتقديرها لسفره 

تبني قضايا الوطن والكادحني من أبناء الشعب.
القوات  من  دورية  رافقتها  التي  املسرية  وخالل 
األمنية، وزع الرفاق عىل املواطنني الحلوى والورد. 

الناصرية – طريق الشعب 
وسط أجواء بهيجة، أقامت منظمة الحزب الشيوعي 
العراقي يف قضاء الفجر مبحافظة ذي قار، حفال يف 

مناسبة الذكرى الـ 88 لتأسيس الحزب. 
وأصدقائهم،  الشيوعيني  من  جمع  الحفل  حرض 
من  االجتامعية  الوجوه  من  العديد  إىل  باإلضافة 
النشيد  إىل  باالستامع  الحفل  ابتدأ  القضاء.  أبناء 

لشهداء  إكراما  صمت  دقيقة  والوقوف  الوطني 
الحزب والحركة الوطنية وانتفاضة ترشين.

املناسبة، أعقبتها كلمة  الحزب يف  ألقيت كلمة  ثم 
باسم التيار الدميقراطي العراقي. 

أمجاد  عن  تعرب  شعرية  قراءات  الحفل  وتخللت 
الحزب ورفاقه املناضلني، فضال عن أهازيج تتغنى 

مبسرية الحزب النضالية.

الشيوعيون في النجف يحيون ذكرى الميالد الثامنة والثمانين

في الهندية احتفل الشيوعيون
بميالد حزب الفقراء والكادحين

حفل جماهيري في المثنى
إحياء لذكرى ميالد الحزب

احتفاء بعيد الحزب 

السيارات المزينة جابت شوارع بغداد

في قضاء الفجر 

الشيوعيون احتفوا بالعيد الـ 88

طاولة »طريق الشعب«
في الهندية

الهندية – طريق الشعب
تزامنا مع االحتفاالت بالذكرى الـ 88 مليالد الحزب الشيوعي العراقي، أٌقامت منظمة 
مركز  يف  إعالمية  طاولة  املايض،  األحد  كربالء،  مبحافظة   الهندية  قضاء  يف  الحزب 
القضاء.  ووزع كادر الطاولة عىل املواطنني، نسخا من “طريق الشعب” ومن التقرير 
مجلتي  من  أعداد  عن  فضال  للحزب،   11 الـ  الوطني  املؤمتر  عن  الصادر  السيايس 

“الثقافة الجديدة” و”الرشارة”. 
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 وباء كرورنا 
والوليمة الشيوعية *

حمدي العطار

اقامتها  الشيوعية اىل عام 2015، حيث متت  الوليمة  تاريخ  يرجع 
لتأسيس   81 العيد  اذار   31 كانت  املناسبة  بغداد،  يف  مرة  ألول 
 6 وملدة  سنويا  التقليد  هذا  وأستمر  العراقي،  الشيوعي  الحزب 
سنوات بواقع 4 سنوات يف بغداد وسنتان يف كربالء، الدعوة لهذه 
الوليمة الشيوعية، يحرضها من تبقى عىل قيد الحياة من املعتقلني 
بتهمة تشكيل حزب شيوعي يف الجيش عام 1980 اي بعد اعدام 
 31 عددهم  وكان  التهمة  بنفس  الشيوعيني  من  االوىل  الوجبة 
ايضا 31 معتقال، فهل كان هذا  بالضبط مثلام كان عددنا  شهيدا، 
العدد يعني لهم شيئا قد يذكرهم بعيد تأسيس الحزب الشيوعي 

31 اذار.
االن وباء كرورنا منع كل يشء وبالتايل تم الغاء الوليمة الشيوعية 
مستوى  عىل  مفاجأة  أكرب  شكل  الذي  كرورنا  وباء  العام،  لهذا 
العامل، وقد فشلت الدول العظمى يف مواجهة هذا الفايروس، بل 
ان الدول املتقدمة قد كان نصيبها من هذا الوباء اشد من الدول 
من  والتخلص  السالمة  للجميع  نتمنى  الثالث،  عامل  ودول  الفقرية 
الصحية  بالتوجيهات  االلتزام  خالل  من  القاتل  الوباء  هذا  آثار 

وعدم االجتامع او االختالط والتزام البقاء يف البيوت.
كنت يف كل سنة اكتب ذكرياتنا يف املعتقل بعد انتهاء االحتفالية، 
واليوم هو 31 اذار 2020 العيد 86 لتأسيس الحزب الشيوعي مير 
االحتفال  تخص  التي  باألموال  الحزب  تربع  وقد  احتفال  دون  من 
لرشاء سالت غذائية للعوائل املتعففة، وليس بالغريب عىل حزب 
الفقراء ان يبادر مثل هذه املبادرة، لكنني سوف اكتب عن بعض 

تلك الذكريات!
كانت فرتة التوقيف قبل التسفري اىل سجن رقم واحد )الرهيب( هي 
التي نطلق عليها احيانا  التوقيف  15 يوما، وغالبا ما يكون مكان 
)النظارة( وقد يعني النظر يف التهمة املوجهة اىل املحجوزين! ويف 
مرص يطلقون عليها )التخشيبة( يقولون ألن املساجني يكدسونهم 
صعوبة  يعني  فقد  التوقيف  أما  باملخازن!   الخشب  يكدس  كام 
فتح  كلام  الوقوف  بوضع  والبقاء  احيانا  الجلوس  حتى  او  النوم 
عليه  ينزل  جالسا  يبقى  موقوف  فأي  أحدهم،  ودخل  الباب 
بالعيص، كان صديقي محمود عيدان وكذلك كامل مجيد يضحكان 
اىل  ويتعرضان  االمنية  العنارص  أحد  يدخل  عندما  سبب  بدون 
الضحك!  مامرسة  عن  يتوقفان  ال  وهام  بالعيص،  الشديد  الرضب 
“نحسدكم  يل  يقولون  سياسيني  غري  او  مستقلون  جنود  معنا  كان 
مصدر  نعرف  ليتنا  املواقف،  هذه  مثل  يف  الساخرة  روحكم  عىل 
معنوياتكم العالية؟( اقوله لهم: إنه الفكر! يقولون: فقط، اجيب: 
نعم وباملامرسة نصل به اىل اليقني والثقة وهي من تجعلنا نتحمل 

ونضحك بأصعب الظروف!
خلف وحسن

عن  املبارش  املسؤول  كان  واحد،  رقم  سجن  اىل  نقلنا  تم  حينام 
القاووش عريف )حسن( كان أنسانا طيبا، تحس بأنه يخفي املودة 
وقد عارش  السلامن  نقرة  يخدم يف  كان  يقول  ذياب  نحونا، صالح 
الشيوعيني هناك وأثروا عليه! شعرنا بالراحة معه، عىل الرغم من 
معه  ميزح  حسن  ابو  وان  خاصة  زغري  وليد  عىل  قاسيا  كان  انه 
زغري  وليد  يضحك  بالصوندة عىل ظهره  فيرضبه  يغضب،  ويجعله 
وهو يتلقى الرضبات ويقول )العىص ملن عصا(، اما املسؤول االكرب 
علينا وعىل العريف حسن فكان رئيس عرفاء )خلف( هذا يصعب 
االتفاق معه فهو يحقد عىل كل البرش ويتعامل معنا بقسوة حتى 
او  الرحمة  قاموسه  يف  يوجد  ال  منه،  يخىش  كان  حسن  عريف 

االنسانية. العاطفة 
ارضاب السجناء

عندما بدأت الحرب العراقية االيرانية كنا نحن يف السجن وعندما 
علينا  يقفلون  الرشيد  معسكر  اىل  تصل  االيرانية  الطائرات  كانت 
من  بدال  قرارا  اتخذوا  الحرب   من  فرتة  بعد  ويهربون!  االبواب 
قسم  كان  بالسجن،  يضعونهم  اصبحوا  االيرانية   للتبعية  التسفري 
من هؤالء التبعية يف الخدمة العسكرية، لذلك جاؤوا بهم اىل سجن 
رقم واحد يف صاالت كبرية نستطيع ان نراهم، واصبح رئيس عرفاء 
خلف مسؤوال عنهم، خلصنا من رشه واصبح مؤذيا لهؤالء التبعية، 
يحمل  ونذالة،  بقسوة  معهم  يترصف  كيف  الشباك  من  نراه  كنا 
بالرضب من  البعض  ينهال عىل  الجنود  بيده عصا ومعه عدد من 
عليه وعىل  يتذمرون ويهجمون  او ذنب، مام جعلهم  دون سبب 
جنوده واعلنوا االرضاب، لكن مدير السجن )نقيب قيص وهو ابن 
بأن رئيس  السجناء واقنعهم  اخت سعدون غيدان( كان ذيك  مع 
النظام  باب  يف  وضعه  )لكنه  ويسجن  يعاقب  سوف  خلف  عرفاء 
تم  ايام  وبعد  الطعام  املساجني( وكرس ارضابهم عن  يراه  ال  حتى 
فرز قيادة االرضاب وتم ترحليهم اىل االستخبارات. ومل يعودوا ابدا.

الرئايس العفو 
يتأملون  العاديون  السجناء  العفو و  استخدم  كان صدام يكرث من 
العراقية – االيرانية ان يصدر عنهم عفو عام،  الحرب  اندالع  بعد 
باملحارم  والزنا  املخدرات  )جرائم  العفو  من  تستثنى  دامئا  طبعا 
عن  يتكلمون  السجن  غرفة  يف  معي  من  السياسيني(  والسجناء 
العفو وانا ذهبت  بتأماليت حول سجناء شيوعيني من مرص، هؤالء 
العهد  يف  الحكم  نظام  قلب  بتهمة  بالسجن  عليهم  الحكم  تم 
املليك، بعد ثورة الضباط االحرار 1952 اصدروا عفوا عن السجناء 
واوضحوا  تظلام،  قدموا  الشيوعيني، حينام  استثناء  وتم  السياسيني 
بإن الضباط االحرار وثورتهم هي من اسقط النظام املليك، فإذا كنا 
بنفس  معنا  وضباطه  النارص  عبد  يكون  ان  املفروض  من  مذنبني 
جدا  مضحكا  التظلم  عىل  الجواب  كان  مثلهم،  نخرج  او  التهمة! 
يكونوا  وال  اقتصاديون  هم  سياسيني  ليسوا  )الشيوعيون  قالوا 

سياسيني اال عندما يستلمون السلطة(!

* بمناسبة العيد 88 لتأسيس 
الحزب الشيوعي العراقي نعيد نشر هذا المقال

شيٌء من حديث الرفقة وما هو بتعقيب
والشيء بالشيء ُيذكر

ناصر حسين

الصادر   64 العدد  من  الثامنة  الصفحة  يف 
يوم الخميس املوافق 17 اذار 2022 نرشت 
لفته  السيد  بقلم  موضوعا  الشعب  طريق 
)بدايات  حول  وكان  الخزرجي  النبي  عبد 

الشيوعيني(. خاليا تنظيم 
عن  للكتابة  املبادرة  تثمني  يشء  كل  قبل 
هذا املوضوع التاريخي الهام، وقد حركت 
قراءيت للموضوع رشيط الذكريات مقرونة 

املالحظات: ببعض 
عام  فهد  الشهيد  يشكل  ان  قبل  اوال: 
يف  موظفا  كان  ويومها  البرصة  يف   1927
ضمت  والتي  ماركسية  حلقة  أول  امليناء 
الشهيد فهد وشقيقه داود سلامن  كال من 
العياش  حسن  و  زويد  وغايل  يوسف 
مشاركته  لدى   1931 عام  استشهد  الذي 
االجهزة  جابهتها  جامهريية  تظاهرة  يف 
الرصاص  باستخدام  املليك  للنظام  القمعية 
بغداد  يف  االوىل  حلقتان  تشكلت  الحي، 
وكان لولبها الراحل حسني الرحال واالخرى 

يف البرصة.
الحميد  عبد  شكلها  التي  البرصة  حلقة   
زكريا  عضويتها  يف  وضمت  الخطيب 
للحلقة  املكان  واخلت  حلت  دوكا  الياس 
بعد  فهد  الشهيد  شكلها  التي  املاركسية 
النظام  مع  التعاون  إىل  الخطيب  تحول 
املليك وأجهزته االمنية. أما جامعة حسني 
الفكر  لنرش  الجهود  فواصلوا  الرحال 

االشرتايك.
بادر  البرصة  حلقة  تشكيل  بعد  ثانيا: 
الشهيد فهد من خالل عالقة الصداقة التي 
كانت قامئة بينه وبني ابن الديوانية السيد 
باالسم  املعروف  االصفر  الكريم  عبد 
ايضا  امليناء  يف  موظفا  وكان  االصفر  كرم 
االجازات  يف  الديوانية  إىل  معه  ويصحبه 
الديوانية  يف  ماركسية  حلقة  أول  لتشكيل 
يعترب عمر  نفسه، وبهذا  العام 1927  ويف 
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة 
الشيوعي  الحزب  عمر  بنفس  الديوانية 
من  كال  حينها  يف  ضمت  وقد  العراقي 
الزهرة  عبد  االوتجي،  جهاد  االصغر،  كرم 

الريس، قوطي الريس، نداون الخزرجي.

ثالثا: عام 1929 غادر الشهيد فهد العمل 
يف  ليعمل  النارصية  إىل  وانتقل  امليناء  يف 
له  فتوفرت  االكرب،  شقيقه  ميتلكه  معمل 
ماركسية  حلقة  أول  لتشكيل  االمكانية 
حصل  أنه  كثريون  ويؤكد  النارصية،  يف 
الشخصية  من  كبريين  واسناد  دعم  عىل 
الجبار  عبد  السيد  البارزة  االجتامعية 

حسون الجار الله. 
أصدر  بالذات،  النارصية  ويف   ،1931 عام 
شيوعي  عامل  وبتوقيع  فهد  الشهيد 
املحلية  السلطات  عليه غضب  جرا  بيانني 

فاعتقل وقدم إىل القضاء. 
آنذاك مل يكن يوجد قانون ضد الشيوعية، 
واضطر  شيوعيته  عن  املحكمة  يف  فدافع 
القايض إىل غلق الدعوى وإطالق رساحه. 
رابعا: بعد إطالق رساحه انتقل إىل بغداد 
وأخذ عىل عاتقه السعي لتوحيد الحلقات 

املاركسية القامئة بكيان تنظيمي متميز.
الراحل حسن عباس الكربايس، يف مذكراته 
لدى  ومحفوظة  مخطوطة  تزال  ما  التي 
الكربايس  جعفر  باقر  العزيز  الدكتور 
انتقلت  حتى  عنها  البحث  تابع  الذي 
الدكتور  لدى  مؤمنة  كانت  ان  بعد  اليه 
فهد  الشهيد  بأن  يكتب  الداودي،  زهدي 
تحقق  الذي  للتوحيد  السعي  لولب  كان 
الذي عقد  عام 1934 من خالل االجتامع 
يف خان قديم يف باب الشيخ ضم كال من 
يوسف  سلامن  يوسف  الشهيد  املؤسسني 
مهدي  حسن،  قاسم  فليح،  عاصم  فهد، 
هاشم، وموىس حبيب، حيث تقرر تشكيل 
حزب ماركيس اطلقوا عليه يف حينه تسمية 
واالستثامر(  االستعامر  مكافحة  لجنة   (
ولكون عاصم فليح قد عاد من الدراسة يف 
املدرسة الحزبية يف موسكو وكون الشهيد 
للدراسة  موسكو  إىل  للسفر  يتهيأ  فهد 
عاصم  يكون  ان  عىل  اتفق  فقد  الحزبية 

فليح هو سكرتري الحزب. 
خامسا: بعد مرور عام واحد عىل تشكيل 
واالستثامر،  االستعامر  مكافحة  لجنة 
تغيري  القيادية  للهيئة  اجتامع  يف  تقرر 
الشيوعي  )الحزب  ليصبح  الحزب  اسم 
جريدة  أول  يصدر  أخذ  الذي  العراقي( 
)كفاح  االسم  حملت  والتي  له  مركزية 

الشعب(.
سادسا: أواخر عام 1936 إثر انقالب بكر 
كان  التي  تعهداته  عن  وتراجعه  صدقي 
الوطنية،  القوى  بعض  امام  بها  قطع  قد 
ضد  ظاملة  حملة  القمعية  االجهزة  شنت 
تنظيامت الحزب وعندما عاد الشهيد فهد 
من موسكو اواخر عام 1937 استعان مبا 
وخصوصا  الحزبية  التنظيامت  من  تبقى 
عبد  يقودها  كان  التي  الطالبية  املنظمة 
الحزب  بناء  إلعادة  القريني  مسعود  الله 
كفاح  عن  بديال  الرشارة  جريدة  فأصدر 
الصدور وكافح  التي توقفت عن  الشعب 
بعناد ضد االنتهازية والوصولية والتكتلية 
واالنشقاقية وأصدر مؤلفه الشهري )حزب 

شيوعي ال اشرتاكية دميقراطية(.
ومن أجل سحب البساط من تحت اقدام 
تلك الفرق وملعالجة نقص يف حياة الحزب 
الكونفرنس  لعقد  العدة  أعد  الداخلية 
 1944 آذار  يف  عقد  الذي  للحزب  االول 
باب  يف  شكر  عيل  النقايب  العامل  دار  يف 
مهمة  أبرز  وكانت  بغداد  يف  الشيخ 
)امليثاق  مسودة  اقرار  الكونفرنس  أداها 
الوطني( للحزب التي أعدها الشهيد فهد. 
من  رفيقا  عرش  تسعة  حرضه  الكونفرنس 

مختلفة:  منظامت 
1. الشهيد فهد 

2. داود سلامن يوسف 
3. الشهيد حسني محمد الشبيبي

4. عيل محمد الشبيبي 
5. الشهيد زيك محمد بسيم 

6.  مرتىض فرج الله
7. مال رشيف عثامن 

8.  مالك سيف 
9. احمد عباس عبد متر

10. حميد مجيد دبه 
11. حسني طه 

12. محمد عيل الزرفة
13. موىس محمد نور 

14. عبد الوهاب عبد الرزاق 
15.  سامي نادر

16. ظافر صالح دوكا 
17. اسطيفان سرتا كيان 
18.  كريكور برتوسيان

حرض  الذي  صديق  ابراهيم  حسقيل   .19
بديال عن شقيقه يهودا ابراهيم صديق

الرفيقة  للحزب  املركزية  اللجنة  اما عضوة 
أمينة الرحال فلم تحرض ألسباب أمنية.

 1945 آذار  يف  أي  فقط  واحد  عام  وبعد 
عقد املؤمتر الوطني األول وقد عقد يف دار 
وقد  الصالحية  يف  صديق  ابراهيم  يهودا 
الكونفرنس  مندويب  إىل  باإلضافة  حرضه 
منظامت  من  آخرين  رفاق  تسعة  االول 
حزبية مختلفة، وقد أطلقت يف حينه عىل 
املؤمتر تسمية )املؤمتر التنظيمي( إذ كانت 
أبرز مهمة فيه هي مناقشة واقرار مسودة 
من  اعدت  التي  للحزب  الداخيل  النظام 

قبل الشهيد فهد. 
وبذلك استكملت مستلزمات بناء الحزب: 
علمية.  بنظرية  يسرتشد  ثوري  كحزب 
امور  عن  املالحظات  بعض  هناك  بقيت 
وردت تحتاج إىل التدقيق والتصحيح فيها: 
كانت  التي  الزوراء  جريدة  ان  ورد   .1
الوايل  عليا  ويرشف  بغداد  يف  تصدر 
مدحت باشا نرشت عام 1869 ويف العدد 
144 خربا عن اندالع كومونة باريس. هذا 
ان  اذ  الدقة  تعوزه  التاريخي  التحديد 
كومونة باريس اندلعت عام 1871 وليس 
الرجوع  الخصوص ميكن  عام 1869 وبهذا 
)الحرب  املعنون  ماركس  كارل  مؤلف  إىل 

االهلية يف فرنسا(. 
وبطرس  فهد  الشهيد  بني  العالقة  حول   .2
موجودة  كانت  هي  النارصية  يف  فاسييل 
واألحاديث،  املشاورات  بينهام  وتدور 
معلومات  مصدر  هي  تكن  مل  ولكنها 
الشهيد فهد التنظيمية كام يوحي ما ذكر. 
فهناك مصادر كثرية، ومنها مثال ان الشهيد 
بعض  إىل  سافر   1934 عام  قبل  فهد 
انتدبته  صحفية  مهمة  يف  العربية  البلدان 
متت  هناك  البغدادية  الصحف  احدى  لها 
الرفيق  مع  التقى  وقد  كثرية،  لقاءات  له 
كام  الفلسطيني  الشيوعي  الحزب  سكرتري 

هو معروف. 
شكرا للسيد لفتة الخزرجي

شكرا طريق الشعب
والمجد للذكرى الثامنة والثمانين 
لتأسيس حزبنا الشيوعي العراقي.

ناظم السماوي

أمتنه املنصه اتصري شاعر
توگف إو ننعيك

وامتنه يجي “قرص النهايه” للحزب
يعتذر ويعزيك

وأمتنه األماين السافرات وياك
تصبحك باملحبه وتگعد امتسيك
وأمتنه املطر خطار بات اوياك

أُميه من الزالل من العطش يرويك
وأمتنه العطر أحله الچفايف إيصري

وعله اخدودك مير بوسات ويراضيك
يا بستان حب.. وشجر من ليمون

لو تفاح لو رمان لو زيتون
ويا أحله القصايد من مير طاريك
يا شباچ غبشه او طني هاي الگاع

تدري إشگد صربنه إشگد
صربنه اعليك

جرح واگف إبليله وينزف إمن سنني
فارش عينه الك عالدرب ويتانيك
ومن خويف رصت ناطور عالبيبان

أخاف البوب تنسد وآنه جيت اتنيك
يا ريحة أهلنه وثوب من وجدان

يا طيبة نجابه ابيا كرت نلگيك
ويا مهرة شمس مر بينه وكت اغروب

ألن رسب الفخايت رايد ايوصيك
يگلك.. فك شبابيچ العشگ للجايي

نفرشلك جنحنه افراش ونغطييك
وأمللك نهر بچفويف واگلك هاك

النهر وچفويف إلك إرشب ملن يكفيك
فكرك خاف منه النذل والجالد

جسد صفوط.. بس فكر الرشف لليوم
عايش بيك

سالم آنه اجيت أرثيك
ال عفواً.. اجيت ابچيك

لگيت النخل كاتبلك قصايد
گبل ما أرثيك لو ابچيك

رسالة الى الشهيد سالم عادل
رائد االسدي

خايف اگولن حزب
 والناس تفهم غلط وتحطك وياهم
الناس حقهم ترة احزاب ما تنحسب

الصبح اسس حزب باليل باكاهم
خايف اكولن حزب بس ال ابد ما خاف

فريت بيك الوطن 
 وسئلت يامة سئلت

كالويل هذا الحزب ما يلم بس ارشاف
رايد تشوف الوطن 

بس تفك باب املقر كل الوطن ينشاف
يالرباد عىل الگلب يالبمحبة تفور

ادريك تطحن صرب مثل الرحي ادور
دست عىل جرحك شهم

ما بينت مكسور
من شفت صار الوطن

خشبة بحلگ تنور
تحولت گرصة خبز 

ما منت بالزاغور
ومن طشت التفرقة
وكلمن ظهر معدنة
وتكشف املستور 

والدنية صارت محك
والرگبة عالساطور
طرية سالم وطرت

وبعايل صوتك صحت 
حزب اليلم الوطن شيسوي بالشاجور
دورت بيك شكرث ماشفت مثلك حزب

راحتك عشگ الشعب  طامع ملن تحب
باقي عله طيبة گبل غري انته ماي وشلب

اي يبو عمر الحلو كل عام ونت ولد
شام طال بيك العمر باقي عله طولك وتد

تاريخ هذا الشعب مبوقف نظالك خلد
خايف اكولن حزب والناس نفهم غلط

 وتحسبك وياهم
جا هو وين الغلط

يال انت كلش حلو 
والناس تعرف منو

اصغر مرشح حزب صدكني يسواهم

خايف اگولن حزب

ألقيت القصيدتان يف االحتفال املركزي يف ذكرى التأسيس أمس االول يف بغداد 
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وجدانيات...

في ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي العراقي
موسى فرج

النواب  ملجلس  رسمية  زيارة  يف  كنت   2007 عام  يف 
الجزائري  مفيد  العزيز  صديقي  صافت  دخويل  واثناء 
القاعة  باتجاه  املجلس  قاعات  احدى  من  خارجاً 
الرئيسية فلحقت به وتأبطته من خلف وعندما التفت 
اىل  تذهب  ال  القاعة  اىل  تدخل  عندما  له:  قلت  إيلَّ 
مكان جلوسك املخصص مبارشة بل اتجه قبل ذلك اىل 
املجلس، وقف خلف كريس محمود  الرئاسة يف  منصة 
يف  ينتظمون  أمامك  وهم  الجالسني  قبالة  املشهداين 
 ... كتله  أو  اىل حزب  تنتمي  مجموعات كل مجموعة 
واألقل  بغياً  األقل  الفئة  هي  مجموعتكم  أن  ستجد 
فسادا...ويف مساء نفس اليوم كنت يف لقاء مع احدى 
الفضائيات وقلت إين وبحكم عميل يف مكافحة الفساد 
شغلوا  الذين  بأحد  يتعلق  فساد  ملف  اصادف  مل 
منصباً يف الحكومة من الشيوعيني أو أصدقائهم، وقد 
كررت مقولتي تلك يف وسائل االعالم ورمبا لعبت دوراً 

العراقيني  الشيوعيني  عند  الصفة  هذه  اىل  االنتباه  يف 
األيادي  "أصحاب  مقولة  يف  أساساً  وتشكل  ليتبنوها 
أقول  ال  لكني  بها الحقاً،  يعرفون  باتوا  التي  البيضاء" 
نفس  ويف  ذماً  ليست  وهذه  الشيوعيني  مبالئكية 
من  أكرث  مامألتهم  دامئا  عليهم  أأخذ  كنت  الوقت 
مذبحة  يف  دوره  رغم  الطالباين  جالل  للراحل  اللزوم 

بشتاشان...
املعروف  النجفي  الشاعر  أن  سمعت   1973 عام  *يف 
عبد األمري الحصريي وقف عىل منصة اتحاد األدباء يف 
سياسياً  انتهيت  قد  كنت  إن  محتداً:  وقال  مثالً  بغداد 
السلطة  متكن  اىل  منه  اشارة  يف  وطنياً...  انته  مل  فإين 

البعثية من تحييده تنظيمياً... القمعية 
"ويكيبيديا- لـ  وطبقاً  واليمني  اليسار  مصطلح   *

جلوس  أماكن  اىل  تسميته  تعود  الحرة"  املوسوعة 
 1789 عام  الفرنسية  الثورة  فرتة  يف  الربملان  أعضاء 
حيث كان يجلس يف الجانب األمين املؤيدون للملكية 
ممثلو  يجلس  كان  حني  يف  الدين  ورجال  واإلقطاع 

ليس  اليسار..."طبعاً  عىل  الشعب  او  العامة  الطبقة 
منهام  كل  متبنيات  صنع  الذي  هو  الجلوس  موضع 
إمنا املتبنيات هي األصل يف ذلك االستقطاب" فاليمني 
اليمني  الشعب.  بسلطة  يقول  واليسار  للملكية  موال 
بوجوب  ويتمسك  البرش  بني  الطبقي  بالتفاوت  يؤمن 
ذلك  تؤيد  األديان  ان  ويقول  وفقراء  اغنياء  وجود 
أو  اإلثنية  املجموعة  لدعم  الدولة  سلطة  ويستخدم 
من  النقيض  اليسار عىل  أن  املهيمنة، يف حني  الدينية 
التفاوت  وتقليل  االجتامعية  العدالة  يتبنى  فهو  ذلك 
الطبقي  ويدعم العلامنية "فصل الدين عن السياسة"، 
اليسار  يرص  بينام  النتيجة  عىل  سياسته  تقوم  واليمني 
عىل إتباع الوسائل العادلة لتحقيق الغايات العادلة...

أما  واليمني  لليسار  بالنسبة  العام  املستوى  *هذا عىل 
عىل املستوى الفردي: فاليميني متعال متعصب منغلق 
استغاليل نفعي فاسد ...واليساري غري ذلك باملرة فهو 
بالثقافة  ومغرم  الحياة  ويحب  الجامل  يعشق  صحيح 
مجبول  ...لكنه  املزّه  يتعاطى  واحياناً  املرأه  ويعشق 

السلطان  من  بالضد  فهو  ومميزه  مهمه  سجايا  عىل 
وانساين وخصاله  وطني  وهو  الخط  الجائر عىل طول 
ألنه  ليس  واالستغالل  الفساد  من  متاماً  النقيض  عىل 
منتسب اىل اليسار ولكن ألن اليساري الحقيقي طابع 
اإلباء يتلبسه من قمة رأسه اىل أخمص قدميه واإلباء 
الدناءة  عن  عفيفاً  املرء  من  يجعل  الحال  بطبيعة 

فالعفة كام يقول اإلمام عيل صفة النزيهني...
مثل  معمامً  عراقياً  دفعت  والسجايا  الخصال  هذه 
بتأييد  اياه  متهمني  عىل  يرد  ألن  التمن  أبو  جعفر 
لرتفيه  تسعى  الشيوعية  كانت  "إذا  قائالً:  الشيوعية 
بشكل  املجتمع  وتنظيم  املحتاج  ومساعدة  الفقري 

مفيد أؤيدها، وهذه هي شيوعيتي"...
اصطفافه  حد  عند  تقف  مل  التمن  ابو  سجايا  وطبعاً 
الطائفية  ملقت  حياً  مثاالً  كان  بل  شعبه  فقراء  مع 
ذلك  اىل  أشار  بطاطو  ان حنا  الديني حتى  والتعصب 
قائالً: "يعود إليه الفضل يف املقام األول، فضل الجمع 
بني الشيعة والسنة عند ذلك املفصل التاريخي "ثورة 

العرشين"، وطبعاً مل تكن سجايا جعفر يف هذا الجانب 
بل  فقط  املذهبية  الطائفية  رفض  قضية  يف  تنحرص 
الدينية أيضاً فكان يف مقدمة من يذهبون اىل الكنائس 

يقدمون التهاين إلخوانهم املسيحيني يف أعيادهم ... 
ونزيه  وطني  أنا  فإذن  يساري  أنا  يل  تقل  ال  فإذن 
وأرفض الظلم والفقر واستغالل االنسان وأحب املرأة 
سلوكك  أرين  املزه...بل  وأحياناً  والجامل  والثقافة 
وتلك  كانت متامهية  فإن  الفكرية  اليومي ومتبنياتك 
السجايا كنت يسارياً حقاً -وأنا وبتواضع شديد يساري 
تبني  وبوعي عىل  مرّصٌ  أنا هكذا  ورمبا  أريد  قح ألين 
غري  أو  شيوعياً  أكون  أن  أما  السجايا-  تلك  وتقمص 
حمراء  شارة  أو  لسان  لقلقة  ليست  فشيوعيتي  ذلك 
التمن  أبو  جعفر  شيوعية  مثل  هي  إمنا  الصدر  عىل 

وعبد األمري الحصريي...
تلك  لحاميل  دامئه  ومحبه  وأبداً  دوماً  لليسار  مجداً 
ذكرى  مبناسبة  الشيوعني  من  والخصال  السجايا 

تأسيس حزبهم ...

ماذا تعلمنا من الحزب الشيوعي العراقي؟      
سالم حربه

 ،1972 عام  العراقي  الشيوعي  للحزب  انتميت 
كان ايب شيوعيا تعرف عىل أفكار الحزب يف سجن 
الكوت، مل يقرأ كتب ماركس وانجلز ولينني ولكنه 
تعرف يف السجن عىل رجال فكر وادباء شيوعيني 
بأفكار  يُفنت  ان  قبل  معهم،  مسجونا  كان  حني 
وتواضعهم  املناضلني  هؤالء  بسلوك  فنت  الحزب 
بشؤون  يتكلمون  وهم  احاديثهم  وجامل 
وامور  وأدب  واقتصاد  سياسة  املختلفة  الحياة 
اجتامعية، عاش ومات وهو مؤمن بهذه الفكرة 
التي سحرته رغم أنه خريج مدارس املاليل التي 
والكتابة،  القراءة  أصول  بسيط  بشكل  علمته 
الثالثة  يف  وأنا  االفكار  هذه  عىل  أنا  تعرفت 

عرش من عمري يف ستينات القرن املايض  حيث 
لبيع  علوته  يف  الحزبية  املناشري  أيب  تصل  كانت 
الحبوب، كنت أنا من يقرأها له فعرفت كلامت 
والنضال  والشيوعية  واالشرتاكية  الربوليتاريا 
والرجعية  الوطني  التحرر  وحركات  الوطني 
تعج  التي  املصطلحات  من  والكثري  واليسارية 
بها منشوراتهم وادبياتهم. يف عام 1972 انتميت 
اىل اتحاد الشبيبة بتشجيع من أيب وحني دخلت 
االشرتاكية  باالفكار  معبأ  1973كنت  عام  الكلية 
الجبهة  أعلنت  وحني  الطلبة  اتحاد  يف  فعملت 
الوطنية يف العام نفسه كنت من قادة الحزب يف 
املسؤول  وكان  شالل  الحزيب  إسمي  كان  الكلية. 
تحصيل  لديه  ليس  عامل  بغداد  يف  خليتنا  عن 
اكرث  سمع  أو  أر  مل  اآلن،  ولغاية  لكني،  علمي 

يصوغ  وهو  أتأمله  كنت  منه  وفصاحة  لباقة 
اللؤلؤ فسألته من أين  جمله فتخرج عقودا من 
لك هذه القدرة وهذا األفق السيايس الكبري رغم 
أنك مل تنل عىل شهادة دراسية عالية او جامعية، 
الثقافة  ان  لك  قال  من   ( يل  وقال  بقوة  ضحك 
اجمعها  الثقافة  الجامعية،  بالدراسة  حرصا 
السمر  الوجوه  تعابري  ومن  الشارع  حركة  يف 
للمتعبني والكادحني وما التقطه من افواه الناس 
ومعاناتهم وتبقى منافذ الحياة الثقافية، الكتاب 
املرسح،  القصص،  الرواية،  الشعري،  الفكري، 
الطبيعة  يف  الدائم  السفر  التشكيل،  املوسيقى، 
وجامله،  الوجود  ببهاء  واملخيلة  العينني  وتلوين 
بالنسبة يل  املاركسية وهي  اياه  ما علمتني  هذا 
جعل  حني  ماركس  رسمه  وطريق  حياة  منهج 
قال،  نرباس حني  والثقافة  وكينونة  للحياة معنى 
الثقافة وسيلة المتالك العامل، وأنا أشعر اآلن بأين 
اىل  بثقة  دامئا  أميض  ألين  العامل  يف  رجل  اغنى 
امام..( هذا جزء من حديث مسؤويل الحزيب الذي 
للعقل  الحقيقي  الغذاء  فتح مداريك ودلني عىل 
اال وهي الثقافة، كنا نتأبط الكتب الثقافية منذ 
العرف  هذا  زال  وما  عاما  خمسني  قبل  شبابنا 
كبرية  متعة  أجد  اذ  هذا  يومنا  حتى  يالزمني 
اتأبط كتابا فأشعر باألمان وهو يذود عني  حني 
ومتفردا  محصنا  مني  ويجعل  واالخطار  املهالك 
بني أبناء قومي. تعلمت من عامل شيوعي فقري، 
املايض، إن  القرن  البعثيون يف سبعينيات  إغتاله 
يفّ  زرع  فقد  غوره،  يسرب  ال  شاسع  بحر  الثقافة 
صديقي  خالل  من  عليه  تعرفت  الشك،  مبدأ 
الثامنة عرش من العمر،  فرعون ونحن شابان يف 
مدينة  يف  بسيط  مقهى  يف  عرص  كل  نلتقي  كنا 
وذا  وشاعرا  موسوعيا  العامل  هذا  كان  الحلة، 
ذاكرة غريبة قادرة عىل حفظ االسامء واالحداث 
 ( كتاب  يناقش  كان  ان  مرة  وصادف  واالشعار 
بنديل  الفكرية يف االسالم ملؤلفه  الحركات  تاريخ 
يف  املهمة  املعلومات  احدى  وذكر   ) جوزي 
الكتاب ما دفعني أن اعارضه ألن ما سمعته منه 
هامش  يف  املعلومة  هذه  تجد  فقال  كياين  زلزل 
هذا  وجدت  ان  وصادف  رقمها،  يل  ذكر  صفحة 
املكتبات  شارع  يف  قصرية،  فرتة  بعد  الكتاب، 
رقم  حتى  ذكره  ما  ان  عندها  أيقنت  الحلة  يف 
الصفحة كان دقيقا، فقرأت الكتاب بتأن فعلمت 
عندها أن ال هناك حقيقة مطلقة يف الكون وإن 
وحتى  يشغلني،  ما  كان  املعرفة.  مفتاح  الشك 
الثقافة  مفردة  الن  مثقفا  اكون  ان  هذا،  يومنا 
يل  تشري  وحني  لها  محددا  تعريفا  وال  شمولية 
حققت  قد  أكون  قد  عندها  مثقف  بأين  الناس 
ما  وهذا  العامل   اغنياء  أغنى  وسأكون  حلمي 
هذا  يف  وأنا  نفيس  نسيت  بحيث  عليه  درجت 
البحر املتالطم من الكتب والكلامت، شعرت بأن 
يل رصيدا بدأ يرتاكم يف الثقافة ومل أنتبه لوضعي 
االقتصادي بل وضعت ما أملك من مال بيد من 
الثقافة  يُؤمتن ألين كنت منشغال بقطاف مثار  ال 

حقيقية  ثقافة  ال  ان  ليقيني  الشهية،  الناضجة 
ال  املعروفني  العامل  مثقفي  وكل  املاركسية  خارج 
بد أن نهلوا يوما ما من هذا النبع الرث، وقد تهت 
وأنقطعت عام حويل ألجد نفيس ضحية وتحقق 
يب املثل الشعبي القائل املال السايب يعلم عىل 
بداية  ويف  الشيوعي  الحزب  علمني  الرسقة. 
حيايت الحزبية يف السبعينات، ان أكون وطنيا وال 
وعصامي  نظيفة  ويدي  الوطن  من  أقدس  يشء 
ليس  وهذا  العام  واملال  املغانم  من  أتقرب  ال 
ادعاًء بل إن هذه االخالقيات والسلوكيات تزرع 
واملؤمن  للحزب  املنتمي  خاليا  جينات  يف  أبديا 
وادعو  للحياة  محبا  وأكون  الفلسفية  بنظريته 
للعدالة والعيش الكريم للجميع ونبذ االستغالل 
اكون،  مكان  أي  يف  املجتمع،  يف  والطبقية 

وامور  للقانون  وأمتثل  وأقدسها  املرأة  واحرتم 
للشيوعي،  الناس  نظرة  أن  بحيث  اخرى  كثرية 
األكرث  واملثايل،  املثقف  هو  واالعداء،  االصدقاء 
والداعي،  للعنف  والكاره  والحامل  الالزم،  من 
واملحبة،  املشرتك  والعيش  للسالم  االبد،  اىل 
منذ  الحزب،  صفوف  خارج  ألين  خجل  أنا  حقا 
كان  ستالني  ولكن  خاصة  لظروف  عقود،  ثالثة 
من  لخجلت  أكن شيوعيا  مل  )لو  قال  محقا حني 
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  اىل  تحية   ) نفيس 
والفالحني  العامل  حزب  والثامنني  الثامن  عيده 
مسريته  لشهداء  االبدي  والخلود  الكادحني،  وكل 
اآلخرين  علمت  التي  الناصعة  الطويلة  النضالية 
املصالح  من  الخالية  النظيفة  السياسة  أصول 

الشخصية والحزبية..دمتم سادة الوطن..

اتساءل بصدق
سلوى زكو

 مالذي يخيف االنظمة املتعاقبة يف العراق من الشيوعيني ؟
 انهم ال يحملون افكارا ونوايا انقالبية

وال ماال يشرتون به ذمة من يبيع 
وال ميليشيا تقتل وتختطف وتهدد،

 كام انهم ال يفرضون آراءهم وقيمهم عىل االخرين
 وال سلطة لديهم سوى محبة الناس وتعاطفها معهم ومع تاريخم الناصع .. هو الفكر اذن الذي 

يخيفهم
 وهذه مسألة ال حل لها

 
َ

حين التقيتك
طارق اإلبرسيم 

حني التقيتك يوما قبل أربعني ونيف شعرت آنذاك أىن أبدأ من جديد
كأين أدشن الحياة ألول مرة وأشعر بأن أشعة الشمس تغمر ظالم روحي التي 

استوعبت رسيعا نظرية املعرفة التي تتبناها وتكتبها يف املناشري التي تبرش بأحالمك ونواياك البيضاء اليافعة.
تعلمت عىل يدك أبجدية السياسة وارسار الفكر والطالسم، رست معك يف الدروب ابحث عن الحقيقة مثل 

ديوجني. ومثل طفل كنت أردد اسمك ومقوالتك التي تشبعت بها خاليا روحي.
ان  الرسية  واالمكنة  الدروب  أسري يف  وأنا  أتصور  كنت  املجهول،  الخوف من  ومتعة  الرفقة  تذوقت عذوبة 
العيون ترصدين وان البعض يحسدين والبعض اآلخر يؤنبني وفيام بني مخاوف األهل وتأنيب بعض الصحاب 
ويف  والغموض  الحريى  والتساؤالت  باألنوار  عقيل  ومألت  حبا  شغفتني  بانك  شعرت  اآلخر  البعض  وانبهار 
والقلق  الدوار  حيث  متامسكني  غري  غرباء  الشواطئ  عىل  والقتنا  الرياح  بنا  عصفت  اخرى  الحقة  ظروف 

والرتدد.
من  سلسلة  بعد  أخريا  لنا  عدت  قد  وها  حارضا،  خافقي  يف  تزل  وملا  الظروف  تلك  يف  غادرتك  عني  ورغام 
االهوال صابرا معاىف نوعا متفائال تسري وئيدا تبرش بتعاليمك القدمية التي كنت تكتبها عىل الجدران يف االزقة 
بجوار األعني التعبى والصدور املغلقة عىل الهواجس والظنون، لست بعيدا عنك أنت األقرب إىل الروح وإىل 
شغاف القلب، لكني أحس بلوعة البعد النسبي عنك، أمتنى لك أن تحقق كل ما جاء يف مدوناتك ووصاياك 
املعتقة  الحزينة  االغاين  لعيدك مذاق  االعز،  الصديق  أيها  الواجهة، كن بخري  إىل  التي عادت  القدمية  العرش 

وليوم مولدك فرحة األنهار واألشجار والصبابات األوىل، كن بخري صديق العمر.
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سلطت الضوء على بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

العفو الدولية: إجراءات مواجهة كورونا ذريعة للتضييق على الحريات 
حول العالمش

جميع شحنات الغاز بالروبل 

روسيا تسعى لنظام مالي عالمي جديد
متابعة – طريق الشعب

اليورو  عن  للتخيل  العملية  الخطوات  موسكو  تبدأ 
والدوالر األمرييك كعملة لتسديد فواتري الغاز. ويف هذا 
دميرتي  الرويس  الرئيس  باسم  املتحدث  قال  السياق 
يطور  املركزي  “البنك  إن  الفائت،  األربعاء  بيسكوف، 
تكاليف  لدفع  موعًدا  الخميس  ألغى  وقد  اآللية”، 
الرئيس  أعلن  التايل  اليوم  ويف  بالروبل.  الغاز  إمدادات 
فالدميري بوتني، انه يتعني عىل “الدول غري الصديقة” دفع 
تكاليف إمدادات الغاز بالروبل اعتبارا من يوم الجمعة 
1 نيسان. وأضاف، أنه وقع مرسوًما خاصا بذلك، “نحن 
نقدم لرشكائنا من هذه البلدان مخططا مفهوما وشفافا. 
من أجل الحصول عىل الغاز الطبيعي من روسيا، يجب 
عليهم فتح حسابات بالروبل يف البنوك الروسية. ويجب 

تسديد امثان شحنات الغاز من خالل هذه الحسابات”.
يتأثر  ال  الذي  غازبروم،  بنك  اسم  املرسوم  وحدد 
املصدر  الغاز  حسابات  لتنظيم  الغربية،  بالعقوبات 
تبادل  سعر  الرويس  املركزي  البنك  وسيحدد  أملانيا.  إىل 

العمالت بالروبل.

وقال بوتني: “إذا مل يتم التسديد، فإننا نعترب ذلك تقصريًا 
املرتتبة عىل ذلك”. “ال  العواقب  املشرتين مع كل  من 
أحد يبيعنا أي يشء مجانًا. ولن نتعامل مبنطق الصدقة 

أيًضا، وهذا يعني أنه سيتم إنهاء العقود الحالية”.
أو  اليورو  من  التسديد  عمليات  تحويل  بوتني  وبرر 
النقد  احتياطيات  أن  “حقيقة  بـ  روبل  إىل  الدوالر 
األجنبي لبنك روسيا قد جمدت من قبل الدول األعضاء 
يف االتحاد األورويب يف انتهاك لقواعد القانون الدويل”. 
روسيا  سيادة  لتحقيق  بأنه خطوة  القرار  ووصف هذا 

املالية.

المانيا ستواصل الدفع باليورو
وناقش بوتني يف اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اإليطايل 
ويف  شولتز.  أوالف  األملاين  واملستشار  دراغي،  ماريو 
حديثه مع األخري، قال إن التحول إىل الروبل “ال ينبغي 
األوروبيني.  للزبائن  أسوأ”  تعاقد  إىل رشوط  يؤدي  أن 
وينص املرسوم أيًضا عىل إعفائهم من رسوم اإلجراءات 
يبقي خياراته  الكرملني  فإن  وبالتايل  ذلك.  املرتتبة عىل 

مفتوحة.
أملانيا  أن  شولتز  أوالف  املستشار  أكد  االتصال،  بعد 
ستواصل دفع تكاليف إمدادات الغاز من روسيا باليورو 
ومل  العقود.  يف  عليه  املنصوص  النحو  عىل  الدوالر،  أو 
يوافق شولتز عىل اإلجراء الرويس، لكنه طلب معلومات 

مكتوبة بشأنه.
وقال متحدث باسم رشكة غازبروم: “مير الغاز الرويس 
ملتطلبات  وفًقا  منتظم،  بشكل  أوكرانيا  أرايض  عرب 
املستهلكني األوروبيني. يف 30 اذار، سلمنا 109.5 مليون 
الغاز”، مام يؤكد حقيقة غريبة: حتى  مرت مكعب من 
عبور  رسوم  أوكرانيا  تتلقى  العسكري،  الغزو  يف خضم 
تعترب  ألوكرانيا،  وبالنسبة  اراضيها.  عرب  الرويس  الغاز 
هذه الرسوم مصدًرا مهاًم للدخل. يف عام 2021، دخل 
قرابة 1.3 مليار دوالر من عائدات عبور الغاز الطبيعي 

إىل الخزانة األوكرانية.
كل  من  جزء  سوى  ليس  الغاز  فإن  لروسيا،  بالنسبة 
البنك  من  الزراعيني  املنتجني  جمعية  طلبت  متنوع. 
الرئيسيني  الرشكاء  بعض  قيام  لضامن  التدخل  املركزي 

مثل مرص وإيران وتركيا واململكة العربية 
بالروبل.  فواتريها  بتسديد  السعودية 
دوًرا  الروسية  الحبوب  وتلعب صادرات 
للعديد  الداخيل  االستقرار  يف  حاساًم 
منذ  ولكن  األوسط،  الرشق  دول  من 
واجهت  أوكرانيا  عىل  الحرب  بداية 
عقبتني أساسيتني: األوىل تتعلق بصعوبة 
والثانية  واليورو.  بالدوالر  التحويل 
امليناء  يف  الدفع  يجري  لوجستية، حيث 
وصول البضاعة، وبالتايل ميكن ان تكون 

معرضة لخطر املصادرة.
الدوما،  مجلس  رئيس  طرح  وقد 
بالفعل  القضية  فولودين،  فياتشيسالف 

يوم  وكتب  الربملان.  أعامل  جدول  عىل 
األربعاء “ال يعترب النواب قرار بوتني بشأن 
يعدون  بل  فقط،  صحيًحا  الغاز  قضية 

مناسًبا  أمًرا  الروبل  تباع  التي  صادرات  قامئة  توسيع 
أيضا”.

إن القضية، بالنسبة لروسيا تتعلق مبا هو أكرث من العملة: 
أدىل الرئيس الرويس السابق دميرتي ميدفيديف، وهو 
الشخصية الثانية يف مجلس األمن الرويس، بترصيحات 
قد  “منطق جديد”  األربعاء حول  يوم  لالهتامم  مثرية 

ينشأ يف التجارة العاملية.
وقال ميدفيديف، ان “الثقة يف احتياطي العملة تتبدد 
املحلية  العمالت  “عرص  وان  الصباح”،  ضباب  مثل 

مقبل، وال يهم إذا كانت بعض البلدان تريد ذلك أم ال. 
مايل  نظام  عىل  التفاوض  سيتعني  العاجل  القريب  ويف 
ذات  للبلدان  األخرية  الكلمة  وستعطى  جديد.  عاملي 
االقتصادات القوية واملتقدمة، والتمويل العام الحيوي، 

والنظام النقدي املوثوق به”.
املتبادل  التسديد  ان روسيا تعتمد  التذكري  املفيد  ومن 
بالعملة الوطنية مع بلدان أخرى أهمها الهند وإيران، 
وهذه وسيلة فعالة لكرس العقوبات الغربية عىل روسيا، 
االجتياح  بعد  مهمة  قطاعات  وشملت  توسعت  التي 

الرويس ألوكرانيا.

متابعةـ  طريق الشعب 
أكد تقرير سنوي صادر عن منظمة العفو الدولية، 
اتخذت  إفريقية،  االوسط وشامل  الرشق  بلدان  أن 
إجراءات يف مواجهة وباء كورونا ساهمت يف زيادة 
الحريات  عىل  وضّيقت  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 
قد  كانت  احتجاجية  حركات  استمرارية  وكرست 
انطلقت قبل انتشار الفايروس، فيام بنّي أن حكومات 
من  زادت  قوانني  مجموعة  رشعت  البلدان  هذه 

التضييق عىل الحريات واعتقال املعارضني. 

تضييق على الحريات 
تقريرها  أخرياً  الدولية  العفو  منظمة  ونرشت 
العامل خالل  اإلنسان يف  السنوي حول وضع حقوق 
اتخذتها  التي  “اإلجراءات  أن  وأكد   .2021 العام 
الحكومات والرشكات متعددة الجنسيات يف مواجهة 
وباء كورونا، ساهمت يف انعدام املساواة وانتهاكات 

الحقوق األساسية”. 
العريب أصدرت  العامل  أن “حكومات  التقرير،  وقال 
عىل  الخناق  تضيق  التي  الترشيعات  من  مزيدا 
الحريات وفرضت رقابة عىل شبكة اإلنرتنت”، مبيناً 
أن “املدافعني عن حقوق اإلنسان واجهوا محاكامت 
قوات  استخدمت  بينام  بالسجن  وأحكاما  جنائية 
القوة بشكل غري مرشوع لسحق احتجاجات  األمن 

سلمية”.
وغياب  املتصاعد  “الفقر  فإن  التقرير،  وبحسب 

األمن الغذايئ وتوظيف الجائحة من قبل الحكومات 
بشكل  زاد  واالحتجاجات  املعارضة  قمع  من  ملزيد 

بالغ يف 2021”. 
الرشق  وبلدان  افريقية  شامل  “دول  أن  إىل  وأشار 
االوسط التي أحيت يف 2021 الذكرى العارشة لبداية 
عام  يف  اندلعت  التي  العريب  الربيع  ثورات  اندالع 
املعارك  واليمن تحولت  ليبيا وفلسطني  2011 مثل 
ولحقوق  الدويل  للقانون  واسعة  انتهاكات  إىل  فيها 

اإلنسان”. 
مل  التي  البلدان  بعض  اىل  اتهاماته  التقرير  ووجه 
“تضع ضمن أولوياتها حصول السكان عىل الخدمات 
الصحية مبا فيها اللقاحات املضادة لفريوس كورونا”. 
األوسط  الرشق  ملنطقة  اإلقليمية  املديرة  وقالت 
هبة  الدولية،  العفو  منظمة  يف  أفريقيا  وشامل 
ساهمت  املاضيني،  العامني  “خالل  أنه  مرايف، 
الجائحة يف تقليل االهتامم الدويل بالنزاعات يف هذه 
املناطق عىل غرار الحروب املنسية يف سوريا واليمن. 
بعض الحكومات خصوصا يف شامل أفريقيا استغلت 
الجائحة للحد من حرية التعبري باسم الوضع الصحي 

الطارئ”. 
التجمع  التي حّدت من حرية  باإلجراءات  وارتباطاً 
التظاهر يف بلدان مثل لبنان والجزائر والعراق التي 
حيث  الفايروس،  انتشار  قبل  حراكاً  تشهد  كانت 
احتجاجية  حركات  موجة  كرس  يف  ساهم  الوباء  ان 

متواصلة. 

“منذ  أنه  صحافّية،  ترصيحات  يف  مرايف،  وأكدت 
سنة 2011، حدث كثري من التغيريات ولكنها كانت 
األسوأ يف معظم األحيان خصوصا يف الدول املعنية 
هزتها  التي  األنظمة  عملت  حيث  العريب  بالربيع 
التحركات االحتجاجية غري املسبوقة، عىل غرار مرص 
والبحرين، عىل منع تكرار مثل هذه االنتفاضات”. 

أنفقت أمواال
التعبري  الحق يف حرية  “انتهاكات  أن  التقرير  وأكد 
تشمل اإلنرتنت والفضاء العام حيث واصلت البلدان 
للحصول  أمواال  وأنفقت  اإلنرتنت،  رقابة عىل  فرض 

عىل معدات املراقبة الرقمية”.
أنحاء  يف  السلطات  واصلت  التقرير:  وأردف 
املنطقة اعتقال أفراد واحتجازهم ومحاكمتهم دون 
ما  آرائهم وكثريا  السلمي عن  تعبريهم  سبب سوى 
استخدمت مواد غري موضوعية يف قانون العقوبات 
يف  مبا  السلطات  منتقدي  ملحاكمة  “السب”  تجرم 

ذلك انتقاد تعاملها مع الوباء. 

ليبيا ومصر 
بشأن  قانونا  أقر  ليبيا  يف  الربملان  أن  التقرير  وذكر 
الجرائم اإللكرتونية يفرض قيودا شديدة عل حرية 
تالحق  أن  للحكومة  ويجيز  اإلنرتنت  عىل  التعبري 
وتراقب وتعاقب بالسجن من ينرشون محتوى يعترب 

“ال أخالقيا”. 

ويف مرص، ذكر أشار التقرير، أن “الرئيس عبد الفتاح 
السييس صادق عىل قانون يجرم نرش معلومات عن 

األوبئة استنادا إىل أسباب مبهمة الصياغة”. 
التي  االنسان  حقوق  قامئة  فإن  التقرير،  وبحسب 
تتعرض للتضييق تشمل “اكتظاظ السجون وجرائم 
الحرب واالنتهاكات الكبرية للقانون الدويل اإلنساين 
والتدخل العسكري األجنبي وانتهاك حقوق الالجئني 
األجانب  للعامل  الهشة  واألوضاع  واملهاجرين 
ومصادرة األرايض والعنف ضد املرأة والتمييز ضد 

مجتمع امليم واألقليات اإلثنية والدينية”. 
تم  املنطقة  يف  بلدا   18 يف  أنه  إىل  التقرير،  ولفت 
هذا  يف  معاملة  وسوء  تعذيب  “حاالت  تسجيل 
العام )2021( داخل مواقع االعتقال الرسمية وغري 

الرسمية”. 
ذكرت  واليمن  وسوريا  وليبيا  فلسطني  وبخصوص 
هبة مرايف، أنه “يف ظل النزاعات التي تعاين منها 
إنسانية  البلدان، فإن سكانها يعيشون ظروفا  هذه 
اإلنساين  الدويل  للقانون  انتهاكات  ظل  يف  أسوأ 
بجرائم  يتعلق  فيام  العقاب  من  اإلفالت  وتعميم 

الحرب”. 
حقوق  مسألة  تحظى  الصعاب،  هذه  ومبواجهة 
اإلنسان باهتامم كبري لدى سكان املنطقة، فقد تقدم 
السنوات  خالل  باملنطقة  فرد  ألف   630 من  أكرث 
غري  منظامت  إىل  لالنضامم  بطلب  األخرية  الثالث 

حكومية أو أبدوا دعمهم لها، وفقاً للتقرير. 

4 ماليين أوكراني الجئ 
جنيف ـ وكاالت 

بلغ عدد املواطنني االوكرانيني الالجئني أكرث من 4.1 مليون، 
التي  الحرب،  بسبب  بلدهم  من  الفرار  إىل  اضطروا  الذين 

اندلعت قبل اكرث من شهر. 
جرى  أمس،  نرشت،  املتحدة،  لألمم  احصائية  آخر  ويف 
التاكيد عىل أن عدد الالجئني األوكرانيني منذ بداية العملية 
العسكرية الروسية بلغ أربعة ماليني و137842 شخصا عىل 
األقل، ما ميثل زيادة بواقع قرابة 35 ألف شخص خالل آخر 

24 ساعة.
وفيام أكدت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 205500 شخص 
هذا  غادروا  أوكرانيا  يف  يدرسون  أو  يعملون  كانوا  أجنبي 
البلد، باإلضافة إىل نحو 6.48 مليون نازح حتى منتصف آذار 

املايض.
وبلغ بذلك إجاميل عدد الناس الذين اضطروا إىل ترك ديارهم 
يف أوكرانيا، أكرث من 10 ماليني نسمة، أي نحو ربع مواطني 

البالد.

 جمع نصف مبلغ المساعدات 
جنيف ـ وكاالت 

تعّهد املجتمع الدويل يف ختام مؤمتر للامنحني نظّمته األمم 
املّتحدة تقديم 2,44 مليار دوالر لتأمني مساعدات إنسانية 
إنسانية  وأزمة  اقتصادياً  انهياراً  تواجه  التي  ألفغانستان 
خطرية، وهو مبلغ يزيد قليالً عىل نصف األموال التي كانت 
املنظمة الدولية تأمل جمعها “إلنهاء دوامة املوت” يف البلد 

املنكوب.

من يدعم الحرب؟ 
بروكسل ـ وكاالت 

قال رئيس املجلس األورويب، شارل ميشيل، أمس االول، أن 
“أي محاوالت لاللتفاف عىل العقوبات أو تقديم املساعدة 
من  مزيد  إىل  سيؤدي  هذا  الحرب.  أمد  سيطيل  لروسيا 

الخسائر يف األرواح وتأثري اقتصادي أكرب”.
الذي  الخطر  عىل  األورويب  واالتحاد  الصني  اتفاق  ورغم 
تشكله الحرب الروسية األوكرانية، لكن بروكسل تتخوف من 
دعم صيني لروسيا، خوفاً من االخرية ان تتجاوز العقوبات. 

ولكن يف الوقت ذاته مل تتوقف بلدان االتحاد االوريب وامريكا 
الحرب  اطراف  احد  اوكرانيا  تزويد  عن  االخرون  وحلفاؤها 
باألسلحة، ومل يجر التحرك بشكل افضل. اآلن تنصب الجهود 

عىل العمل الدبلومايس إلنهاء هذه الحرب. 

 إسرائيل تواصل القتل!
القدس ـ وكاالت 

قتلوا  إرسائيليني  جنودا  إن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  قالت 
فلسطينيا بالرصاص، أمس االول، خالل اشتباكات اندلعت يف 

مدينة الخليل بالضفة الغربية املحتلة.
تعرضوا  جنوده  بإن  للمواطن  قتله  اإلرسائييل  الجيش  وبرر 
لخطر محدق من زجاجة حارقة ألقاها الرجل عليهم ولذلك 
أطلقوا النار. ووصف الجيش املواجهة بأنها أحداث “شغب”، 

بينام قال سكان فلسطينيون إن اشتباكات وقعت باملدينة.
بعد سلسلة  املنرصم  األسبوع  التوتر خالل  وتصاعدت حدة 

هجامت مميتة شنها عرب يف إرسائيل. 
وحذر مسؤولون إرسائيليون من تصاعد محتمل يف الهجامت 
خالل شهر رمضان وحتى عيد الفطر، وهو ما حدث يف شهر 

رمضان املايض.

هل يشهد العامل نظاما ماليا جديدا؟

السودان.. تهديد بطرد 
مبعوث األمم المتحدة 

سريالنكا تنشر قوات إضافية لقمع التظاهرات

الخرطوم ـ وكاالت 
عبد  أول  الفريق  السوداين  السيادة  مجلس  رئيس  وجه 
الفتاح الربهان، أخرياً، تهديداً بطرد املمثل الخاص لألمم 
املتحدة فولكر بريتس عىل خلفية ترصيحات صدرت من 
االخري تدين االنتهاكات التي مارستها قوى االنقالب بحق 

الشعب السوداين. 
وقال بريتس يف خطاب أمام مجلس األمن الدويل، االسبوع 
وأمني  اقتصادي  انهيار  نحو  يتجه  »السودان  إن  املايض، 
االنتقالية  الفرتة  تُستأنف  مل  ما  كبرية  إنسانية  ومعاناة 

بقيادة املدنيني«.
الجرمية  منسوب  »ارتفاع  إىل  األممي  املبعوث  ونّبه 
لالنقالب،  املناهضني  املتظاهرين  وقتل  والفوىض، 
والعنف ضد املرأة من جانب أفراد قوات األمن، وتصعيد 

استهداف النشطاء«.
الحربية  الكلية  وخالل حفل تخريج دفعات جديدة من 
بأن  األممي  املبعوث  الربهان  طالب  كرري،  وجامعة 
األممية  البعثة  تفويض  تجاوز  يف  التامدي  عن  »يكف 
والتدخل السافر يف الشأن السوداين وبأن ذلك سيؤدي إىل 

طرده من البالد«.
كام حّض األمم املتحدة واالتحاد اإلفريقي عىل »تسهيل 
الحوار بني السودانيني وتجنب تجاوز تفويضهم«، وفق ما 

أورد بيان مكتب املتحدث الرسمي باسم الجيش.
املسلحة  القوات  صحيفة  تحرير  رئيس  اتهم  بدوره، 
إبراهيم الحوري يف مقال، الخميس، بعثة األمم املتحدة 
»مل  بأنها  بريتس  فولكر  برئاسة  )يونيتامس(  السودان  يف 

تلتزم مببدأ الحياد«.
»غري  أنها  عىل  شددت  لكنها  االتهام  البعثة  ورفضت 
اإلنسان  حقوق  بحامية  االلتزام  بخصوص  محايدة 

والحريات والدميقراطية«.

كولومبو ـ وكاالت 
راجاباكسا  غوتابايا  الرئيس  إعالن  أعقاب  يف 
االحتجاجات  تصعيد  بسبب  الطوارئ  حالة 
ضده، انترشت قوات مسلحة تتمتع بصالحيات 
بهم يف رسيالنكا، أمس  واسعة العتقال مشتبه 

السبت.  
مساء  الطوارئ”  “حالة  راجاباكسا  وأعلن 
املتظاهرين  مئات  محاولة  غداة  الجمعة، 
الغذاء  نقص  عىل  لالحتجاج  منزله  اقتحام 
والوقود واألدوية، مربراً قراره بـ”حامية النظام 
والخدمات  اإلمدادات  عىل  واملحافظة  العام 

الرضورية لحياة املجتمع”.

مناهضة  احتجاجات  قبل  الخطوات  هذه  تأيت 
حيث  األحد،  اليوم  إجراؤها،  مقرر  للحكومة 
االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  نشطاء  حث 

الناس عىل االحتجاج خارج منازلهم.
نقص  بسبب  البالد  يف  االحتجاجات  وانطلقت 
حاد يف السلع األساسية وارتفاع كبري يف األسعار 
أزمة  أسوأ  يف  الكهربايئ،  للتيار  طويل  وانقطاع 

اقتصادية منذ استقاللها عام 1948.
جائحة  بسبب  رسيالنكا  يف  األزمة  وتتفاقم 
وأوقفت  السياحة  التي قضت عىل  كوفيد19-، 
الرسيالنكيون  يرسلها  التي  املالية  التحويالت 
حظراً  السلطات  وفرضت  الخارج،  يف  العاملون 

واسعاً عىل الصادرات يف محاولة لتوفري العملة 
األجنبية.

حظر  ُرفع  أمس،  صباح  من  مبكر  وقت  ويف 
تجول فرض لليلة الثانية الجمعة.

الخميس  ليل  والنساء  الرجال  مئات  واحتشد 
الخاص  راجاباكسا  جوتابايا  منزل  أمام  الجمعة 
تطلق  أن  قبل  بالتنحي،  وطالبوه  العاصمة،  يف 
املياه  وخراطيم  للدموع  املسيل  الغاز  الرشطة 

لتفريقهم.
للجيش،  حافلتني  يف  النار  الحشود  وأرضمت 
وألقت  للرشطة،  تابعة  الدفع  رباعية  وسيارة 

الحجارة عىل عنارص الرشطة.



ماجد الياسري 

مع بداية القرن التاسع عرش ونتيجة 
للثورة الصناعية يف أوروبا وبداية التحول 

اىل النمط اإلنتاجي الرأساميل تشكلت 
الطبقة الربجوازية كمحتكر مللكية وسائل 

اإلنتاج تقابلها اغلبية مضطهدة من 
العامل واملهمشني والعاطلني عن العمل 

الذين ال ميلكون اال قيودهم، ورافقها 
انتعاش الوعي الطبقي وتصاعد النضاالت 

السياسية واملطلبية يف ظل استقطاب 
طبقي - اجتامعي حاد بني اقلية متلك 

وأكرثية مضطهدة تحت االستغالل يتنامى 
وعيها الطبقي، وتصاعد النضاالت الطبقية 

السياسية واملطلبية. 

وشمل الرصاع أيضا مجاالت فكرية يف ثالثة اتجاهات: 
وتصويرها  االشرتاكية  مفهوم  وتبشيع  تشويه  األول 
االقتصادي،  النشاط  يف  الدولة  تدخل  مجرد  كأنها 
وأخالقية،  وطائفية  دينية  منطلقات  إشاعة  والثاين 
بطبيعته رشير  االنسان  وان  السامء  فالفرد جنته يف 
سياق  يف  للنيوليربالية  الدعاية  هو  والثالث  واناين، 

اقتصاد متوحش معومل.
من  واسعا  جيشا  فيضم  الواسع  الشعبي  املعسكر  اما 
تكوينها  يختلف  التي  املسحوقة  والفئات  الطبقات 
االجتامعي  االقتصادي  الواقع  حسب  ألخر  بلد  من 
املعسكر  يضم هذا  العراق  اليوم يف  فمثال  والتاريخي. 

العمل  عن  والعاطلني  والفالحني  العامل  من  جيشا 
واالرامل واملطلقات واملهمشني والتي عكست االنتفاضة 
الترشينية أحد اشكال تصديهم  لهذا الواقع االستغاليل. 
وهدفا   حلام  تاريخيا  االشرتاكية   وفرت   وقد   
النظام  إللغاء  دعوتها  يف  الشعبية  للنضاالت 
بديل  مجتمع  وإقامة  املشوه  الليربايل  الرأساميل 
املساواة  وتسوده  عادل   بشكل  الثورة  فيه  تتوزع 
والتأخي املجتمعي والسالم. ويف خضم ذلك  تقلصت 
والنقد  االنسنة  يعتمد  الذي  املثايل  الفكر  مساحات 
وقد  والالعقالنية.  الخرافية  والرسديات  األخالقي 
ازدادت شعبية الرأي الذي ينظر اىل النضال من اجل 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  التحديات  حل 
االنتقال اىل  والثقافية كجزء مرتبط عضويا بصريورة 
الرأساملية كتشكيلة  إنهاء  اىل  تؤدي  التي  االشرتاكية 

ارتقايئ  تاريخي  تطور  سياق  يف  اقتصادية  اجتامعية 
ألخر  بلد  من  نوعيا  مسارها  يختلف  األمد  طويل 

النظرية والتطبيقية. املفاهيم  وتغتني خاللها 
حيث  حادا  طبقيا  انقساما  اليوم  العراق   ويشهد 
مثلت الطغمة الحاكمة تحالفا من برجوازيات ناشئة 
مشاريع  تدير  وطفيلية  وبريوقراطية  كمربادورية 
تطور  وإعاقة  األموال  وغسل  العام  املال  رسقة 
والزراعة  الصناعة  الوطني خاصة يف مجال  االقتصاد 
وطنية  برجوازية  نشوء  ومنع  املالية  الرثوة  وإدارة 
عراقية نشطة قادرة عىل تطوير  االقتصاد الرأساميل 
الربجوازية  به  قامت  ما  غرار  عىل  وطنيا  العراق  يف 
النظام  انهاء  يف  تقدميا  دورا  لعبت  التي  أوروبا  يف 

االقطاعي.
ملهامت  تستجيب  دقيقة  برامج   اعداد  يعيق  وما 
يف  عليها  يطلق  كان  والتي  الحالية  املرحلة  أنهاء 
الثورة  “مرحلة  املايض  القرن  يف  املاركسية  االدبيات 
الوطنية  الدميقراطية” هو الضبابية يف توصيف البنية 
للمجتمع  االقتصادية  االجتامعية  والسامت  الطبقية 
للنمط  املتوفرة  الدراسات  وقلة  الحايل  العراقي 
عالقات  واشكال  التحتية  والبنية  السائد  اإلنتاجي 
وسياسة  حكم  نظام  من  الفوقية  البنية  و  اإلنتاج 
الفكر  عىل  وباالعتامد  وترشيعات  ومذاهب  وأفكار 
املادي لتفسري التاريخ واملجتمع. ولذا نجد ان معظم 
بطاطو  حنا  كتاب  عىل  باألساس  يعتمد  كتب  ما 
قضايا  يف  واملتخصص  الشهري  الفلسطيني  املؤرخ 
االجتامعية  “الطبقات  مؤلفه  ويعترب  العريب  الرشق 
العراق” من  الجديدة يف  الثورية  والحركات  القدمية 
فيه  واسعا  جزءا  كرس  واهن  خاصة  املصادر  اهم 
الفقيد  العراقي. وقد شخص  الشيوعي  الحزب  حول 
تقدميه  يف  الجبار  عبد  فالح  العراقي  االجتامع  عامل 
لكتاب “املجتمع العراقي: حفريات سوسيولوجية يف 

عام   يف  نرش  الذي  والطبقات”،  والطوائف  االثنيات 
لفهم  رئيسيتني  مقاربتني  وجود  يف  التعقيد   ،2006
املاركيس  التحليل  تعتمد  واحدة  العراقي،  الواقع 
من  اليه  تنظر  والثانية  االجتامعية  الظواهر  فهم  يف 
الدينية،  والطوائف  والقبلية  العائلة  موشور  خالل 
حالة  هناك  حيث  واسعة  بشعبية  يحظى  والذي 
إساءة فهم واختزال سيايس بان العراق بلد مكونات 
ان  أيضا  بالذكر  الجدير  ومن  متناحرة.  وطوائف 
العمل  لجنة  تنظمها  التي  املركزية  الحزبية  الدورة 
العراقي خصصت  الفكري املركزية للحزب الشيوعي 
االقتصادية،  االجتامعية  للرتكيبة  فعالياتها  احدى 
نيسان  يف  الجديدة”  “الثقافة  منشورات  احد  وكان 
العراق  يف  الطبقية  االجتامعية  البنية  حول   2021
اىل  ايضا  اإلشارة  من  والبد   .2003 منذ  وتحوالتها 
الباحثني  لعدد من  واكادميية   بحثية  كتب ومقاالت 

واخص بالذكر الرفيقني صالح يارس ولطفي حاتم.
موضوعة  تأخذ  مل  النظري  الصعيد  عىل  ولكن 
ماركس  لدى  مهام  حيزا  والشيوعية  االشرتاكية 
وانجلز، بل وان معظم ما نرش من دراسات ومؤلفات 
والتطبيقية  النظرية  بجوانبه  االشرتايك  النظام  حول 
البلدان  يف  والعلامء  األبحاث  مراكز  قبل  من  كان 
االشرتاكية السابقة التي انهارت يف تسعينيات القرن 
بسبب  مصداقيتها  فقدان  نتيجتها  والتي  املايض 
فشل تجربة النموذج السوفيتي، ومل تحظ بالدراسة 
التجمعات  قبل  من  خاصة  املطلوب،  والتقييم 
العسكري  الحكم  منوذج  فشل  بعد  التي  القومية 
يف  وجدت  املتطرفة  القومية  والشعارات  االنقاليب 
كردة  وتبنته  فكريا  مالذا  واالشرتايك  املاركيس  الفكر 
ودراسة  قناعة  أساس  عىل  يكون  ان  من  اكرث  فعل 
النموذج  انهيار  بعد  انتقلت  والتي  ومتحيص، 
منها  واملتوحشة  الليربالية،  تبني  اىل  القائم  االشرتايك 

التحول  ذلك  شمل  اقل  درجة  واىل  خاص،  بشكل 
ممن  اليوم  قلة  وهناك  أيضا،  اليسار  أوساط  بعض 
دولة  بنموذج  مقارنة  االشرتايك  املرشوع  يتبنون 
يتواجد  حيث  أوروبا،  يف  املوجود  االجتامعي  الرفاه 

املاليني من الالجئني العراقيني والعرب واالفارقة.
 ويواجه النضال عىل الجبهة الفكرية تحديا كبريا  يف 
الحزب  برنامج  رسمها  التي  األهداف  تحقيق  سياق 
الذي اقره املؤمتر الحادي عرش ارتباطا بشعار التغيري 
التي  األساسية  املشكالت  مع  يتعامل  الذي  الشامل 
تواجه عودة العراق اىل املسار الطبيعي االرتقايئ يف 
االنتقالية  فاملرحلة  االقتصادي.  االجتامعي  التطور 
معقدة وصعبة  وتحتاج اىل قدرات تنظيمية و فكرية 
فادرة عىل  التكيف مع التعقيدات واملتغريات، ومن 
املجتمعي الستنهاض  الوعي  القدرة عىل رفع  أهمها 
التغيري  مرشوع  لدعم  الناس  من  املاليني  همم 
االوليغاركية  متوله  التي  االعالم  مواجه  يف  الشامل 

وتدعمه أجهزتها القمعية واذرعها املسلحة.
الدميقراطي  املدين  الحكم  تحقبق  يصبح  هنا  من 
صريورة   لتواصل  الضامنة  هو  العراق  يف  الحقيقي 
مهامت  انجاز  اجل  من  العراقي  الشعب  نضاالت 
املرحلة االنتقالية باعتامد برامج تستلهم خصوصيات 
الشعوب  تجارب  من  االستفادة  مع  العراقي  الواقع 
الشعارات  يف  وعكسها  ونضاالتها  العامل  يف  األخرى 

واألنشطة الجامهريية مبا يتالءم والواقع العراقي.
إن الحلم الذي كان يراود الشعوب يف القرن التاسع 
واقعيا  اليوم،  أصبح،  اشرتايك  فجر  بحلول  عرش 
بصورة أكرب. فالرأساملية املتوحشة سوف لن تجلب 
التي  واالقتصادية،  السياسية  واالزمات  الحروب  اال 
وسيبقى  ووطن.  كشعب  اليوم  العراق  يواجهها 
األفق  هو  الشعوب  أمام  الوحيد  اإلنساين  الخيار 

االشرتايك. 
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ما هي االمبريالية؟
أو عن حقيقة  معينة  عنف  سياسة  عن  فقط  تعرب  ال  اإلمربيالية 
تهيمن  أن  ميكن  أملانيا  أو  املتحدة  الواليات  مثل  قوية  أمام  أن 
عىل الدول األصغر. عادة ما يتبع العنف العسكري تصعيد هائل 
الحديثة هي يف  الرأساملية  اإلمربيالية  إن  االقتصادية.  للمنافسة 
األساس مرحلة اقتصادية من الرأساملية املتقدمة. إنها تعبري عن 
املختلفة،  البلدان  االحتكارات  بني  قسوة  األشد  العاملية  املنافسة 

اليوم ميكننا القول الرشكات فوق القومية.
عسكرية  سياسية  منافسة  إىل  االقتصادية  املنافسة  تتحول 
الرأساملية  الدول  من  عاملي  نظام  شكل  الصدد  هذا  يف  وتتخذ 
تطور  ومع  املستمر.  للتغيري  عرضة  النظام  وهذا  املتنافسة. 
متزايد عىل  بشكل  تعتمد  والدول  الرشكات  أصبحت  الرأساملية، 
بعضها البعض. وهكذا أصبحت املنافسة الرأساملية مصدرا لعامل 
حروب دائم. ويف الوقت نفسه، ال ميكن فهم النضاالت والحركات 

االحتجاجية دون دراسة عالقتها باإلمربيالية.

ماذا تعني معاداة اإلمبريالية؟
اإلمربيالية،  للسياسات  املبديئ  الرفض  تعني  اإلمربيالية  معاداة 
ويشمل هذا رفض الحروب واالحتالل العسكري للدول األخرى، 
قبل  من  الفقرية  للدول  االقتصادي  التدمري  معارضة  أيضا  ولكن 
الجديدة.  االستعامرية  التجارة  اتفاقيات  خالل  من  األغنياء، 
هو  الغنية  الدول  يف  لإلمربيالية  املناهضة  السياسات  جوهر  ان 
ضد  تناضل  ما  غالبا  التي  الوطني،  التحرر  حركات  مع  التضامن 
النضال  وكذلك  العامل،  من  الفقرية  املناطق  واالستغالل يف  القمع 
اليساريون  ويناضل  بلدانهم.  يف  والعسكرة  القومية  الروح  ضد 
استعامرية  تبعية  وأية  حرب  كل  ضد  لإلمربيالية  املناهضون 

جديدة، ولكن أيضا ضد النظام الذي ينتجها.

لماذا السياسات المناهضة لإلمبريالية مهمة اليوم؟
تحدد  عنها  تنبثق  التي  والرصاعات  اإلمربيالية  الهيمنة  تزال  ال 
الدول  تفكك  نشهد  اآلن  وحتى  العامل.  يف  الناس  حياة  اليوم 
االستعامر،  نهاية  الرغم من  بناء دول جديدة. وعىل  والرغبة يف 
ال يزال هناك تفاوت هائل يف العامل. يعيش حوايل ثلثا الناس يف 
ثراء.  البلدان األكرث  التي تعتمد عىل  النامية،  بالبلدان  ما يسمى 
وتهيمن الدول األكرث غنى والغنية عىل العامل اقتصاديا وعسكريا. 
ونشهد كيف تجر هذه الدول، املناطق األفقر واألضعف عسكريا 
وتنصيب  الغالب،  يف  مؤقتا  احتاللها  أجل  من  الحروب  إىل 

حكومات موالية فيها، ونهب موادها الخام أو السيطرة عليها.
التبعية  بنظام  القدمية  االستعامرية  اإلمرباطوريات  استبدال  تم 
االستعامرية الجديدة لصالح الدول الغنية والقوية. ويف ظل هذه 
املصري  وتقرير  باالستقالل  تطالب  حركات  دامئا  تنشأ  الظروف، 

وتقف بالضد من اإلمربيالية واالستعامر الجديد.

عدو عدوي، صديقي
يعتقد بعض املتحدثني باسم حركة السالم أن نوعا من “سياسات 
املعسكرات” هو أكرث أهمية اليوم من أي وقت مىض. وألن الناتو 

بقيادة الواليات املتحدة يجتاح العامل بحروب جديدة، يجب أن 
تقوم سياسة اليسار الخارجية عىل دعم الدول واألنظمة املعارضة 
اليساريون  هؤالء  الناتو.  لحلف  الرئيسية”  “اإلمربيالية  لقوى 
يترصفون وفق مقولة “عدو عدوي صديقي” وعىل هذا األساس 
دافعوا مثال عن سياسات فالدميري بوتني يف روسيا أو بشار األسد 
العدوانية  الناتو  اليسار سياسة  ينتقد  أن  يف سوريا. صحيح جدا 
هذه  مثل  بناء  عند  لك  الجديدة.  الناتو  حروب  ضد  ويتحرك 
يقلل  أال  اليسار  عىل  يجب  أملانيا،  يف  للحرب  املناهضة  الحركة 
جرائم  يخفي  وأال  العامل  هذا  يف  الحرب  دعاة  من  أي  شأن  من 
القتل وال يتسرت عليها؛ ال يف واشنطن، وموسكو، ودمشق، وال يف 
البلدان  او  الهيمنة،  بلدان  من  عدونا،  عدو  ألن  آخر.  مكان  أي 

املستبدة ليس صديقنا أو حليفنا.

“العدو الرئيسي في الوطن”
منذ عقود طويلة، ارتكبت منظامت وأحزاب يسارية مرارا خطأ 
حكومات  مع  عداء  عىل  كانت  أنها  ملجرد  دولة  حكومة  دعم 
اليسار  لسياسة  ينبغي  ال  الغربية.  للبلدان  مع  او  بلدانها، 
دعم  تتبنى  أن  الناتو  لحلف  املوالية  للحكومة  املضاد  الخارجية 
حكومة إمربيالية أخرى يف سعيها اىل املزيد من التأثري يف السياسة 
الحزب  مؤسيس  )أحد  ليبكنخت  كارل  شعار  يزال  ال  العاملية. 
حتى  محتفظا  األوىل  العاملية  الحرب  خالل  املانيا(  يف  الشيوعي 

اليوم براهنتيه: “العدو الرئييس موجود يف الوطن”.
وأنصار  لإلمربيالية  املناهضني  جميع  عىل  ينطبق  هذا  يزال  ال 
النظام العاملي السلمي الجديد اليوم، بغض النظر عام إذا كانوا 
يستثني  الدمنارك.  أو  املتحدة  الواليات  أو  أملانيا  يف  يعملون 
“أصغر”  إمربياليات  مع  تحالفات  الرئييس”  “العدو  مفهوم  من 
يف  هم  الذين  أولئك  حتى  ألنه  مفرتضة،  سلمية  إمربيالية  أو 
عاملي  لنظام  وأعداء  أعداء  يزالون  ال  الحاكمة  للطبقة  عداوة 
واملعادين  اليساريني  عىل  يجب  العاملة.  للطبقة  وأعداء  سلمي 

لبوتني  اإلمربيالية  العظمى  القوة  سياسات  معارضة  لإلمربيالية 
يف سوريا أو أوكرانيا، حتى لو كان العدو الرئييس يف داخل املانيا 

)عضوا يف التحالف العسكري الغريب الناتو(.

لماذا على اليسار دعم الحركات المناهضة لإلمبريالية؟
عليهم  أن  الغنية،  الدول  اليساريون، وخاصة يف  يدرك  أن  يجب 
الوقوف إىل جانب املظلومني وليسوا إىل جانب الحكام. هذا مهم 
للغاية ألنه يساعد عىل تقويض العنرصية والقومية التي ربطت 
كان  الحاكمة.  بطبقاتهم  املتقدمة  البلدان  يف  العامل  تاريخيا 

ماركس وانجلس واضحني جدا بهذا الشأن.
قيوده  يصنع  آخر  شعباً  يضطهد  الذي  الشعب  “إن  كتبا:  لقد 
بنفسه” و “ال يستطيع الشعب الذي يضطهد اآلخرين أن يحرر 
أي وقت مىض.  من  اليوم  أهمية  أكرث  املوقف هو  نفسه”. هذا 
من  املائة  يف   90 تساهم يف  العرشين وحدها  دول مجموعة  إن 
الناتج اإلجاميل املحيل العاملي و80 يف املائة من التجارة العاملية. 
وهناك فوارق يف الحصص بني دول النظام االمربيايل العاملي، فمن 
املتحدة  الواليات  من   171 يأيت  العامل،  يف  رشكة   200 أكرب  بني 
وإيطاليا  وفرنسا  العظمى  وبريطانيا  واليابان  وأملانيا  األمريكية 

وكندا.
مجموعة  دول  لجميع  الخارجية  السياسة  قلب  يف  ولكن 
الوطنية  القتصاداتها  مزايا  خلق  يف  اهتاممها  يكمن  العرشين، 
وأسواق  الخام  املواد  عىل  السباق  يف  بها  املرتبطة  والرشكات 
الدول يف  املنافسة بني هذه  النفوذ. وتظهر  املبيعات ومجاالت 
املبارشة.  العسكرية  املواجهات  يف  وكذلك  التجارية،  الحروب 
هذه  سياسات  أن  واضحا  يكون  أن  يجب  لليسار  وبالنسبة 
الدول مليئة بالتناقضات. ال يوجد يشء تقدمي يف أي من هذه 
متكرر  بشكل  اإلنسان  حقوق  حامية  استخدام  يساء  الدول. 
يف  الحال  كان  كام  اإلمربيالية،  العسكرية  للتدخالت  كذريعة 
الحرب الليبية عام 2011 والحرب األخرية يف أفغانستان )-2001
2021(. حيثام توجد مقاومة للتدخل اإلمربيايل، عىل اليساريني 
النظام  إضعاف  عىل  تساعد  ما،  وبقدر  ألنهان  يدعموها،  أن 

املهيمن.  اإلمربيايل 

متى يجب على اليسار دعم حركة مناهضة لإلمبريالية؟
ليس هناك وصفة جاهزة. إن نضال األمم والشعوب املضطهدة 
رأت  ما  غالبا  قوي.  العاملي  الرأساميل  النظام  ألن  سهالً  ليس 
بها  خاصة  دولة  إقامة  أجل  من  سعيها  أن  القومية  األقليات 
يوقظ أوالً ثم يدمر عندما يناسب ذلك اولويات القوى العظمى 
اإلمربيالية. وتدخل الشعوب واألمم املضطهدة أيضا يف تحالفات 
مع قوى إمربيالية أو شبه إمربيالية أو تطور ديناميكيات تدعم 
العربية  القومية  األنظمة  تجربة  وامثلة  والقمع،  القومية  النزعة 
التي  واألنظمة  الحركات  معارضة  اليسار  عىل  ان  للعيان.  ماثلة 
التي  تلك  ودعم  اإلمربيالية  مواقع  ومامرستها  طبيعتها  تعزز 

االمربيالية. تضعف طبيعتها وسياستها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزء  هي  مختارة  أسئلة  من  باالستفادة  املادة  هذه  *اعدت 
موقع  تحرير  هيئة  عليها  وأجابت  وضعتها  أسئلة  مجموعة  من 

“ماركس 21 “ االملاين

أسئلة بشأن االمبريالية *

خياُرنا االشتراكي إنسانيٌّ في جوهره

اعداد: د. صالح ياسر

الديسمبريون
االرستقراطيني-  من  معظمهم   – روس  ثوريون 
املطلق  القيرصي  الحكم  ضد  انقالباً  نظموا 
وقد   .1825 عام  ديسمرب  يف  روسيا  يف  والقنانة 
ابرز زعامء حركة  بأنهم  الديسمربين،  لينني  وصف 
كون  االرستقراطية.  مرحلتها  يف  الروسية  التحرير 
الديسمربيون جمعيات رسية، ولكن نفوذهم تجاوز 
التقدمية  القطاعات  اىل  وانترش  املنظامت  هذه 
املسلح  االنقالب  سحق  وقد  الرويس.  للمجتمع 
زعامئهم  أبرز  وأعدم  الديسمربيون  به  قام  الذي 
آخرين  مائة  من  اكرث  عىل  وحكم  ومنظريهم 
الديسمربين  بحركة  عجل  وقد  الشاقة.  باالشغال 
إستياء الشعب الذي كان ينوء تحت وطأة القنانة. 
وكانت حركة الديسمربيني تعتزم تدمري االرستقراطية 
الحريات  واقامة  والقنانة  القهر  وازالة  القيرصية، 
االرستقراطية  آلفاقهم  نظرا  ولكن  الدميقراطية، 
ثورة  حدوث  من  يخشون  كانوا  فإنهم  املحدودة، 
فقد  بالرتدد،  متسمة  كانت خططهم  وقد  شعبية. 
كانوا مبعزل عن الشعب. وقد اشار لينني اىل الرتاث 
الفكر  يف  الديسمربيون  أدخله  الذي  الجمهوري 
االجتامعي الرويس التقدمي، وبرهنت مرشوعاتهم 
ورغم  لحركتهم.  الربجوازي  االتجاه  وافكارهم عىل 
ان فلسفة الديسمربيني كانت تقدمية بالنسبة اىل 
بامليتافيزيقا.  مشوبة  تأملية  كانت  انها  اال  وقتها، 
االجتامعية  املسائل  يتناولون  الديسمربيون  وكان 
للرتبية  أوىل  اهمية  ويولون  مثالية،  زاوية  من 
ينارصون  منهم  كثريون  وكان  املجتمع.  حياة  يف 
وقد  االجتامعي  والنقد  الطبيعي  القانون  نظريات 
الروس  الثوريني  يف جيل  قوياً  تأثرياً  أثرت حركتهم 

التايل، أي الدميقراطيني الثوريني. 

فالسفة ومفكرون 

أفكار

رشيد غويلب

ماجد اليارسي 



د. علي إبراهيم

 رجل بائس
ينصب  أنه  لدرجة  مشاغبا  كان  طفولتنا،  يف  التقيته 
لألطفال  الزقاق  بداية  يف  األطفال  من  شلة  مع  كمينا 
العابرين ويرسقون  ما لديهم. ومرة وقعت يف كمينهم 
وأطلقوا  أخذوها  جيبي،  يف  )عانة(  فوجدوا  وفتشوين 

رساحي. 
 والتقيته يف شبابه فوجدته انسانا آخر، يدعو للخالص 
من ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان، وسمعت منه أن رأس 
ألنه  جسمه  أعضاء  من  حجام  أكرب  سيكون  اإلنسان 
بهذه  أفكر  وبقيت  أكرث من غريه،  يعمل  الذي  الجزء 
املقولة وأرى يف الواقع أن الكثري ممن ميتلكون رؤوساً 
كبرية ولكنها فارغة وعرفت علامء رؤوسهم أصغر جزء 
يف أجسادهم، فتيقنت أن نظرة هذا الرجل ضيقة وغري 

واقعية ...  
أو  سمسارا  يعمل  فوجدته  شيخوخته  يف  والتقيته   
معقبا للمعامالت يف دوائر الدولة ويف الحقيقة أنه كان 

وسيطا بني الزبائن وبني املوظفني املرتشني. فتيقنت كم 
هو رشير وبائس..  

القرار
وغياب  القتل،  مظاهر  من  هربا  وطنه،  هجرة  قرر 
وصعوبته،  االقتصادي  الوضع  وغراب  الخدمات، 
إىل  األسفل  من  السلطة  أجهزة  يف  الفساد  وتغلغل 
االستقرار،  الهجرة وشاهد  بلد  األعىل... وعندما وصل 

وسيادة القانون، والحياة الجميلة الرائعة...
قرر فورا العودة إىل بلده...

المتهم البريء
إن من أصعب ما صادفني يف حيايت هو االتهام  الباطل، 
واألصعب منه هو عجزي يف اثبات براءيت، بينام يتفنن 
الكذاب الرشير يف ادانتي . وعندما حلفت برب الكون 

أين بريء . قال علينا اللجوء إىل القضاء .
يف املحكمة سألني القايض : - هل أنت متهم أم بريء؟

- والله أنا بريء يا حرضة القايض.

- هل لديك أدلة تثبت براءتك ؟ 
- ليس لدي أي شاهد أو داللة تثبت براءيت.

- هل لديك محام يدافع عنك؟
- ال أيها القايض، رفض املحامون التزام قضيتي لعدم 

توفر األدلة. 
القانون  وفق  عىل  املحكمة  عليك  حكمت  إذن   -

بالسجن ملدة ثالث سنوات. رفعت الجلسة.

جلسة حوار
جوانب  كل  املسؤول  استعرض  ساعتني  مدى  عىل  
وأطنب،  أسهب  األمسية،  لهذه  أعده  الذي  املوضوع 
رشق وغرب، مل يرتك شاردة وال واردة مل يقلها. حتى 
شعر بتعب شديد. فتوقف وطلب من الحضور طرح 
فقال  لكن ساد صمت مطبق   . مداخالتهم وأسئلتهم 

مدير الجلسة: أال توجد لديكم مداخالت أو أسئلة؟ 
متلمل أحدهم قائال: مل أفهم شيئا مام قلته ؟

املحارض:  طبعا مل تفهم ، رأيتك نامئاً !
سأل آخر: مل توضح أبعاد األزمة وأسبابها يف بلدنا؟

أجابه: سؤال خارج املوضوع . ال أجيبك عليه.
- مل تذكر لنا ما يلوح يف األفق من تطورات محتملة؟ 

- هذا يشء ال يعلمه إال الله.
قال رابع: ما العمل إذاً؟

- العمل عمل ربنا.
واملحارضة  باملسؤول  مشيدا  الجلسة  مدير  ختم 
واملداخالت  األسئلة  وفعالية  والحضور،  القيمة، 

ودعاهم إىل أمايس قادمة. 

خشوع
من  اختطاف،  لعملية  تعرض  غائم،  يوم  فجر  يف 
أرقام...  بدون  سيارة مضللة  من  ترجلوا  ملثمني  قبل 
جذع  عىل  بحبل  ربطوه  نائية،  منطقة  إىل  أخذوه 
نخلة، رضبوه وخريوه بني املوت أو مئة مليون دينار 
وهرعوا  يختار،  تركوه  الصالة  أذنت  وحني  عراقي، 
أن  ربهم  دعوا  عال  وبصوت  بخشوع،  يصلون  

ينرصهم ويسدد خطاهم ...

د. ايمان الكبيسي

يشكل الـتوازن ملمح من مالمح التنظيـم الشكلـي يف أي 
عمل فني، عن طريق توزيع الكتــل والحجـوم واملساحات 
والضوء والظل  لتحفيز لشعور باالتزان النفيس واالستقرار، 
األثقال  عىل  يعتمد  ما  منها  اشكال  املرسحي  وللتوازن 
املتقابلة املتعادلة عىل الخشبة عن طريق معادلة العنارص 
بالتوازن  يعرف  ما  وهو  الخشبة،  جانبي  عىل  البرصية 
املادي، وهذا الشكل ال يفي مبفرده خلق اتزان متكامل 
مرتكزات  عىل  يستند  الذي  الجاميل  التوازن  اىل  وصوال 
اهمها تواجد الشخصيات، ووضعيات وقوفها وتجسيده 
التـوازن  يختـص  ال  مستوياتها.  وتحديد  املرسح  عىل 
 ، حسب  الخشبة   عىل  املتمظهرة  الحسية  بالتكوينات 
بــل يتجاوزه اىل تتابعية الحدث ضمن فضاءات العرض 
املسـرحـي، وتراتبية املشاهد، فضال عن الـتوازن الـدرامي 
)كلكامش  مرسحية  ويف  الحدث  تنامي  ضمن  املتحقق 
الذي راى( فان التوازن قد تخطى حدوده التقليدية اىل 
التوازن بني الجوانب االدبية والدرامية، عن طريق مرسحة 
امللحمة التي شكلت عىل مدى عصور حضورا مثيولوجيا يف 
الجوانب االدبية والجاملية ملا لها من اهمية ضمن حضارة 
التحديد،  النهرين عىل وجه  بني  ما  وبالد  الرشق عموما 

بوصفها أقـــدم املالحم الكبرية. 
متحورت  ملحمة  ) كلكامــش ( حـول ثيمة الخلــود وهي 
قسمني  اىل  بيولوجيا  ينقسم  اسطوري  بطل  عن  البحث 
احدهام اله واالخر برش، تلك الشخصية االستثنائية التي 
تنتفض  املدينة  جعل  حدا  ملجتمعها  ظلمها  يف  بالغت 
مستنجدة بـ) آنو ( ، فتضطر االله اىل خلق شخصية موازية 
عرفت  االتجاه  يف  لها  ومعاكسة  القوة  يف  )لكلكامش( 
بشخصية ) أنكـــيدو ( فتى الــرباري وصاحب الحيوانات، 
وما ان يسمع به كلكامش حتى يضع يف طريقه )البغي( 

لاليقاع به بعد ان تطلعه عىل حياته كانسان وبهذا يُبعد 
عنه  رفاقه من الحـيوانـات فتضعف قوته وتخور، تجري 
االخر  احدهام  تحدي  اىل  الطرفان  يصل  حتى  االحداث 
فتصدم نتائج هذا التحدي االلهة واملتصارعني بأن تنشأ  
بينهام صداقة حميمية فريـدة مـن نوعها تزيد من قوتهام 
 ) كلكامـش   ( شـوكـة  تُكـرس  حتى  طاقاتهام  وتضاعف 
بحتمية نهاية الحياة بغياب )انكيدو( وحضور املوت، ذلك 
يهيم عىل  ان  اىل  )كلكامش( ودفعه  استفز  الذي  املوت 
وجهه باحثا عن رس خلود االلهة، فيلتـقي بـ) أتـونابشـــتم 
( الذي يخربه أن اآللهــة لـن تجتمع ملنح) كلكامـش ( 
الخلود الذي يبحث عـنه، فام له بٍد سوى الحصول عىل 
ويقايس  املغامرة  وتبدأ  البـحر،  اعامق  من  الخلود  نبتة 
مبتغاه،  اىل  يصل  حتى  واملصاعب  الظروف  )كلكامش( 
النبتة  لتلتهم   ) أوروك   ( الـى  عند عودته  االفعى  فتأيت 
وتــستبدل جلـدهــا باخر جديد، ويعود )كلكامش( اىل 
العمق،  الغيب،  يشء،  كل  راى  يكون  ان  بعد  )اوروك( 

املوت فادرك معنى الحياة 
     هذه امللحمة التي ظل يرافقني كلام مر ذكرها سؤال 
مفاده متى تعي اجيالنا تراثنا ومالحمنا؟ متى نقدم تجربة 
شبيهة بـ)اوبريت الليلة الكبرية(؟ السيام مع وجود ارث 
رافديني كبري، وقد تكون االجابة نوعا من املسؤولية املنوطة 
بالرتبوي والفنان واملثقف يف اظهار تلك املالحم والقصص 
املؤسسايت  الدور  تضافر  مع  الحقيقية  مكانتها  ضمن 
الحكومي يف دعم وانتاجية هكذا اعامل تستلزم طقسية 
مشهدية  خاصة للعرض مع خصوصية ان  يقدم للفتى، 
حتى وصلتني دعوة ملشاهدة عرض )كلكامش الذي راى( 
بعد ان قام بأعداد احداثها املؤلف واملخرج)حسني عيل 
هارف( بترصف محمود عرب تبادلية تأثريية بني الحضور 
الدرامي ومالمح العمل االديب وتوازنهام يف خطني متحايثني  
مع باقي االنساق السيميائية غري اللغوية، فضال عن  ايجاد 

تعالق مع املتلقي)الفتى( وخصوصية خطابه عرب مرسحة 
بذلك  واعني  جامليا  مهمشة  تكون  تكاد  لفئة  امللحمة 
فئة الفتيان او )املراهقني( وخصوصيتها التي تنحو منحى 
املغامرات والشخصيات البطولية امللحمية فكان توظيفا 
متثل يف خطني  ماديا  ال  توازنا  املخرج  فيه  احدث  متقنا 
احدهام برصي متثل يف الحضور العضوي للشخصية عىل 
يشكل سمة  الذي  املسجل  الصوت  مع  باالتزان  املرسح 
املخرج يف  نجح  فقد  الدمى،  من سامت عروض مرسح 
اختيار متناغم لالداءات الصوتية مع تكويناتها الجسدية 
الظاهرة عىل املرسح، مركزا ضمن انساق ثقافية كاشفة 
ملضمرات النص امللحمي عىل استالب الشعوب لقدريات 
رمبا ال تحدث، وفكرة املخلص الخارجي املنقذ من سطوة 

السلطة وطغيانها.
مخرج   تأثر  اظهر  الذي  العرض  فضاء  مستوى  عىل  اما 
مساحة  اعطاء  عرب  به  وتشبثه  الربشتي  بالنهج  العمل 
)الداتا  للتقنيات املرسحية  العالمايت  النسق  مهمة ضمن 
شو، خيال الظل، االقنعة، املاسكات( وكذلك يف فتح نافذة 
للمشاكسة ألوضاع ومهيمنات البيئة السسيوثقافية عن 
الوجع   يف  واملوغلة  الجنويب  الجذر  ذات  االغاين  طريق 
والتي أضفت  طقسية مشهدية اسهمت يف بناء اندماج 
عمد املخرج اىل كرسه بني الحني واالخر من خالل شخصية 

الراوي وكذلك وجود االقنعة.
فـي املشـهد االستهـاللـي، تطل علينا شخصية الراوي من 
اسفل يسار املرسح  وهي تتعاطى مع القيثارة السومرية 
رواية  الحدث  تستقرئ  مادية  شكلية  مـوازنــة  مشكلة 
التعاطي  يف  العمل  مخرج  اوجدها  مغايرة  يف  وتجسيدا 
املتوازن املستمر بني الصورة والكلمة يف اكرث من مشهد، 
ومع ان حركة الراوي كانت محدودة ومرتبطة بالقيثارة 
التي رمبا اراد )السينوغراف( من اختيار مكانتها او كينونتها 
القائم كمعادل موضوعي  اعطاء ثقٍل يوازي ثقل الفعل 

للكلمة، فجاملية الرسد ظلت حارضة مع ادهاش الصورة 
وترجمتها بوسائل متنوعة ايقن املسؤولون عن هذا العمل 
حساسية الفئة املستهدفة ورضورة اشباع ذواتهم جامليا، 
فكان للرتجمة اساليب وطرق متنوعة متثلت يف توظيف 
التقنيات سابقة الذكر ، فضال عن حضور الدمى التي ابدع 
)عيل جواد الركايب( يف تصميمها وتنفيذها، ذلك الحضور 
الذي اضفى عىل املشهدية صفة بانورامية ممتعة ساعدت 
يف ضبط االيقاع، اال يف مواقع كاد ينفلت فيها السيام يف 
مشهد حوار )كلكامش مع أتـونابشـــتم( الذي رمبا يعود 
سببه اىل االسهاب املبالغ فيه يف الحوارات التي كان من 
االفضل تكثيفها واختزالها من قبل ُمعد امللحمة، او رمبا 
كان لعدم اتقان االداء الصويت للشخصية وغموض الكثري 
من حواراتها ذلك االثر املبارش للتململ الذي اخرتق ذوات 
املتلقني حتى عاد متنبها له )مخرج العمل( بعد ان وظف 
املجموعة بتكوينات مدروسة ومقننة تخطيطا واستخدامه 
املدروس لالقنعة البيضاء وآلية تحريكها مع الزي االسود 
غياب  ومع  االسود.  املرسح  تقنية  من  ما  نوعا  مقرتبا 
التنظيم واالنضباط يف بعض تكوينات املجموعة رمبا لقرص 
فرتة التمرين او للصعوبة املعهودة يف التعامل املرسحي مع 
املجموعات، اال انها شكلت صورا اثرت الحدث واضفت 
حضوراً  وشكلت  املشاهدات  اغلب  يف  االدهاش  عليه 
للجسد  احدثت توازنا ال شكليا بني  املمـثل واملجمـوعـة 
مـع املنظــر املتكــون يف خلفية املرسح عرب )الداتا شو او 
خيال الظل(، وكذلك حركة  شخصيتي )كلكامش وانكيدو( 
يف رصاعهام مع )خمبابا( التي شكلت موازنة حركية فاعلة 

متناغمة مع االضاءة واملؤثر الصويت 
فظهر العمل بشكل يبعث األمل يف انتعاش هذا الشكل 
املهمش وقد يعطي إشارة إىل اهتامم بعض أصحاب القرار 
يف الدولة العراقية إىل الجانب الثقايف الذي نأمل أن يستمر 

ويتضاعف. 

 محمد الكحط 

أفتتح يف املركز الثقايف البغدادي مؤخراً معرض الفن 
الرقمي للفنان التشكييل سامي الربيعي. 

القى املعرض  استحسان العديد من متذوقي الفن 
املعرض  فنية حديثة يف  أفكارا  قدم  كونه  التشكييل 
هنالك  ان  مع  األسئلة،  من  العديد  لدينا  تواردت 
الفتات حاولت اإلجابة عىل تساؤالتنا، فقد شاع يف 
التي  الربامج  تطور  ومع  فرتة  منذ  الفن  هذا  العامل 
ارتبطت مع األجهزة األلكرتونية، وأثار من رصاعات 
الكالسيكيني  التشكيليني  الفنانني  مستوى  عىل 
وغريه  الرتكيبي  الفن  قبله  أثار  مثلام  واملحدثني، 
الحديثة، يبقى اإلبداع فكرة يف  الفنية  من املدارس 

عام  كبري  بشكل  يبتعد  الرقمي  الفن  لكن  األساس، 
العلم  دخل  فهنا  تشكيلية،  فنية  مدارس  من  سبقه 
الفنية،  األعامل  انتاج  يف  كبري  بشكل  والتكنولوجيا 
مام يقلل من قيمة اإلبداع واملخيلة الفنية واملهارة 
أنصاره  يدعيه  مام  الرغم  عىل  للفنان،  الشخصية 
من كونه ميثل روح العرص ويعتمد الفنان فيه عىل 
التقنية الرقمية، من حاسبة وبرامج الكمبيوتر وكامريا 
القدمية  األساليب  عن  بعيدا  أعامله  لتنفيذ  أحيانا 
من  االستفادة  الخطأ  من  ليس  عليها.  املتعارف 
التكنولوجيا والعلم يف مجال الفن أيضا، وميكن تنفيذ 
عليهام  كبري  الركون بشكل  أما  األعامل بشكل حي، 
فمن شأنه ان يجعل من الفن واإلبداع لعبة مسلية 
لكل من يهوى، فاألصالة تبقى هي من متثل اإلبداع 

الحقيقي ال املجازي، ومن خاللها ميكن فعال االرتقاء 
بالفن التشكييل.

ان استبدال وسائل وأدوات الفن التشكييل املعروفة 
كالفرش العادية بفرش افرتاضية من الحاسبة وكذلك 
خالل  من  االفرتاضية  األلوان  إىل  الطبيعية  األلوان 
انتقالة رمبا غري مقبولة لدى  الكمبيوتر متثل  برامج 
لألساليب  املشدودين  أجيالنا  أبناء  من  العديد 
الكالسيكية، مع ان الفن الرقمي التشكييل أنترش يف 
روح  ميثل  الرقمي  الفن  هل  السؤال  لكن  العامل.   
من  وغريهم  النحاتون  سيعمل  وكيف  حقاً،  العرص 

الفنانني، لعل مريدي هذا الفن لديهم اإلجابة.
مع ذلك تبقى هذه الفنون محطات يف مسار الفن 

والحياة.

جديد األستاذ علي محمد اليوسف
يواصل الباحث األستاذ عيل محمد اليوسف كتاباته املعمقة واصداراته الرثية الخاصة بالفلسفة، وقد 

صدر له مؤخراً عن دار غيداء/ األردن: 
- الفلسفة الغربية املعارصة/ رؤية نقدية.

- ممنوعة من الرصف/ أفكار ومفاهيم.
كام صدر له:

- االغرتاب الثقايف.
- اغرتاب الذات واملجتمع.

وعىل الرغم من انتشار هذه الكتب وسواها عربياً، فقد اعلمنا املؤلف بأن عددا من كتبه صدرت 
بطبعات عربية جديدة وعىل غالفها صورة لشخصية عربية زعمت تأليفها لكتب األستاذ عيل محمد 

اليوسف من دون مراعاة لحقوق املؤلف!
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قصص قصيرة جدا   

مسرح

التوازن الجمالي في “كلكامش  الذي رأى كل شيء”

معرض للفن التشكيلي الرقمي وتساؤالت عن ماهيته

للذكرى ٨٨ لميالد 
الحزب الشيوعي العراقي

علي ابو عراق

املجُد لنا نحن الفتيَة الفقراء

الذين سرتنا عرَي هذا العامل 

املمزقة بقمصانِنا 

الخرض وقلوِبنا 

املجُد لنا نحن أبناَء الله 

وربائَب ماركس ولنني

 وفهد النارصي 

 زرَعنا آباؤنا بني حقوِل الحنطة

وشتلونا بني مروِز الشلب

وطرزونا بدخاِن القرى

و سحِب املصانعِ 

فكنا بذلك مالئكًة ال أطفاال

 اشداَء قبل بلوغِ الحلم

وشموسا قبل بزوغِ النهار

********

املضيئون نحن...

الذين رشعنا نوافَذ الليل عىل مرصاعيها

وكنسنا عَتمَة الكون

وأطلقنا الفجَر و الحامئَم.. والعصافري

بنا ازدهرت أحالُم الفقراء 

وأمطر األفُق نورا ومحبة

اخرضت األرُض اليباب...بنا

 تدله بنا الصباُح 

وأغرم بنا الليُل

نحن الذين ال تواريَخ مؤكدة مليالِدهم

وموتُهم محفوٌر عىل نوايص الغيب

التأريخ  وجبنِي 

تتباهى بنا النجوُم واملجرات

البياض ويتوسلُنا 

ويعرُس بنا الدم

املجُد لنا..؟ نحن الذين ال نبيك من األمل 

بل نبيك من املجد 

و ال نحني بفعِل العواصِف

بل بفعِل التواضع 

نحن الذين تتحدُث عنا دماؤنا

ونحن صامتون.

 مرتفعون عن الرثثرِة

والخوِض يف ما قيل وما يقال

نحن الذين أوقفنا عرباِت الطغيان..؟

 بأجسادنا...وأحالِم أطفالنا

و سحبنا الشمَس من قرنِها 

وأطلقناها يف املروجِ والحقول 

لتعزَف سمفونيَة املطارِق واملناجل

فرتقُص لها الجباُل 

وتردُد الودياُن صداها

“مثل املطر للكاع دم الشيوعي” 

نحن الذين ديُننا العدل

 ومذهُبنا الحُق

ورصاطُنا الوطن

 وجنُتنا الفقراء

خالصُة املحبة وزهو الدم

الرفعة....نحن وانتصاُر 

آخُر قطراِت رشِف هذا العامل...نحن

املجُد لنا ...املجد لعراِقنا

لشعِبنا ..املجد 

املجد لنا نحن الفقراء
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد

مشمسC° 37طقس اليوم

تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

إصدار

الحزب الشيوعي الكردستاين يحتفل باملناسبة يف منطقة كرميان

رفاق الكوت يقطعون كعكة ميالد حزبهم

محلية اربيل للحزب الشيوعي الكردستاين تحتفل قرب قلعة اربيل التاريخية 

جانب من استعراض ناشئة التايكوندو قرب نصب شهريار وشهرزاد

رفاق يف الكرخ واطفالهم يوزعون منشورات الحزب يف املناسبة 

نائب سكرتري الحزب الرفيق بسام محي مع النائب محمد عنوز يوزعان جوائز فعاليتي الركضة الجامهريية وسباق الدراجات

الرفيقات يف النجف يوقدن شموع الذكرى  

جانب من انطالق املاراثون يف مناسبة ذكرى تأسيس الحزب

التكتك يجوب شوارع الفضل ليوزع منشورات الذكرىالرفيق جبار الفتيل رفع الفتة احتفاء بالذكرى يف واجهة محله

صور من فعاليات الحزبين الشيوعيين العراقي والكردستاني في مناسبة ذكرى التأسيس 

للباحث د. سيف عدنان القيسي
كتاب أكاديمي بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي العراقي 
د. سيف عدنان  للباحث  أخريا  العراقي، صدر  الشيوعي  الحزب  لتأسيس  الـ 88  الذكرى  مناسبة  يف 
القييس، كتاب بعنوان »الحزب الشيوعي العراقي والقضية الكردية/ دراسة يف أرشيف الوثائق الرسية 
والعلنية للحزب )١٩٣٥-١٩٧٥(«، وذلك عن »دار سطور للطباعة والنرش« يف بغداد. يؤرخ الكتاب الذي 
يغطي 450 صفحة، والذي قدمه سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، 
مواقف الحزب من القضية الكردية وفقا للنظرية املاركسية يف حل قضايا القوميات والطوائف، وطرحه 
الحلول الواقعية لتلك القضية التي الزمت الدولة العراقية منذ تأسيسها فواجهتها تارة باستخدام القوة 

املسلحة، وتارة باستخدام الحلول الفوقية.
ويوضح الكتاب كيف أن الحزب الشيوعي العراقي واكب تطورات تلك القضية، وذلك يف سبعة فصول 
قسمت مواقف الحزب وفق الظروف املرحلية والتاريخية لتلك الحقبة املهمة من تاريخ العراق املعارص.


