
بغداد – اعالم حشع

للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  فهمي،  رائد  السادة:  ضم  وفد  التقى 
الشيوعي العراقي وعبد الكريم عبطان أمني عام حزب الحوار العريب 
السعدي  وضياء  الجمهوري  التجمع  حزب  عام  أمني  حطاب  وحاتم 
لألمم  العام  األمني  ممثلة  بالسخارت،  جنني  السيدة  املحامني،  نقيب 

املتحدة يف العراق يوم االثنني )8 - 2 - 2021(.
والرقايب،  اإلرشايف  الفاعل،  الدور  عن  تصوراتهم  الوفد  أعضاء  وعرض 
الذي يتوجب أن تنهض به األمم املتحدة لضامن إقامة انتخابات حرة 
ونزيهة وعادلة تعكس اإلرادة الحرة للناخبني، وإرادة الشعب املطالب 

بالتغيري وإزاحة منظومة املحاصصة والفساد.
تساهم يف  تخويلها ألن  املحامني يف  نقابة  لطلب  الوفد دعمه  وأبدى 
الرقابة االنتخابية وتوفري الدعم لها بأن ترشك آالف املحامني يف هذه 
العملية االنتخابية، وأوضح الوفد رضورة أن تويل األمم املتحدة اهتامما 
خاصا باملخاطر التي ميثلها السالح املنفلت خارج الدولة واملال السيايس 
حرة  انتخابات  عن  الحديث  ميكن  فال  االنتخابية،  العملية  مسار  عىل 
أشكال  أمثلة ملموسة عن  تقديم  العاملني، وتم  تغول هذين  يف ظل 

التزوير والتأثري عىل الناخبني واملرشحني.
كام أرش الوفد رضورة أن تشمل الرقابة مركز البيانات، وأن يتم التأكيد 
االنتخابية  املراكز  يف  النتائج  واعالن  البايومرتية،  البطاقة  اعتامد  عىل 

تفاديا الحتامالت التدخل والتالعب يف املركز الرئييس.
السقوف  متديد  طلب  دعم  اىل  وممثلتها  املتحدة  األمم  الوفد  ودعا 
املالية  املتطلبات  ولتخفيف  التحالفات  لتسجيل  الزمنية  والتوقيتات 

الكبرية التي نصت عليها تعليامت املفوضية.
قتلة  عن  الكشف  مطالب  املتحدة  األمم  تساند  بأن  الوفد  وطالب 
من   2018 انتخابات  رافق  ما  إىل  مشريا  ومحاسبتهم،  املتظاهرين 
العراقية  الحكومة  املتحدة عىل مطالبة  األمم  مخالفات وتزوير، حاثا 
بنرش التقرير الذي أعدته اللجنة الحكومية املكلفة بالتحقيق يف هذه 

تقرير  إىل  إضافة  االنتخابات،  التي شابت  التزوير  وأعامل  التجاوزات 
مجلس النواب. 

ملكية  هي  االنتخابات  أن  بالسخارت  السيدة  أكدت  جانبها،  من 
ملا  خالفا  الوطنية  السيادة  ميس  ال  املتحدة  األمم  دور  وأن  العراق 
املتحدة  لألمم  الرقايب  الدور  وأن  العراقيني،  السياسيني  بعض  يشيع 
ستتحدد أبعاده يف ضوء قرار مجلس األمن بشأن الطلب الذي وجهته 

الحكومة العراقية إىل املجلس.

املناسبة.   اآلمنة  البيئة  توفري  أهمية  متاما  نعي  اننا  تقول:  ومضت 
وستشري إىل ذلك يف تقريرها القادم إىل مجلس االمن.

املحامني،  نقابة  مذكرة  االنتخايب  فريقها  مع  ستدرس  انها  واكدت 
لقاءات  تتطلب  اللقاء  هذا  يف  طرحت  التي  املواضيع  أن  اىل  مشرية 

أخرى.
إجراء  اجل  من  بوسعها  ما  عمل  عىل  الحرص  تأكيدها  اىل  وخلصت 

انتخابات حرة وشفافة.

بغداد - طريق الشعب
اعلنت املفوضية املستقلة لالنتخابات، يوم 
مدة  السياسية  التحالفات  منح  عن  أمس، 

اضافية للتسجيل   يف مجلس املفوضني.
“مجلس  إن  لها،  بيان  يف  املفوضية  وقالت 
بتمديد فرتة تسجيل  قراراً  املفوضني أصدر 
التحالفات السياسية لغاية نهاية يوم 27 /2 
/2021، بغية فسح  مجال اوسع للتحالفات 
التسجيل،  عملية  إلجراء  السياسية 
يف  املنضوية  االحزاب  بيانات  ولتحديث 

داخل التحالفات  املسجلة سابًقا”.
عن  املفوضية  كشفت  الحق،  بيان  ويف 
مبراكز  التغيري  “اجراء  عىل  موافقتها 
إىل  دائرة  من  لألبناء  بالنسبة  االقرتاع 
من  او  الواحدة  املحافظة  داخل  أخرى 
حاالت  من  استثناًء  اخرى  إىل  محافظة 

الناخبني  ودعت  التغيري”.  إيقاف 
عملية  بإجراء  والراغبني  بالقرار  املشمولني 
التسجيل  مركز  “مراجعة  إىل  التغيري، 
للعائلة  الجغرافية  الرقعة  ضمن  الكائن 
التموينية  البطاقة  معهم  مستصحبني 
التي تتضمن اسامءهم مع أسامء العائلة، 
الجنسية  وشهادة  املدنية  االحوال  وهوية 
املوحدة  الوطنية  البطاقة  او  العراقية 
إىل  الفتة  سابقا”،  بايومرتيا  املسجلني  لغري 
إجراءات  لتسهيل  جديدة  آليات  “وضع 
املشمولني  للناخبني  البايومرتي  التسجيل 
محافظات  يف  واملقيمني  العام  بالتصويت 
تسجيلهم  تتيح  األصلية  محافظاتهم  غري 
فيها،  يتواجدون  محافظة  اي  يف  بايومرتيا 
وتصويتهم  بطاقاتهم  استالم  يتم  أن  عىل 

يوم االقرتاع يف محافظاتهم االصلية”.  

بغداد – طريق الشعب
النيابية  الحكومي  الربنامج  مراقبة  لجنة  رئيس  كشف 
وصفها  مواد  عن  امس،  يوم  الخالدي،  حازم  النائب 
الدولة  ملكية  نقل  اىل  تؤدي   2021 بالكارثية يف موازنة 

لصالح اصحاب النفوذ السيايس.
وقال الخالدي، يف مؤمتر صحفي إن  “املادة )٤٧( التي 
التحتية  والبنى  الصناعية  لألصول  مبارش  ببيع  تسمح 
النفطي  القطاع  ومنشآت  الكهرباء  )محطات  الخدمية 
وطنا  العراق  سيكون  وعندها  واملعامل(  املصانع  وكافة 
عىل  استوىل  ومن  السياسة  تجار  إلرادة  مرتهناً  وشعبا 

األموال العامة يف السنوات املاضية”.
وأضاف، أن “املادة )٣٨( تسمح مبشاركة القطاع الخاص 
عندئذ  فتصبح  القطاعات  جميع  ملكية  يف  للدولة 
وبقية  واملستشفيات  النفط  وآبار  الكهرباء  محطات 
والقطاع  الدولة  بني  بالرشاكة  مملوكة  التحتية  البنى 

الخاص“.

االرايض  ببيع  تسمحان   )٤٢،٤١( “املادتني  أن  وتابع 
فيها،  الترصف  حق  ميتلك  ملن  للدولة  اململوكة  الزراعية 
القطاع  تنمية  يف  متاًما  الدولة  دور  تنهي  خطوة  وهي 
الزراعي وتفتح أبواب التالعب والتزوير يف تقييم أمثان 
تلك االرايض الشاسعة لتباع بأبخس األمثان وينفذ أيضا 
من خالل هذه املادة الساسة املتنفذون لالستحواذ عىل 

هذه األصول الدامئة للرثوات الوطنية”.
يقودنا  املواد  هذه  يف  “التأمل  أن  اللجنة  رئيس  واكد 
والشعب  الدولة  لتجريد  مخططا  هناك  بان  التحليل  اىل 
والبنى  ثرواتهام  ومصادر  العامة  أمالكهام  من  العراقي 
تنحرص  خاصة  ملكية  اىل  وتحويلها  االسرتاتيجية  التحتية 
املتنفذة  السياسية  األحزاب  واجهات  من  محدود  بعدد 
الهيمنة والتحكم مبصري  يف محاولة ماكرة وخبيثة لفرض 
من  املتنفذين  أولئك  وشهوات  مطامح  وفق  العراقيني 
بقرارات  الرضورية  الناس وخدماتهم  خالل ربط معيشة 
الفئة النهمة تلك وإخضاع إرادة الشعب السياسية لهم”.

شليله وراسها ضايع

قال الخبري يف مجال  الطاقة رضغام محمد عيل إن “عذر الكاز اإليراين يف قلة 
التجهيز ليس حقيقيا. هناك أسباب تتعلق بسوء اإلدارة، الن اغلب محطات 

الكهرباء لديها خزين كبري من الكاز، وهو مؤّمن من قبل وزارة النفط “ . 
وأضاف يف ترصيح صحفي” ان كمية الحمل ال ميكن ان تؤدي اىل هذا االنهيار 
الذي تشهده الطاقة يف الوقت الحايل، وان سوء التجهيز فعل متعمد من اجل 

إضافة  مبالغ إضافية ضمن موازنة وزارة الكهرباء، بدعوى اصالح املنظومة 
التي تعاين من التهالك أساسا “ .

الرؤوس  صدعتم  وقد  الكهرباء،  وياوزارة  حكومة  يا  صحيح   هذا  فهل 
باالحاديث عن الغاز اإليراين الذي تخلف عن الوصول؟! ام ان الحقيقة تكمن 
ذمة  عىل  املوقوفني  الوزارة  مسؤويل  من  عددا  ان  قيل  التي  املعلومات  يف 
التحقيق من قبل هيئة النزاهة، قدموها مؤكدين  الفساد املسترشي يف الوزارة 
والتدخالت السافرة من جهات متنفذة؟ أم انها ترتبط برغبة جهات خارجية 

وضغطها، كام  أشار وزير سابق؟! 
انها حقا “شليله وراسها ضايع” ! 

راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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في لقاء لها مع وفد عراقي.. ممثلة األمم المتحدة جنين بالسخارت:

نعي تماما أهمية البيئة اآلمنة إلجراء انتخابات حرة

تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية

15 حزبًا سياسيًا يعترضون على قرارات لمجلس المفوضين
3 مواد في الموازنة تهب ثروات الوطن للمتنفذين!
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نحو حراك جماهيري
لفرض مستلزمات 

انتخابات نزيهة
 

كان من بني مطالب انتفاضة ترشين املجيدة امللحة واآلنية 
املتنفذة  القوى  عامة  عملت  وقد  مبكرة،  انتخابات  اجراء 
اىل  أي   ،٢٠٢١ األول  ترشين  حتى  موعدها  دحرجة  عىل 
هنا  ترصيحات  تؤرش  فيام  بها،  املطالبة  من  سنتني  بعد  ما 

وهناك ان هذا املوعد قد ال يصمد هو ايضا. 
يف  األول   همها  حرصت  قوى  من  مبستغرب  هذا  وليس 
املحافظة عىل مصالحها ونفوذها وادامة سيطرتها وتحكمها 
بالقرار العراقي، دون أي اعتبار اىل ما مير به البلد من أزمات 
الثقيلة عىل الغالبية الساحقة من  املواطنني،  تلقي بظاللها 
خاصة منهم الفقراء والكادحون  ومحدودو الدخل والفئات 
الوسطى.  فقد ماطلت تلك القوى وسّوفت ورشّعت قانونا 
يُصّعب  سوف  بانه  وتعرتف  تقّر  هي  فيام  مقاساتها،  عىل 
وهي  والصغرية “.  املتوسطة  القوى   “ عىل  املشاركة  مهمة 
بذلك سعت اىل  اقصاء هذه القوى ومن متثلهم، بعيدا عن 
تغيري  واحداث  االنتخابات  هذه  يف  املؤثر  الفعل   إمكانية 

جدي يف قوام مجلس النواب. 
لحق  ما  جيدا  تعرف  املتنفذة  فالقوى  هذا،  يف  غرابة  وال 
بها من هزات سياسية وجامهريية جراء مواقفها وسياساتها،  
العراقيني  غالبية  مصالح  عىل  مصالحها  فضلت  حيث 
املتنفذين  طغمة  وابعاد  التغيري  اىل  وتطلعاتهم  الساحقة، 
منذ  به  تحكمت  الذي  السيايس،  املشهد  عن  الفاسدين 
بوطننا  لحق  ما  كل  عن  املسؤولة  وهي  االن،  ولحد   ٢٠٠٥

وشعبنا من مآٍس وكوارث ونكبات وازمات متالحقة. 
ومن املؤكد ان القوى املتنفذة تدرك متاما كذلك ان “القوى 
لتغيري  متحفزة  واسعة،  “ متثل جامهري  والصغرية  املتوسطة 
واقع  الحال والخالص من نظام الحكم املحاصصايت ومؤسسة 
الفساد. لذلك استغلت وجودها املتحكم يف مجلس النواب 
لتعديل القانون االنتخايب،  فجاء اعرجا يكرس حالة االنغالق 
حساب  عىل  الفرعية،  والعناوين  واملناطقية  والتقوقع 

املواطنة وعودة الوطن معاىف اىل أحضان أبنائه . 
االنتخابات  اصال  يريد  ال  القوى  هذه  من  العديد  ان  علام 
وطريقة،  وسيلة  باية  عرقلتها  اىل  ويسعى  بل  املبكرة، 
املتنفذة  الكتل  لنواب  الفعيل  االستعداد  مدى  ذلك  ومن 
قانون  استكامل  موضوع  كذلك  النواب،  مجلس  لحل 
اجراء  الحديث عن  الذي بدونه يصعب  االتحادية  املحكمة 

االنتخابات. 
نضاليا  عمال  باعتبارها  االنتخابات  اىل  ننظر  إذ  ونحن 
تراكميا، نرى ان الرد عىل القوى املتنفذة واحباط مشاريعها 
الواسعة  انتاج نفسها ، مير عرب املشاركة الجامهريية  إلعادة 
واستنفار قوى املجتمع الحية، وحسم الخيارات والتصويت  
الحريصني  ترشين،  انتفاضة  ونشطاء  التغيري  قوى  لصالح 
لدماء  بالوفاء  واملتمسكني  ومطالبها  أهدافها  تحقيق  عىل 

شهدائها.
االشكال  متعدد  واسع  بعمل جامهريي  القيام  ملحا  ويبقى 

واالمناط واملواقع  
مستلزمات ورشوط  تهيئة  لفرض  الوطن،  محافظات  كل  يف 
اجراء انتخابات شفافة وعادلة  وذات صدقية، تعكس حقا 
اختيار من ميثلهم، والعمل عىل  املواطنني وحقهم يف  إرادة 
اسقاط الفاشلني والفاسدين سياسيا وقضائيا والحيلولة دون 

مشاركتهم يف االنتخابات . 
واألمم  واملفوضية  الحكومة  كافة،  املعنية  الجهات  ان   
وليس  ملموسة  بخطوات  ترشع  بان  مطالبة  املتحدة، 
باطالق الوعود والتمنيات، اليجاد  بيئة آمنة سلمية الجراء 
الدولة  بيد  السالح   حرص  عىل   فعال  واالقدام  االنتخابات، 
والكف عن مجرد التلويح بذلك، وضبط املال السيايس الذي 
اخذ منذ اآلن ميتد كاالخطبوط لرشاء الذمم واالصوات، بل 
اىل  يحتاج  الذي  االمر  كاملة،  اقرتاع  محطات  رشاء  وحتى 
تفعيل قانون األحزاب السياسية وتطبيق مواده، خاصة تلك 

التي لها عالقة بالسالح واملال. 
الرقابة  ويف هذه االنتخابات مطلوب أيضا وبالحاح، تفعيل 
الكيانات  ووكالء  املدين  املجتمع  منظامت  ورقابة  الشعبية 

السياسية، واألمم املتحدة وغريها من املؤسسات الدولية. 

كتب المحرر السياسي 

يوم الشهيد ِكتاب السيادة
الشيوعي

حماية قوت الفقراء 
واجب وطني التخوين ينهش 211-612                 

المجتمع الجزائري
الموازنات االنفجارية
متى تنصف الفقراء؟ 14

حياة الشعب ملف أخبار وتقارير
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ندوة امنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز
بغداد- طريق الشعب

اقامت الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز ندوة تثقيفية، االثنني املايض، لزيادة الوعي األمني ملوظفيها والتعريف بأهم اإلجراءات 
انه “بتوجيه مبارش من قبل مدير عام الرشكة املهندس عيل  الوقائية. وقالت الرشكة يف بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، 
عبد الكريم املوسوي، اقامت شعبة العالقات واإلعالم، ندوة تثقيفية دورية لزيادة الوعي األمني ملوظفي الرشكة والتعريف بأهم 

اإلجراءات الوقائية والتعاون مع رجال فوج رشطة حامية املواقع النفطية لتجنب احتاملية حصول اي خرق.
واضافت الرشكة، ان “لجنة املحارضين تشكلت من قبل الخبري األمني العميد املتقاعد عدنان الكناين، وآمر فوج رشطة نفط شامل 

بغداد العقيد عالء حسني، واملقدم حسني والسيد عيل القييس ممثالً عن قسم التصاريح األمنية يف وزارة النفط”. 
وتابع البيان، ان “الندوة تضمنت رشح تفصييل ألهم املواضيع التي تتعلق باإلجراءات الواجب أتباعها من قبل املوظفني يف رصد 
الحاالت املشبوهة واالبالغ عنها الجهات املختصة ليك يتم اتخاذ االجراءات الالزمة من منطلق ان الحفاظ عىل األرواح واملمتلكات 

العامة”. 

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
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وطن حر وشعب سعيد

ِكتاب السيادة
جاسم الحلفي

تتداخل  ازمة  جمة،  أزمات  العراقي  السيايس  بالنظام  تعصف 
اصبح  التي  السيادة،  ازمة  أخطرها  بني  ومن  األخرى،  مع 
التداعيات رضوريا وملحا وغري  البحث فيها من الجذور حتى 
قابل للتأجيل، خاصة بعد ان توفرت للسياسيني العراقيني مادة 

تعينهم عىل ذلك. 
وكتاب)ازمة العراق سياديا( الذي أعده الدكتور إبراهيم بحر 
العلوم، يعد الوثيقة العملية األوىل الصادرة يف العراق، حيث 
االكادميي  البحث  ٦٨٢ عىل  بلغت  التي  يقترص يف صفحاته  مل 
ملفهوم السيادة، وهو املطلوب ليك ميكن فهم السيادة علميا، 
النظام. حيث  أزمات  الذي رافق معالجة  التسطيح  بعيدا عن 
يتناول تجربة الحكم للفرتة من ٢٠٠٤ اىل٢٠٢٠ ليس من وجهة 
والترشيعي  التنفيذي  الحسم  تصدروا  الذين  حكامه،  نظر 
واالكادمييني  السياسيني  من  نخبة  فيه  أسهمت  فقد  وحسب. 
يبدو  وقد  الفكرية.  واملدارس  املشارب  مختلف  من  العراقيني 
بغض  ارضه،  استقالله وحقق سيادته عىل  نال  بلد  العراق  ان 
النظر عن الجدل الذي مل يحسم حول التاريخ الرسمي لذلك. 
ويتمتع  مستقل،  كبلد  الدويل  باالعرتاف  يتمتع  كونه  كذلك 
املنظامت  من  قليل  غري  آخر  وعدد  املتحدة  األمم  بعضوية 

واإلقليمية. الدولية 
التدخالت  حجم  اىل  ننظر  حاملا  تتبدد  أعاله  الخالصة  لكن 
االرادات  رصاع  واىل  خافية،  تعد  مل  التي  واإلقليمية  الدولية 
الرصاع  وامكانياته،  العراق  موارد  وعىل  العراق  يف  الخارجية 
بشكله  مكشوفا  العراقي  القرار  صنع  يف  تحكمه  غدا  الذي 

املبارش او بامتدادات تأثريه غري املبارشة. 

وال نحتاج اىل ادلة عىل التدخل، وال برهان عىل التأثري، الذي 
من  السيادة  ونزع  محتواه،  من  االستقالل  افراغ  حد  وصل 
الخارجية  السياسة  ان  خالصة  اىل  عدنا  واذا  الواجبة.  أسسها 
هشاشة  عن  الحديث  يبدأ  الداخلية،  للسياسية  امتداد  هي 
يف  والعشوائية  ادارتها،  يف  واالرتجال  الداخلية  سياستنا 
ان  يبدو  وال  الفزعة(.   ( بطريقة  االزمات  وإدارتها  تنفيذها، 
مثل  وهوانها،  الدولة  هشاشة  اىل  تشري  التي  املفاهيم  اطالق 
اعتباطا،  جاء  قد  والالدولة،  العميقة  والدولة  الفاشلة  الدولة 
الفساد  تغّول  بعد  الدولة،  لضعف  منطقية  نتيجة  هو  بل 
والتطرف  العنف  كذلك  هياكلها،  نخر  بحيث  مؤسساتها،  يف 
باالوضاع  املتحكمة  واملليشيات  املنفلت  والسالح  السائدان، 

األمنية.
باالستقرار،  يعبث  السافر  التدخل  جعل  وغريه  هذا  كل 
الخارجي  التدخل  من  افضح  وليس  القوى.  بتوازن  ويتحكم 
واقليمية  دولية  انتخابات  كأنها  صارت  حتى  االنتخابات،  يف 
لتنظيم مصالح تلك الدول عىل حساب العراق ومصالح شعبه. 
من  اىل  نظرته  املتنفذين  اىل  املواطن  ينظر  ان  تندرا  وليس 
وليس  العراق،  يف  األخرى  الدول  مصالح  متثيل  عىل  يحرصون 
دولة  أية  يف  السيادة  تتجىل  املفروض. حيث  هو  كام  العكس 
اىل  نشري  وحني  خارجي،  وآخر  داخيل  مظهر  عرب  الدول  من 
املظهر الداخيل بكل التشويهات التي مر ذكرها، واهمها عدم 
وعجز  املليشيات،  عىل  سلطتها  بسط  عىل  الحكومة  قدرة 
القانون  عن  والخارجني  الفاسدين  متس  ان  عن  إجراءاتها 
يف  الحكومة  ضعف  املواطن  يرصد  وإذ  املليشيات،  وزعامء 
وتصاعد  املزري،  املعييش  الوضع  ويالحظ  القوانني،  تطبيق 
وينهب  مبقدراته،  الحكم  طغمة  تعبث  فيام  الفقر،  نسبة 

حيتان الفساد موارده.. عندها عن أي سيادة ميكن الحديث.
العدالة  فصل  فهو  السيادة،  مبحث  يف  املنيس  الفصل  اما 
االستقرار،  يغيب  االجتامعية  العدالة  فبغياب  االجتامعية. 
املساواة،  عدم  من  والتشيك  بالظلم،  الشعور  ويتصاعد 

ويتجسد االغرتاب. 
الذي ال ميكن اخفاؤه، يف اشكال  ويتمظهر الرصاع االجتامعي 
اجل  من  الهادفة،  الشعبية  االحتجاجات  ابرزها  مختلفة، 
االغنياء واملعدمني،  الهوة بني  املعيشية وردم  تحسني األوضاع 
استأثرت  فئة  بني  فلكية  لتغدو  تتسع  التي  الفجوة  وتقليص 

بالسلطة واملال والنفوذ، مقابل ماليني املحرومني.
األرواح  يف  العالية  التكلفة  ذو  االجتامعي  الرصاع  كان  اذا   
هو   - االنتفاضة  شهداء  استذكار  من  البد  وهنا   - واملمتلكات 
مواصلة  يتطلب  فاألمر  السيادة،  مبحث  يف  املفقود  الفصل 

واستكامله.  البحث 
فموضوع السيادة ال ينتهي بكتاب، بل ان الكتاب هو ما جعل 

باب النقاش مفتوحا. 

احتجاجات مستمرة.. وحلول مستعصية كل خميس
بغداد- طريق الشعب

فرص  ايجاد  عن  الحكومي  العجز  استمرار  وسط 
وعدم  العمل،  عن  العاطلني  الشباب  ملاليني  عمل 
توفري تخصيصات مالية لرصف مستحقات العاملني 
املحاصصة  منهج   وتجذر  الحكومة،  املؤسسات  يف 
الطائفية يف ادارة الدولة وتقاسم املناصب ما القى 
بظالله عىل الخدمات املقدمة للمواطنني، أدى ذلك 
للمطالبة  الشعبية،  االحتجاجات  وترية  ارتفاع  اىل 
مستحقات  ورصف  والخدمات  العمل  فرص  بتوفري 

ذوي العقود واالجور اليومية.

اعتصام في الناصرية 
ويف النارصية، نظم العرشات من الخريجني املعتصمني 
امام رشكة نفط ذي قار، تظاهرة امام مبنى املحافظة 

للمطالبة بتوفري فرص العمل.
خرج العرشات من املعتصمني أمام رشكة نفط ذي 
املحافظة  مبنى  أمام  بتظاهرة  األربعاء،  يوم  قار، 

للمطالبة بتوفري فرص عمل.
من  “العرشات  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
خريجي كليات الهندسة والقانون واالدارة واالقتصاد، 
من الذين ظهرت اسامئهم عىل االحتياط يف تعينات 
مبنى  امام  تظاهرة  نظموا  قار،  ذي  نفط  رشكة 
املحافظة للمطالبة بتوفري فرص عمل لهم يف الرشكة 

اسوة بإقرانهم”.
واضاف ان “االعتصام مستمر امام الرشكة منذ عام 
العاطلني  الخريجني  من  جديدة  وجبات  وتلتحق 
العمل  كلام جرى توفري فرص عمل لعدد من  عن 

املعتصمني”.

احتجاجات في البصرة
من جانبهم، جدد املحتجون يف قضاء الفاو، جنوب 
البرصة، احتجاجهم امام املستودع النفطي يف القضاء، 

للمطالبة بتوفري فرص العمل.
“طريق  عرب  جاسم،  عبدالله  املتظاهر  وطالب 
الشعب”، بـ”توفري فرص العمل يف املستودع النفطي 
للمتظاهرين وتضمني ذلك يف موازنة العام الحايل”، 

مهددا بـ”التصعيد يف حال تجاهل مطالبهم”.
يف االثناء، تظاهر عدد من اصحاب االجور اليومية يف 
مديرية تربية البرصة أمام مبنى املديرية للمطالبة 

برصف اجورهم املتأخرة.
وذكر املتظاهر محمد نعيم، لـ”طريق الشعب”، ان 
“مطالب املحتجني هي رصف الرواتب املتأخرة منذ 
اكرث من عام وتخصيص مبلغ 7 مليارات دينار لألجراء 
ضمن الثالثني ألف فرصة عمل فقط”، داعيا “مدير 

االستقالة  تقديم  أو  مستحقاتهم  رصف  إىل  الرتبية 
من منصبه”، متهام “املدير برفض توقيع التوصيات 

املتعلقة برصف مستحقاتهم”.
مسرية  نظموا  الهندسة  كليات  خريجي  ان  يُذكر 
احتجاجية كبرية يف شارع الجبيلة باتجاه مبنى ديوان 
او  العمل  فرص  بتوفري  للمطالبة  البرصة  محافظة 
تشغيلهم بصفة عقود يف الرشكات النفطية العاملة 

يف املحافظة.

تظاهرة في الديوانية
من جهتهم، تظاهر عدد من اصحاب العقود واالجور 
العام  الديوانية واملستشفى  دائرة صحة  اليومية يف 
وزيادتها  منتظم  بشكل  اجورهم  برصف  للمطالبة 

وتثبيتهم عىل املالك الدائم.
بان  القصري،  الشعب”، ميعاد  وافاد مراسل “طريق 
اليومية  واالجور  العقود  اصحاب  من  “العرشات 
نظموا  العام  واملستشفى  الديوانية  صحة  دائرة  يف 
تظاهرة  ملطالبة الحكومتني املحلية واملركزية ووزارة 
الصحة بزيادة رواتبهم وعدم تأخريها وتثبيتهم عىل 
طالبوا  “املتظاهرين  ان  اىل  مشريا  الدائم”،  املالك 
بإطالق درجات الحذف واالستحداث وتعيني أصحاب 
العقود الذين يعملون منذ عدة سنوات يف مختلف 

املؤسسات الصحية داخل املحافظة”.

احتجاج واسع في المثنى
ويف السياق، تظاهر العرشات من ذوي االجور اليومية  
يف مديرية بلدية الساموة أمام املديرية، لليوم الثالث 

عىل التوايل، احتجاجا عىل تخفيض رواتبهم من 350 
ألف إىل 250 ألف دينار.

ان  الشعب”،  لـ”طريق  حاتم،  احمد  العامل  وبنّي 
“مديرية البلدية قامت بتخفيض رواتبهم من  350 
ألف إىل 250 ألف دينار دون سابق إنذار”، مبينا أن 
“هذا اإلجراء مجحف بحق اصحاب االجور اليومية 

الذين يعملون بصورة مستمرة”.
عددهم  يبلغ  الذين  العاملني   “ ان  حاتم،  واضاف 
لحني  االحتجاجات  سيواصلون  عامل   1600 حوايل 
من  حقوقهم  واسرتداد  املرشوعة  مطالبهم  تحقيق 

خالل اعادة رواتبهم اىل سابق عدها”.
اىل ذلك، نظم عدد من سكان مناطق “آل عبس” 
املحافظة  مبنى  أمام  احتجاجية  وقفة  الساموة  يف 

للمطالبة بتحسني الخدمات األساسية.
لـ”طريق  عيل،  مرتىض  الوقفة  يف  املشارك  وقال 
الشعب”، ان “الوقفة تهدف إىل إيصال صوت اآلالف 
من املواطنني الذين يسكنون يف املناطق ويفتقرون 

ألبسط متطلبات الحياة”
وطالب عيل، “الحكومة املحلية واملركزية يف االلتفات 
الرشب  مياه  وتوفري  املناطق  اهايل هذه  معاناة  اىل 
الخدمات  بقية  توفري  عن  فضال  شوارعها  وتبليط 
تلقى  من  املتعددة  “مطالبهم  ان  مبينا  االساسية”، 

اذن صاغية من قبل املسؤولني”.
وهدد عيل، بـ”اللجوء اىل تنظيم اعتصام مفتوح يف 

حال تجاهل مطالبهم بأرسع وقت ممكن”.
وتظاهر املئات من املحارضين يف املجان يف مديريات 
بتعينهم  للمطالبة  الحكومي  املجمع  امام  الرتبية، 

الشعب”،  مراسل “طريق  وقال  الدائم.  املالك  عىل 
املحارضين  من  “املئات  ان  الساموي،  عبدالحسني 
نظموا تظاهرة كبرية للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك 
واالستحداث  الحذف  درجات  وتخصيص  الدائم 

الناتجة عن حركة املالك للمحارضين”.
واالقتصاد  االدارة  خريجي  من  عدد  ان  اىل  يُشار 
اىل  الحكومة  دعوا  املحافظة،  يف  املحاسبي  واملعهد 
االيفاء بوعودها من خالل توفري فرص العمل خالل 

وقفة نظموها امام مبنى املحافظة.

المهندسون يواصلون
هذا ويواصل العرشات من خريجي كليا الهندسة يف 
العاصمة بغداد اعتصامهم امام مبنى نقابة املهندسني 
عنهم  ببعيد  وليس  العمل،  فرص  بتوفري  للمطالبة 
يعتصم العرشات من املهندسني العاملني بصفة عقود 
الوزارة  امام مبنى  الكهرباء،  واجور يومية يف وزارة 
للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 

.2019
يف غضون ذلك، نظم العرشات من املواطنني يف قضاء 
محطة  امام  اعتصام  بابل،  ملحافظة  التابع  املسيب 
القضاء الغازية للمطالبة بتزويد القضاء من الطاقة 

الكهربائية بشكل مبارش.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  جواد  عيل  املتظاهر  واكد 
“السكان يتعرضون للتلوث البيئي واالمراض نتيجة 
لوكه  ابو  “مناطق  ان  مبينا  املحطة”،  من  قربهم 
من  تعاين  املسيب  ومركز  والقادرية  والراجحية 

انقطاعات كبرية يف تجهيز الكهرباء”. 

  TAREEK AL SHAAB  
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االحتجاجات في واسط .. عنف مفرط وشهيد آخر

مهلة جديدة إلقالة المحافظ واطالق سراح المعتقلين
بغداد – طريق الشعب 

الثالثة  االيام  خالل  واسط  محافظة  شهدت 
املهلة  انتهاء  توترا لألحداث عىل خلفية  املاضية، 
املمنوحة للحكومة إلقالة املحافظ ونائبيه، وقطع 
يف  الرئيسية  الطرق  من  عدد  املحتجني  من  عدد 
بإطالق  االمنية  القوات  ردت  فيام  املحافظة، 

الرصاص الحي يف وجه املتظاهرين.
مع  اتصاالتها  الحكومة  اجرت  املقابل،  يف 
ايام  لـ3  مهلة  عىل  معهم  واتفقت  املتظاهرين 
من اجل النظر مبطالبهم، واطالق رساح املعتقلني 

وايقاف مالحقة الناشطني.

قطع للشوارع
من  “عدد  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
الشوارع  من  عدد  قطع  عىل  اقدموا  املحتجني 
االطارات   حرق  خالل  من  املحافظة  يف  الرئيسية 

وتجاهلها  الحكومة  استجابة  عدم  عىل  احتجاجا 
املهلة املمنوحة من قبل املحتجني القالة الحكومة 
“القوات  ان  اىل  مشريا  املحافظة”،  يف  املحلية 
والهراوات  الحي  الرصاص  استخدمت  االمنية 
عدد  اصابة  يف  تسبب  ما  املتظاهرين  لتفريق 

منهم.

شهيد آخر
صورا  االجتامعي  التواصل  وسائل  وتناقلت 
الحد املتظاهرين الذي استشهد اثناء التصعيد 
يف املحافظة، فيام شنت القوات االمنية حملة 
يف  الناشطني  منازل  خاللها  داهمت  اعتقاالت 
فيام  املاضية،  الفرتة  خالل  كثريا  تكرر  مشهد 
االتحادية  الحكومة  عىل  الناشطون  يشرتط 
القادة  واستبدال  املركزية  الحكومة  اقالة 

االمنيني.

لقاء بين الحكومة والمتظاهرين
املسلحة،  للقوات  العام  القائد  كلف  جانبه،  من 
الكاظمي، يوم امس، رئيس جهاز األمن  مصطفى 
تداعيات  ملتابعة  األسدي،  الغني  عبد  الوطني 
ومالبسات االحداث االمنية التي رافقت التظاهرات 
عبد  الوطني  األمن  جهاز  رئيس  ووعد  واسط.  يف 
اىل   محافظة واسط  الغني األسدي  بعد وصوله 
صباح يوم امس، ولقائه مع املتظاهرين بالوقوف 
وتحقيق  االستقرار  بعملية  للمساهمة  معهم 

املطالب.  
الشعب”،  “طريق  تلقت  بيان  يف  األسدي  وقال 
أقف  ليك  وقوة  عزمية  بكل  “جئت  منه،  نسخه 
التي تسهم بعملية االستقرار  الخطوات  معكم يف 
املطالب”. وأضاف، أن “التظاهرات حق  وتحقيق 
حقه”،  من  املواطن  منع  ألحد  ميكن  وال  مكفول 
الفتاً إىل أن “هناك جهات تحاول حرف التظاهرات 

عن مسارها السلمي”. وتابع األسدي قائالً: “نسعى 
للوصول معكم اىل حلحلة للمشاكل واملطالب وفقا 

للطرق املرشوعة”.

نتائج اللقاء
عن  سامل،  املدين سجاد  الناشط  جهته، كشف  من 
ابرز ما تم االتفاق عليه خالل لقاء مع رئيس جهاز 
االمن الوطني. وذكر سامل، لـ”طريق الشعب”، ان 
بإعطاء  الجهاز  ورئيس  النشطاء  بني  جرى  “اتفاق 
املحافظة  إلقالة  املحلية  للحكومة  ايام   3 مهلة 

ونائبيه”.
واضاف ان “االتفاق تضمن ايقاف مالحقة الناشطني 

واطالق رساح املعتقلني، بحوزة القوات االمنية”.
للتهدئة  تدعو  وساطات  “وجود  عن  سامل،  وبنّي 
مطالب  لتنفيذ  املجال  فتح  اجل  من  معها  ونحن 

املتظاهرين بشكل كامل”.

محارضون مجانيون يتظاهرون يف الساموة 
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15 حزبا تعترض على قرارات لمجلس المفوضين

تحفظات ومطالب في شأن نزاهة االنتخابات

باحث متخصص يحذر من نوايا المتنفذين ويعتبر الرقابة »ضرورية« 

المفوضية: سنتابع مصادر تمويل الحمالت االنتخابية

أسباب االعتراض 
وتلقت  املفوضية،  إىل  األحزاب  وجهته  لبيان  ووفقا 
القرارات  فإن  منه،  نسخة  الشعب”،  “طريق 
والتعليامت التي جرى االعرتاض عليها تنص عىل “قرص 
العارش  يف  تنتهي  والتي  للتحالفات  املحددة  الفرتة 
لذا  املرجوة،  بالغاية  تفي  ال  فهي  الجاري.  شباط  من 
حتى  القادم.  آذار  من  األول  لغاية  بتمديدها  نطالب 
يُعطى الوقت الالزم لألحزاب الراغبة يف الدخول ضمن 
لضيق  االن  لحد  أمرها  تحسم  مل  والتي  تحالفات، 
املرشحني  أسامء  لتسليم  املحددة  الفرتة  وإن  الوقت. 
القادم غري  تنتهي يف األول من آذار  لالنتخابات والتي 

نيسان  من  األول  إىل  بتمديدها  نطالب  لذا  كافية، 
الجديدة،  لألحزاب  الكايف  الوقت  يتوفر  حتى  القادم، 
لها  يتسنى  وليك  بعناية،  مرشحيها  اختيار  من  ليمكنها 

املشاركة يف االنتخابات القادمة بفعالية عالية”.

مبالغ مالية كبيرة
تسجيل  رسم  استحصال  “قرار  أن  البيان  وأضاف 
من  مرشح  كل  عن  دينار  ماليني  خمسة  مقداره 
االحزاب والقوائم املنفردة، سيحرم الكثري من االحزاب 
متويال  متتلك  ال  التي  املستقلة،  والشخصيات  املدنية 
سابقا،  الفساد  متارس  ومل  خارجيا   دعام  وال  خاصا 

املشاركة  عرب  التغيري  إحداث  يف  حقيقية  فرصة  من 
الواسعة يف االنتخابات، كام سيحرمها من حق دستوري 
خاص  برنامج  وضع  من  بد  ال  كذلك  مرشوط.  غري 
املهجر  بلدان  يف  البايومرتية  البطاقة  لتحديث  ورسيع 
هناك  املقيمني  العراقيني  للمواطنني  فرصة  وإعطاء 
ومامرسة  القادمة  االنتخابات  يف  الواسعة  للمشاركة 
شفافة  آليات  وضع  عىل  فضال  الدستوري،  حقهم 
العراقية  األمنية  بالقوات  الخاص  التصويت  لعملية 
املشاركة  االحزاب  واطالع  والسجون  واملستشفيات 
فرتة  قبل  اآلليات،  هذه  عىل  واملراقبني  االنتخابات  يف 

كافية والسامح للمراقبني بحضورها”.
واجبات  من  أن  نعتقد  “نحن  املشرتك  البيان  وتابع 
إيضاح  ووسائل  تعليمية  برامج  وضع  هو  املفوضية 
وفتح  اإللكرتوين  التصويت  وجهاز  االنتخابات  حول 
املشاركة  االحزاب  توعية وورش عمل ملنتسبي  دورات 
للتثقيف  وتلفزيونية  إذاعية  وبرامج  االنتخابات،  يف 
كامريات  بوضع  مطالبة  واملفوضية  لذلك.  والتوعية 
من  للمزيد  االنتخابية  املحطات  جميع  يف  مراقبة 
عىل  املوظف  وتأثري  التزوير  عمليات  ومنع  الشفافية 
الناخبني  سجل  تحديث  استمرار  أن  علام  الناخب. 
بالعملية  ليس  للمتوفني  الخاصة  البطاقة  واسقاط 

الصعبة، وميكن اعتامد سجالت إصدار شهادات الوفاة 
من وزارة الصحة وإدارة املقابر الرسمية، كام أن إصدار 
عىل  يستمر  أن  الرضوري  من  البايومرتية  البطاقة 
أيلول للحصول عىل أوسع  لغاية األول من شهر  األقل 

مشاركة”.
املراكز  عن  توضيحي  كّراس  “إصدار  إىل  البيان  ودعا 
ليك  االنتخابية،  الدوائر  ضمن  االنتخابية  واملحطات 
والتأكيد  االنتخابات.  يف  املشاركة  األحزاب  عىل  توزع 
البطاقة  عىل  يعتمد  االنتخايب  النظام  يكون  أن  عىل 
اهمية ورضورة  البايومرتية فعال وال غريها، إضافة إىل 
كام  السيادة  ميس  ال  فذلك  الدويل،  واإلرشاف  املراقبة 
املالحظات  هذه  “أخذ  ان  مردفا  البعض”،  يدعي 
شفافة  انتخابات  لنجاح  ضامنا  يعطي  بالحسبان 
مبشاركة  بالحكومة  الشارع  ثقة  تستعيد  ونزيهة، 
واسعة من االحزاب والناخبني، من أجل اختيار املرشح 
فوق  والوطن  الشعب  مصلحة  يضع  الذي  املناسب 
مصلحته الخاصة، ويلبي طموحات العراقيني واملحتجني 
التي  الطاهرة  دماءهم  أن  ويؤكد  املنشود.  التغيري  يف 
سالت يف ساحات التظاهر واالعتصام مل تذهب هدرا. 
وليك يستقر العراق وتكون خرياته للعراقيني جميعا، ال 

للفاسدين الذين هدروا املال العام”.

العراقية،  االمة  “حزب  من  كل  تواقيع  البيان  وحمل 
الحزب الشيوعي العراقي،  حزب الحرية والدميقراطية 
االجتامعي  التيار  انتفاضيون،  حركة  االيزيدية، 
الخيار  حزب  العراقي،  االيثار  حزب  الدميقراطي، 
والتغيري،  الحوار  حزب  الوطني،  الحق  حزب  العريب، 
التيار  الفيلية،  الجبهة  اآلشورية،  الدميقراطية  الحركة 
الوطني العشائري يف العراق، تيار األعيان، حزب اليقني 

الوطني، تجمع صوت الجامهري”. 
يُذكر أن مفوضية االنتخابات كانت قد أقامت الثالثاء 
املدين  املجتمع  ملنظامت  حوارية  جلسة  املايض 
االنتخابية  التوعية  حول  االعالم  ووسائل  واالحزاب 
لالنتخابات  للتحضري  املتواصلة  الجهود  اطار  ضمن 
مبراحل  كافة  املجتمع  رشائح  توعية  ولغرض  الربملانية، 

االنتخابية. العملية 
اربعة  املفوضية  اصدرته  لبيان  وفقا  الجلسة  وناقشت 
الناخب  بطاقة  “توزيع  وهي  موسع  بشكل  محاور 
وشؤون االحزاب وشؤون املرشحني وورقة االقرتاع”. فيام 
املتعلقة  الفنية  القضايا  بشأن  جادة  مالحظات  قدمت 
عن  فضال  التحالفات،  تسجيل  وتوقيت  االقرتاع،  بورقة 
مقاعد النساء يف الربملان وكيفية احتسابها، وفقا لقانون 

االنتخابات الجديد والدوائر املتعددة. 

ومن املتوقع أن يصدر مجلس املفوضني، الئحة تتعلق 
والخروقات  االنتخابية  الحمالت  متويل  مصادر  مبتابعة 
التي تحدث أثناء فرتة الدعاية الرسمية، بحسب مصدر 

مطلع عىل عمل مفوضية االنتخابات.

دعوة لـ50 سفارة عربية وأجنبية 
توجيهها  عن  لالنتخابات،  العليا  املفوضية  وأعلنت 
دعوات ألكرث من 50 سفارة عربية وأجنبية، للمشاركة 
املنظامت  من  عدد  عن  فضال  االنتخابات،  مراقبة  يف 

الدولية.
فإن  الغالي،  جامنة  املفوضية  باسم  للمتحدثة  ووفقا 
اعتامد  عىل  ينص  املفوضية  قانون  فقرات  “إحدى 
العملية  عىل  دوليني  كمراقبني  اشخاص  مشاركة 
القانون  وبحسب  عليها,  لإلرشاف  وليس  االنتخابية، 
وجهت املفوضية دعوات إىل أكرث من 50 سفارة عربية 

وأجنبية، لهذا الغرض”.
استعداداتها  توصل  “املفوضية  أن  املتحدثة،  وأكدت 
بانتظار  وهي  املقرر.  موعدها  يف  االنتخابات  إلجراء 
وصول األموال املخصصة لها إلكامل بقية التحضريات”.

الرقابة رضورة ملحة
املفوضية  أعلنت  وجيزة،  فرتة  وخالل  الثانية،  وللمرة 
دعوتها مراقبني دوليني ملتابعة سري العملية االنتخابية، 

فيام تشكك أطراف سياسية متنفذة يف هذه الدعوات، 
وعّدتها انتهاكا للسيادة وتدخال يف شؤون العراق، ألنها 

تعد “االنتخابات شأنا عراقيا داخليا”.
االنتخايب،  الشأن  يف  الباحث  قال  ذلك،  عىل  وتعليقا 
االنتخابات  عىل  الدولية  الرقابة  إن  الفريداوي،  مؤيد 
مع  يتناقض  ال  وهو  املتظاهرون،  رفعه  مطلبا  كانت 
رضورة  الرقابة  فإن  لذلك  االنتخابية،  العملية  سالمة 

ملحة يجب تحقيقها.
الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  الفريداوي  وتساءل 
عن “أسباب هذه الضجة التي يفتعلها البعض بخصوص 
الرقابة واإلرشاف، خصوصا وإن كل التأكيدات الرسمية 
ال  للمراقبة  الدعوات  وجهت  املفوضية  أن  عىل  تنص 
الدول  الكثري من  السياق موجود يف  أكرث، كام إن هذا 
مضيفا  انتخاباتها”،  يف  ومصداقية  بنزاهة  تتحىل  التي 
البلد  سيادة  انتهكت  التي  الجهات  أن  “الغريب 
يحلو  كيفام  عديدة  دورات  يف  باالنتخابات  وتالعبت 
لها بواسطة املال والسالح، هي التي تتحدث االن عن 

االنتخابات”. نزاهة 
الدولية  الرقابة  أن  اعتقد  ال  “شخصيا  الباحث:  وتابع 
املال  نفوذ  تحجيم  يف  مؤثرا  دورا  تلعب  أن  ميكن 
مجموعة  ضمن  وهي  مطلوبة  تبقى  لكنها  السيايس، 
كام  بها.  املتظاهرون  طالب  التي  املهمة  النقاط  من 

أن املحاوالت التي تجري إلثارة الضجة ضد هذا النوع 
من الرقابة، والتخويف منه، يبني بوضوح أن املتنفذين 
النتائج  عىل  واالستحواذ  للتزوير  مجددا  يستعدون 
فرصة  “أمام  اآلن  املفوضية  أن  اىل  واشار  مقدما”. 
الناخبني  بيانات  تحديث  خالل  من  األوضاع  لرتتيب 
إىل  باإلضافة  البايومرتية،  البطاقة  عىل  وحصولهم 
بياناتهم،  تحديث  يف  لالرساع  املواطنني  توعية  أهمية 
ألنه بخالف ذلك لن تتحقق انتخابات نزيهة وسيفسح 

املجال للمزورين بالعودة من جديد”.
وزاد أن “اي تغيري ال ميكن حصوله ما مل تُضمن نزاهة 
وبضمنها  الجادة،  اآلليات  عرب  وشفافيتها  االنتخابات 

البايومرتي”. التصويت 
الوزراء  مجلس  رئيس  مستشار  أوضح  السياق،  ويف 
لشؤون االنتخابات، عبد الحسني الهنداوي، دور األمم 
تتدخل  لن  أنها  مؤكدا  املقبلة،  االنتخابات  يف  املتحدة 

يف العملية االنتخابية.
الهنداوي يف ترصيح تناقلته وكاالت األنباء، إىل  ولفت 
أن “دور االمم املتحدة يف االنتخابات هو املراقبة من 
من  هم  العراقيني  وإن  االرشاف.  وليس  التقييم  خالل 
أن  االنتخابات يف كل مراحلها”، مردفا  بإدارة  يقومون 
ومراقبة  املتحدة  االمم  ارشاف  تحدثت عن  “املرجعية 
وزارة  فإن  العملية  الناحية  من  لكن  االنتخابات، 

الخارجية طلبت املراقبة فقط”.
قرار  اتخاذ  يف  املعنية  “الجهة  أن  املتحدث،  وتابع 
هذه  مثل  ألن  االمن،  مجلس  هو  االنتخابات  مراقبة 
الخمس  الدول  باعتبار  منه  تصدر  أن  بد  ال  القرارات 
ذلك”، مشددا عىل  تقرر  من  املجلس هي  االعضاء يف 
أن  ممكن  املتحدة  باألمم  العمومية  “الجمعية  أن 
ليك  جدا  طويالً  وقتا  تأخذ  أنها  هو  الفرق  لكن  تقرر، 

تتخذ قرار مراقبة االنتخابات”. 

التعليمات  بانتظار 
مفوضية  يف  مطلع  مصدر  أفاد  آخر،  جانب  من 
مصادر  مبراقبة  الخاصة  التعليامت  بأن  االنتخابات، 

متويل الحمالت االنتخابية ما زالت باالنتظار.
“التعليامت  إن  الشعب”،  لـ”طريق  املصدر  وأكد 
تصدر  أن  واملتوقع  السابقة،  للمراحل  مغايرة  ستكون 
رصد  تحاول  املفوضية  مجلس  قبل  من  واضحة  الئحة 
وإن  خصوصا  واألحزاب،  للمرشحني  املايل  النشاط 
وإفالتا  كبرية،  مالية  خروقات  شهدت  املاضية  الفرتة 
يف  املفوضية  “مكاتب  إن  مبينا  العقاب”،  من  متكررا 
التعليامت.  هذه  انتظار  يف  املحافظات  وبقية  بغداد 
ولكن  املرة،  هذه  ملموسا  تغيريا  نشهد  أن  واتوقع 
الشارع  شهده  ما  وبالتحديد  قامئة،  التحديات  تبقى 

العراقي خالل األيام املاضية من وضع أمني مقلق”.
وتحدثت املفوضية، مؤخرا، عن مراقبتها مصادر متويل 

االنتخابية. الحمالت 
وأشارت يف بيان لها، اىل إنها “تطبق القانون بخصوص 
ستشارك  التي  لألحزاب  االنتخابية  الحمالت  تنظيم 
التزاماً  متويلها،  مصادر  ومراقبة  املقبلة  االنتخابات  يف 
والذي   2015 لسنة   36 رقم  االحزاب  قانون  بتنفيذ 
هذا  تخص  وتعليامت  انظمة  اىل  املفوضية  تحوله 

املوضوع”.
وبخصوص نقل سجل الناخبني، أوضحت أن “عمليات 
االنتخابية  الدائرة  ضمن  تكون  ان  يجب  النقل 
خط  هناك  لرمبا  انه  يعلم  ال  البعض  ان  اال  الواحدة، 
حال  يف  منعا  هناك  ان  فيتصور  منطقتني،  بني  فاصل 
تكون  قد  الناخب  منطقة  وإن  بالنقل.  طلبه  رفض 
قد  لها  االنتقال  يريد  التي  واالخرى  انتخابية،  دائرة 
متجاورتان.  انهام  برغم  اخرى  انتخابية  دائرة  تكون 
القانون  وبالتايل فإن انظمة وتعليامت املفوضية وفق 
الجديد لالنتخابات، ال تسمح بان يكون هناك انتقال 
بينام  اخرى،  اىل  او من محافظة  اخرى،  اىل  دائرة  من 
االنتخابية  الدائرة  داخل  االنتقال  يكون  بأن  يسمح 

الواحدة فقط”.

ـ طريق الشعب بغدادـ 

قّدم خمسة عرش حزبا سياسيا، إىل مفوضية االنتخابات، جملة من التحفظات 
واالعرتاضات واملطالب، يف شأن القرارات التي اصدرها مجلس املفوضني، والتي 

تخص االنتخابات املقبلة، واصفة إياها بأنها قرارات ال تنسجم مع الوضع الحايل يف 
العراق، وتتناىف مع املبادئ األساسية للدميقراطية، والتي يجب توفريها عند إجراء 

أية انتخابات. 

بغداد ــ سيف زهري
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، توجيهها دعوات إىل أكرث من 50 جهة 

دولية للرقابة عىل سري العملية االنتخابية، املفرتض اقامتها يف العارش من شهر 
ترشين األول املقبل. 

والرقابة الدولية متثل أحد مطالب املتظاهرين، الذين يخشون من التفاف بعض 
الكتل السياسية املتنفذة عىل نتائج االنتخابات، ال ان بعضها أنها أبدت رفضها ألية 

رقابة أو ارشاف دويل عىل االنتخابات.

رحيم الدراجي: »اإلرادة السياسية« تمنع القضاء على الفساد
بغداد ـ طريق الشعب 

قال االمني العام لحركة كفى رحيم الدراجي، إن “اإلرادة 
السياسية، هي من متنع القضاء عىل الفساد”، معترباً فتح 
اي ملف فساد يعني القاء القبض عىل قيادات او أعضاء يف 

الكتل سياسية الفاسدة.
العام  الشعب”، مع االمني  ويف حوار خاص اجرته “طريق 
والعقلية  “املنهجية  ان  قال:  الدراجي،  رحيم  كفى،  لحركة 
ملف  مع  التعامل  يف  السابقة  الحكومات  قدمتها  التي 

مكافحة الفساد، فاشلة وغري قادرة عىل العطاء واالبداع”. 
وبنّي، أن “كل ما طرح من مشاريع ملكافحة الفساد هو عبارة 
عن شعارات ليست لها عالقة بواقع الحكومات وتطبيقها 
اىل  تحولت  الوزراء  رؤساء  “مكاتب  ان  مضيفاً  العميل”، 

مكاتب داللية لالستفادة من “الكومشنات” واملقاوالت ومن 
مزاد العملة اململوء بالفساد”.

وأوضح أن “الوزارات تحولت اىل اقطاعيات تابعة لألحزاب 
الفاسدة من خالل الهيئات االقتصادية، وهي هيئات نهب 

وسلب”.
الفساد،  ملكافحة  لجان  تشكلت  السابقة  األعوام  وخالل 
أهمها املجلس االعىل ملكافحة الفساد، لكنها مل تفرز نتائج 
ملحوظة يف مكافحة الظاهرة، امنا يعترب الدراجي أن “الفساد 
جاء بإرادة سياسية، وهذه االرادة متنع اي مؤسسة يف العراق 
من محاسبة الرساق، وأن فتح اي ملف فساد يعني القاء 
فاسدة”،  كتل سياسية  او مسؤولني يف  أعضاء  القبض عىل 

مشرياً اىل أن “السياسيني لديهم محصول يف البلد”. 

الفساد  مبلفات  مرتبطة  السياسية  القمم  “بعض  أن  وتابع 
الكبرية يف البالد”.

بهيئة  املتمثلة  الرقابية  “املؤسسات  أن  العام،  االمني  وبنّي 
النزاهة وديوان الرقابة املالية، تصدر عنها تقارير حقيقية عن 
الفساد، ولكن الجهات االخرى املعنية مبتابعة امللف تغض 

النظر عن معاقبة الفاسدين”.
املالية  اللجنة  “مطالبة  من  استغرابه  عن  الدراجي  وعرّب 
تقف  التي  الجهات  عن  بالكشف  املالية  لوزير  الربملانية، 
خلف الفساد يف مزاد العملة”، الفتاً اىل أن “اللجنة متمثلة 
برئيسها، النائب هيثم الجبوري، سبق أن قدمت عدة دعاوى 
تخص قضايا الفساد. احدى تلك الدعاوى تحدثت عن 7 االف 

فاتورة تزوير، صادرة من احد البنوك اىل البنك املركزي”. 

ويستدرك قائالً: ان “مزاد العملة يف العراق هو رأس الفساد، 
وعاشت عليه البنوك التي هي اكرث فساداً من املزاد نفسه، 

فهي متثل واجهة سياسية للفساد”. 
ولفت الدراجي اىل، أن “رشكات الصريفة ورشكات التحويل 
املايل تقوم بتحويل العملة خارج البالد، من دون ان تتعرض 
للمساءلة واملتابعة والتدقيق”، مبيناً ان “سكوت دول العامل 
وغض نظرها عن االموال القادمة اليها من العراق، يجعلها 

رشيكاً اساسياً يف تهريب االموال العراقية”.   
هذا وأظهر تقرير صادر عن منظمة الشفافية العاملية، شمل 
180 دولة، تبوؤ العراق، املرتبة السادسة ضمن قامئة الدول 
العربية االكرث فساداً. فيام جاء يف املرتبة 160 عاملياً، ضمن 

قامئة أكرث دول العامل شفافية للعام 2020.  رحيم الدراجي



ـ طريق الشعب بغدادـ 
املاضية،  األيام  خالل  العراقي،  الشيوعي  الحزب  تلقى 
وشخصيات  شقيقة  أحزاب  من  تضامنية  رسائل 
يف  االجرامي  للفعل  استنكاراً  ومختلفة،  ومنظامت 

استهداف مقر الحزب يف محافظة النجف االرشف.

االعتداء يهدف لقمع قوى السالم
يف  الحزب  مقر  عىل  االعتداء  اإليراين،  توده  حزب  دان 

النجف، وجاء يف رسالته: 
الذي  الجبان  االعتداء  هذا  بشدة  توده  حزب  يدين 
يهدف اىل قمع قوى السالم والتقدم. لقد كانت السياسة 
العامة للحزب الشيوعي العراقي عىل الدوام هي الحفاظ 
والحريات  الحقوق  عن  والدفاع  واألمان،  السالم  عىل 
للطائفية  والتصدي  الظالمية،  القوى  ضد  الدميقراطية 
العراقي.  واملجتمع  السياسية  الحياة  يف  واالنقسامات 
الشعب  مطالب  عن  بحزم  العراقيون  الرفاق  ودافع 
املاضية  الفرتة  امتداد  عىل  جرت  التي  االحتجاجات  يف 
وشاركوا فيها بنشاط. ولهذا السبب تعرضوا اىل هجامت 
متكررة نفذتها عنارص اجرامية واستهدفت مكاتب الحزب 
املرة يف  يف بغداد والبرصة والديوانية والنارصية، وهذه 
النجف.  واعلن الحزب الشيوعي العراقي يف بيان للمكتب 
السيايس عقب االعتداء األخري عىل مقره يف النجف ان 
“هذه االعامل الجبانة مل ولن تنال من عزمية الشيوعيني، 
حزبهم  عمر  من  عاما   86 الـ  مدى  عىل  ُجّربت  التي 
املديد”.  واذ يشجب حزب توده هذا االعتداء األخري عىل 
الحزب الشيوعي العراقي، فانه يعّب عن تضامنه الكفاحي 

مع الرفاق العراقيني.

نستنكر الجريمة اآلثمة النكراء
فرج  الرفيق  األردين  الشيوعي  للحزب  العام  األمني  قال 
الشيوعي  حزبنا  قيادة  اىل  وجهها  رسالة،  يف  اطميزه 

العراقي:
اإلرهابية  االعامل  هذه  ويستنكر  يشجب  إذ  حزبنا  إن 
الجبانة، نؤكد أنها وغريها من االعامل االجرامية مل تنل من 
عزمية وصالبة وقوة حزبكم الشقيق التي خبته السنون 
املاضية وإنها ستزيد من عزمية الشيوعيني العراقيني الذين 

سطروا صفحات نضالية.
ونحن اذ ندين ونشجب بكل قوة هذه االعامل االجرامية، 
الشيوعي  الحزب  يف  رفاقنا  مع  الكامل  تضامننا  نؤكد 
مالحقة  رضورة  يف  مطالبهم  اىل  صوتنا  ونضم  العراقي، 
رغبة  فسادا،  البالد  يف  يعيثون  الذين  اإلرهابيني  القتلة 
منهم يف حرف بوصلة النضال الوطني من أجل الحرية 
والتقدم والعدالة االجتامعية، وكنس ما بقي من قوات 
مزقت  التي  والطائفية  املحاصصة  نظام  وانهاء  أجنبية، 
العراق أرضاً وشعباً وتطهري كل الرتاب العراقي من القوى 

الظالمية واالرهابية.

أبعاده سياسية 
اإليطايل،  الشيوعي  التأسيس  إعادة  حزب  موقع  ونرش 
رســالة تضامــن مع الحزب الشيوعي العراقي جاء فيها:

أبعاد  لها  الهجومية،  األعامل  أن هذه  الواضح جداً  من 
سياسية، من أجل الحفاظ عىل الوضع الراهن، ومحاوالت 
الخاصة،  باالمتيازات  والوسائل،  السبِل  بكل  االحتفاظ 
فإن هذه القوى ال تتواىن عن اللجوء إىل القيام بعمليات 
الهجوم ومحاوالت الرتهيب والتهديد للقوى الدميقراطية 

وجمهور  الدميقراطية  القوى  بوجِه  للوقوف  والتقدم، 
الشبيبة والعامل والعامالت، هذه الجامهري التي نزلت 
السنوات املنرصمة وملرات عديدة،  الساحات، خالل  إىل 
والعدالة  التحرر  إىل  والدعوة  الطائفي،  النظام  لتتحدى 
حيث  أفضل  مستقبٍل  أمام  الطريق  ولفتح  االجتامعية، 

يسود السالم وحق تقرير املصري، والتقدم. 
الشيوعيني  عىل  الهجوم  هذا  يأيت  أن  صدفًة  وليس 
إلجراء  التحضريات  أعتاب  عىل  العراقيني،  والشيوعيات 
وهم  العراقيون،  الشيوعيون  البملانية.   االنتخابات 
الحرية، وبنشاطات وتحركات سياسية  يكافحون بكامل 
خاصٍة بهم، وبالقيام مببادرات اجتامعية، فإنهم يناضلون 
يف الوقت ذاته من أجل مستقبل يكون فيه العراق بلداً 
والقبضة  اإلمبيالية،  األهداف واملصالح  عن  بعيداً  حراً، 
الخانقة للنظام الطائفي، ويف نهاية املطاف ضامن السلم 

والحرية، والدميقراطية والتقدم والعدالة االجتامعية. 
اليسار   – الشيوعي  التأسيس  إعادة  حزب  ونحن، 
والتهديدات  الهجوم  عمليات  بشدٍة  ندين  إذ  األورويب، 
والعنف والرتهيب التي ماتزال مستمرة ضد الشيوعيني 
والشيوعيات يف جميع أنحاء العامل، فإننا نوحد صوتنا مع 

أصوات الرفاق والرفيقات يف الحزب الشيوعي العراقي. 
ندين هذا الهجوم اإلجرامي، املتكرر، ونعب عن تضامننا 
الشعبية  الجامهري  ومع  العراقي  الشيوعي  الحزب  مع 
والعدالة  الدميقراطية  أجل  من  كفاحهم  يف  العراقية 

االجتامعية. 

مجلس السلم السويدي يدين االعتداء 
الغاشم 

كيامل  السويدي،  السلم  مجلس  رئيس  نائب  وبعث 
كوريك، برقية تضامن جاء يف نصها:

لقد تأملنا لخب االعتداء الغاشم عىل مقر الحزب الشيوعي 
العراقي يف النجف فجر يوم 5/2/2021 من قبل القوى 
هذا  ان  العراق.  يف  التقدم  لقوى  واملعادية  الظالمية 
االعتداء الجبان عىل احد اهم القوى االساسية والفاعلة يف 
املسار الدميقراطي يف العراق، بالتأكيد لن يخيفكم وينال 
من عزميتكم من اجل بناء عراق دميقراطي فدرايل موحد. 
االعتداء  هذه  ندين  السويدي  السلم  مجلس  يف  اننا 
الجبان ونقف معكم ضد هكذا اعتداءات جبانة، ونقف 
متضامنني معكم يف مسريتكم من اجل عراق دميقراطي 
موحد.   واننا إْذ ندين هذا الفعل اآلثم، نطالب الحكومة 
عىل  القامئني  ملتابعة  االزمة  االجراءات  باتخاذ  العراقية 

هذه الجرمية النكراء والقبض عليهم وتقدميهم للعدالة.

قوى سياسية واجتماعية في روسيا 
تتضامن 

وتلقى الحزب الشيوعي العراقي، برقية تضامن من القوى 
السياسية واالجتامعية يف روسيا جاء فيها:

تعرض مقر الحزب الشيوعي العراقي يف مدينة النجف 
التي  الظالمية  القوى  قبل  من  اثم  جبان  اعتداء  اىل 
أخافها املوقف الشجاع ملناضيل حزبنا الصامد الذي ميثل 
الصوت الجامهريي املطالب بحقوقهم املهدورة عىل كافة 
املستويات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية 
تعتمدها  التي  الطائفية  املحاصصة  لسياسة  وفضحهم 
قوى الفساد والظالم. ندعوهم اىل مراجعة دروس التأريخ 
وأخذ العب منه فتأريخ منظامتنا زاخر بالشجاعة والصمود 
البائسة  افعالهم  ان  أمام قوى االستبداد والظالم، ال بل 

هذه ستزيد من التفاف الجامهري حوله، ومتده مبزيد من 
القوة واإلرصار.

- منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف روسيا االتحادية
- منظمة الحزب الشيوعي اللبناين يف روسيا االتحادية

- منظمة حزب اإلرادة الشعبية يف روسيا االتحادية
روسيا  يف  فلسطني  لتحرير  الدميوقراطية  الجبهة  منظمة   -

االتحادية
- اتحاد الجمعيات العربية يف روسيا االتحادية
- رابطة األنصار الشيوعيني يف روسيا االتحادية

في بلغاريا ورومانيا.. إدانة لالعتداء
واصدقاؤهم  العراقي  الشيوعي  الحزب  اعضاء  ووصف 
يف بلغاريا ورومانيا، الهجوم عىل مقر الحزب يف النجف 

بالجبان. 
وجاء يف برقيات التضامن التي تسلمتها قيادة الحزب: 

هذا العمل الجبان والذي يعكس حقدهم املتوارث من 
افعال قطعان الحرس القومي ونظام صدام وبعثه الفايش 
مل يجلب سوى العار والخزي ملن خطط له وملن نفذه، 
ولن يزيد املناضلني الشيوعيني االّ ارصاراً وثباتاً يف نهجهم 
بالدفاع عن مصالح الشعب والوطن والنضال ضد التخلف 
والتي  االجرامية  االعامل  هذه  ان  والفساد.  والطائفية 
بغداد  الحزب يف  اعتداءات مامثلة عىل مقرات  سبقتها 
والديوانية والبرصة والنارصية، تعكس مدى تخوف هذه 
القوى الظالمية ومن يقف وراءها، من الدور السيايس 
للحزب وانحيازه الكبري اىل الجامهري والشعب ويف دعم 
نشاطاتهم املتنوعة، ومطالبتهم بالتغيري الشامل والخالص 
إن  املأجورين.  والقتلة  والفاسدين  الفساد  سلطة  من 
القوات االمنية مسؤولة عن اجراء تحقيق للكشف عن 

الجناة وتقدميهم اىل العدالة.  

زيارات تضامنية
استقبلت محلية النجف خالل االيام املاضية، وفودا من 
محليات “الشطرة والرصافة الثالثة و الكرخ الثانية واملثنى 
تنظيم  مع  تضامنها  الزائرة،  الوفود  واعلنت  والبرصة”. 
استنكارهم  وابدوا  االرشف،  النجف  محافظة  يف  الحزب 

الشديد لالعتداء االرهايب الجبان.
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قوى سياسية تدين استهداف مقر الحزب في النجف وتتضامن معه 

إقليم  حكومة  يف  الصحة  وزارة  ديوان  عام  مدير  حذر  فيام 
كردستان،  من خطر التهاون مع تزايد  اإلصابات بفريوس كورونا. 

من  مزيد  إجراء  اىل  العاملية،  الصحة  منظمة  دعت  بدورها، 
بالذين  البحوث حول مرض “كوفيد طويل  األمد”، واالهتامم 

يعانون منه وتأهيلهم.

مطالبات حكومية 
وقالت وزارة الصحة يف بيان تسلمت “طريق الشعب”، نسخة 
الوبايئ،  الرصد  الصادرة عن مراكز  الوبائية  ان “مؤرشاتنا  منه، 
ونسب  جدا  مقلقا  أصبح  العراق  يف  الوبايئ  الوضع  أن  أكدت 
اإلصابة و الحاالت املرضية الحرجة يف تصاعد نتيجة الستمرار 
املواطنني  قبل  من  الوقائية  االحتياطات  تطبيق  يف  التهاون 

واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية”.
وأضافت، أن “السيطرة عىل الوباء مسؤوليتنا جميعا، واملواطن 
السيطرة  نجاح خطط  الرئيسية يف  االرتكاز  نقطة  الكريم هو 
عىل الوباء وكذلك تتحمل مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع 
الخاص واملؤسسات الدينية ومنظامت املجتمع املدين ورؤساء 
العشائر وكل اطياف املجتمع املسؤولية يف إنجاح تلك الخطط”.

البيان، أن “فرقنا الصحية الرقابية رصدت حالة الرتاخي  وأكد 
بشكل  الصحية  والتعليامت  الوقائية  باإلجراءات  واالستهانة 
مستمر وخاصة ضعف نسب ارتداء الكاممات والتباعد البدين 

من قبل املواطنني يف معظم املرافق الحيوية”.
يف  املواطنني  لشكوك  استغربها  من  بيانها  يف  الوزارة  وأبدت 
داعية  الوبايئ،  الوضع  خطورة  حول  منها،  الصادرة  البيانات 
“الوزارات واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية كافة اىل تنفيذ 
االجراءات الوقائية بشكل صارم داخل املؤسسات، وعدم السامح 
مطلقا للموظفني واملراجعني بالدخول اىل مؤسساتها بدون ارتداء 
الكاممة”. كام طالب البيان، الجهات الرقابية بـ”تشديد الرقابة 
عىل املطاعم واملقاهي واملوالت واملتنزهات وغريها من املرافق 
املناسبة  العقابية  االجراءات  واتخاذ  البرشية  التجمعات  ذات 

بحق املخالفني”.

ارتفاع االصابات 
ويف وقت الحق اعلنت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاعاً ملحوظاً 
يف اصابات فريوس كورونا لتسجل 2282 إصابة خالل 24 ساعة 
ماضية، بينام انخفضت نسبة املتامثلني للشفاء لتصل اىل 802 
الوفاة  “حاالت  ان   للوزارة  اليومية  النرشة  واضافت  حالة، 

بكورونا يف البالد بلغت 6 حاالت جديدة”.
ويف وقت الحق 

تحذيرات في كردستان 
إقليم  الصحة بحكومة  ديوان وزارة  اىل ذلك، حذر مدير عام 
كردستان خالص قادر من تزايد عدد االصابات يف االقليم، نتيجة 

لتهاون املواطنني مع الفايروس.
وقال قادر، يف ترصيح صحفي تابعته “طريق الشعب”: “نحن 
أمام موجة ثانية ستكون أكرث شدة، ويجب التعامل معها  بحذر 
مبيناً  الوقائية”،  الكامل  باإلجراءات  االلتزام  وتطبيق  وشدة، 
أن “وضع اإلصابات الحايل يف اإلقليم بدأ يرتفع بعد أن شهد 
 انخفاضا خالل الشهر املايض، ونخىش من أن  عودة الدوام يف 

املدارس  ستكون سببا آخر يف تزايد اإلصابات”. 
وأوضح، أن “اللقاح لن يعطى لجميع الفئات، وهو ليس حال 
سحريا، امنا والحل الوحيد اآلن هو االلتزام باإلجراءات  الوقائية، 
كون أن الطاقة االستيعابية  ملستشفيات اإلقليم ال تتسع للمزيد 

من اإلصابات”.
التجول  لحظر  اىل  “العودة  يف  “صعوبة”  وجود  اىل  ولفت 

 واإلغالق الكامل بسبب األوضاع االقتصادية” املتأزمة. 
كورونا عىل  من حيث عدد ضحايا فريوس  ثانياً  العراق  وحّل 
مستوى  الرشق األوسط بعد إيران مبارشة، وفق آخر اإلحصائيات 

التي نرشتها  الوكالة الفرنسية لألنباء. 

“كوفيد طويل  األمد”
ويف االثناء، دعت منظمة الصحة العاملية إىل إجراء مزيد من 
بالذين  البحوث حول مرض “كوفيد طويل  األمد” واالهتامم 

يعانون منه وتأهيلهم. 
  وقال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
“مع  إنّه  الشعب”،  “طريق  ترصيح  تابعته  يف  غيبيسوس، 
كوفيد  ينبغي  إهامل  ال  التلقيح  حمالت  اىل  االهتامم  تحول 

طويل األمد”. 
وأضاف، أن تأثري كوفيد طويل األمد عىل املجتمع واالقتصاد 
بدأ يصبح جليا، وعىل  الرغم من تعزيز مستوى البحث إال أنه 

“ال يزال غري كاف”، عىل حد قوله . 
وحذرت الطبيبة البيطانية غايل كارسون من االتحاد الدويل 
للعدوى التنفسية الحاّدة من  أّن “كوفيد طويل األمد ميكن أن 

يصبح جائحة فوق الجائحة”.  
وعرضت معاناة مرىض يعانون كوفيد طويل األمد، ويخضعون 
اليه “منتدى دعم  نتائج ما توّصل  للمراقبة يف إطار  تقدميها 

ما بعد كوفيد”. 
لدخول  يضطروا  مل  الذين  أولئك  “حتى  أنه  إىل  وأشارت 
غرّيت  الحالة  هذه  الفريوس،  فإن  من  للعالج  املستشفى 

حياتهم”.   
وال تزال املعلومات شحيحة حول سبب استمرار معاناة بعض 
األشخاص، بعد اجتيازهم  املرحلة الحاّدة من كوفيد19-، من 
ومشاكل  قلبية  الدماغ  وضبابية  اإلرهاق  بينها  عّدة  أعراض 

وعصبية. 
الدراسات إىل أن حالة واحدة من كل 10 حاالت قد  وتشري 
تعاين أعراضا طويلة األمد بعد  شهر من اإلصابة، ما يعني أن 

املاليني معرضون للمعاناة من مرض مستمر .

الصحة تنتقد »المشككين« وتدعو لتشديد الرقابة  
و »الصحة العالمية« تحذر: المعاناة مستمرة

صورة من كامرية املراقبة تبني االشخاص الذين نفذوا الجرمية النكراء يف النجف

في يوم الشهيد الشيوعي 
الحزب الشيوعي العراقي المناضل

املناضل  حزبكم  لشهداء  التبجيل  آيات  أسمى  العراقي  الفييل  الكردي  البملان  يقدم 
الذي يصادف يوم 14 شباط ، شهداء العراق االبرار الذين نرثوا دماءهم الزكية قربانا 

للشعب والوطن .
الشهداء  أرس  مواساة  حزبكم  وانصار  وكوادر  شعبنا  جامهري  نشارك  املناسبة  وبهذه 
وأطياف  رشائح  مختلف  ميثل  الذي  حزبكم  ملناضيل  املشهودة  للتضحيات  وذويهم 
الشعب العراقي، فكم من شهيد من ابناء الكرد الفيليني انضم اىل قافلة شهداء حزبكم 
النضال والكفاح من أجل وطن حر  الوطن ينري طريق  واصبح نجام ساطعا يف سامء 

وشعب سعيد.
املجد والخلود لشهداء حزبكم املناضل وشهداء ابناء شعبنا االبرار

مؤيد عبد الستار
البرلمان الكردي الفيلي العراقي

الشيوعي العراقي يبحث
 مع الجبهة الفيلية التنسيق 
المشترك واالنتخابات المبكرة

ـ طريق الشعب  بغدادـ 
لبحث  الفيلية،  الجبهة  مقر  املايض،  االثنني  العراقي،  الشيوعي  الحزب  من  وفد  زار 

العالقات الثنائية واالنتخابات النيابية املبكرة. 
العالقة  أوارص  وأهمية متتني  والجبهة،  الحزب  بني  الثنائية  العالقات  الوفدان،  وتناول 
الكبري يف  الدور  لهم  الذين كان  الفييل،  وابناء شعبنا  الشيوعي  الحزب  التاريخية بني 

نضاله السيايس.
الفيلية،  اللقاء، انقالب 8 شباط األسود، والدور البطويل الذي قام به الكرد  واستذكر 
مع كل القوى الدميقراطية يف الدفاع عن الجمهورية، ومقاومة قطعان الحرس القومي.

وأكد الطرفان، أهمية العمل املشرتك بني القوى املدنية والدميقراطية.
وتناول االجتامع االنتخابات املبكرة، وأهمية التعاون والتنسيق يف االنتخابات.

اىل جانب عضو  الرفيقة شمريان مروكل،  السيايس  املكتب  الحزب، عضو  وترأس وفد 
اللجنة املركزية الرفيق د. عيل مهدي، ومسؤول مختصة الكرد الفيلية الرفيق د. فاضل 

املندالوي
وقد كان يف استقبال الوفد، األمني العام للجبهة السيد ماهر الفييل، إىل جانب السيد 

فؤاد موىس والسيدة نوال وهاب والست نباس عبد الرحمن.

ـ طريق الشعب  بغدادـ 

طالبت وزارة الصحة والبيئة، أمس االربعاء، 
الجهات الصحية الرقابية بتشديد الرقابة 

عىل املطاعم واملقاهي واملوالت واملتنزهات، 
مؤكدة ان الوضع أصبح مقلقا جدا، بعد ان 

حل العراق يف املركز الثاين بعدد االصابات 
عىل مستوى الرشق االوسط.



تضخيم ارقام الموازنات جزء منه يذهب 
لـ”اقتصادية االحزاب”

• املركز: يف السنوات االخرية بدأ الحديث عن “املوازنات االنفجارية”، 
هل هذه املوازنات تؤدي غرضها وتحقق شيئا؟ ام هي مجرد تسميات 
تستثمرها الكتل السياسية، للحصول عىل مزيد من االموال عىل حساب 

الفقراء؟
- لعيبي: هذه املوازنات بدأت تنفجر عىل من يّعدها، عندما كان الوضع 
االقتصادي منفرجا قبل 2014، وقبل االزمة االقتصادية كانت املوازنات 
تتضخم ألسباب متعددة، أغلبها يتعلق بغايات حزبية ومحاصصة ورشاء 
أصوات الناخبني. والغرض منها تحشيد رأي عام قبل االنتخابات. الجانب 
االخر هو الجانب االستثامري يف املوازنة؛ فلو عملنا عىل نوع من املقاربة 
االستثامرية، ووزعناها عىل الوزارات، لوجدنا نوعا من املحاصصة: تضخيم 

ارقام املوازنات جزء منه يذهب ملا يعرف بـ “اقتصادية االحزاب”.

• املركز: التخصيصات املالية للوزارات املختلفة باقية كام هي، ومع ارتفاع 
تخصيصات الوزارات االمنية يف ظل انخفاض تخصيصات وزارات أخرى 
كوزارة التعليم، هل تعتقدون أن هذا نوع من التحاصص الذي يجري بني 

الكتل السياسية؟
- لعيبي: موازنة الحرب ليست جديدة. موازنات العراق حتى قبل 2003 
تذهب حصة ال تقل عن %25 للمجال العسكري. أما موازنة 2021 فمنذ 
سيناريو  من  اكرث  تقديم  يتم  حيث  جدا،  غريبة  وهي  انطالقها  بداية 
للموازنة. ويف العادة يتم الذهاب ملوازنة تخطيطية، والنفط يعطونه اكرث 

من سعر، وسعر الرصف ايضا.

الموازنة تضمنت نفقات “غير ضرورية” 

• املركز: هناك سجال برملاين واسع عىل النفقات. برأيك هل الربملان قادر 
اجل  من  النفقات  ويتحاصصون  سيتقاسمون  أم  املوازنة؟  ترشيق  عىل 
التفاصيل  هذه  من  وغريها  االلكرتونية  والجيوش  االنتخابية  الحمالت 

املوجودة عند بعض الكتل السياسية؟
املشهداين: يف الحقيقة هذا السجال بدأ قبل ان تبدأ ترسيبات املوازنة، 
بني اللجنة املالية ووزير املالية، حول مشاريع االقراض التي قدمها خالل 
العام املايض، خاصة املرشوع الثاين. وعملت اللجنة املالية رغم اختالف 
اختصاصاتهم وابتعاد الجزء االكرب منهم عن التخصص املايل واالقتصادي، 

لكن اعتقد كانت تعمل مبهنية اعىل من مهنية وزارة املالية.
االن الترصيحات االخرية تقول ان املوازنة خفضت من 164 ترليونا اىل 
127 ترليونا، وأنا أعتقد ان هذا التقليص االويل كان مهام رغم القناعة انه 
ال تزال النفقات عالية، وهناك نفقات غري رضورية، واالكرث من ذلك ان 
السادة اعضاء اللجنة املالية يرصحون انه عند تدقيق البيانات املرسلة من 
وزارة املالية مع الجهات القطاعية، سواء كانت وزارات ام هيئات عامة، 
وجدوا ان الكثري من االرقام مضخمة، وال عالقة لها بالورقة البيضاء. وكان 
من املفرتض ان تنطلق املوازنة من مجلس الوزراء اىل مجلس النواب يوم 
16/ 10، ثم بعد ذلك كانت الترسيبات لنسخة من املوازنة، لكن اعتقد 
ان ترشيق النفقات تم بشكل كبري. وبنفس الوقت تم العمل عىل رفع 

االيرادات من خالل رفع سعر برميل النفط من 42 اىل 45 دوالرا.

• املركز: هل رفع اسعار النفط سيقلل من عجز املوازنة؟
املشهداين: اجريت اتصاال مع احد اعضاء اللجنة املالية، وكان تربيرهم 
ان الفرق سيكون موردا اساسيا لخفض العجز. وبالتايل نحن لسنا بحاجة 
ماسة لالقرتاض سواء الداخيل ام الخارجي. والدليل تم تخفيض االقرتاض 
الداخيل من البنك املركزي من 47 ترليون دينار اىل 2 ترليون، والهدف 
االسايس ان الفائض سيتوجه لتمويل العجز، لكن االمر الغريب ان السيد 
وزير املالية مل ينتظر اقرار املوازنة وبدأ مفاوضات للحصول عىل القروض 
مع  تجري  مفاوضات  هناك  ذلك  عىل  والدليل  الداخلية.  او  الخارجية 
صندوق النقد الدويل للحصول عىل 6 مليارات دوالر، وهناك ايضا مرشوع 
الغريب  الدويل. وهذا االمر  النقد  القرتاض 4 مليار دوالر من صندوق 
او  املالية  وزارة  تسعى  املوازنة  اقرار  يبدأ  فعندما  املوازنات؛  كل  رافق 
الحكومة اىل اىل االقرتاض الداخيل او الخارجي. هم ال ينتظرون منتصف 
العام او نهاية العام يك يرون هل االيرادات املتحققة تكفي للنفقات. ومن 
خالل تتبعي لكل السنوات من 2006 اىل عام 2020، الحظُت أننا نخطط 
بأرقام عالية لكن نسبة التنفيذ يف احسن االحوال ـ استثامرية وتشغيلية 
ـ مل تصل اىل %85 طيلة السنوات: الجانب التشغييل 80 أو 85 يف املائة، 

لكن االستثامري مل يزد عىل 15 يف املائة.

جهازنا الوظيفي مترهل ويعمل بروتين قاتل

• املركز: تحدثت عن اشكاليات يف بعض املوازنات خصوصا االستثامرية، 
قد يكون مجلس الوزراء مل يدرسها بشكل كاٍف. املوزانة تحاول ان تعظم 
االيرادات غري النفطية من خالل الجباية والرضائب وغريها. هل جهازنا 

الوظيفي مؤهل للجباية؟
املشهداين: يف الحقيقة جهازنا الوظيفي غري مؤهل الكامل الصورة مع ما 
تريد الحكومة. جهازنا الوظيفي مرتهل. الجزء االكرب يف ما يخص الحصول 
عىل االيرادات فاسد. عىل سبيل املثال دائرة الرضيبة والروتني القاتل. ويف 
النهاية يأيت املوظف ويطلب منك املال يك ينجز معاملتك! البلدية ايضا 
يضعون الصبات الكونكريتية امام املحال، ومن ثم يُطلب منك الرشوة 

لرفعها.

الرواتب التقاعدية قريبة من حد الكفاف  
والتخصيصات تعتمد مبدأ المساومة

• املركز: املوازنة خصصت بعض املبالغ لبعض الفئات: عىل سبيل املثال 
املحارضون وغريهم. وحسب املتابعني للشأن االقتصادي فإن الحكومات 
املتعاقبة عملت عىل خطوات ترقيعية، مع اشكاليتنا املتمثلة باالقتصاد 
يكون  ان  بدل  توفري فرص عمل  وبالتايل  املصادر.  تنويع  بدل  االحادي 
التوظيف بشكل اسايس. هل تتفق مع هذا الرأي أم ترى اننا بحاجة اىل 

موظفني اكرث؟
االقتصاد.  لعلم  االساسية  واملواد  االسس  تركنا  نحن  لالسف  لعيبي: 
املوازنة من املفرتض من الشهر العارش )ترشين االول( من سنة 2020 
نحن،  بينام  الجديد.  العام  قبل  تقر  أن  عىل  وجاهزة،  مكتملة  تكون 
االن، يف الشهر الثاين من العام الجديد ومل تقر. هذه املشكلة جزء منها 
سيايس؛ حيث يأتون بأجراء يوميني وعقود، وتأيت الحكومة التي تليها، 
بشكل  تزداد  والنفقات  ومستدامة،  دامئة  ايرادات  منلك  ال  اننا  وترى 
سنوي، فتكون يف ورطة، وتفكر يف تدبري موارد لهؤالء. وهذه كلها حلول 

ترقيعية. ومهام حاولنا تجميل صورة هذه املوازنة ال ينفع االمر.

• املركز: هناك قول بان االستقطاعات رفعت من الرواتب وتم تحوليها 
عىل الرضائب، هل هذا صحيح؟

لعيبي: يف البداية كانت االستقطاعات من الرواتب كبرية، لكن االن قالوا 
الرواتب،  فقط  ليست  املالية  وزير  االستقطاعات رضيبية. صالحية  ان 
املكافآت ايضا، لكن كل الحكومات السابقة مل تعمل عىل ذلك. وعندما 
أتت هذه الحكومة عملت عىل االستقطاع من الرواتب التقاعدية، وهذا 
عرف غريب جدا يف املفاهيم املالية العراقية. متطلبات املعيشة اختلفت 
عن املايض؛ بحيث اصبحت رواتب املتقاعدين قريبة من حد الكفاف. 
ال خطة تتضمن نوعا من التنسيق واالنسجام بني وزارة املالية والسلطة 
النقدية والسلطة الترشيعية واملجتمع املدين. بالعكس كلها تأيت وفق مبدأ 
املساومة: اذا كنت متلك حزبا قويا، وزيرا قويا، مديرا عاما قويا، فمن 
املمكن ان أعطيك، لكن أن تتحدث بالقانون، حتى مستحقاتك ال تصلك! 
هذا ليس عمل دولة تريد ان تنتقل اىل مراحل تنموية، وتفكر يف تحقيق 
عدالة اجتامعية وتبعد املال العام عن الهدر. يف الحقيقة هذا عمل ناس 

دخالء عىل العملية السياسية واملالية واالقتصادية.

النرثيات  إيقاف  املوازنة تحدثت عن بعض االجراءات مثل  • املركز: 
هذه  العملة.  مبزاد  والتدقيق  االسترياد  واجازات  الوزارات  لبعض 
االجراءات بشكل او بآخر هل ستساهم بدعم املوازنة؟ هل ستساهم 

بتقليل اعتامدنا بشكل اسايس عىل النفط؟
لعيبي: تم الذهاب اىل ثالث قضايا رئيسية: اوال، الفرق الذي حدث 
اسعار  زيادة  عملوا عىل  وايضا  النفط،  واسعار  الرصف،  بسبب سعر 
املشتقات النفطية التي تباع يف الداخل. هذه ثالثة اجراءات ال تصب 
التنمية املستدامة. سعر الرصف وتغيريه عىل الرغم من ايجابياته  يف 
املحتملة غري املضمونة باالجل الطويل عىل اساس ان يحسن التنافسية 
ويشجع النتاج املحيل، لكن اثاره االن تسببت بارتفاع االسعار من 18 
اىل %22، وكذلك رفع سعر النفط يشجع الريعية. يف الحقيقة نحن ال 

نستفيد من تجاربنا. من املفرتض ان نفكر بطريقة تنموية.

هناك اعادة توزيع وليس تخفيضا في مخصصات 
الرئاسات الثالث

• املركز: عضو اللجنة املالية السيدة ماجدة التميمي تقول انهم خفضوا 

سيشمل  ايضا  وهذا  املائة  يف   20 مبقدار  الثالث  الرئاسات  تخصيصات 
اىل  تؤدي  التخفيضات  اخرى، هل هذه  وزارات  من  اخرى  تخصيصات 

يشء معني؟
لعيبي: االمر ليس كام يقال. امنا جرت اعادة التوزيع وليس التخفيض؛ فهم 
يخفضون من مجال ويعيدون تخصيصه اىل مجاالت اخرى، وهذا يشء 
يحسب لهم: يريدون بناء الف مدرسة ويريدون زيادة عدد املحافظات 
املنتجة. اليشء االيجايب هو موضوع توسيع شبكة الحامية االجتامعية. 
اىل  وتحويلها  التموينية،  البطاقة  الغاء  وهو  اخر  مرشوع  هناك  لكن 
بدل نفطي، والبدل النفطي تتحمله شبكة الحامية االجتامعية، ليشمل 
البطاقة  لنظام  البديل  وتكون  االجتامعية.  الحامية  بشبكة  الفقراء  كل 
التموينية عىل اساس ان نظام البطاقة التموينية يحتاج اىل اصالح، لرتفع 
العمل  وزارة  هل  لكن  الفقراء،  اىل  تخصيصاتها  وتذهب  االغنياء،  عن 
والشؤون االجتامعية، قادرة عىل ادارة هذا امللف، عىل الرغم من انها 
مكبلة مبشاكل ومعوقات كبرية؟ هل االقتصاد العراقي ميلك مرونة عالية 
بحيث يكون قادرا عىل حساب كم يدخل لهذه الشبكة وكم يخرج منها؟ 

التوقعات تشير الى وجود 13 مليون مواطن تحت خط 
الفقر

• املركز: تحدثنا عن التخصيصات املالية، وأرش الدكتور ميثم الغاء البطاقة 
الغاء  اثار  ملعرفة  علمي،  بشكل  املوضوع  دراسة  متت  هل  التموينية. 
البطاقة التموينية عىل مستوى السوق، ودعم الفقراء والفئات املهمشة 

وغريها. هل سيكون البديل املايل حال ناجعا إللغاء البطاقة التموينية؟
التموينية،  البطاقة  الغاء  عن  الحديث  بدأ   2010 عام  منذ  املشهداين: 
واالن وزارة التجارة بدأت متهد ملوضوع الغاء البطاقة التموينية، والدليل 
تعذر توزيع املفردات بشكل منتظم. تم تقديم منحة 30 الف يف ايام 
الحظر الذي حصل يف بداية تفيش فريوس كورونا. وما تم تسجيله 18 
مليون ونصف. واملستحقون 13 مليون ونصف. وزارتا العمل والشؤون 
االجتامعية والتخطيط كانتا توزعان املنحة عىل خمسني الف شخص، يف 
كل شهر. وليس لديهام قاعدة بيانات. االن املسجلون يف شبكة الحامية 
يبلغ عددهم مليونا و400 الف شخص، لكن توقعاتنا تشري اىل 10 ماليني 
تحت خط الفقر، وبعد تغيري سعر الرصف اضيف لهم 3 ماليني ونصف. 
الرقم  ان  واعتقد  الدويل.  البنك  وتقرير  التخطيط  وزارة  تقارير  هذه 

سيزداد يف االيام القادمة.
بالون سعر الرصف اطلق قبل ان يناقش مجلس الوزراء موضوع املوازنة، 
واخذ صداه، وبدأت االسعار ترتفع بشكل غري معقول. االن سعر الرصف 
يف السوق قريب من سعر الرصف الذي حدده السيد الوزير، لذلك انا 
اعتقد اننا ال منلك قاعدة بيانات، وال نعلم ماذا نريد. هناك كذبة اخرى 
وهي دعم القطاع الخاص. يف الربملان يناقشون الرشاكة بني القطاعني العام 
والخاص، وهذا موجود يف اسرتاتيجية تطوير القطاع الخاص؛ فاللجنة التي 
تدير مبادرة الرشاكة بني القطاعني العام والخاص مشكلة من 13 شخصا: 
اثنان فقط ميثالن القطاع الخاص، والبقية هم وكالء وزارات والسيد االمني 

العام ملجلس الوزراء.

استثمارات العراقيين في الخارج بلغت 304 مليار دوالر 
موزعة على 114 دولة

عندما يتم الغاء البطاقة التموينية، فال داعي لبقاء وزارة التجارة، الن 
وزارة التجارة هي البطاقة التموينية، وكذلك الحال مع وزارة الصناعة 
والوزارات االخرى، ليس هناك صورة واضحة آللية الرشاكة مع القطاع 
الخاص. والقطاع الخاص ال يحتاج اىل متويل بل يحتاج اىل توفري أجواء 
موزعة  دوالر،  مليارات   304 الخارج  يف  العراقيني  استثامرات  مناسبة. 
لقاء مع رجال  الكويت كان هناك  عىل 114 دولة. واملشكلة يف مؤمتر 
االعامل العراقيني املوجودين يف الخارج، وأبدوا استعدادهم ألن يدخلوا 
العراق ويأتون باستثامرات تزيد عىل الرقم الذي تحصلنا عليه، والذي 
مل نحصل منه عىل دوالر واحد، ولكن برشط ان نضمن أمنهم، ونضمن 
عدم ابتزازهم، وعدم خطفهم وخطف عوائلهم. وهذا يف الحقيقة امر ال 
نستطيع توفريه، ال نحن وال الحكومة. هذه هي اشكالية القطاع الخاص 

بشكل مفصل.

رفع سعر الصرف جرى باتفاق بين جهات داخلية 
وخارجية

• املركز: هل توسعة شبكة الحامية االجتامعية باعتقادك حّل الشكالية 
الفقر املوجودة يف العراق. لدينا اعداد هائلة من العاطلني عن العمل، ويف 
نفس الوقت لدينا فضائيون يف املؤسسات، سواء االمنية ام غريها. هذه 
االجراءات يف النهاية هل ستقلل من نسب الفقر، وتساعد املواطنني عىل 

تخطي الجائحة؟
بطالة  خاصة  بالفقر  حاليا  مقرتنة  مرتفعة،  بطالة  نسبة  لدينا  لعيبي: 
الشباب، والذين ترتاوح اعامرهم من 15 اىل 65، والذين ميثلون القوة 
انتفاضة ترشين،  بنا اىل سبب  للنشاط االقتصادي. وهذا يعود  املنتجة 
والذي كان وقودها الشباب، وجزء منهم خرج لقضايا الفقر والبطالة. 
وصلنا اىل هذه الحكومة، ويف الحقيقة أنها تنصلت من جزء من الواجبات 
مهامت  عىل  وراحت  عليها،  وتجاوزت  اجلها،  من  اتت  التي  الرئيسية 
ثانية، وكأمنا لسان حالها يقول أتينا لنبقى. يف حني هذه الحكومة كان 
من املفرتض ان تكون حكومة انتقالية، لتنظيم االنتخابات. نرى اليوم انها 

تجاوزت عىل امللفات الرئيسية.
ايضا تأثريات الجائحة وتأثريات انخفاض اسعار النفط، أدت اىل انكامش 
بالكساد.  يرتبط  ألنه  الفقر،  رفع من مستويات  وايضا  الوضع.  كبري يف 
والكثري من الوظائف فقدت يف هذه الفرتة، فضال عن املحافظات الـ6 التي 
ترضرت يف احداث 2014؛ فاذا تذهب اىل املوصل، ترى املؤرشات مختلفة 

عن بقية املحافظات بشكل كبري جدا، عىل مستوى الفقر، وعىل مستوى 
تردي الخدمات وااللتحاق باملدارس. هذه كلها مشاكل كبرية.

اللجنة  هل  ام  املنتهية،  بحكم  املوازنة  اصبحت  هل  اخرى،  جهة  من 
الربملانية متثل الكتل السياسية، وهم لديهم نوع من الدعاية ألنفسهم؟ 
التي وضعت غري قادرة عىل االنتهاء  الوردية  برصاحة جملة االجراءات 

من املوازنة.
انادي منذ وقت طويل  الرصف. شخصيا  هناك ملف خطري وهو سعر 
باإلصالح يف هذا امللف. كام ارشت اىل اصالح البطاقة التموينية. وهذا 
منتفعون ومستفيدون من مرشوع  اشخاص  فهناك  ملف شائك وكبري؛ 
البطاقة التموينية. وهناك تجار وناقلون واصحاب سيارات ومخازن ونقل 
وحتى املنتجني املحليني يشكلون كارت ضغط عىل الحكومة، لكن اتوقع 
ان نستخدم هذه الحكومة اسلوب الصدمة، كام حصل يف موضوع سعر 
الرصف. برأيي موضوع سعر الرصف جرى باتفاق من قبل اكرث من جهة 

داخلية وخارجية.

• املركز: هل من املمكن استجواب مدير البنك املركزي؟
والبنك  النقد  صندوق  من  جاء  املوضوع  الن  ذلك،  اتصور  ال  لعيبي: 
بني  اتفاقا  ميثل  وهذا  الرئيسية.  السياسية  الكتل  من  وايضا  الدوليني، 

السلطتني املالية والنقدية. وصار عليه شبه إجامع.

 بل قد يتطور 
ً
الصراع المقبل ليس اقتصاديا مجردا

الى الوضع األمني

• املركز: أشار الدكتور ميثم اىل أن هذه الحكومة تتبع اسلوب الصدمة. 
واملساحات  املصانع  عىل  الهيمنة  تحاول  املتنفذة  الكتل  أن  ترى  هل 
تجارية مستفيدة من  امتالكهم رشكات  مع  للزراعة،  الصالحة  الواسعة 
املواد التي تدخل اىل البلد؟ وهل الربملان قادر عىل فرض االرادة السياسية 

للتصويت عىل عدم استثامرها بطريقة سيئة؟

املشهداين: بعض الكتل السياسية واالحزاب املتنفذة تهيمن عىل القرار 
االقتصادي وحتى عىل موضوع سعر الرصف، والسيد وزير املالية رصح 
وقال انه حتى املوازنة واالرقام الكبرية كانت باالتفاق مع الكتل السياسية 
يقومون  وكالء  ولديهم  وارتباطات  مصالح  لديهم  جميعهم  الرئيسية. 
باالعامل لصالحهم، ونحن مقبلون عىل انتخابات، وهي انتخابات تختلف 
عن االنتخابات السابقة. االن اعتقد ان الرصاع سيكون كبريا وليس اقتصاديا 

او سياسيا فحسب، امنا من املمكن ان يتطور الوضع االمني اىل االسوأ.

• املركز: املعالجات التي قدمتها اللجنة املالية الربملانية هل تعتقد انها 
ألنكم  وظائف  لكم  الفالنية  الجهة  املثال  سبيل  عىل  الجميع؟  لرتضية 
النفط لهم حصة.  الفالنية. ومن يسيطر عىل  تسيطرون عىل املؤسسة 

ومن يسيطر عىل الصناعة لهم حصة.. هل يتم التقاسم بهذه الطريقة؟
تالعبت  بل  فقط،  االرقام  تقلص  املالية مل  اللجنة  ان  أعتقد  املشهداين: 
بكل االرقام املوجودة، سواء يف النفقات ام يف االيرادات. وهم يستغلون 
غياب املحكمة االتحادية، النهم يعلمون ان هذا املوضوع فيه جنبة مالية. 
واملحكمة  االتحادية،  املحكمة  امام  به  تطعن  ان  املمكن  الحكومة من 
االتحادية غري موجودة. الربملان اذا اقرها، فالحكومة ستكون يف مشكلة 

أمام بعض الفقرات مبا فيها فقرة بيع ممتلكات الدولة.
هذا امر غريب، ان الدولة تصفي ممتلكاتها بهذه الطريقة. القطاع العام 
موجود يف كل دول العامل، مبا فيها الواليات املتحدة االمريكية، فالقطاع 
العام فيها يشكل بحدود %35. هنا يصّفونه بطريقة غريبة من دون مزاد. 
ومن يستطيع منافسة الكتل السياسية التي أرشت اليها. كل واحد منهم 
يضع عينه عىل احدى املؤسسات، وهذا ليس اليوم امنا منذ العام 2004، 
عندما شكلت لجنة لتقييم املنشآت التابعة لوزارة الصناعة، وكان بوقتها 
التصنيع العسكري. وتم تقييم منشأة الجلود بـ100 مليون دينار عىل ما 
اعتقد. وإن سبب توقف هذه املعامل انهم ال يريدون تشغيلها وعينوا 

فيها موظفني اكرث من طاقتها. 
وكبري.  مصنع ضخم  وهو  سامراء،  أدوية  معمل  يف  سنة 2001  عملت 
وكان هناك 1600 موظف، يعلمون ثالثة وجبات، ويغطي 70 يف املائة 
من حاجة العراق يف وقتها، بسبب الحصار، والدواء يتم انتاجه يف معمل 
سامراء، وفق املواصفات العاملية، بوقتها سألت مدير املعمل، اذا اردنا 
العمل بنفس االنتاج، ونفس الكفاءة وبنفس الكميات، اجاب انه بحاجة 
اىل 900 عامل، يعني هناك 600 عامل فائض عن الحاجة. اآلن املعمل فيه 
7500 عامل، ويعمل بنظام وجبة واحدة. لذلك يتعرض اىل خسائر. وبقية 

املعامل كذلك: االطارات، والجلود وغريها.

ال توجد خطة الدامة المعامل والمصانع

• املركز: هناك من يرد علينا ويقول ان اللجنة الربملانية خصصت أمواال 
لبعض املصانع، لنصب وتطوير الخطوط االنتاجية التي كانت متوقفة. 

هل هذا االجراء حتى تجهز وتتهيأ وتتم خصخصتها يف ما بعد؟
املالية يف  اتفق معك. ألنه ال توجد خطة لدى وزارة  املشهداين: متاما 
استمرار هذه املعامل واملصانع. انا ال اتحدث عن رغبة السادة الوزراء 
حريص  وهو  الصناعة،  وزير  السيد  االن  نرى  نحن  االختصاصيني. 
بعد  لكن هي حكومة مؤقتة رمبا  واملصانع،  املعامل  عىل تشغيل كل 
االنتخابات سيأيت وزير اخر يخصخص. املتتبع لوزارة الصناعة يرى ان 
اول وزير كان يبحث عن بيع القطاع العام، والثاين يبحث عن الرشاكة، 
والثالث عن التوأمة. كل وزير يأيت باسرتاتيجية مختلفة عن الوزير الذي 
سبقه. وال تستغرب اذا جاء وزير، وقال سنبيع الن هذه مكلفة ومتعبة. 
هناك قوى سياسية مستفيدة من جانبني: االول االسترياد، واالمر الثاين 
لصالحهم،  هي  االحوال  وبكل  والقصور.  االرايض  عىل  استيالؤهم 

وماكنتهم االقتصادية تعمل لدميومة احزابهم وكتلهم.
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لبرنامج »يحدث في العراق«: 

ميثم لعيبي: الفقر والبطالة بين الشباب كانا وقودا النتفاضة تشرين 
عبد الرحمن المشهداني: لسنا بحاجة ماسة لالقتراض الداخلي او الخارجي

ضمن سلسلة لقاءات الربنامج التفاعيل االسبوعي 
“يحدث يف العراق”، الذي يُبث عىل صفحة الحزب 

الشيوعي العراقي الرسمية يف “فيسبوك” مساء 
كل سبت، ضّيف املركز االعالمي للحزب الخبريين 

االقتصاديني د. ميثم لعيبي ود. عبد الرحمن 
املشهداين، يف حلقة خاصة، ملناقشة موازنة 2021، 
حملت عنوان: “املوازنات االنفجارية متى تنصف 

الفقراء؟”. نستعرض، يف ما يأيت، تفاصيل الحلقة 
التي قدمها عضو اللجنة املركزي للحزب الشيوعي 

العراقي عيل صاحب.
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األماجد، وال زال  اثنان وسبعون عاماً مىض عىل استشهاد قادة حزبنا 
الدم الشيوعي منذوراً من أجل الوطن والشعب واملبادئ والقيم العليا 
التي آمنا بها، ومنذ تأسيس الحزب وهو يناضل بشتى األساليب، وقدم 
قوافل من الشهداء،  منهم من استشهد وهو يقاتل العدو الطبقي أو 
يتصدى لهجامته مدافعاً عن حزبه، أو هو يتظاهر أو يرضب عن العمل 
أو الطعام، ومنهم من أستشهد تحت التعذيب أو باإلعدام أو التصفيات 
مبختلف الطرق، وُغّيب العديد من رفاقنا من قبل األنظمة الدكتاتورية 

املتعاقبة، ومل نعرف مصريهم وال أماكن قبورهم حتى اليوم.
إن هذه الذكرى هي مدعاة لتحشيد قوانا وتعزيز تضامننا وتعاضدنا، 
ومواصلة درب أولئك الخالدين، ممن افتدوا حرية العراق وسعادة شعبه 
بدمائهم الزكية، يف مآثر علمت الدنيا معنى اإليثار. وتأيت الذكرى هذا 

العام، وحزبنا يتوجه لعقد مؤمتره الوطني الحادي عرش، ويتوجه شعبنا 
لخوص انتخابات مصريية بعد انتفاضة جامهريية عارمة، رسمها شباب 
الجرحى،  وآالف  الشهداء  مئات  فراح ضحيتها  الزكية  بدمائهم  العراق 
وتلك الدماء الزكية سوف لن تذهب سدى، بل عىل شعبنا الوقوف وقفة 
تاريخية ليعيد العملية السياسية اىل سكة آمنة تحقق له طموحاته بغٍد 

أفضل.
ان الحزب الشيوعي العراقي، الذي يشهد له التاريخ بالدفاع عن الحقوق 
املرشوعة لكل العراقيني بكل صالبة ومن أجل تحقيق املساواة وصيانِة 
مكانِة املرأة يف املجتمع، ووقف مع انتفاضة ترشين املجيدة، وقدم مع 
أبناء شعبنا العديد من الشهداء والجرحى من رفاقه األماجد، فهو اليوم 
يجدد العهد لشعبنا مبواصلة الكفاح الصعب والعنيد من أجل أن ال يغدو 

العراق ثانية ساحة للموت، ونعاهد الشهداء بأن مآثرهم الوطنية خالدة، 
الشيوعيني  عود  ويبقي  متواصلة،  ستظل  والعطاء  الكفاح  مسرية  وأن 
صلباً يف الدفاع عن مصالح الشعب والوطن، وباألخص الكادحني منهم 

واالنتصار لقضاياهم. 
ونؤكد بأن ما يعيشه شعبنا وبلدنا اليوم من معاناة جراء سياسة املحاصصة 
واستئثار عقلية التهميش واإلقصاء وتغليب املصالح الشخصية والحزبية 
والطائفية الضيقة والتامهي مع األجندات الخارجية، ال يأيت سوى بالدمار 

والخراب واملآيس واإلرهاب والفساد.
مسرية  مواصلة  عىل  العهد  نجدد  الشيوعي،  الشهيد  يوم  استذكار  يف 
التصدي لكل أشكال الجور والتجهيل والحرمان، وصوالً إىل بناء عراق حر 

دميقراطي، يتمتع فيه جميع أبنائه بالعيش اآلمن والحياة الكرمية.

جاسم الحلوائي

لسلطة  العسكري  الحاكم  أعلن   1963 عام  من  آذار   7 يوم  يف 
االنقالب الفايش عن إعدام ثالثة رفاق؛ اثنني منهم من أبرز قادة 
السكرتري  الريض )سالم عادل(،  الرفيق حسني أحمد  الحزب وهام: 
حسني  ومحمد  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية  للجنة  األول 
أبو العيس، عضو املكتب السيايس. أما الثالث فهو الكادر الحزيب 
عن  للحديث  مكرس  املقال  وهذا  عوينة.  والشاعر حسن  املتقدم 

حسن عوينة. 
وقبل الدخول يف املوضوع ال بد من اإلشارة اىل أن الرفاق الثالثة 
مل يُقدموا اىل أية محكمة ولو ُصورية ومل يُعدموا شنقا، وإمنا قتلوا 
أنفسهم يف مذكراتهم عن  البعثيني  باعرتاف  تعذيب وحيش  تحت 

املقبور. نظامهم 
النجف،  مدينة  يف   1931 عام  عوينة  محسن  حسن  الشهيد  ولد 
الوطني والثوري  النضال  وكان والده رجل دين. انخرط عوينة يف 
عام  كانون  وثبة  يف  ساهم  وقد  املتوسطة،  يف  طالبا  كان  أن  منذ 
1948 مساهمة فعالة من خالل القاء الخطب والقصائد الحامسية 

يف املظاهرات واالجتامعات الجامهريية.
اضطره  مام  الفرتة  تلك  يف  مرة  من  أكرث  لالعتقال  عوينة  تعرض 
يف  بغداد  يف  أعتقل  بغداد.  يف  ليقيم  النجف  مدينة  مغادرة  اىل 
خارج  املنظامت  بعض  بني  الوصل  حلقة  آنذاك  وكان   ،1949 عام 
العاصمة وقيادة الحزب من خالل محل مكوى يف عالوي الحلة يف 
جانب الكرخ، وتعرض عند اعتقاله للتعذيب يف دائرة التحقيقات 
الجنائية سيئة الصيت، وكان موقفه صلبا فتَحمل التعذيب وخرج 
العسكرية  النعساين  محكمة  عليه  حكمت  ساملا.  االمتحان  من 
الكوت  سجن  كان  الكوت.  سجن  يف  قضاها  سنتني  ملدة  بالسجن 
من  عوينة  استفاد  الحزيب.  الكادر  لتخريج  معهد  مبثابة  آنذاك 
السجن لتنمية إمكانياته بانخراطه مبختلف الفعاليات، مبا يف ذلك 
تحولت  التي  املشهورة  القصيدة  آنذاك  شعره  ومن  الشعر.  قرض 

اىل نشيد للشيوعيني ومطلعها:

حصن حزب أشاده فهد كيف تستطيع هدمه قرد
الخمسينيات  النصف األول من  وبعد خروجه من السجن وخالل 
عطائه  ذروة  الفرتة  تلك  وشهدت  الشعر  من  الكثري  حسن  انتج 
آنذاك  التقدمية  الصحف  يف  القصائد  من  الكثري  نرش  وقد  األديب، 

كالثبات والعقيدة وغريهام.
ساهم حسن عوينة مساهمة فعالة يف انتفاضة ترشين الثاين عام 
والتحريض،  الدعاية  عىل  املرة  هذه  يف  دوره  يقترص  ومل   .1952
املساهمة يف توجيه  اىل  الحال يف وثبة كانون، بل تعداه  كام كان 
األخرى.  النضالية  والفعاليات  الجامهريية  املظاهرات  وتنظيم 
وأصبح عوينة بعد االنتفاضة هدفا مثينا لألجهزة القمعية فاضطر 

لالختفاء وترك مقاعد الدراسة.
وكان   ،1955 عام  أخرى  مرة  بغداد  يف  عوينة  حسن  أعتقل 
وصان  فصمد  للتعذيب  وتعرض  الحزيب،  للعمل  محرتفاً  آنذاك 

يف  قضاها  ونصف  سنتني  ملدة  بالسجن  عليه  حكم  الحزب.  أرسار 
وليوم  مرة  ألول  حسن  التقيت  السجن  هذا  ويف  بعقوبة.  سجن 
حسنا.  انطباعا  لدي  خلف  وقد  بشخصيته،  وأعجبت  فقط،  واحد 
يف  السجن  نفس  يف  سنة  من  أكرث  بعد  أخرى،  مرة  به  والتقيت 
عالقة  بيننا  فنشأت  نسبيا،  طويلة  لفرتة  ولكن  االنفرادي،  القسم 

ود متبادلة وراسخة.
كان حسن ممثلنا يف السجن أمام ادارة السجن ومديرها عيل زين 
العابدين، الذي اشتهرت ادارته بالقسوة والبطش ومصادرة أبسط 
الحقوق ومنها القراءة والكتابة مبا يف ذلك قراءة الصحف اليومية 
أو حتى حيازة ورقة أو قلم، وإخضاع السجن والسجناء للتفتيش 
ألتفه  والجامعية  الفردية  للعقوبات  وتعريضهم  يوميا،  الدقيق 
األسباب أو بدون أسباب أصال. يف تلك الظروف الصعبة كان حسن 
يومية  جريدة  عىل  حصوله  املهام  هذه  ومن  خطرية  مبهام  يقوم 
مالبسه  تحت  عنده  تخبأ  الحزبية  األدبيات  وكانت  رسي.  بشكل 
باعتباره  الدقيق  للتفتيش  اآلخرين  من  عرضة  أقل  ألنه  الداخلية 
كان  فقد  متوز.   14 ثورة  بعد  منه  الرس  هذا  عرفت  وقد  ممثلنا، 

حسن بعيداً عن الرثثرة وحب الظهور.
كنت  األوسط،  الفرات  منطقة  لجنة  جمعتنا  متوز   14 ثورة  بعد   
أنا عضوا فيها وهو عضو يف مكتبها ويرأس تحرير جريدة “صوت 
ال  الذهن  متفتح  حسن  كان  الحلة.  مدينة  يف  ومقرها  الفرات” 
الرأي وعادة ما كان يصغي لآلخرين يف  يتضايق من االختالف يف 
باختصار ووضوح وقد ميلّح  رأيه  يبدي  ثم  أوال ومن  االجتامعات 

رأيه بنكتة ترس الجميع.
عوينة  التقي  كنت  املحلية  للجنة  كسكرتري  للحلة  انتقلت  عندما 
بعدها  انتقلت  أشهر  بضعة  من  أكرث  الفرتة  هذه  تدم  ومل  يوميا. 

اىل الكوت، يف حني انتقلت عائلتي مع أخي حميد من كربالء اىل 
الكاظمية وأصبح البيت املركز الرئييس للمراسلة وتوزيع األدبيات 
عند  حسن  التقي  كنت  ما  وكثريا  عوينة.  حسن  الشهيد  بإرشاف 
للدراسة  الخارج  اىل  سفري  عشية  ودعني  وقد  لعائلتي.  زياريت 
وهكذا  األخري.  وداعنا  ذلك  وكان   ،1961 عام  نهاية  يف  الحزبية 

ميكن القول بأين عرفت حسن، خالل هذه السنوات، عن كثب.
مل أتذكر بأن عالقتي قد توترت مع حسن يف يوم ما، مع أن توتر 
أن  أتذكر  ولكن  طبيعي،  أمر  األصدقاء  أعز  بني  أحيانا،  العالقة، 
نقاشا حادا حصل بيننا يف مدينة الحلة يف خريف عام 1959 عندما 
الواحد،  عبد  الرزاق  عبد  للشاعر  قصيدة  حول  الرأي  يف  اختلفنا 
الكريم قاسم  تؤله عبد  األحرار(، كانت  نرشت يف جريدة )صوت 
وتصفه باألوحد األوحد، وقد اعرتضت عىل ذلك فانسحب النقاش 
للتشاؤم من  أميل  انتقدتها وكنت  التي  تقييم قاسم وسياسته  اىل 
مآلها. ومل يتفق حسن معي يف الرأي، فتحمست لرأيي وارتفع صويت 
مشوبا بالتوتر العصبي، وهنا الحظت بأن حسن خفض صوته دون 
لنفيس فخفضت  فأفقت  عينيه،  اللوم يف  العادي وقرأت  املستوى 
صويت وندمت لتجاوزي عىل رفيق أعتربه معلمي. وقد اعتذرت له 

يف نفس اليوم عن ترصيف غري املالئم وكان مثاال للتسامح.
امتاز حسن بنزاهته ومصداقيته وكان خفيف الظل رسيع البديهة 
أسمع  فلم  مهًذبة،  ولكنها  الذعة  تعليقاته  وكانت  النكتة  وحارض 
الرجعية  وانتعاش  قاسم  ارتداد  بوادر  مع  بذيئة.  لفظة  يوما  منه 
اغلقت جريدة )صوت الفرات( وفصل عوينة من نقابة الصحفيني 
تحرير  ورئيس  والشاعر  األديب  وهو  طارئا،  صحفيا  باعتباره 
متهكامً  وأصدقائه  ملعارفه  نفسه  يقدم  حسن  فأخذ  جريدة، 
التعسفي ضد حرية  إدانة اإلجراء  )صحفي طارئ(! متوخياً بذلك 

الصحافة والرأي.
صاحب  املعروف  املناضل  شقيقة  الحكيم  زهور  من  حسن  تزوج 
الحكيم وأنجبت منه ولداً اسمياه فالح. تبادلت مع الدكتور فالح 
الرسائل عندما كنت أكتب ذكريايت، وقد نرشت تلك الرسائل عىل 
الذي صدر  كتايب  وتضمنها  أرشيفها،  يف  تزال  وال  االنرتنيت  مواقع 
كام  “الحقيقة  عنوان  تحت   2006 عام  بغداد  يف  الرواد  دار  عن 

عشتها”. وقد جاء يف نهاية جوايب عىل احدى رسائله ما ييل :
انك  وعرفنا  عنوانك  قرأنا  عندما  وأنا،  رشوق  أم  كثريا،  “فرحنا 
فهذا  عجب،  فال  علمي.  فرع  يف  دكتور  مبستوى  تعليمك  أنهيت 

الشبل من ذاك األسد. ومن حق أم فالح أن تفتخر بك.
عن  انطباعايت  لك  كتبت  لو  ملعلوماتك  أظنني سأضيف جديداً  ال 
أبو  رقة  فإن  غريي.  من  ذلك  سمعت  بأنك  متأكد  ألنني  والدك، 
ورصاحته  نفسه  مع  وانسجامه  املتقد  وذكاءه  وشاعريته  فالح 
وتواضعه الجم كان واضحاً للجميع. لقد كان حسن عوينة مناضالً 

صلباً وإنساناً رائعاً ً.”
الحزب  شهداء  وجميع  عوينة  حسن  للشهيد  والخلود  املجد 

التقدمية. الوطنية  والحركة 
ولجميع   2019 العام  ترشين  انتفاضة  لشهداء  والخلود  املجد 

ضحايا االرهاب يف العراق.

ساطع هاشم

 )1982  –  1956 حمودي  عاكف  )جامل  فريوز  أبو  الخالد  الشهيد 
قاعدة روست،  بناء  بداية  عند  عليه يف شباط سنة 1981  تعرفت 
وربطتني به عالقة صداقة وثيقة جدا ورسمته مرة وهو جالس تحت 
استعادة  محاوال  أسابيع  عدة  قبل  الرسم  وأعدت  الفانوس،  ضوء 
تلك االيام. كان واحدا من الكوادر العسكرية والسياسية الشجاعة 
الكفاح املسلح وموضع احرتام واعجاب كل من  الواعدة يف مسرية 
عسكرية  دورة  دخل   1979 عام  صيف  لبنان  يف  قرب.  عن  عرفه 
من  العديد  عىل  وتدرب  بريوت  أديرة  أحد  قرب  خلدة  يف  مكثفة 

األسلحة وتخصص يف سالح املدفعية والهاون ومنها 1200 وغريها، 
وقد التحق يف كردستان بعد ذلك بسنة، وتدرج يف العمل العسكري 
عن كفاءة وبرسعة وأصبح معاون آمر رسية راوندوز، أستشهد أثناء 
عند  النوعية،  البطولية  العمليات  أقوى  من  كانت  عملية  قيادته 
محاولة اقتحام وتدمري ربيئة واقعة يف قمة جبل كورك، ضمن قضاء 
راوندوز، حيث استشهد هو ورفيقنا شه مال أسطة واللذان كانا يف 
والشهيد  عام 1982.  األول  كانون   13/  12 ليلة  يف  االقتحام  مهمة 
عاكف  )غسان  عادل  الدكتور  للشهيد  األصغر  األخ  هو  فريوز  أبو 

حمودي( الذي استشهد بعده بأقل من عام.
 املجد والخلود لشهدائنا.

في يوم الشهيد الشيوعي، نجدد العهد على مواصلة المسيرة الظافرة

 ثوريًا وانسانًا رائعًا
ً
دمك آيه او بيرغ امعرسينحسن عوينة مناضال

الى ارواح شهدائنا االبرار  
بمناسبة يوم الشهيد الشيوعي

حسين جهيد الحافظ - الناصرية

ريحتك ريحة اهلنه
او رسم دمك طيب جنه
من تهب نسامت شوگك

ترتس الدنيه عشگ
ويه صوتك

گلبي حوريه يطگ
واعتلگ كيل اعتلگ
بالوفه الجلك محنه

ترف يا شوگ االواليه
نزف دمك يرف رايه
منجل وچاكوچ بيهه

اوبيهه مرسوم العراق
امعفره ابدم الرفاق
دگت الدرب النضال
رغم انف املوت ثايه

اموشحه
ابدم حازم او صارم
فهد طرزته ثوابت

ال تخاذل لالمام
او هكذا سوه سالم
ابهالدرب مرت ومل

كفو والنعم
بيش ابدي 

امنني لوردت احچي امنني
من مناضل لو ابوه

الغريه بيهم غرية حسني
لو سحر لو موناليزا
اكرام لو سيد وليد

ابطارق السبهان اسولف
لو نجيه

خالده او حريه اختهه
فريال لو اكتب مجيد

حسن مرجان
لو ابن مايض فريد
لو تظل اللو حبله

اتجيب لو
يليل دمك نزف ايه
وفه ماردت او اريد

يا ويف طبعه او حنني
روحي شمعه

اعلگهه وي اشموع يومك
طشهه هيل وياسمني

بيهه تتباهه السنني
كتبت اسمك الرثيه

للنضال اجمل هديه
هاك اخذين

اشام ردت واتريد طشني
اسنيني الجلك واهليه

شمع خرض الياس
حالل املشاكل

لو نذر الم البنني
يليل طبعك طبع اهلنه

او ناسنه الطيبني
نزف دمك بريغ امعرسني

شهيد ولوحة

الشهيد الخالد أبو فريوز جامل عاكف حمودي

يوم الشهيد الشيوعي



النصيرة الشهيدة فاتن )جميلة محمد 
شالل(

حلّت،  أينام  الفرح  تزرع  تتألق،  كانت  الزهرة،  تشبه 
جميلة اسم عىل مسمى هي اسم ورسم. وهل اختيار 
وطاهرة  جميلة  تبقى  ليك  مقصودا  كان  االسم  هذا 

بقلوب كل من عرفها! 
نستعد  ونحن  بريوت  يف  )فاتن(  جميلة  عىل  تعرفت 
لرنسم  مستعدات  شابات  كنا  كوردستان.  إىل  للذهاب 
للفرح ألوانا. كنا نحلم بغٍد أفضل لعراق خاٍل من كل 
األمراض. فاتن كانت نحيفة ولكنها قوية مبا تحمل من 
مبادئ وإرادة. يف غفلة سمعت أن فاتن ذهبت للعمل 
الحزيب يف الداخل. مل أكن أعرف بأنها تحمل يف أحشاها 
تسمح  ال  نعيشها  كنا  التي  الظروف  أن  بسبب  جنيناً، 
كانت  كأمنا  املوت،  مع  موعد  لها  كان  جميلة  بذلك. 
لسريتها.  امتدادا  لتكون  بنتاَ  أنجبت  نهايتها.  تعرف 
ابنتها زينب مل التق بها، ولكن سمعت عنها. تشبه أمها 
بصفاتها وبصوتها ليك نتذكر جميلة من خاللها. اعتقلت 
البعث، ومل يكتفوا  الشهيدة جميلة وعذبت يف سجون 
بالتعذيب والسجن، وإمنا قرروا اعدامها. تقدمت جميلة 
الجزائر لديها  الرأس شامخة صلبة، ليس فقط  مرفوعة 
جميلة، للعراق أيضا امرأة مقاومة أسمها جميلة محمد 

شالل.
كجسد  رحلت  وهكذا  أمها.  إىل  ابنتها  برعاية  أوصت 

ولكن بقيت روحا ترفرف حولنا.

النصيرة الشهيدة سوسن )وصال محمد شالل(
قصرية  فرتة  كوردستان  يف  بها  التقيت  جميلة.  أخت 
بعدها توجهت إىل سوريا عرب األرايض الرتكية، وتم إلقاء 
القبض عليها ومن معها من قبل الجندرمة األتراك والتي 
السلطات  العراق عرب تسليمهم إىل  إعادتهم إىل  قررت 

العراقية يف نقطة الحدود.
بهم.  التعذيب  أنواع  السلطة ومارست أشد  اعتقلتهم   
اتصالها  أعادت  بعدها  عام  عفو  يف  عنهم  االفراج  وتم 
بالتنظيم يف الداخل. كانت كادرا حزبيا متقدما، صفاتها 

تشبه اختها؛ ودودة عطوفة مثقفة إنسانة طيبة. 
وعّذبت  االمن  اجهزة  قبل  من  أخرى  مرة  اعتقلت 
حتى  شنقاً  باإلعدام  عليها  حكم  ثم  ومن  بوحشية، 
املوت، بقيت وصال صلبة قوية عندما أخذوها لتنفيذ 
الطغاة  “يسقط  عال  بصوت  هتفت  اإلعدام  حكم 

ويعيش الحزب الشيوعي العراقي”.

النصيرة الشهيدة أم لينا )رسمية جبر الوزني(
من عائلة عراقية كادحة. ولدت عام 1949 يف كربالء. 
منتصف  يف  زوجها  مع  كردستان  إىل  لينا  أم  توجهت 
الحزب  يف  املتقدمة  الكوادر  من  وهي   1981 عام 

النسوية  الحركة  يف  قيادي  وعنرص  العراقي  الشيوعي 
الرسية  يف  األنصار  مفارز  أحد  يف  عملت  العراقية. 
قيادة  ضمن  من  كانت  )صباح(.  ليىل  أبو  مع  األوىل 
انتقلت إىل السليامنية  الحزبية للرسية. بعدها  اللجنة 
يف  عملت  للداخل.  نزلت  فرته  بعد  قرداغ.  منطقة  يف 
متكنت   1984 عام  املقطوعة.  الحزبية  الصالت  إعادة 
وعىل  عليها  القبض  القاء  من  الفاشية  األمن  اجهزت 
لكرس  التعذيب  أنواع  أبشع  إىل  لتتعرض  رفيقاتها 
إرادتها، غري أنهم فشلوا وقد تحدتهم بكل كربياء مام 
حكم  حيث  صورية  محكمة  إىل  إحالتها  إىل  اضطرهم 

عليها باإلعدام شنقاً. 
إنها واحدة من الشهيدات الاليئ عملن بصدق من أجل 

االفكار واملبادئ التي يؤمن بها الشيوعي.

النصيرة الشهيدة أم ذكرى، )بشرى صالح 
عباس(

أم ذكرى ابنة القباب الكربالئية، التحقت ومعها زوجها 
الفقيد ناظم ملك ـ أبو ذكرى. إىل كوردستان، وأرسلت 
مراقبة  تحت  أنها  اكتشفت  للداخل.  حزبية  مهمة  يف 
األمن. وقبل القاء القبض عليها قامت بحرق كل الوثائق 
التي بحوزتها، حفاظا عىل أرسار الحزب وسالمة رفاقها 
ثم اشعلت النار يف نفسها، أية قوة وصالبة تحملني أيتها 

الرفيقة املحبة للحياة والوطن.

النصيرة الشهيدة أنسام )موناليزا( 
عملت  الشيوعية.  للنصرية  رائعا  مثاالً  أنسام  كانت 
لفرتة يف “املخابرة الالسلكية” مع األنصار الشيوعيني 
انتقلت  وفكّها،  الشفرة  وضع  وكيفية  كوردستان،  يف 
السيايس  املكتب  انتقل  حينام  بهدينان  قاطع  إىل 
تعمل  فرتة  وبقيت  إليه  العراقي  الشيوعي  للحزب 
الجميع.  واحرتام  ومحبة  ثقة  كسبت  بهدينان،  يف 
وهي  األتراك  للجندرمة  كمني  يف  أنسام  استشهدت 
متوجهة ضمن مفرزة إىل منطقة “لوالن”، استشهدت 
وهي  إنقاذها  من  أحد  يتمكن  ومل  موناليزا  النصرية 
أصوات  هدأت  وملا  جثتها،  تسحب  أن  أو  جريحة 
اإلطالقات النارية وبعد عدة ساعات تقدمت القوات 
الشهيدة  جثة  وسحبت  أماكنها  من  الكامنة  الرتكية 
الحادث  من  القريبة  الرتكية  القرى  إحدى  إىل  أنسام 
فقامت زوجة املختار بتغسيلها وجرى دفنها يف تلك 
القرية القريبة من الحدود العراقية.” كام كتب عنها 

أخوها أمري أمني.

النصيرة الشهيدة أحالم )عميدة عذبي حالوب 
الخميسي(

أعرفها  حتى  أو  كوردستان  يف  بلقائها  أحظ  مل  لألسف 

مع  التحقت  نصرية  هناك  أن  أعرف  كنت  ولكن  سابقاً 
زوجها مالزم عيل إىل كردستان. بعدها تم تنسيبهام إىل 
أيار عام 1983  سوران. استشهدت أحالم يف األول من 
بعد ما شن االتحاد الوطني الكردستاين هجومه الغادر 
ساعدها،  يف  عميدة  أصيبت  بشتاشان.  يف  مقراتنا  عىل 
لكنهم أطلقوا النار عىل وجهها النبيل. فسقطت شهيدة 
ثم سلبوا قالدتها الذهبية وقطعوا أصبعها طمعاً يف خاتم 

زواجها. 

النصيرة الشهيدة رضية ياس خضير عباس 
السعداوي

مواليد عام 1952 يف كربالء الهندية. خريجة كلية اآلداب 
بقوات  التحقت  العربية.  اللغة  البرصة، قسم  - جامعة 
األنصار عام 1983 قادمة من اليمن الدميقراطية. عملت 
الثامنينات  أواسط  اعتقلت  والداخل.  كوردستان  بني 
النظام  بعد زوال  استشهادها  وتأكد  أخبارها،  واختفت 

الديكتاتوري.

الشهيدتان أم سلوان )وفاء عبد السادة( 
وأم ألحان )سناء عبد السادة( 

طريق  عن  الداخل  اىل  وتوجهتا  كوردستان  يف  كانتا 
سوران.  

اعتقلتا سنة 1986بتهمة اعادة تنظيم منظامت الحزب 
الشيوعي العراقي بوشاية من خائن اتضح الحقا أنه كان 
الوزيرية يف  منطقة  وقتها يف  يسكن  وكان  لألمن،  وكيال 

بغداد. نفذ فيهام حكم االعدام خريف سنة 1988. 
“الحوار  يف  آميدي  رشيد  مصطفى  رسبست  يذكر 
املتمدن” وهو كان ضمن املوجودين مع املعتقلني أثناء 
املحاكمة بدون إجراء أية مداولة أصدرت املحكمة قرار 
الحكم والذي كان االعدام شنقا حتى املوت لنا جميعا، 
العقوبات.  قانون  مواد  من  عدد  إىل  الحكم  وأسند 
سلوان  أم  الشهيدة  نزعت  للقرار  القايض  تالوة  وأثناء 
فردة من نعالها وصوبته نحو املجرم عواد البندر رئيس 
محكمة الثورة سّيئة الصيت، وأصابته يف رأسه علام أن 
رأسيهام  خفضا  ويساره  ميينه  عىل  الجالسني  الشخصني 

تحت الطاولة..”

“النصيرة الشهيدة عائشة حمد أمين 
الحالق

كويسنجق  مواليد  گولوكة( من  )عائشة  ـ  باسم  عرفت 
بني  لقبت  الحالق،  وبشدار  محمد  الشهداء  أم   ،1931
االنصار بـ “داييك حزب “ـ  أي أّم الحزب. عائشة گولوكه 
وتعني عائشة الوردة ...سميت بالوردة لحسنها وجاملها 

وخفة روحها. 

والعتاد  السالح  نقل  يف  الشيوعيني  األنصار  مع  عملت 
واملواد الطبية واملنشورات والربيد الحزيب. ألقي القبض 
أربيل  مدينة  يف  البائد  النظام  أزالم  قبل  من  عليها 
حكم  تخفيض  مقابل  االعرتاف  منها  طلب   .1988 عام 
األبطال وحافظت عىل  بإرصار  أنها رفضت  االّ  اإلعدام، 
أرسار حزبها ورفاقه. وحاولوا معها وبشتى طرق التهديد 
حزبها  أرسار  خيوط  من  خيط  إىل  الوصول  والرتغيب، 
ولكنها بقت وفية ومخلصة وأمينة ملبادئها ...فأعدمت 
ما  املصدر  العام.   نفس  ويف   8  /16 يف  بالرصاص  رميا 

كتبت شه مال عادل سليم.  

الشهيدة نجمة )أم سرباز( زوجة الرفيق 
)أحمد بانيخيالني(

لألسف فقدنا الرفيقة أم رسباز بسبب الکوارث الطبيعة 
القاسية يف كوردستان، فقد جرفتها مياه السيل وكانت 
يف الخيمة لوحدها، واستشهدت يف الحال. حدثت هذه 
عند سفح جبل  نيسان 1982  أبريل/  الفاجعة يف شهر 

نوکان الوعر. 
األبدي  والعار  البطالت!  لشهيداتنا  والخلود  املجد 

للمجرمني أعداء الشعب والوطن!
لنقف بخشوع لشهيدات حركتنا االنصارية الشيوعية يف 

العراق. 

خديدة أبو رفيد

يوم الشهيد هو يوم التضحية ويوم النضال ويوم الشجاعة ويوم الوطنية، 
يرتك  مل  العراقيني،  كل  عىل  إجرامه  وزع  البائد  النظام  إن  القول  نستطيع 

أغلب الناس، االّ وأصابه بجرمية، إال املوالني له.
لنأخذ مثال منطقة بحزاين  تلك القرية  الصغرية  التابعة  إىل ناحية  بعشيقة  
يف  مدينة  املوصل، القرية  التي متلك  إرثا  ثقافيا وأدبيا  كبريا نتيجة  انتامء  
الكثري  من  أهلها   إىل  الحزب  الشيوعي العراقي منذ  بداية  تأسيسه  ولحد  
اآلن، بل هي سكة  قطار الحزب  سار بدربها الكثري  من  املناضلني  من 
أجل  تحقيق  وطن  حر  وشعب سعيد،  ويف  هذه  املسرية  النضالية  قدم  
الحزب   العرشات  من  القرابني،  وامتألت زنازين النظام  السابق  مبناضلني  
ومناضالت  اتخذوا  من  افكار  الحزب مبدئا لهم  يف تحقيق  حياة  حرة  
وكرمية  لشعبنا  العراقي، ومن بني  العوائل  التي  تعرضت  لإلبادة الجامعية 
النضايل   التاريخ   العريقة  ذات   العائلة   هي عائلة  بيت )كنجي( هذه  

املرشف، كانت  والزالت  مدرسة  للثقافة  والنضال.
  ولد فيها املناضل املعروف “جمعة كنجي” وكان وقتها أحد األدباء البارزين 
يف كتابة القصة ويف الصحافة وكان له الشقيق املريب الفاضل الفقيد حسو 
األنصار  يف  للنضال  حياته  كرس  الذي  والشقيق  الياس،  اآلخر  والشقيق 
هذه  وضعت  عمشة”،  “ابو  امللقب  كنجي  حسني  الرفيق  هو  الشيوعيني 
العائلة منذ عقود تحت املراقبة واملالحقة بسبب انتامئهم الشيوعي، وكان 
أزالم السلطة يالحقوهم وال يفرقون بني شاب أو عجوز وال بني طفل وامرأة.   
قدمت عائلة كنجي القرابني من الشهداء بدءاً بوالدتهم التي تبلغ من العمر 
85 سنة وشابات وشباب بعمر الورود دفنوا وهم أحياء يف مقابر جامعية 
مع اآلالف، فأصبح مصريهم مصري بقية املؤنفلني. تلك الجرمية النكراء التي 
بقيت وصمة عار عىل جبني النظام الدكتاتوري وأعوانه، والتي ارتكبت عام 

1988. فقد بلغ عدد الشهداء يف هذه العائلة )١٣( شهيدا وشهيدة وهم: 
1 الشهيدة عاصفة حسني حجي كنجي   1988 ولدت يف املعتقل 

2 جمعة حسني حجي كنجي مواليد 1985

3  الشهيد عاصف حسني حجي كنجي مواليد 1978
4 الشهيدة لينا حسني حجي كنجي مواليد 1977 
5 الشهيد بسيم حسني حجي كنجي مواليد 1974

6  الشهيد مناضل حسني حجي كنجي مواليد 1974 
7  الشهيد اميل جمعة حجي كنجي مواليد 1970 
8  الشهيد شامل جمع حجي كنجي مواليد 1969 

9 الشهيد خريي جمعة حجي كنجي مواليد 196
10 الشهيدة غالية الياس حجي كنجي   مواليد 1950عقيلة املناضل حسني 

حجي كنجي 
11 الشهيدة بكية حجي كنجي مواليد 1943 

12 الشهيدة ونسة بشار رشو مواليد 1938 عقيلة املناضل املرحوم جمعة 
حجي كنجي 

13 الشهيدة غزايل عيل سفو مواليد 1917 عقيلة املرحوم حجي كنجي  
 طوىب لتلك العائلة املناضلة والتي ذبحت بطريقة بشعة عىل يد زمرة عفنة 
ال تفرق بني طفل وعجوز. املجد والخلود لشهداء الحزب الشيوعي العراقي 

وشهداء الحركة الوطنية العراقية.

بقلم: عادل حسين 

محلة الدوريني، محلة شعبية تلم الطيف العراقي بكل مكوناته 
وهي قريبة من املتحف الوطني العراقي، يف خمسينات القرن 
وئام  يف  يعيشون  وناسها  طني  من  بيوتها  أغلب  كان  املايض 
ومحبة وطأمنينة وسالم كأنهم عائله واحدة ال فرق بينهم، يف 
هذه املنطقة كانت هناك وجوه اجتامعية لها حضور دائم بني 
هذه  ومن  لآلخر،  ومحبتهم  وطيبتهم  أخالقهم  لحسن  الناس 
الوجوه عىل سبيل املثال ميك عبد الله الكرعاوي، وقاسم حسني 
الكوردي(  )فوزي  باسم  واملعروف  عباس  وفوزي  )أبو صالح(، 

وصديقه القريب جداً قادر.
تأسس  عندما  العراقي.  الشيوعي  الحزب  يف  أعضاًء  كانوا 
الحزب عام 1934 يف هذه السنة ولد ميك عبد الله الكرعاوي 
الشيوعي  الحزب  إىل  طريقه  عرف   1955 سنة  ويف  ومنا،  وكرب 
العراقي، كان طيب القلب ودودا وصاحب ابتسامة دامئة يحرتم 
اآلخرين، تعامل معه من عرفه بطيبة وحب واحرتام، كان ميك 
بجهد  الحزيب، عمل  أمينا وصادقا النتامئه  الكرعاوي  الله  عبد 
وتفان عاليني وكان موضع تقدير واعتزاز من قبل رفاقه، يف عام 
1959 كان ناشطا يف املقاومة الشعبية وساهم يف قطار السالم 
الفرتة حصلت  تلك  ويف  املوصل،  مدينة  اىل  وقتها  يف  الذاهب 
مؤامرة الشواف والتآمر عىل ثورة 14متوز الخالدة، نتيجة لتلك 
األحداث تعرض إىل اطالقات نارية جرح عىل أثرها وبقي أمينا 

ووفيا لحزبه.
البعثيون املجرمون بقطارهم األمرييك يف 8 شباط  عندما جاء 
للتآمر  النفط االحتكارية  االسود عام 1963 ومبساعدة رشكات 
والنيل من ثورة 14 متوز 1958 الخالدة، تصدى للقوى املتآمرة 
الرفاق الشيوعيون والدميقراطيون دفاعا عن ثورتهم، حيث كانت 
مناطق الكاظمية وعگد األكراد يف الكفاح ومنطقة الكرميات يف 

الصالحية مرسحا لتلك املقاومة البطولية ضد العنارص املتآمرة، 
الصالحية  يف  الكرميات  منطقة  يف  الله  عبد  ميك  التحق  حيث 
الطرفني  التكافؤ بني  القتال رشسا رغم عدم  مع اآلخرين، كان 
من ناحية السالح والعتاد والعدد، فأبدى املقاومون صوراً رائعة 
اليوم  ويف  املتآمرين،  بوجه  والصمود  والشجاعة  البسالة  من 
الثاين أرُس ميك عبد الله ونفذ فيه اإلعدام الفوري بإطالقات يف 
بعد  واليدين،  األرجل  العينني ومربوط  الرأس، وكان معصوب 
ذاك رميت جثته الطاهرة يف نهر دجلة، وباستشهاده يكون أول 
شهيد شيوعي من منطقة الدوريني، أستشهد الرفيق ميك عبد 
وثالثة  وزوجة  مهمومة  أما  وراءه  ترك  حيث  سالم(  )أبو  الله 
أوالد، وبعد ما يقارب ال 25 يوما عرث عىل جثته نتيجة هبوط 
مالحقة  من  تعاين  عائلته  بعدها  وبقيت  دجلة،  نهر  منسوب 

أزالم البعث وعصاباتهم ومضايقاتهم لهم.
الله  عبد  ميك  النبيل  الشيوعي  الشهيد  أيها  الخالد  املجد  لك 

الكرعاوي، والخزي والخذالن لقاتليك املجرمني...

كي ال ننسى محلة الدوريينشهداء في الذاكرة.. شهداء بحزاني
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نصيرات شيوعيات باسالت، أرتوت ارض الوطن بدمائهَن الزكّية

الشهيدة سناء عيد السادةالشهيدة رضية العداوي

الشهيدة وصال محمد شاللالشهيدة جميلة محمد الشالل الشهيدة برشى صالح عباس )ام ذكرى(الشهيدة رسمية جرب الوزين )أم لينا(

الشهيدة عميدة عذيبالشهيدة نجمة )ام رسباز(

الشهيد الشيوعي األول ملحلة الدوريني
ميك عبد الله ايدام الكرعاوي

الشهيدة لينا حسني حجي كنجي الشهيد عاصف حسني حجي كنجي

ابتسام كاظم “أم نصار”

نصريات كتنب بدمائهن الطاهرة صفحات ناصعة من تاريخ العراق والحزب الشيوعي 

العراقي. سقط العديد منهن شهيدات عىل أرض العراق، فرسمن بدمائهن صورة حية 

لقدرات املرأة العراقية عىل التضحية بالكثري من أجل مبادئها، ووطنها.

يوم الشهيد الشيوعي
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الشيخ داخل ال شعالن شيخ ال ابراهيم يف املشخاب كان 
وكان  القضاء،  القومي يف  الحرس  قادة  االكرب من  نجله 
يعرف بأمر القبض الصادر بحقها, اتصل بأخوالها طالبا 
الحامية  لها  وسيوفر  بالذات،  هو  داره  اىل  نقلها  منهم 
واملالذ االمن, وهذا ما حصل فعال، حتى مجريات االمور 

يف ترشين 1963.

وواجهت   1964 عام  فاعتقلت  الديوانية  اىل  عادت 
مجدت  وقد  لإلعجاب،  مثريين  وتحد  بصالبة  الجالدين 
مواجهة  يف  الشجاع  موقفها  حينه  يف  الحزب  اذاعة 

الجالدين.
اواخر عام 1968 بعد اطالق رساح الرفيق الراحل ابو 
مسؤولية  واستالمه   - مبارك  حسن  محمد   – هشام 

منظمة الحزب يف محافظتي املثنى والقادسية وباقرتاح 
الديوانية لبناء منظمة  منه، توجهنا سوية هو وانا اىل 
بالقيادة  التحقت  التي  الحزب  منظمة  عن  بديلة 
من  مقدمة  يف  الشهيدة  فكانت   1967 عام  املركزية 
االلتحاق  رفضت  قد  كانت  وهي  بالعمل،  التحقوا 
باالنشقاقيني، وقالت لهم سيايت اليوم الذي يبحث فيه 
هشام  ابو  الرفيق  ان  واتذكر  يب.  ويتصل  عني  الحزب 
الراحل  الرفيق  دار  يف  معها  لنا  لقاء  اول  بعد  يل  قال 
شيخ عشرية ال احمد – عبد االمري فرحان – “سيكون 
الشيوعي  الحزب  حياة  يف  كبري  شأن  الرفيقة  لهذه 

العراقي”. وهكذا كان.
مدرسة سومر  معلمة يف  تعيينها  تم   1970 عام  شباط 
قيادة  تكفلت  وقد  لقضاء عفك  التابعة  بناحية سومر، 
مدينة  يف  العمل  ومتابعة  الديوانية  مدينة  منظمة 
الساموة اثر االعتقاالت التي بدأت يف 31-30 اذار 1970 
ومل تتوقف اال نهاية الشهر العارش من العام 1971، حني 
تم اعتقالها اثر اعرتاف عليها، ورد من احد من اعتقلوا 
وتم  الحزبية،  مسؤولته  انها  عىل  الديوانية،  مدينة  يف 
نقلها اىل االمن العامة فتقرر اطالق رساحها، وعادت اىل 
التعليم حتى اواخر عام 1978 حيث غادرت الديوانية 
عوض  محمود  الفقيد  ارسة  صحبة  بغداد  يف  لالختفاء 
انظار  عن  بعيدا  بغداد،  لتسكن  الحلة  غادرت  التي 

االجهزة القمعية .

الخامس من عام 1979 يف دار احد  الشهر  اعتقلت يف 
اقاربها وتعرضت اىل التعذيب الوحيش يف االمن العامة، 
نهاية  حتى  الزعفرانية  يف  النساء  سجن  يف  واودعت 
بالعفو  لشمولها  رساحها  اطلق  حيث  الثامن،  الشهر 
الذي اصدره املقبور صدام، اثر استقالة البكر وتنصيبه 
رئيسا للجمهورية رسميا، واعيدت اىل وظيفتها يف تربية 
ان  بعد  اختفت  اذ   1980 عام  اواخر  حتى  الديوانية 
لتقيم  بغداد  اىل  توجهت  حيث  مبكرا  انذارا  استلمت 

مجددا مع ارسة الفقيد محمود عوض.
التي  الدار  الخامس من عام 1985 تم كبس  الشهر  يف 
يقيمون فيها، وكانت يف مدينة الشعب ببغداد، وتعرضوا 
كامل،  عام  مرور  وبعد  الوحيش،  التعذيب  اىل  جميعا 
قدموا اىل محكمة الثورة ليصدر حكم بإعدامهم جميعا 
نساء ورجاال باستثناء الرفيق صباح محمود عوض لصغر 
للبعض،  بالسجن  االعدام  حكم  استبدل  الحقاً  سنه, 
وتصديق الحكم عىل الشهيدة أم سعد والشهيدة رسمية 
جرب الوزين والشهيد حسني محمود عوض الحكم الذي 
تم تنفيذه يف الشهر العارش من العام 1986، ودفنوا يف 

مقربة الكرخ االسالمية, القسم املخصص لألمن.
بعد سقوط النظام الصدامي عام 2003، ومبساعدة من 
مدير املقربة توصلنا اىل مكان دفنهم، وقمنا بإخراج رفاة 
يف  السالم  ووادي  كربالء  مقربيت  اىل  ونقلهم  منهم،  كل 
وصلوا  العربية  الفضائية  مراسيل  ان  ومعلوم  النجف، 

دفنوا  التي  الحفر  من  رفاتهم  نخرج  ونحن  املقربة  اىل 
معهم  وألحاديثنا  جرى  ملا  املبارش  بالنقل  فقاموا  فيها، 
الذي بث اىل كافة ارجاء الكرة االرضية، وقد علمت من 
بعض الرفاق الذين يسكنون خارج العراق، انهم قاموا 
بتسجيل اقراص لكل ما بثته فضائية العربية من املقربة 

ذلك اليوم. 
بعضوية  التحقت   1972 عام  منذ  سعد  ام  الشهيدة 
اللجنة املحلية للحزب يف الديوانية ثم التحقت بعضوية 
تقود  الفرتة  تلك  االوسط، وكانت  الفرات  لجنة منطقة 
فرع رابطة املرأة العراقية يف الديوانية وعضوة يف اللجنة 
العليا للرابطة وقد ساهمت كممثلة للنساء الشيوعيات 
املاآتا  يف  عقد  الذي  الدويل  النسايئ  باملؤمتر  العراق  يف 

متوز من العام 1975.
انا  حرضت  كام  سعد  ام  الشهيدة  حرضت   1976 عام 
وعدد من رفاق منظمة الديوانية املؤمتر الثالث للحزب 
الذي عقد يف مقر قيادة الحزب يف ساحة عقبة بن نافع، 
يف بغداد كمندوبني منتخبني من قبل الكونفرنس املحيل 

لتمثيل املنظمة يف املؤمتر.
وانجابها   1973 عام  زواجنا  بعد  الشهيدة  ان  وببايل 
لوليدها الوحيد سعد قالت يل ولعدة مرات انها “تعرف 

جيدا ان عمرها قصري”  
فاملجد للشهيدة ام سعد

واملجد لكل الشهيدات والشهداء

دماء الشهداء تحلق في سماء 
الوطن حمراء قانية 

حسين علوان

هم كوكبة من البرش أمنوا بأن ال خالص للكادحني من الفقراء واملعدمني من االستعباد واالضطهاد 
ومواجهة الدكتاتوريات  اال بسلوك طريق النضال الحقيقي واالنخراط يف التنظيم الذي يوحد البرش 
ويعمل عىل توسيع مداركهم بالوعي واكتشاف الحقائق بعيدا عن االمية والجهل واالوهام والخرافة.
هؤالء البرش تجدهم هم اول املنتفضون دامئا بل هم كوادر مهمة يف قيادة الجامهري وتوسيع وعيها 
لتلتحق بالُركب الزاحف نحو تغري االوضاع نحو الغد املنشود لنيل حرية البرش ليطلقوا العنان نحو 

التنمية والبناء واالعامر بسواعدهم السمراء .
السجون واملعتقالت  الرصاص ويقبعون يف  يتصدون بصدورهم  الناس وهم  الكوكبة من  ان هذه 
ويتعرضون ألبشع انواع التعذيب الرببري لكنهم يصمدون صمود االبطال واالساطري دون اي ينتزع 
منهم اعرتاف او تخاذل او تعاون مع اجهزة القمع والتعذيب بكل الوسائل املحرمة دوليا تجدهم 
رصوح من البطولة والشموخ والصمود ولنا يف ذلك امنوذجا عظيام لرجل عذب حد املوت واقتطعوا 
الوحوش اعضائه الجسدية وحاولوا حتى يأسوا ليعطي درسا يف معنى االميان باملباديء والثبات عليها 
دون تخاذل انه القائد الشيوعي االسطورة يف الثبات والصمود العظيم الشهيد ) سالم عادل ( له 
املجد كل املجد وبقى خالدا يف ضامئر رفاقه وال زال نرباس لهم يف طريق النضال الصعب والطويل 
انه رشف لكل من يسلكه لينال رشف االنسان وقيمه العظيمة باالنتامء لحزب الشيوعني العظيم 

ومبادئه االنسانية  ..
لقد اعطى الحزب خرية ابنائه االوفياء  وسيعطي الكثري من  الرفاق وهو يسري بقافلته الكبرية ورفاقه 
االمناء بطريق ميلء بالصعاب واملخاطر يف زمن تسوده هيمنة الوحوش من الرساق والطفيلني من 
الفاسدين العمالء ألجندات تفرضها عليهم الدول االقليمية والدولية من اجل ابقاء الفوىض وعدم 
االستقرار لبلد ينزف دما منذ مثانية عرش عام بعملية سياسية خاطئة بُنيت اسسها عىل ) املحاصصة 
ونهب  البالد  سيادة  مصالحها حتى عىل حساب  تحقيق  يهمها سوى  ال  التي  ومكوناتها   ) املقيتة 
الوطن ضيعًة ملن هب  ليصبح  البغيضة  تنفيذ سياستهم  لهم نحو  للداعمني  ارضاء  الكبرية  ثرواته 
الرسقات  الجذري ملنظومة  التغري  نحو  الثائرين  الربرة من  ابنائه  للرشفاء من  للدم  ودب ومرسح 

والفساد والعاملة .
توفري  يف  املرشوعة  لحقوقه  املطالب  الشباب  من  املئات  سقوط  االنتفاضة  ساحات  شهدت  فقد 
الخدمات والتعني والشعور ان لهم وطن لذا كان شعارهم املرعب للفاسدين ) نريد وطن ( فقوبلوا 
التي  املنفلتة  واسلحتها  السائبة  املليشيات  طريق  عن  والتهديد  واالختطاف  والتغيب  بالرصاص 
عجزت الدولة ان تضع يدها عليها بل لن تجازف بذلك النها ستدفع الثمن غاليا وقد يكون الضحية 
هو صاحب القرار الرئيس ان اقدم عىل اتخاذه لذلك تجدهم عاجزين ان يتخذوا اي اجراء باتجاه 
وكميتها  نوعها  بل  حجمها  الدولة  تعرف  التي  واسلحتهم  املجاميع  هذه  عىل  السيطرة  او  تحيد 

ومصادر متويلها!.
ان شهداء حزبنا الشيوعي العراقي يستحقون منا ان نقف لهم اجالال واكراما فهم بدمائهم الزكية 
الواقع السيايس العراقي لذلك تجد قوى الظالل  ابقوا رصح الحزب عاليا بل مهابا ورقام كبريا يف 
الواضحة يرعبهم  بل  العلمية  اليه فهو بسياسته  الليل تصوب وتوجه غربانها لالساءة  وخفافيش 
يخيفهم ويهدد مواقعهم التي استحوذوا عليها بالطرق غري الرشعية والتزوير الذي اصبحوا ضالعني 

به بل خرباء كبار  .
ان الحزب وهو يحي ويكرم عوائل الشهداء ليعطي درسا بالغ االهمية لألعداء اوال ثم االصدقاء بان 
الحزب ورفاقه االوفياء هم مشاريع تضحية لقضايا الوطن االساسية ولن يتخىل يوما عن الجامهري 
الكادحة واملعدمة وسيبقى يتقدم الصفوف باملطالبة بحقوقهم املرشوعة دستوريا وهي ليس منة 
من احد او حزب يرى نفسه اكرب من واقعه الذي يرفضه وينبذه نتيجة سياسته التي ادت بالبالد اىل 
الرتاجع نحو التخلف والجهل وربط مصريه بيد املنظامت التي تتحكم مبصريه بل التدخل يف سيادته 
بعد اثقال الديون عليه ونهب ثروات ابنائه كمنظمة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل التي ميلكها 

كبار الرأسامليني يف العامل ..
ان شهداء الحزب هم رموز وعالمات مضيئة يف سفر الحزب املجيد ولهم نقف اجالال وتعظيام يف 
يوم الشهيد الشيوعي لنعلن للكل اننا نسري عىل خطى نهجهم بالتضحية من اجل الدفاع عن مبادئنا 
التي تربينا عليها وهذبتنا ووجهتنا نحو قيم البرشية والعدالة االجتامعية والحلم الذي ننشده نحو 

بناء غد االشرتاكية العظيم يف املستقبل الذي نناضل فيه بكل ثقة وارصار وداب.

الشهيد عواد
ومن بني مواكب شهداء الحزب الشهيد عواد.....، )مع 
كاسب  وهو  كنيته(  أو  والده  اسم  اتذكر  ال  األسف 
)الرشكة(  مقاهي  إحدى  يف  معنا  يجلس  كان  بسيط، 
يف الثورة، مستمعا لنا نحن )الطلبة وعدد من األدباء( 
كان  الرشطة،  سلك  دخوله  بعد  منه  موقفنا  يتغري  ومل 
يستمع لنا ويسحره ماذا نقول. ومل نعرف أيا منا كسبه 
للحزب، رغم خطورة األمر )إذ يحكم باإلعدام عىل كل 

عسكري ينتمي ألي حزب غري حزب البعث(.
وزج  مرورية،  حادثة  بسبب  )عواد(  عىل  حكم  مرة 
لزيارته  )أبو غريب( ملدة قصرية، فذهبنا  به يف سجن 
هنالك، وكان عواد أكرثنا ضحكا وسخرية من )السوق( 
كان  ألنهم  السجن،  باحة  يف  السجناء  افتتحه  الذي 
اىل  باإلضافة  املتاع  سقط  من  تعد  بأشياء  )يتاجرون( 

بعض املشغوالت اليدوية من صنعهم.
 ومل يدر يوما انه سيعاد ثانية للسجن ولكن يف الجناح 
وتنتهي  هنالك  ويعدم  الثقيلة،  االحكام  قسم  االخر، 
تالحق  املرارة  ومازالت  األليف،  الوجه  هذا  ضحكة 

جميع الذين عايشوا هذا اإلنسان الطيب الشهم. 

الشهيد علي جازع الصافي 
شهداء  من  العديد  من  واحدا  الصايف،  جازع  عيل  يعد 
من  الكثري  أن  ورمبا  النسيان،  طواهم  الذين  الحزب 
والبعض  املنايف  يف  ترشدوا  أو  دنيانا،  غادروا  مجاليهم 

األخر أسكتته الظروف ومل يعد يتذكر رفيق األمس.
كان الصايف من الوجوه البارزة يف ثانوية قتيبة يف أواخر 
الستينات. ويعد فوز اتحاد الطلبة يف انتخابات 1969، 
بحق  أصبحت  إذ  وطالبها،  الثانوية  هذا  لنجم  ارتفاعا 
)قلعة الشيوعيني( باعرتاف السلطة نفسها. ولكن رضيبة 
هذا النجاح الباهر الذي أرعب أزالم السلطة، أن تعرض 
واملطاردة  والفصل  االعتقال  إىل  الطلبة  من  العديد 
وكذلك الرضب من عصابات )االتحاد الوطني(، وكانت 
حصة األسد للشهيد عيل جازع من الرضب. مام أجربنا 
ينفرد  ال  يك  جامعات  ونخرج  املدرسة  اىل  نذهب  ان 

الفاشيون بأحدنا. 
 وانقطعت عنا أخبار هذا الرجل الشجاع الذي كان يدس 
لنا يف جيوبنا )طريق الشعب( الرسية برسعة الربق مع 

وصية يف حالة عدم توزيعها، هي احراقها برسعة.
مرة قام أحد األصدقاء بتعريفه عىل الفنان كوكب حمزة 
فهو يكاد أن يكون التوأم له، ورجع الصديق من جلسة 
كوكب  الصايف  استلم  لقد  ضاحكا:  يل  وقال  التعارف 
ينتبه  ومل  كثريا،  واختلفا  السياسة  عن  بالحديث  حمزة 

)التوأمان( للشبه الكبري بينهام.  
وجاء املنفى وضاعت أخبار الصايف، ولكنه عاد الينا يف 
وثيقة مديرية أمن بغداد والقاضية بإعدام 167 شيوعيا 
 .33 تسلسله  وكان  الصايف  جازع  عيل  ضمنهم  ومن 
والحقيقة أن اكرثهم مات بأقبية التعذيب ومل يعرث عىل 
ابنائها  أخلص  واحدا من  فقدت)الثورة(  وبهذا  جثثهم. 

الربرة. وفقد الشعب كوكبا المعا يف سامء النضال.

الشهيد زامل فرحان علي
أمن  مديرية  قامئة  شهداء  ضمن  كان  األخر  هو 
الجوادر  يف  املتنزه  جمعنا   ،153 وتسلسله  بغداد 
كتبنا  نطالع  كنا  حيث  العام،  املستشفى  قرب 
ونلعب  الضيقة،  بيوتنا  زحمة  عن  بعيدا  املدرسية 
حول  الفارغة  املساحات  يف  العطل  يف  القدم  كرة 
وكثريا  املحرتفة.  للفرق  املخصصة  )فيوري(  ساحة 
املطاطية  كرتنا  ثقب  بسبب  يتوقف  لعبنا  كان  ما 
من  نجمعه  مبلغ  وهو  فلسا   )150( نشرتيها  التي 
اإلبهام  يحدثها  الثقوب  أكرثية  وكانت  الالعبني، 
حفاة،  نلعب  فجميعنا  فرحان،  لزامل  الضخم 
ونكّون من )النعل( مرمى الهدف. ولكننا ال نحمل 
العتيدة  )كرتنا(  ف  يحدث،  ما  مسؤولية  فرحان 

أجال ام عاجال ستثقب.
باتحاد  مرتبط  وهو  الصداقة  فريق  أسسنا  ومرة 
عىل  حصل  فريقنا  ولكن  الدميقراطي،  الشبيبة 
ال  لكوننا  املحرتفة،  الفرق  يد  عىل  منكرة  هزائم 
من  برسعة  ونتعب  املدخنني  من  وأغلبنا  نتمرن، 
الجري. وكان قرارنا هو أن نرجع للعب كرة القدم 
التي  السياسية  والنقاشات  املطالعة  وإىل  كهواة، 
أو  أدت ب )زامل( وخصوصا بعد قبوله يف معهد 

كلية ال أعرفها يف املوصل، أن ينتمي إىل الحزب.
 كان الشهيد زامل مييل كثريا إىل الهدوء والصمت، 
وال يتدخل يف معاركنا وخالفاتنا نحن الذي نصغره، 

ولكنه كان يود الجميع ويعد بحق حاممة سالم.
االنسان  هذا  حياة  اغتصب  جالد  أي  نعرف  وال 
الوديع يف أقبية التعذيب، تاركا يف قلوبنا حرسة إىل 

تلك األيام وبراءتها.
فسالم عليكم يا شهداءنا األبرار

شهداء
في الذاكرة

عبد جعفر

عاش الشهداء الشيوعيون حياة قصرية، 
ولكن ملؤها العطاء والتضحية، وبهذا 
استمروا بالعيش بيننا عرب األجيال.  إذ 

كانت كل سلطات اإلرهاب املتعاقبة 
عىل العراق تطاردهم، وتهدر حياتهم 

ال لسبب، سوى أنهم يناضلون من أجل 
سعادة شعبهم.

دون التاريخ تضحياتهم، ورغم ذلك، 
فأن هنالك العديد منهم مازالوا 

منسيني، كام ال يوجد لبعضهم حتى 
صورة.  

الشهيدة أم سعد

الرفيقة فوزية محمد هادي عباس الخفاجي
ناصر حسين

نشأت الشهيدة ام سعد وسط عائلة مل تكن بعيدة عن العمل السيايس وعن الحزب 
الشيوعي العراقي. فقد كان اخوها عباس عىل صلة مع الحزب الشيوعي العراقي 
وبعض أخوالها كذلك. وقد كان والدها يشجعها ومل يقف بوجه نشاطها الذي كانت 
بداياته الفن والتمثيل، اذ يؤكد املتابعون للنشاط الفني يف الديوانية انها اول فتاة 

تصعد خشبة املرسح.
رّشحت للحزب وكان عمرها اربعة عرش عاما فقط استثناء من ضوابط النظام الداخيل 
للحزب. وقد كان لها نشاطها القيادي يف رابطة املرأة العراقية بعد ثورة الرابع عرش 
من متوز 1958 بعد انقالب شباط الفايش صدر بحقها امر قبض فتم نقلها اىل اخوالها 

الجنابات يف سوق شعالن يف قضاء ايب صخري.

يوم الشهيد الشيوعي



يوسف أبو الفوز

يف سجل األسامء، يف الهاتف، يصادفك أحيانا أسم لعزيز 
وغريها.  بوك(  )فيس  يف  األصدقاء  قامئة  يف  وكذا  رحل، 
وتسأل نفسك ملاذا مل أقم بحذف االسم؟ يشء ما مينعك. 
يف  الوجود  راسخ  وكونه  االسم  بصاحب  ارتباطك  هو 
الحديث  عند  أنك  لدرجة  وذكرياتك،  وروحك  حياتك 
املايض.  صيغة  تستخدم  ال  أحيانا،  نفسك  تجد  عنه، 
شخصيا  تابعت  الشهداء.  عىل  متاما  ينطبق  األمر  هذا 
الكثري  فوجدت  العامة،  واملناسبات  اللقاءات  يف  ذلك 
بصيغة  الشهداء  عن  يتحدثون  واملعارف  األصدقاء  من 
الحارض وكأنهم معنا وغائبون يف رحلة قصرية سيعودون 

منها ويفاجئوننا مبشاركتهم لنا جلساتنا وأحاديثنا.
الشهيد  عن  األصدقاء،  مع  الحديث،  يجري  هكذا حني 
أيام  األقرب،  صديقي  فكرت(،  )أبو  مشتت  كريم  وايف 

يف  البرصة،  جامعة  واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  يف  الدراسة 
سبعينات القرن املايض.

عند قدومه للدراسة يف جامعة البرصة، وكان يف املوسم 
قبل  من  بتكليفي  محظوظا  كنت   ،1975 الدرايس 
التنظيم باستالمه حزبيا. كان املوعد عند املكتبة العامة 
اليرسى  )باليد  والعالمة  البرصة،  يف  الساعي  منطقة  يف 
ولكننا  الجريدة  وايف  نيس  جريدة(،  واليمنى  كتاب 

تعارفنا، ومن يومها رصنا ال نفرتق.
بغداد، عام 1956، وهو من سكنة مدينة  ولد وايف يف 
الطلبة  اتحاد  يف  النشيطني  الطلبة  من  كان  الثورة. 
فكرت  الرفيق  اغتيال  بعد  الثورة.  مدينة  مدارس  يف 
جاويد عام 1974 اختار لنفسه كنية )أبو فكرت(. متيز 
الشباب يف  لفئة  لعب  فقد  الرياضية،  وقامته  بوسامته 
الالعبني  أبرز  اهتامم  ونال  القدم،  لكرة  الزوراء  نادي 
الدوليني أيامها، وكان ينتظره مستقبل باهر لوال انتقاله 

اىل البرصة، وصار انشغاله أكرث بكتب االقتصاد والعمل 
الحزيب، ومع ذلك لعب مع فريق كلية اإلدارة واالقتصاد 
لكرة القدم، مباريات مهمة، وكانت تسديداته حاسمه 
يلتزم بجداول مترين كبقية  انه مل  الفوز، رغم  لتحقيق 
أعضاء الفريق، ويذكر األصدقاء األحياء املباراة الحاسمة 
مع فريق كلية الهندسة لبطولة الجامعة، واعتقد كانت 

يف العام 1977.
وايف،  الشهيد  فيها  عمل  التي  الحزبية  املجموعة  ويف 
لسكرتري  نائبا  ليكون  اختياره  يتم  ان  بجدارة،  أستحق 
الطلبة،  من  املناضلني  خرية  ضمت  التي  املجموعة، 
يف  بقدراته  ومتيز  يرزقون،  أحياء  مازالوا  منهم  وكثري 
إدارة النقاش واالقتناع وتطورت بشكل ملحوظ ثقافته 
اليه  فلفت  املقرر  الدرايس  املنهج  لتتجاوز  االقتصادية 

أنظار االساتذة.
 وصلنا تلك األيام، توجيه حزيب، برضورة التوجه لكسب 
وتطلب  الحزب،  لصفوف  والكادحني  العامل  من  املزيد 
مع  بينهم.  والنشاط  وتجمعاتهم  عملهم  ملواقع  التوجه 
العشار  منطقة  يف  العامل  ملقاهي  توجهنا  وايف  العزيز 
والداكري، رصنا نصحب معنا كتبنا ونحرض دروسنا هناك 
وجلساتهم  البسيط  طعامهم  املقاهي  رواد  ونشارك 
الشعب”  “طريق  ظهرت  زيارات  عدة  وبعد  الصاخبة، 
بيننا، ورحنا عن قصد، نختار منها مقاالت معينة، ونبدأ 
نتبادل  مسبق  اتفاق  ووفق  حولها.  والسجال  بالحديث 
األدوار: من سيطرح الرأي الصحيح ومن يطرح الخاطئ، 
حول  بجدية  تشاجرنا  ولطاملا  أساسا.  متفقان  اننا  رغم 
دور  يلعب  أن  دامئا  يحب  وايف  كان  إذ  األدوار،  توزيع 
صاحب الرأي الصحيح فكنت أشعر بالظلم ألنه يجربين 

عىل ذكر الكثري من املغالطات واآلراء الساذجة. وواصلنا 
مهمة الجدال املفتعل بحامس، ومن حولنا يتسمعون لنا، 
يف  معنا  يشرتكون  املقهى  رواد  بعض  صار  فشيئا  وشيئا 
الحديث. وبفخر أستطيع القول إننا بعد عدة أشهر، نجحنا 
يف تكوين صداقات وكسب العديد من العامل لنشاطات 
بيوت  لزيارة  الدعوات  لنا  وتوجهت  الشيوعي،  الحزب 
العديد من العامل وللمشاركة يف مناسباتهم االجتامعية 
البعثية غافلة عنا،  املختلفة. ومل تكن أعني رجال األمن 

فاضطررنا لتغيري التكتيك واختيار مواقع أخرى.
مع اشتداد الحملة البوليسية اإلرهابية، أواخر سبعينات 
الطلبة  مجموعة  ضمن  من  وايف  كان  املايض،  القرن 
لرتك  واضطروا  القرسية،  التبعيث  حملة  رفضوا  الذين 
الدراسة وانتقلوا للعمل الحزيب الرسي، وكان من ضمن 
بعدما  الشيوعيني،  أوارص  لشد  نشطت  التي  املجموعة 
التنظيم وتقطعت الصالت. يف بغداد، يف  أصاب الشلل 
اىل جنبا ومعنا  التقينا مرارا وعملنا لفرتة جنبا  الخفاء، 
الشهيد ناهل )نجيب هرمز يوحنا(، لكن رضاوة الهجمة، 
عىل  أجربنا  األسامء  بعض  وانهيار  االعتقاالت  واشتداد 

االفرتاق وتغيري خطط العمل.
مطلعة  مصادر  من  الحقا  املتوفرة  املعلومات  تخربنا 
قريبة، أن الشهيد وايف نجح يف االتصال مع تنظيم حزيب 
بقيادة الرفيقة الشهيدة عائدة ياسني مطر )أم عيل(، ويف 
وااللتحاق  اىل جبال كردستان  للصعود  تهيأ  عام 1981 
آخرين  وشيوعيني  لكنه  كردستان،  يف  األنصار  بصفوف 
كمني  يف  وقعوا  واندساس،  خيانة  من  وبسبب  لألسف 
معد من قبل األجهزة األمنية البعثية وتم اعتقالهم. بعد 
سقوط النظام العفلقي الصدامي كشفت الوثائق انه تم 

إعدامه دون تسليم جثته ألهله.
 ،1944 البرصة  مواليد  عيل  أم  الشهيدة  أن  يذكر   •
اختطفت يوم 15 متوز 1980 قريباً من قناة الجيش يف 

بغداد، وظل مصريها مجهوال.
• والشهيد ناهل مواليد البرصة 1956، الطالب يف كلية 
اإلدارة االقتصاد، غادر العراق وعاد اىل أرض كردستان، 
يف  واستشهد  البطلة،  الطريق  مجموعة  ضمن  وعمل 
مواجهة بطولية مع كمني لجهاز االستخبارات الصدامي 

عند عبور نهر دجلة يف أيلول 1984. 

داود أمين

القوش  ناحية  يف  فقرية،  فالحية  لعائلة  داود  سلامن  الشهيد  ولد 
التي  )سلمى(،  شقيقته  بعد  الثاين  تسلسله  وكان   ،١٩٤٨/٦/٩ يف 

تكربه بعامني.
لظروفها  نتيجة  عائلته،  قررت  والدته  من  قليلة  سنوات  بعد 
االقتصادية الصعبة، ترك ناحية القوش واالنتقال ملدينة النارصية، 
صنعها  تجيد  التي  الكبة،  بيع  يف  البداية  يف  الوالد  اشتغل  حيث 
زوجته! وبعد فرتة ترك بيع الكبة وفتح يف سوق النارصية محالً 

لبيع املرشوبات الروحية.
النارصية،  مدارس  يف  يدرسون  كانوا  وأخواته  وإخوته  سلامن 
وكانوا يتفوقون يف دراستهم متنقلني من صف لصف ومن مرحلة 

ملرحلة أعىل.
بعد ثورة الرابع عرش من متوز عام ١٩٥٨، كان سلامن قد تجاوز 
االبتدايئ،  الخامس  للصف  بتفوق  نجح  وقد  عمره،  من  العارشة 
ومعظم  النارصية  مدينة  شوارع  يف  واضحاً  اليساري  املد  وكان 
غري  وأمه  أبوه  كان  اذ  نفسه،  سلامن  عائلة  ويِف  العراق،  مدن 

بعيدين عن امليل لليسار والحزب الشيوعي.
افتتح  قد  شناوة(  )كاظم  املعروف  الشيوعي  كان  النارصية  يف 
عام ١٩٥٩مكتبة سامها )الوعي التقدمي( ويِف هذه املكتبة تباع 
اىل  الشعب(،  )اتحاد  العراقي  الشيوعي  الحزب  صحيفة  وتوزع 
فكر  وقد  االخرى.  واليسارية  التقدمية  واملجالت  الكتب  جانب 
صحيفة  توزيع  يف  األطفال  عىل  يعتمد  أن  شناوة  كاظم  السيد 
العوائل  )اتحاد الشعب(، وبالفعل تطوعت مجموعة من أطفال 
وكانت  منهم،  واحداً  داود  سلامن  وكان  املهمة،  لهذه  التقدمية 
تلك املهمة أول عالقة لسلامن بالحزب الشيوعي العراقي، والتي 

مل تنفصم حتى لحظة استشهاده!
الطلبة  اتحاد  يف  فعمل  وكرب،  سلامن  نضج  الستينات  أواسط  يف 
العام، ويِف عام ١٩٦٧ وكان سلامن يف كلية الهندسة ويِف التاسعة 
عرش من عمره، فرتشح لالنتخابات ممثالً عن االتحاد ففاز بأعىل 

األصوات.
وتعيينه  تخرجه  وبعد  بغداد،  يف  الكلية  يف  دراسته  طوال  وكان 
شارع  يف  )حميد(  مقهى  يف  النارصية  مدينته  أبناء  مع  يلتقي 

األمني قرب متثال الشاعر الرصايف.
الهندسة تعني كمهندس ري يف دائرة ري  وبعد تخرجه من كلية 

طويالً  يستمر  مل  لكنه  األحرار،  جرس  قرب  الصالحية  يف  بغداد 
إلكامل  هنكاريا  اىل  السفر   ،١٩٧٤ عام  يف  قرر  اذ  وظيفته  يف 
جمعية  يف  عمل  هنكاريا  ويِف  الري،  هندسة  يف  العليا  دراسته 
وبعد  تخرجه،  حتى  للجمعية  سكرترياً  وأصبح  العراقيني،  الطلبة 
جامعة  يف  أستاذاً   وعمل  للجزائر  توجه  الدكتوراه  درجة  نيله 
الحزب  أنصار  حركة  يف  يساهم  أن  قرر  ومنها  قسطنطينة، 
مدينة  ويِف  سوريا،  اىل  قدم  وبالفعل  كردستان،  يف  الشيوعي 
)ديرلوك( الحدودية التقى سلامن مبجموعة من رفاقه الشيوعيني 
األوربية،  البلدان  من  عدد  ومن  واليمن  الجزائر  من  القادمني 
التوجه اىل كردستان واالنخراط يف صفوف  والذين يريدون مثله 

االنصار.
يف ليلة الرابع والعرشين من ايلول ١٩٨٢، تحركت املفرزة املتكونة 
من)٣٢( نصرياً من مدينة ديرلوك، باتجاه األرايض الرتكية، وبعد 
عبور املفرزة للطريق الدويل الذي يربط تركيا بالعراق، انطلقت 
مع  كاشفة،  أنوار  الفور  عىل  أعقبتها  فسفورية  مذنب  رصاصة 
هدأت   أن  وبعد  جهة،  من  أكرث  ومن  غزيرة،  رصاص  رشقات 
فانسحب  )انسحاب(  املفرزة  آمر  رصخ  قليالً،  الرصاص  زخات 
قدموا  التي  )ديرلوك(  اىل  متجهني  االتجاهات  ملختلف  الرفاق 
منها، وحني وصلوها بعد ساعات من االنسحاب اكتشفوا أن ثالثة 
رفاق منهم مل يصلوا بعد وهم )سلامن وبهاء ويونس(، وتوجس 
وبالفعل  أصيبوا!  قد  الثالثة  الرفاق  يكون  أن  من  خيفة  الجميع 
الثالثة قد استشهدوا، وأن  الرفاق  التايل أن  اليوم  الرفاق يف  علم 
والزالت  الرتكية،  األرايض  يف  بدفنهم  قاموا  األتراك  الجندرمة 

قبورهم يف مواقعها هناك لآلن.
ولرفاقه  داود جبو  الدكتور سلامن  البطل  للشهيد  والخلود  املجد 

الشهداء األبطال .
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ماجدة الجبوري - كندا

حسني وحسن هم أخوُة لنا، عاشوا بيننا مع إخويت 
العائلة،  وعائلتي سنوات طويلة، نحبهم كأفراد من 
والحياة  واألفكار  الدراسة  مقاعد  وأخواين  جمعتهم 

معاً، إضافة لروابط الدم والنسب.
إحدى  يف  عمل   ،١٩٤٣ مواليد  ذكرى”  “ابو  حسني 
الرشكات امليكانيكية يف االسكندرية، والشهيد حسن 
الطرق  يف  عمل  مدنيا  مهندسا  تخرج  سالم”  أبو   “

والجسور يف بابل.
مالكة  عائلة  رحم  من  الشهيدين  والدة  من  بالرغم 
القاسم،  ناحية  العامدية،  الزراعية يف قرية  لألرايض 
لكن  الجبور،  عشرية  شيخا  ووالدهم  جّدهم  وكان 
وانتميا  اليسار  نحو  بأفكارهام  اتجها  الشهيدين 
اىل  ووقفا  مبكّر،  بوقٍت  العراقي  الشيوعي  للحزب 

جانب الفالحني والكادحني يف قضاياهم ومطالبهم.
الذي  الجسور،  الشيوعي  ذلك  سالم  أبو  حسن 

من  العرشات  ساعد  يهابه،  وال  الخوف  يعرف  ال 
الهجمة  وقت  لهم  آمنة  أماكن  بإيجاد  الشيوعيني 
ما  وهذا  السبعينات،  نهاية  الحزب  عىل  الرشسة 
بتصفيته  قامت  التي  القمعية  السلطات  أرعب 
عيد  ليلة  له  كمني  نصب  خالل  من  بشعة  بطريقة 
 - الحلة  طريق  ١٩٨٠عىل  عام  آذار   ٣١ الحزب 

الديوانية.
بطيبته،  عرف  الذي  ذكرى  أبو  حسني  الشهيد 
الجميع،  مع  الطيبة  وأخالقه  الواسعة،  وعالقاته 
املجرمني  لكن  للحياة،  واملحبة  املرحة  بروحه  امتاز 
مع  اعتقاله  تم  ومحّبيها،  الحياة  يحبون  ال  القتلة 
اآلالف من أبناء بابل الشجعان عام ١٩٩١ ملشاركته 
البعث  مقابر  يف  ليدفن  املجيدة  آذار  انتفاضة  يف 

الجامعية، ومل يعرث عىل جسده اىل اليوم.
لروحيهام السالم والسكينة والذكر الطيب.

العراقي  الشيوعي  الحزب  لشهداء  والخلود  واملجد 
وشهداء الحركة الوطنية العراقية.

قناديل أطفأها البعث الفاشي

الشهيدان الشقيقان
حسين وحسن عبدالهادي فرحان الجبوري

في طريق الشمس

الشهيد وافي كريم مشتت

حسن عبدالهادي فرحان

الشهيد سلامن داود جبو

الشهيد وايف كريم مشتت

عبدالحسني عبدالهادي فرحان

الشهيد الشيوعي
مصطفى محمد غريب

هذي االفواج الترشينية
بدٍم خطوا املوقف بالنار

شهداٌء هتفوا الكلمة واالرصار
ليس غريباً ان كنت القدوة والتذكار

يا رمز الخلق الثوري
انت التاريخ املرسوم عىل االبدان 

انت القامة والهامة
 واألعالم عىل كل االغصان

 يا غصن الزيتون 
انت املعطاء

وهفيف النسمة يف االجواء
ترسي ومتس وجوه العرق التعبان 

يعلو صدرك رمز املطرقة املنجل 
وضليع الرايات الثورات

يف أزمنة القحط وكل األوقات
يف أزمنة التذكار.

.....     .....

.....     .....
يا فرط الرمان األحمر

وفداء عيون العامل
يا نبع الجبل العايل 

لجداول أنهار تجري يف الغابات 
انت العايل

يف الهامات 
ورفيق الدرب املايش

 يف زخم الساحات
يا نبعاً يسقي عطش األشجار

يا شهم الجبهات القامات
وسليل الحب النابع يف النوتات

أنت النجمة
والرمز املكتوب بنور الكون

الواقف كالطود الشامخ
انت الوافر

كنت ومازلت قوي االقدام
يا نرباس التاريخ الثوري 

يا رمز االنسان املتصارع ضد الطغيان ورأس املال
ها انت إشارات الزمن القادم

يا فخر االفكار التنويرية
ها انت املثل املكتوب الشاهق يف االذهان

ورسوم األلوان الزيتية
ومثال الهبة الترشينية

والطود الشامخ يف كل االزمان وكل مكان
أنت القائم يف عمق التاريخ املكتوب

الصقر الباشق يف عرف الفرسان
وسليل املجد طريق األجيال املحسوبة

كنت وما زلت النخوة
أنت الخطوة األوىل

ونفري بناء املستقبل لألجيال
أنت القدرة والقدوة

لبصيص املستقبل من زند العامل
وعيون الفالحني الفقراء
وبأقالم الفكرة التنويرية

2021 / 1 / 20

الشهيد سلمان داود جبو

يوم الشهيد الشيوعي
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عادل عبد الزهرة شبيب

يف الرابع عرش من شباط من كل عام يتم تذكر اليوم 
الشيوعي  الحزب  قادة  فيه  اعدم  الذي  املشؤوم 
الرفيق  الحزب  وقائد  مؤسس  األماجد,  العراقي 
والرفيقان  )فهد(  يوسف  سلامن  يوسف  الخالد 
محمد  وحسني  )حازم(  بسيم  محمد  زيك  البطالن 
النظام  قبل  اعدامهم من  تم  الشبيبي )صارم( حيث 
 -  14 يوم  الربيطاين  االستعامر  مع  املتواطئ  املليك 
من  لكونهم  اعدامهم  وكان   ,1949 عام  شباط   15
يف  املرشوعة  العراقي  الشعب  مصالح  عن  املدافعني 
الدميقراطية  وتحقيق  واالستقالل  الوطنية  السيادة 
والكادحني،  والفالحني  العامل  مصالح  عن  والدفاع 
وكل فئات املجتمع العراقي وحقهم يف الحياة الحرة 
شباط  من  عرش  الرابع  ويف  عام  كل  ويف  الكرمية. 
اليوم  هذا  والوطنيون  املخلصون  العراقيون  يتذكر 
الوطن  اجل  للشهادة والتضحية من  اعترب رمزا  الذي 

والشعب واملبادئ.
آذار   31 العراقي يف  الشيوعي   الحزب  تأسيس  ومنذ 
وحركته  العراقي  شعبنا  نضال  لتطور  نتيجة   ،1934
يقدم  والحزب  اليوم  واىل  والدميقراطية,  الوطنية 
اجل  من  املناضلني  الشيوعيني  الشهداء  من  العديد 
العديد  سقط  وقد  السعيد،  والشعب  الحر  الوطن 
الشيوعيني واصدقائهم والعديد من  الشهداء من  من 
بغداد  يف  االحتجاج  ساحات  يف  املخلصني  الوطنيني 
انهم  ذنبهم  وكل  الغاشمة،  السلطة  بيد  واملحافظات 
يطالبون بتوفري فرص العمل وتحسني مستوى املعيشة 
ومكافحة الفساد املسترشي، وتقديم قتلة املتظاهرين 
السلميني للعدالة.. وكان آخر اعتداء عىل الشيوعيني، 
الخامس  الجمعة  يوم  الظالم، فجر  من قبل خفافيش 
من شباط  2021 عىل مقر الحزب الشيوعي العراقي 

ومهد  الشعب  خيمة  مستهدفني  النجف،  محافظة  يف 
الثائرين. وطيلة تاريخ الحزب الشيوعي العراقيني وما 
الشجاعة  قدمه من تضحيات غدا مثاال يقتدى به يف 
يوصف  واصبح  الذات  ونكران  والتضحية  والصمود 
وقد  وبـ)املثقفني(,  البيضاء(  األيادي  بـ)أصحاب 
الدرب  انارة  اجل  من  بأنفسهم  الشيوعيون  ضحى 
مزدهر.  وعراق  كرمية  حرة  حياة  اجل  من  لآلخرين 
وقد شارك الشيوعيون منذ تأسيس حزبهم عام 1934 
خاضتها  التي  الشعبية  االنتفاضات  كل  يف  اليوم  واىل 
والدكتاتورية  الرجعية  األنظمة  ضد  الشعب  جامهري 
واملحاصصة  الفاسدين  للمتنفذين  التصدي  ومواصلة 
الوطنية  الهوية  والتأكيد عىل  املقيتة  االثنية  الطائفية 

فالشيوعيون  الفرعية.  الهويات  من  بدال  الجامعة 
املوزاييك  يشكلون  وقاعدة  قادة  من  العراقيون 
املقيتة،  للطائفية  العابر  العراقي  للشعب  الطبيعي 
والتي متارس اليوم يف مفاصل الدولة املختلفة. كام ال 
الشيوعيني  ان ينىس تضحيات  العراقي  للشعب  ميكن 
يف سبيل الوطن، ويف سبيل الدفاع عن مصالح الشعب 
الذين  للشيوعيني  املجيد  التاريخ  ينىس  وان  العراقي, 
الحديث  العراق  تاريخ  يف  الصفحات  اروع  سطروا 

العاملية. الشيوعية  والحركة 
الهمم  الشيوعي هو حافز الستنهاض  الشهيد  إن يوم 
يف  دامئا  حارضة  امليامني  األبطال   اولئك  ذكرى  وان 
سفر النضال الطويل من اجل قضيتنا العادلة الهادفة 

وشتى  والعوز  الفقر  من  وانقاذهم  الناس  تحرير  اىل 
اشكال االستغالل والقهر.

واليوم تشتد معاناة الناس يف العراق وتزداد اوضاعهم 
وضعف  املتبع  الفاشل  النهج  بفعل  سوءا  املعيشية 
الناس،  خدمة  يف  دورها  اداء  عن  وعجزها  الحكومة 
السياسية  القوى  بني  الدائرة  الرصاعات  وبسبب 
تفيش  جانب  اىل  ومغامنها  السلطة،  حول  املتنفذة 
يف  اساسيا  عامال  يعترب  والذي  اشكاله،  بكل  الفساد 
اىل  االجتامعية,  االقتصادية  التنمية  عملية  اعاقة 
العراقي.  السيادي  الشأن  الخارجي يف  التدخل  جانب 
بد  ال  العراق  وتحرر  ذلك  من  التخلص  اجل  ومن 
ادارة  يف  املتبع  الفاشل  النهج  يف  الجذري  التغيري  من 
الجامهريي  الحراك  مواصلة  عىل  والتأكيد  الدولة، 

الضاغط باتجاه االصالح الحقيقي.
العراقي, يواجه الشيوعيون  يف يوم الشهيد الشيوعي 
اليوم مع ابناء الشعب العراقي بكافة اطيافه العديد 
من التحديات التي تتطلب وضع الحلول الناجحة لها 

بتكاتف الجميع وتتمثل بـ:
السياسية  للعملية  الجذري  االصالح  اجراء   )1
الطائفية  السياسية  الرصاعات  ملعالجة  واالقتصادية 
األزمات  ومعالجة  السلطة  عىل  واملحاصصاتية 
الدولة االستثامر  البنيوية واستثامر موارد  االقتصادية 
األمثل لصالح الشعب والتخلص من االقتصاد الريعي 
الوحيد الجانب بتفعيل القطاعات االقتصادية االخرى 
اىل  وغريها  وتعدين  وسياحة  وصناعة  زراعة  من 
باملنتجات  العراقية  السوق  إلغراق  حد  وضع  جانب 

املختلفة. املستوردة 
داعش،  ضد  الحرب  لتداعيات  نهايئ  حد  وضع   )2
والعمل عىل اعادة املهجرين اىل ديارهم بعد اعامرها 

وتأمني الحياة الحرة الكرمية لهم.
اشكاله  بكافة  للفساد  الجادة والحقيقية  املكافحة   )3

مبن  الفاسدين  وتقديم  املنهوبة  األموال  واستعادة 
فيهم كبارهم اىل املحاكمة.

عن  بعيدا  الدولة،  بناء  يف  املواطنة  مبدأ  اعتامد   )4
املحاصصة واالهتامم بتقديم الخدمات للمواطنني.

تقزميها  وعدم  العراق  يف  الدميقراطية  حامية   )5
العدالة  وتحقيق  الدميقراطية  املدنية  الدولة  واقامة 

االجتامعية.
6( املحافظة عىل استقالل البلد وقراره السيايس.

7( حرص السالح بيد الدولة وتفكيك الدولة العميقة .
اضافة اىل العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها 
ومساندة الجامهري للتغيري حيث ان هذه املعركة هي 
معركة  انها  بل  وحدهم،  الشيوعيني  معركة  ليست 

جميع القوى الوطنية التي تهمها مصلحة الشعب.
حافزا  الشيوعي  الشهيد  يوم  مناسبة  من  فلنجعل 
ألجل استنهاض الهمم وانطالقة متجددة نحو تحقيق 
والشعب  الحر  الوطن  اجل  من  النبيلة  اهدافنا 
انفسهم  يحرقوا  مل  العراقيون  فالشيوعيون  السعيد, 
ضيقة،  حزبية  مصالح  او  شخصية  مكاسب  اجل  من 
للعامل  افضل  حياة  اجل  من  تضحيتهم  كانت  وامنا 
تعليم  اجل  والفكر، ومن  اليد  وكل شغيلة  والفالحني 
االجتامعي  الضامن  توفري  اجل  ومن  رصني،  مجاين 
عىل  القادرين  وغري  السن  وكبار  للعاطلني  والصحي 
الظلم  وملواجهة  املرأة  حقوق  اجل  ومن  العمل, 
وسياسات التجويع فتلك هي قضايا الشهيد الشيوعي 

العادلة.
احرقوا  الذين  األبطال  الشيوعيني  كل  ومنجد  فلنحيي 
الدرب  انارة  اجل  الحزب من  تاريخ  انفسهم عىل مر 
استشهدوا  الذين  الشيوعيني  من  وكان  لآلخرين، 
الشهيد  الشيوعي  الفتى  الغاشمة  السلطة  برصاص 
الشيوعي  الشهيد  املغدور  وسبقه  العلياوي  فهد 

الشاعر عيل نجم الالمي من واسط والعديد غريهم.

لمناسبة يوم الشهيد الشيوعي في 14 شباط 

الشيوعيون اول من يضحون بأنفسهم لينيروا الدرب لآلخرين

يوم الشهيد الشيوعي

د. خيال الجواهري

الكليات.  من  العديد  إىل  متتد  تندلع..  التظاهرات  يغيل..  الشارع 
واعتقاالت  مداهامت  القمعية..  اجراءاتها  يف  تشدد  الحكومة 

ومطاردات.
النظام  وعيوب  مساوئ  فضح  عىل  وعزمية  ارصاراً  تزداد  الجامهري 
االنتخابات  التي شابت  التزوير  املليك وكشف املستور يف عمليات 
يحلم  واالبتعاد عام  األجنبي  مآرب  وتنفيذ  املناصب  واللهاث عىل 
فالفقر  كرمية.  حرة  وحياة  رغيد  عيش  من  العراقي  الشعب  به 
التقدميني  من  ينال  والظلم  واالستبداد  بالكثريين  يفتك  والجوع 

واالحرار.
الشعبية  الجامهري  لقيادة  العراقي  الشيوعي  الحزب  ينربي 
بورتسموث  معاهدة  تعارض  التي  الوطنية  القوى  مع  والتنسيق 
التي تم اإلعالن عن بنودها من قبل وزير الخارجية فاضل الجاميل 
فهاهم طلبة  للمعاهدة،  الرافضني  دائرة  تكرب  االيام.  مثل هذه  يف 
كلية الحقوق والصيدلة والطب يعربون عن سخطهم وغضبهم إزاء 
املعاهدة العسكرية، فتهاجم قوات الرشطة افواج املتظاهرين من 

الطلبة ويسفر الهجوم عن سقوط جرحى وضحايا.
تتدافع النساء للتضامن مع اخوانهن من املتظاهرين، فيهب طلبة 
يف  ويسهمون  الكليات  طلبة  جانب  إىل  للوقوف  الثانوية  املدارس 
إىل  الدليمي  نزيهة  الدكتورة  ومنهم  االحتجاجات  رقعة  توسيع 
دورها  لتلعب  الواعية،  الوطنية  الشخصيات  من  الكثري  جانب 
معاٍد  هو  ما  ضد  الخروج  عىل  والحث  الشارع  وتثوير  تحريك  يف 

املستقبلية. وتطلعاته  للشعب 
الحامس الثوري هو السمة الغالبة للمشهد السيايس وكل التوقعات 
تشري إىل أن االنفجار قادم وآٍت ال محالة. الصحف العراقية تساند 
ملعاهدة  الرافضني  املواطنني  من  الغفرية  الجموع  تلك  وتدعم 
للجواهري  العام”  “الرأي  املقدمة منها جريدة  والهوان، ويف  الذل 
الخميس   )1829( الرقم  ذي  أعدادها  أحد  يف  جاء  حيث  الكبري، 
الربيء  الشهداء  دم  الشعب  ينىس  “لن  ييل:  ما   1948 شباط   5
حتى يكشف التحقيق النزيه عن السفاحني وحتى ينتصف القضاء 
الظاملني”. كام جاء يف أحد أعدادها بتاريخ 15 كانون  العادل من 
اليوم العاصمة عىل ارضاب شامل  الثاين 1948 ما ييل: “ أصبحت 
العراقية  املعاهدة  احتجاجاً عىل  العالية  واملعاهد  الكليات  لجميع 
– الربيطانية، وقد علمنا أن مطلبهم األول هو الغاء هذه املعاهدة 
كام  فلسطني”.  عن  للدفاع  الظروف  هذه  مثل  يف  الجهود  وتوفري 
وكلية  امللكية  والكيمياء  الصيدلة  كلية  طلبة  اتحاد  بيان  نرشت 

التجارة واالقتصاد واحتجاجهم عىل املعاهدة. 
الضوء عىل  هذه املساهامت وغريها من األعمدة والزوايا سلطت 
تجاوزات الرشطة وخروقاتهم، مثلام حدث أثناء اقتحامهم ألروقة 
الطب  كلية  بعميد  حدا  مام  وقتىل  جرحى  وسقوط  الطب  كلية 

هاشم الوتري إىل تقديم استقالته احتجاجاً عىل ما جرى. 
يف هذه االثناء يصل عمي جعفر الجواهري قادما من دمشق جراء 
عطلة نصف السنة الدراسية وهو الذي كان يدرس يف كلية الحقوق 
الوثبة،  أحداث  يف  للمشاركة  وحيوية  حامساً  يلتهب  كان  آنذاك، 

إلرادة  مرتهن  غري  ومستقالً  حراً  عراقاً  عراقنا  يرى  أن  حلمه  كان 
االجنبية.  القوى 

من  االمامية  الصفوف  يف  مكاناً  اخذ  الشباب  وبعنفوان 
بورتسموث..  ملعاهدة  “تباً  يهتف:  حاله  ولسان  املتظاهرين، 
التظاهرة  تندفع  والقيود..”.  باألصفاد  تقّيدنا  معاهدة  لكل  تباً 
املواقع  حيث  الكرخ،  صوب  وتتقدم  األحرار  جرس  عىل  لتزحف 
النظام  لرشطة  األمر  يروق  ال  للحكومة،  والحيوية  الحساسة 
املليك وتطلق النار عىل املتظاهرين، ويصاب عمي جعفر بجروح 
تذكر  نور  من  أحرفاً  وترسم  الجرس  عىل  دماؤه  وتسيل  بليغة، 
العمالء  ليل  من  الخالص  أجل  من  واملستميت  اليومي  بالنضال 

واالنتهازيني.  واملأجورين 
كانت  ويفحصونه،  الجرح  يتأملون  األطباء  املستشفى،  إىل  ينقل 
اصابته عميقة وخطرة، يبذلون من الجهد اقصاه إلنقاذ حياته وال 
الرصاصة  اليعقويب،  نجيب  الشهري  والجراح  الوتري  الطبيبني  سيام 
قيد  عىل  يبقى  ال  ان  يخشون  كانوا  الظهر،  حتى  صدره  اخرتقت 
الحياة، وهو ما حدث بعد أيام معدودات من نقله إىل املستشفى. 
يودع  بقربه،  الكبري  الجواهري  واثناء وجود  قلبه،  يتوقف  أن  قبل 
رثائه.  يف  فقط  ثالثة  ابياتا  منه  ويطلب  الجواهري،  األكرب  شقيقه 
مقربة من رسيره  تقف عىل  “أمي” حيث  بكلمة  ينطق  أن  وقبل 
القبلة  تقّبله  كبدها من سقم وهزال.  فلذة  أصاب  ما  بأمل  وتتأمل 
لكنه يغمض  بعمره،  أن ميد  الباري يف  إىل  وتبتهل  االخرية ويقبلها 

عينيه اإلغامضة االخرية ويودعنا إىل عامل الخلود. 
الجامهري صفوفها،  فتنظم  ليالً،  بغداد  إذاعة  من  الخرب  اذاعة  يتم 
ترتيب  السياسية يف  الشخصيات  املقدمة وكذلك  االحزاب يف  قادة 

أجل  من  بذل  كبريا  ويكشف جهدا  والذهول  الدهشة  يبعث عىل 
الذي مل يسبق  الشكل املنظم،  إخراج هذه املسرية والتشييع بهذا 

له مثيل يف شارع الرشيد.
ذات ليلة ونحن عىل أعتاب الذكرى السنوية الستشهاد عمي جعفر 
ووثبة كانون حدثتني والديت عن تلك االيام، تقول: “فجعنا جميعا 
تنادي  وبقيت  والدته  عىل  قاسياً  وقعه  وكان  الجلل  املصاب  بهذا 
باسمه وتنام عىل االرض ليال من دون وسادة، يجللها الحزن واألىس 
والوجع، حتى انبثقت ثورة 14 متوز عام 1958 فشعرت بيشء من 
االرتياح والفرح، وكأن تحقق ما اراده ابنها جعفر وهو ينذر روحه 

دفاعاً لكل من أحب العراق وأراد له الخري”.
هزت هذه الحادثة ايضاً الجواهري الكبري، فأنشد قصيدته الشهرية 
ألقيت  وقد  استشهاده  من  يوماً  أربعني  مرور  بعد  جعفر”  “اخي 
الجموع  وسط  السالمل  أحد  اعتىل  حينام  خانة،  الحيدر  جامع  يف 

الغاضبة الثائرة وادناه نص القصيدة:  

أتَْعلَُم أْم أنَت ال تَْعلَُم                           بأنَّ ِجراَح الضحايا فُم            

َفمٌّ ليس كاملَدعي قولًة                             وليس كآَخَر يَسرتِحُم            

يصيُح عىل املُْدِقعنَي الجياع                     أريقوا دماءكُُم تُطَعموا

ويْهِتُف بالنََّفر املُهِطعني                          أهيِنوا لِئامكُم تُكْرَموا

أتعلَُم أنَّ رِقاَب الطُغاة                             أثَقلَها الُغْنُم واملأثَم 

وأّن بطوَن الُعتاِة التي                   ِمن الُسحِت تَهِضُم ما تهضم

وأَن البغيَّ الذي يدعي                     “من املجد ما مل تَُحْز “ مريم                

َت هذا الفُم األعجم سَتْنَهدُّ إن فاَر هذا الدُم                       وصوَّ

موا فيا لَك ِمن َمرهٍم ما اهتَدى                    إليه األُساة وما رهَّ

ويا لَك من بَلسٍم يُشَتفى                       به حنَي ال يُرتجى بَلسم 

ويا لَك من َمبِسٍم عابٍس                         ثغور األماين به تَبِسم

أتعلُم أّن ِجراَح الشهيد                         تظَلُّ عن الثأر تستفِهم

أتعلُم أّن ِجراَح الشهيد                       ِمن الُجوعِ تَهِضُم ما تَلهم

مَتُصُّ دماً ثُم تبغي دماً                             وتبقى تُلُِح وتستطِعم

ُر أو يُلَجم فُقْل للُمقيِم عىل ُذلِّه                            هجيناً يُسخَّ

ْم ، لُِعْنَت ، أزيَز الرَّصاص            َوجرِّْب من الحّظ ما يُقَسم تََقحَّ

الثائر  استشهاد  ذكرى  شباط  من  السابع  يف  ايام  قبل  مرت  وإذ 
هذه  من  والعرب  الدروس  نستلهم  أن  أحرانا  ما  الجواهري،  جعفر 
الوثبة الكربى ومن الشهداء الذين طرزوا سامء الوطن بأروع آيات 
البطولة والتحدي والشموخ، فطوىب لهم وعهداً ان نواصل الدرب، 

من اجل كل ما من شأنه إعالء كلمة الوطن. 

هكذا استشهد جعفر الجواهري

الجواهري )اىل اليسار( وخلفه الشهيد جعفر
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الفقيد علوان عبد كاظم يكتب قصيدة
للشهيد حسن سريع

حسن سريع 
قطرة الجبين

علوان عبد كاظم 

أيُّ حسن أنت؟

أّي طلع لقاح نخيل قادَك من حجاِم الساموِة إىل 

معسكِر الرشيد؟

أيّها الغنيُّ الفقريُ من أيِّ صلٍب أنت؟ 

الفالسفة يولدوَن من رحٍم متخٍم بالشكِّ واألرق،

وأنت ولدَت من رحِم التعب وعافية اإلميان 

واليقني شكٌّ حني يصيب األرَض الرمد..

والسيُف يحيُق بالنهرين

والليل بال ملح..

أيّها العارف العريف

كأنَّ الزماَن يزأر، 

ومتوز بال مرايس

فتحاكمه.. 

يا حسن الشموس

يف كّل ليلٍة بعدك 

يسريُ قطاُر املوت.

من أراد أن 

يكون قطار املوت بطيئاً

ومن أرسع بِه..؟

من

أفزع 

طيور املاء..

يا متوز؟



جواد وادي

الوطني  الزعيم  الخالدين  الشهداء  نستذكر 
املحبوب عبد الكريم قاسم ورفاقه االبطال وضحايا 
الحزب الشيوعي العراقي امليامني واملجازر الرهيبة 
البعث  لحزب  املجرم  القومي  الحرس  ارتكبها  التي 
الوطن  شهداء  لكافة  اجالال  ننحني  الشوفيني، 
الثامن  املشؤوم  اليوم  ذلك  يف  والكرامة  والحرية 

من شباط األسود.
والفهم  لألسف  الخالد  الزعيم  تقدير  سوء  إن 
وعدم  وانسانيته  صدره  وسعة  للواقع  الخاطئ 
الحزب  مقدمتها  ويف  التقدمية  القوى  عىل  ارتكانه 
الشيوعي العراقي وعدم سن دستور دائم والنزوع 
الوقت  انتخابات يف  إجراء  بالسلطة وعدم  الفردي 

وخصوصا  بوالئهم  املشكوك  إبعاد  وعدم  املناسب 
عمالء عبد النارص وغريها من العوامل، كلها مكنت 
الزعيم  وتصفية  السلطة  الستالم  القتلة  االنقالبيني 
ورفاقه الخالدين، وما تالها من قمع وحيش ارتكبه 
الحرس القومي الفايش، وتوالت سلسلة االنهيارات 
لبلد كان له ان يصبح يابان الرشق، ولكنها األخطاء 
امللتبس،  الواقع  قراءة  يف  الحكمة  وغياب  الفردية 
وهكذا حدثت الكوارث منذ سقوط الحكم الوطني 
وحتى  قاسم  الكريم  عبد  الخالد  الشهيد  بقيادة 

يومنا األسود هذا.
بدمائهم  عمدوا  الذين  للشهداء  والخلود  املجد 
الحقيقي  واالنتامء  الحرية  دروب  الطاهرة 
البعثيني  واملتآمرين  للقتلة  والعار  والخزي  للوطن 

الفاشست.

بقلك: محمد الكحط

الحديث عن الشهيد الرفيق رزاق خضري عباس “سليم”، ذو 
أصعب  يف  بهدوئهم  متيزوا  الذين  الرفاق  من  فهو  شجون، 
الظروف، مل نره ولو ملرة واحدة منفعالً أو متعصباً،  رغم ما 
مررنا به من ظروٍف صعبة ومعقدة، متيز بحبه للرفاق وحب 
الرفاق جميعاً له، فهو الرفيق املتزن والواضح القليل الكالم، 
لكنه أذا نطق كان كالمه الصواب وحديثه الحكمة واالتزان، 
لسنواٍت  الخامسة  الرسية  إداري  وكان  عدة،  مبهام  كلف 
الشديد  ولحرصه  األمور  تدبري  العالية عىل  ملقدرته  طويلة، 
وكتامنه  العالية  مببدئيته  عرفناه  واحتياجاتهم،  الرفاق  عىل 
أرسار الحزب ويطرح آراءه بهدوء يف التنظيم وبرصاحة تامة، 
مل نره  يرثثر هنا وهناك، كنا نتحدث أحياناً عن حياتنا املدنية، 
وعندما عرف أنني خريج كلية الزراعة جامعة بغداد، أخربين 
بأنه أكمل قسم التعاونيات يف الجامعة املستنرصية وأنتمى 
إىل نقابتنا، نقابة املهندسني الزراعيني فتعمقت صداقتنا أكرث، 
لحني وصول  نتواصل،  كنا  الفوج  مقر  اىل  انتقايل  بعد  حتى 
خرب استشهاده البطويل الرتاجيدي الذي أوجع كل من عرفه 

والتقاه. 
كان كثري الكتامن وال يحبذ التصوير لذا بحثت عن صورة له 
مل  لألسف  لكن  معه،  عملوا  الذين  الرفاق  بجميع  واتصلت 
أعرث إال عىل صورة لشاهد قربه يف قرية )هه فندكه( التابعة 
طبيعتها  لجامل  اسرتاحتنا  محطة  القرية  وكانت  للعامدية 
آمنة،  شبه  وتعترب  فيها،  للحزب  وأصدقاء  رفاق  ولوجود 

الشهيد  يرقد  وأحببناها  أحبها  التي  القرية  تلك  يف  وهناك 
ألنهم  منها  جثامنه  بنقل  القرية  أهل  يسمح  ومل  سليم 

يعتربونه من أبنائهم.
مدينة  يف   1954 امليالد:  تاريخ  بأن  تعريفه  بطاقة  تقول 
منطقة  يف   1987 آيار   9 يوم  استشهاده  وتاريخ  كربالء، 
بهدينان العامدية، استشهد اثناء معركة بطولية وهو يتصدى 

لشعبنا  الفاشية  التهجري  سياسة  ألفشال  األنصار  رفاقه  مع 
الكردي، لقد أنفجر املدفع الذي كان يحتضنه بسبب قذيفة 
الطاهر، وغادرنا  العمالء، ومزقت جسده  قبل  ملغومة من 

شهيداً رفيقا رائعاً، تاركاً غصة ووجع يف قلوبنا جميعا.
ولد الشهيد لعائلة كادحة، أنهى دراسته الجامعية يف بغداد 
يف النصف الثاين من سبعينات القرن املايض، وأثناء دراسته 
أصبح عضو حزبنا الشيوعي العراقي، وعند اشتداد الحملة 
املسلح ضمن  بالكفاح  مبارشة  التحق  الحزب،  الفاشية ضد 
مناطق  ووصل  العراقي  الشيوعي  الحزب  أنصار  فصائل 
كردستان يف 5 حزيران 1979 يف بهدينان، فكان من ضمن 
أوائل الرفاق الذين حملوا راية الكفاح املسلح، أواسط عام 
1980 مارس نشاطه األنصاري يف الرسية الخامسة/ املستقلة 
من  العديد  يف  ساهم  بهدينان.  قاطع  الثالث  الفوج  يف 

عملياتها العسكرية طوال سنوات عديدة.
الشيوعي  للخلق  منوذجا  فكان  عالية  بأخالق  الشهيد  متتع 
والدأب والتفاين يف تنفيذ واجباته الحزبية والعسكرية كلف 
عضوية  آخرها  كان  واملسؤوليات،  املهامت  من  بالعديد 

اللجنة الحزبية لرسيته ومكتبها الحزيب، عضو لجنة قضاء. 
الراحة  عباس،  خضري  رزاق  )سليم(  الشهيد  الرفيق  لروح 
األبدية، نم قرير العني يا رفيقي، لقد قدمت الكثري وضحيت 
من  وكنت خري  حزبك،  راية  رفعة  أجل  من  متلك  ما  بأغىل 
جسد الخلق الشيوعي، وتركت أثراً ال ميحى يف قلوب جميع 

رفاقك الذين عايشوك.
لك املجد والخلود. 

في يوم الشهيد الشيوعي
صالح العميدي

ال تتورع الحكومات املستبدة والعميلة عن استخدام أقذر األساليب لقمع الجامهري املطالبة 
بحقوقها املرشوعة، من قتل وخطف واعتقال، ومنع أي صوت ينارص هذه الحقوق. هذا ما 
حصل مع قادة حزبنا امليامني، يوسف سلامن يوسف )فهد( وحسني محمد الشبيبي )صارم( 
وزيك محمد بسيم )حازم( الذين أعدموا يوم 14 شباط 1949 انتقاما من الحزب الذي قاد 
وثبة كانون 1948 والعديد من اإلرضابات. تلك االنتفاضة التي أسقطت حكومة صالح جرب 

وأفشلت مساعيها لتمرير معاهدة بورتسموث الجائرة.
وسائل  مبختلف  السلميني  املتظاهرين  السلطة  تواجه  عندما  البالد  يف  املشهد  يتكرر  اليوم 
القمع واملنع، حتى سقط أكرث من 700 شهيدا و25000 جريحا من الشباب العزل الذين ال 
القامئة عىل  السياسية  العملية  وبإصالح  الدستورية،  بحقوقهم  طالبوا  أنهم  لهم سوى  ذنب 
منهج املحاصصة الطائفية واالثنية. هذه العملية السياسية التي تفرز أزمة تلو أزمة، وتراجع 
متفشية،  بطالة  مسترش،  فساد  ومالية،  اقتصادية  أزمة  الحياة؛  مجاالت  مختلف  يف  وفشل 

وغياب الخدمات، ذلك إىل جانب معاناة الناس من تداعيات انتشار وباء كورونا!
نحن عندما نستذكر يوم الشهيد الشيوعي، نقول ألولئك الشهداء االبرار؛ اننا عىل نفس الدرب 
سائرون، من أجل إحداث تغيري حقيقي يف بنية النظام السيايس عرب تغيري موازين القوى يف 
انتخابات دميقراطية مبكرة نزيهة. وهذا يتطلب جملة مستلزمات، لعل يف مقدمتها الكشف 
عن قتلة املتظاهرين السلميني ومحاسبتهم، وحرص السالح بيد الدولة ومنع استخدام املال 
السيايس، مع أهمية تحريك ملفات الفساد الكربى، وتنفيذ الخطوات واإلجراءات االقتصادية 
االنتخابات  بهذه  ثقتهم  يعزز  مبا  للمواطنني  املعيشية  الهموم  وطأة  من  للتخفيف  واملالية 

ونتائجها املرجوة.
املجد والخلود لشهداء حزبنا الشيوعي العراقي.

املجد والخلود لشهداء انتفاضة ترشين 2019.
املجد والخلود لكل شهداء الوطن

بديع اآللوسي

اليوم وأنا أمللم نفيس للكتابة عنك.. مل أجد ما أود قوله 
إال هواجس متناثرة أثارتها هذه الصورة التي عفا عليها 

الزمن...
عىل يسار الصورة )أبو غايب( جالسا ًوسط ثالثة رفاق.

مصائرنا ال تتشابه يا أبو غايب، اشتاق لرؤيتك أو سامع 
صوتك من بعيد، أمتنى أن يعود الزمن بنا لنتمىش معا ً 

حتى ولو كنا صامتني...
هل تسمح يل بعد كل هذا الزمن أن أحدثهم عنك، أن 
التي  الطلقة،  أبوح برس غيابك. كنا ال نريد سامع تلك 
أصبح  الكالم  أرواحنا، وخنقت حكاياتنا. حتى  خسفت 
يشء  اي  عن   .ً رسابا  صار  النضال  حتى  معنى،  دون 

تهامست الطيور لرتيح روحك.
حني كنا معا، كنت تحدثني عن جامل روسيا وأرمينيا، 
حبي  وعن  الوطن  داخل  املعاناة  عن  أحدثك  وكنت 
لشقائق النعامن، لكنك وبصوت محموم كنت تقول يل: 

طفيل وزوجتي ينتظران عوديت.
يف اليوم األخري مل تذرف دمعة، لكن من يدري ما كان 
مل  أحد،  لك  يصغِ  مل  قلق..  من  املأزوم  بقلبك  يعصف 
وبلمح  هكذا  باألمل..  الحزن  بتجاوز  الطبيب  ينصحك 
البرص اختفيت يف باطن )وادي األحصنة(، هكذا كانت 

رقدتك االخرية بني مروج وسحر جبل متني.
املساء  ذلك  ويف  مرغمني،  املكان  هجرنا  كلنا  عام  بعد 
والوجع  الخسارة  عىل  دالة  عالمة  قربك  ظل  الحزين 
وكأن صوتك املبحوح صار يتبعنا: ال ترتكوين وحيدا ً أيها 

الرفاق!!
ونحمل  املتواضع  ننبش قربك  ان  لو مبقدورنا  متنينا  كنا 
رفاتك، ولكن كيف لنا أن نفعل ذلك ونحن نواجه مصريا 
الفوج  مقر  غادرنا  هكذا  معقدا...؟  وانسحابا  مجهوال 
ظلت  ذكراك  لكن  والحرية،  باألمل  شعور  تحت  الثالث 
الجبل  يف  يتذكرونك  الطيبني،  الرشفاء  قلوب  يف  تصدح 

والسهل، يف اليأس واألمل، يف الشتات وكلام أبكانا الحنني 
للوطن.

  يف الجبل، الرفيق أخو الرفيق، القوي يسند الضعيف، 
أنيس  خري  له  العتيق  مذياعه  كان  فقد  غائب  أبو  إال 
مناكدات  من   ً هاربا  علينا،   ً ضيفا  يحل  كان  وصديق، 

اآلخرين، يف كهف الدوشكة عرفته عن قرب.
 يف املساءات الشتوية الطويلة وطرداً  للكآبة، كان يالعبنا 
الشطرنج، ويحيك لنا عن تجاربه وأسفاره وما مر به يف 
هذه الدنيا الحلوة، وأحيانا يتحدث عن الحرب امللعونة، 
ويف لحظة من لحظات صفائه النفيس.. يهمس يل: الفرج 

قريب، ستنتهي الحرب وسيلتقي الحبيب بالحبيب.
سنني  وأحىل  بغداد،  يف  شبابه  أيام  أجمل  عن  ويخربين 
هنالك  كان  وكيف  روسيا،  مدن  يف  قضاها  التي  عمره 
الحياة ألنها وهبته زوجة  يضحك من كل قلبه، وميجد 
نسيم  كام  الحلوة  السنني  ومرت  وديعا.  وطفال  طيبة 
بالحب  ومعطرة  بالخري  ملونة  الدنيا  وكانت  الربيع، 

والهناء.
غايب،  أبو  حياة  يف  يشء  تغري  الزمن  من  لحظة  ويف   
حيث لبى نداء الحزب والتحق بجبال كردستان مع رفاق 
آخرين، هكذا تشكلت حركة األنصار املسلحة والتي من 
مهامها مقارعة نظام دكتاتوري. بعد سنوات عدة ومع 
هذا  نهايته عىل  تكون  أن  قط  نتخيل  مل  ما حدث  كل 
ً أن تكون  الدراماتييك، ومل يخطر بباله هو ايضا  النحو 
الرسعة  بهذه  موته  لحظة  يقرر  يك  الكافية  الجرأة  له 

الخاطفة واملحددة.
ولطاملا حَدثني عن شغفه بلعبة الشطرنج، وكان يبتسم 
مرة  وذات  النرص،  بلذة  شاعرا  غلبني  كلام  رسه  يف 
أن  إىل  طائشا،  كنت  قال:  حيث  بيشء  ًورسين  معا  كنا 
أن روحي  التوايل، ومبا  بثالث خسارات عىل  اصطدمت 
بنفيس  ثقتي  وانهارت  الغضب  أخذين  الهزمية،  تقبل  ال 
وكأن القدر لطمني عىل وجهي فاسودت الدنيا بعيني، 
البارد،  بغداد  وشتاء  ليل  يف  ذايت  عن  أبحث  فخرجت 

تسكعت يف الحانات والنوادي، راجعت آمايل وذكريايت، 
ينتابها  وروحي  قلبي  حشاشة  تحرق  النار  أن  عرفت 

الكدر.. كان درسا ً هائال ً يف معنى الخسارة والندم.
قلت له: الحياة كلعبة الشطرنج تحتاج إىل قلب مبرص 

ميتلك وجهة نظر.
حدق يب ّ مطوال ً ثم ابتسم، ونفخ دخان سجارته كمن 
ً ال يخالطه  املحن. فمن يعرفه جيدا  تجاوز  أعتاد عىل 
لكنه يف  انه يحمل يف صدره قلب طفل مشاكس،  شك 
إحدى املرات عرب عن ما يدور يف نفسه من أمل، رضب 

جبهته براحة يده، مطلقا ًعبارته الغامضة:
ــ يا إلهي كم نحن أغبياء حد النخاع...؟

رأيته يف آخر يوم مهموما، وكأن )وادي األحصنة( عىل 
ريح  أي  املضطربة،  روحه  لوجان  ليتسع  عاد  ما  سعته 

مرغام  كان  هل  املصري...؟  لذلك  تدفعه  كانت  سوداء 
عىل فعل ما فعل...!؟ أجل، هكذا كان صاحبي مرهف 
لعائلته،  والحنني  الحزن  به  استبد  الروح،  رقيق  الحس، 
ما يف  أو يحس  يتفهم معاناته  أن يجد من منقذ  دون 
داخله من أمل. وظل يف أخطر لحظاته املصريية وحيدا، 
جرب  البدء  يف  رمبا  والخطأ،  الصواب  بني  متأرجحا 
الهدف..  يخطئ  أن  خاف  لكنه  قلبه،  عىل  التصويب 
فوهة  دس  لحظة  يغني  شحرورا  سمع  رمبا  يدري  من 
البندقية يف فمه، لكنه أغمض عينيه، فام عادت تشغله 
الدنيا، وقبل أن تخونه الشجاعة أو يطاله الندم، ضغط 
عىل الزناد احتجاجا ضد كل الظروف الغبية التي كانت 
تسد عليه سبل النجاة، لينفذ من ذلك الحصار الخانق 
واملؤمل الذي ما عاد يحتمل، وتناثر الدم. بعدها أظلمت 

الدنيا، وفاز بخالصه املنتظر.
ما  كونه  الربيئة،  فعلته  غايب  أغفر ألىب  أيوب،  رب  يا 
الظروف  تلك  بسبب  إال  واملغادرة  الرحيل  استعجل 
نزق عقولنا كوننا مل  لنا  به، وأغفر  أملت  التي  العصيبة 
ننتبه لتبدل أحواله يف تلك اللحظة املأساوية، وتهاونا مبد 
ويلتحق  املناسب  الوقت  يسافر يف  وتركه  املساعدة  يد 

بعائلته.
يا رب املرسات، أعطِ األرمني الجميل رقعة شطرنج أينام 
أن  لنا  كيف  ولكن  ينىس،  عله  ويتسىل،  ليلعب  يكون، 

ننىس...!؟ كان كل ما مر بنا درسا موجعا.
أبو  حق  من  السنني  هذه  كل  وبعد  املطاف،  نهاية  يف 
يزال  ما  أم  انترصتم،  هل  جارح:  بسؤال  اإلدالء  غائب 

الدم العراقي ينزف بالوجع والنسيان...؟…
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األرمني الجميل

في ذكرى شباط األسود والمجازر الدموية
التي اقترفتها أيدي االنقالبيين القتلة

يوم الشهيد الشيوعي

الشهيد رزاق خضير عباس »سليم«
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الرمادي – وكاالت 
كام  الفوسفات”  مناجم  “أم  أو  عكاشات  ناحية 
تسمى محليا، تقع جنويب قضاء القائم أقىص غريب 
محافظة االنبار، عىل مقربة من الرشيط الحدودي 

مع سوريا. 
من  بأنها  انطباعاً  اسمها  يرتك  التي  الناحية  هذه 
أغنى املدن العراقية، وبالرغم من كونها تضم أحد 
يبدو  األوسط،  الرشق  يف  الفوسفات  مناجم  أكرب 
الخيال،  يتصوره  قد  ملا  متاماً  مغايرا  حالها  واقع 
له  تعرضت  وما  الحكومي  اإلهامل  بسبب  وذلك 

من دمار عىل أيدي عصابات داعش اإلرهابية. 
وادى احتالل داعش املدينة عام 2014، وما أعقب 
خروج  اىل  لتحريرها،  عسكرية  عمليات  من  ذلك 
وإنتاج  الخام  الفوسفات  استخراج  معامل  غالبية 
رسقت  حيث  الخدمة.  عن  النقي،  الفوسفات 
ودمرت مكائن ومعدات االستخراج، كذلك خطوط 
مشكلة  هذا  وخلف  وغريها،  والتفتيت  التنقية 
كان  عراقية،  عائلة  آالف   4 لنحو  كبرية  معيشية 

معيلوها يعملون يف تلك املعامل. 
إدارية  كوحدة   1976 عام  عكاشات  تأسست 
جديدة، وتم بناء مجمعات سكنية فيها للموظفني 
والعاملني يف قطاع صناعة الفوسفات، باإلضافة إىل 
إنشاء خط سكك حديد لنقل املنتج من املعامل إىل 
فرض  منذ  لكن  للتصدير.  البرصة  إىل  ومنها  بغداد 
الحصار االقتصادي عىل العراق عام 1991، توقف 
عىل  مقترصاً  جعله  ما  للمنتج،  العراق  تصدير 
الصناعات الداخلية فقط، وأغلبه للقطاع الزراعي.

مطالبات بإعادة أحياء المعامل
العمل  عن  والعاطلني  العامل  من  واسعة  رشيحة 
يف محافظة االنبار، تطالب اليوم برضورة االلتفات 
عكاشات،  يف  الكبري”  الصناعي  الرصح  “هذا  إىل 
البلد،  يف  املوجودة  املصانع  مختلف  إىل  باإلضافة 
إعانة  من  متكنها  لها  فرص  إيجاد  أجل  من  وذلك 

عائالتها.
وواحد  الله صالح، وهو من سكان عكاشات،  خري 
حديث  يف  يقول  الفوسفات،  مناجم  عامل  من 

صحفي أن معامل الفوسفات توقفت منذ سنوات 
العائالت،  آلالف  رزق  مصدر  متثل  كانت  ان  بعد 

التي تعاين اليوم ظروفا اقتصادية سيئة للغاية. 
الحالية  الحكومة  أحمد  نرباس  املواطن  ويناشد 
السابقة  الحكومات  عليه  سارت  ما  تكرار  عدم 
“التي كانت تقدم وعودا بال تنفيذ”، مشريا إىل انه 
الدولة،  موارد  تعظيم  الجميع عن  يتحدث  “اليوم 
موردا  كانت  عكاشات  فوسفات  أن  يعلم  والكل 
النفط، إذن ملاذا  للعراق اىل جانب  اقتصاديا مهام 
يكلف  ال  ذلك  أن  خاصة  إليها،  الحياة  يعيدون  ال 

كثريا وال يحتاج لوقت طويل!؟”.

فرحان  عيل  االنبار  محافظ  يذكر  الشأن،  هذا  ويف 
تسلم  “بعد  أنه  تلفزيوين،  لقاء  خالل  الدليمي، 
فرصة  إيجاد  حاولنا  الحكومة،  رئاسة  الكاظمي 
إحالة  فتمت  عكاشات.  مدينة  تخدم  استثامرية 
ومن  املستثمرين،  أحد  إىل  الفوسفات  معامل 
لتتم  ذلك  عىل  الصناعة  وزارة  تصادق  أن  املؤمل 

املبارشة بتأهيل املعامل”.

قرار رئاسي بإيقاف االستثمار 
المعدني

يشري  النومان،  مهدي  األنبار  استثامر  هيئة  رئيس 

وخالل  املهدي،  عبد  “عادل  أن  إىل  جانبه  من 
االستثامر  بإيقاف  يقيض  كتابا  أصدر  رئاسته،  فرتة 

املعدين يف األنبار، ويف العراق بصورة عامة”. 
املعدين  “االستثامر  أن  صحفي  حديث  يف  واوضح 
أن  نعلم  كحقوقيني  ونحن  بقانون،  عليه  منصوص 
برملاين  بترشيع  أو  بقانون  اال  يعطل  ال  القانون 

رصيح”.
يف  املعدين  االستثامر  “إيقاف  أن  النومان  وأكد 
األيدي  وتشغيل  األجنبية  العملة  إىل  بحاجة  بلد 
قرار  الصناعي،  القطاع  دعم  إىل  وبحاجة  العاملة، 

خاطئ وغري مدروس”.

لقبت بـ “أم الفوسفات” 

ناحية عكاشات.. معامل متوقفة وعائالت بال مصدر عيش 

للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى   •
ببالغ  كربالء،  يف  العراقي  الشيوعي 
املفاجئ  الرحيل  والحزن،  األىس 
واملفجع للرفيق حميد عبد عيل )ابو 
بفريوس  اصابته  اثر  وذلك  حازم(، 

كورونا. 
برحيل الرفيق أبو حازم، فقدنا مناضال 
بعد  الحزب  بناء  اعادة  يف  ساهم 
لسنوات  وعمل  الدكتاتورية،  سقوط 
يف الدفاع عن حقوق االنسان محاميا 

ومربيا.  
ولعائلته  دوما،  الطيب  الذكر  للفقيد 

الكرمية ورفاقه الصرب والسلوان.

اللجنة  تعزي  واالىس  الحزن  ببالغ   •
املحلية العاملية يف الحزب الشيوعي 
العراقي، عضوها الرفيق رزاق صاحب، 
صاحب  كريم  الرفيق  شقيقه  بوفاة 
)ابو حاتم( اثر اصابته بفريوس كورونا.

الذكر الطيب للفقيد والصرب والسلوان 
لعائلته.

مواساة

يعاين املتقاعدون واملوظفون واملشمولون بالرعاية 
من  رواتبهم  يتسلمون  الذين  من  االجتامعية، 
تفرض  كثرية  استقطاعات  من  التجارية،  املنافذ 
عىل  تحصل  املنافذ  هذه  أن  من  بالرغم  عليهم، 
تسليمها  مقابل  املركزي  البنك  من  عموالت 

الرواتب. 
ويرى الكثريون من املوظفني واملتقاعدين، أن هذه 
االستقطاعات اإلضافية غري مربرة، وانها عبارة عن 

عن  متسائلني  لرواتبهم،  وسلب”  “نهب  عملية 
سبب عدم قيام الجهات الرسمية مبتابعة عمل تلك 
املنافذ، ومنعها من فرض االستقطاعات التي باتت 

تثقل كاهلهم وترهقهم. 
وهم يتساءلون باستمرار: ملاذا ال تتكفل املصارف 
الحكومية بتوزيع الرواتب بدال من إيكالها للمنافذ 

التجارية؟ 
للدولة،  لتوفرت سيولة مالية إضافية  فلو تم ذلك 

املوظفني  تجنيب  نفسه،  الوقت  يف  وألمكن 
واملتقاعدين هذه االستقطاعات االضافية. 

كارد”،  و”يك  كارد”  “ماسرت  رشكتا  تقوم  كذلك 
بفرض عموالت عىل الرواتب.

وعليه ندعو وزارة املالية إىل متابعة هذه املسألة، 
ومنع االستقطاعات غري املربرة.

 المتقاعد لفتة الخزرجى

البصرة - وكاالت
جدد أهايل منطقة “الطوبة والنخيلة” يف مدينة البرصة احتجاجهم ضد تلكؤ 

مرشوع البنى التحتية يف منطقتهم.
وخرج األهايل يف تظاهرة انتقدوا خاللها ضعف أداء الرشكة التي تنفذ املرشوع،  
الذي  واقعها  عىل  واالطالع  املنطقة  زيارة  إىل  العيداين  أسعد  املحافظ  داعني 

وصفوه بـ “املرتدي”.
ويف حديث صحفي، قال منسق التظاهرة سلامن العبادي، ان الرشكة املعنية 
بتنفيذ مرشوع البنى التحتية، تجاوزت نصف الفرتة املحددة لإلنجاز، وحتى 

اآلن مل تكمل مرحلة واحدة من مراحل العمل.  

 العمارة – وكاالت 
افتقار منطقتهم للخدمات  العامرة،  الصادق” يف مدينة  شكا سكان “حي 

البلدية.
الذي  األمر  بالنفايات،  العامة تغرق  الشوارع والساحات  أن   مشريين إىل 

يشكل خطورة عىل الواقعني الصحي والبيئي. 
من  عددا  يضم  الحي  أن  صحفي،  حديث  يف  السكان  من  عدد  وأوضح 
مكبات  إىل  اإلهامل  تحولت جراء  والتي  املستثمرة،  غري  العامة  الساحات 
البلدية بتنظيف الحي وتوجيه آلياتها بزيارته  للنفايات، مطالبني الجهات 

بشكل منتظم، فضال عن توفري مجمل الخدمات األساسية. 

استقطاعات »المنافذ« ترهق رواتب الموظفين والمتقاعدين

 »حي الصادق« يفتقر للخدماتأهالي »الطوبة والنخيلة« يحتجون ..

حماية قوت الفقراء 
واجب وطني

منعم جابر

حياة  عن  األول  الدفاع  ميثل خط  التموينية  البطاقة  مفردات  تأمني 
التي  الحادة  االقتصادية  األزمة  ظل  يف  خاصة  والكادحني،  الفقراء 
تحت  الفقر  نسبة  تجاوزت  والتي  اليوم،  العراقي  الشعب  يعيشها 

وطأتها، الـ 40 يف املائة. 
ومعلوم أن ملفردات البطاقة التموينية، أثرا مهام يف الواقع املعييش 
املحدود،  الدخل  وذوي  والكادحني  للفقراء  بالنسبة  خاصة  العراقي، 
هذه  تأمني  عدم  أن  إال  اليومي.  قوتهم  يف  عليها  يعتمدون  الذين 
املفردات بالشكل املطلوب، يف ظل األزمة الحالية التي تفاقمت جراء 
خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدوالر واالستقطاعات التي طالت 

الرواتب، خلف تداعيات سلبية عىل هذه الرشائح.  
وبالعودة إىل عام 2003، حيث التغيري الذي حل يف الوطن، فإن أمل 
الكمية  ناحية  من  التموينية،  الحصة  تحسن  يف  كبريا  كان  املواطنني 
والنوعية، لكن هذا األمل خاب. إذ تراجعت الحصة وانكمشت حتى 
تحولت إىل “شبه حصة”، يف وقت يدعو فيه البعض من املتنفذين، 

إىل إلغائها من األساس!
يف  التموينية  للحصة  املالية  التخصيصات  فإن  املقارنة،  باب  ومن 
موازنة 2019، بلغت 1500 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 1260 

مليون دوالر. 
أما يف موازنة هذا العام 2021، فقد بلغت التخصيصات 749 مليار 
دينار عراقي، وهذه تعادل 548 مليون دوالر، حسب سعر الرصف 
الحايل. ولو قسمنا تلك األرقام عىل عدد سكان العراق، سيظهر لدينا 
أن حصة الفرد السنوية من تخصيصات البطاقة التموينية لهذا العام، 

تبلغ 22 ألف دينار فقط!
وبالرغم من كون عدد سكان العراق ازداد بني عامي 2019 و2021 
بحوايل مليوين نسمة، إال أن تخصيصات الحصة انخفضت يف موازنة 
2021 بنسبة 57 يف املائة )هذه األرقام مأخوذة من مقال بقلم د. 

نبيل جعفر املوسوي، منشور يف “طريق الشعب” العدد 45(. 
ومقابل قلة التخصيصات، ال يزال الفساد ينخر يف األجهزة التنفيذية 
ذات العالقة. فهناك أسامء وهمية لعائالت وأفراد مشمولة بالحصة، 
بني مهاجر إىل بلد آخر ومتوٍف، فضال عن وجود أسامء مكررة لدى 
الذي يوجب  الدولة، األمر  الوكالء، وأخرى تتسلم رواتب عالية من 
إعادة تنظيم أسامء املشمولني بالحصة، عىل أن يكونوا من املستحقني.

ان  نجد  لذلك  والكادحني،  للفقراء  انقاذ  التموينية ورقة  البطاقة  ان 
إىل  ويسعون  الحكومة،  برامج  يف  ويتفقدونها  عنها  يبحثون  هؤالء 
حاميتها، خاصة بعد أن أزيلت من برامج الكثري من األحزاب.. تلك 

التي ترتفع أصواتها بني حني وحني مطالبة بإلغائها!
يف  النظر  بإعادة  اليوم  مطالبان  والربملان  الحكومة  إن  عليه، 
التخصيصات املالية املقرتحة للحصة التموينية، مبا يؤمن غذاء الفقراء 
واملحتاجني والفئات الوسطى. وهنا نضع بعض املقرتحات، نأمل أن 

يتم األخذ بها: 
- إجراء مسح دقيق للطبقات الفقرية، يك تشمل هي حرصا بالحصة 
إىل أي معلومات  التي ال تستند  السابقة  اآللية  التموينية، بدال من 

دقيقة. 
- زيادة كمية املواد مبا يغطي الحاجة، والرتكيز عىل جودة نوعيتها.  

- إنشاء سوق مواٍز يوفر املواد الغذائية األساسية للمواطنني، كأن تتم 
استعادة تجربة “األسواق املركزية”. 

أگـول

فقدان هوية

فقدت مني هوية موظف الصادرة من رشكة نفط 

الشامل/ قسم حامية املنشآت النفطية باسم 

عليها  يعرث  من  فعىل   ) مصطفى  رفعت  )حنان 

تسليمها ملصدرها.

فقدان هوية

فقدت الهوية الصادرة من وزارة التجارة/ الرشكة 

العامة لتجارة املواد االنشائية بإسم )جمعة مانع 

جهة  اىل  تسليمها  عليها  يعرث  ممن  يرجى  درع( 

اإلصدار.

فقدان وصل

فقد الوصل الصادر من كلية االرساء بتاريخ اصدار 

)دعاء عصام  بإسم  بالرقم )117225(   2020/2/5

جهة  اىل  تسليمه  عليه  يعرث  ممن  يرجى  حمود( 

اإلصدار.

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعالن
املديرية  هذه  يف  دعوى  حسن(  امني  محمد  )هلو  املواطن  قدم 
مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )اركان(  اىل  )هلو(  من  اسمه  لتبديل 
هذه املديرية خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

اعالن
قدم املواطن )محمد حيدر عيل عبد( دعوى قضائية لتبديل 
لديه  فمن  حيدر(  )محمد  من  بدالً  )جون(  وجعله  اسمه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً 
بطلبه  املديرية  هذه  تنظر  وبعكسه سوف  النرش  تاريخ  من 
استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اعالن
الضافة  قضائية  دعوى  سعد(  غازي  )سعد  املواطن  قدم 
اعرتاض  لديه  فمن  )فراغ(  من  بدالً  )شرب(  وجعله  لقبه 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً من 
بطلبه  املديرية  هذه  تنظر  وبعكسه سوف  النرش  تاريخ 
استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

مديرية الشؤون اإلدارية واملالية

قسم اإلدارة والخدمات

اعالن
)حسنني  املفوض  الهارب  املتهم  اىل 
صيهود رباط العوادي( اسم االم  )وئام 
محافظة  يسكن   1981 تولد  عبداالله(، 
حي  )كربالء/  العنوان  املقدسة،  كربالء 

املوظفني/ دار 9295(
املجلس  رئيس  امام  حضورك  تقرر 
األحوال  مديرية  مقر  يف  التحقيقي 
جرمية  عن  واإلقامة  والجوازات  املدنية 
رقم  ق.ع.د   )5( املادة  وفق  الغياب 
)ثالثون  خالل  املعدل   2008 لسنة   14
اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  وبخالفه  يوماً( 

القانونية بحقك.

الرائد/ حكمت عبدالزهرة داغر
رئيس املجلس التحقيقي

مديرية مكافحة اجرام بغداد
قسم الكرخ ملكافحة االجرام

مكتب البياع ملكافحة االجرام

اعالن
بناًء عىل ما جاء بكتاب مديرية مكافحة اجرام 

بغداد/ قسم الشؤون القانونية
اىل املتهمة )العريف/ بسمه حسن هادي دهش 
الخزرجي( تشكل بحقك مجلس تحقيقي عن 
ودخولك   4/10/2017 بتاريخ  غيابك  كيفية 
بتاريخ 13/10/2017 وتعذر  الرسمي  الهروب 
بحقك  الصادر  القبض  أمر  تنفيذ  او  تبليغك 
من هيئة املجلس التحقيقي عن طريق دائرتك 
كونك هاربة وعن طريق محل سكناك كونك 
تبليغك عن طريق  تقرر  وقد  اإلقامة  مجهولة 
 )15( خالل  نفسك  لتسليم  املحلية  الصحف 
يوماً من تاريخ نرش اإلعالن اىل هيئة املجلس 
شالل(  عبيد  )رعد  الرائد  )ر.م.ت(  التحقيقي 
شاكرين  غيابياً  محاكمتك  تتم  سوف  وبخالفه 

تعاونكم معنا خدمة للصالح العام.

الرائد )رعد عبيد شالل(
)ر.م.ت(

جانب من معامل إنتاج الفوسفات يف عكاشات

نخيل بابل يتعرض لإلبادة  
هل من منقذ!؟

خالل  خاصة  بابل،  محافظة  بساتني  يف  النخيل  أشجار  تتعرض 
بجزرها  البعض  يقوم  إذ  إبادة.  عمليات  إىل  الحالية،  الفرتة 
الشوارع  يف  وبيعها  )الجاّمر(،  قلوبها  استخراج  لغرض  وقلعها 
العامة، خاصة عىل طريق الحلة – كربالء يف ناحية »أيب غرق«. 

مل  الذين  الحكوميني،  املسؤولني  أنظار  أمام  يحدث  ذلك  كل 
يحركوا ساكنا أو يتخذوا إجراءات ملنع هذه الظاهرة السلبية.

يف  ودائرتها  الزراعة  وزارة  يف  املسؤولني  عىل  يتوجب  لذلك، 
بابل، متابعة هذه األعامل التخريبية ومنعها، حفاظا عىل البيئة 

الزراعية.
جبار حساني 
مزارع من محافظة بابل  
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عقبات كبيرة تعترض التحول  الديمقراطي في السودان
الخرطوم - قرشي عوض

يبدو ان العبور اىل الضفة االخرى يف 
السودان واستكامل عملية االنتقال 

السلمي للسلطة عرب االنتخابات 
دونه خرط القتاد. لدرجة ان مفردة 

“العبور” التي ظل يرددها السيد 
عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، ذو 

الشعبية املتضائلة بشدة، اصبحت مثرية 
للسخرية وسط الجامهري. 

االمنية  واالنفالتات  حدة،  تزداد  االقتصادية  فاالزمة 
القوات  خروج  منذ  املشتعل  دارفور  اقليم  يف  تعود 
الفراغ  سد  عن  السودانية  الحكومة  وعجز  الدولية، 

اتفاق  رافقت  التي  الصعوبة  جانب  اىل  تركته،  الذي 
التي  الحكومة،  تكوين  عىل  االنتقالية  الفرتة  رشكاء 
 3 يف  املوقع  جوبا  اتفاق  مبتطلبات  تفي  ان  يفرتض 

حزيران العام املايض.
العمالت  امام  تدهورها  تواصل  الوطنية  فالعملة 
 350 الـ  حاجز  تعدى  الذي  الدوالر  خاصة  االجنبية، 
يتصاعد  الذي  االسعار  ارتفاع  يف  انعكس  مام  جنيه، 
الشعبي.  السخط  معه  ويتصاعد  هندسية،  مبتوالية 

بينام  الشارع تتقاسمه عدة تيارات متناحرة.
املباد استغالل االزمة  النظام  انصار   فمن جهة يحاول 
السلطة.  عىل  ويستويل  ليتحرك  الجيش  ويغازلون 
ثورة  يف  مهامً  دوراً  لعبت  التي  املقاومة  وتيارات 
املقاومة،  ولجان  املهنيني  تجمع  رأسها  وعىل  ديسمرب، 
تقوم مبامرسة الضغط عىل الحكومة وتسندها يف نفس 
هذه  كانت  وان  املضادة.  الثورة  عنارص  ضد  الوقت 
الشيوعي  الحزب  عىل  محسوبة  االخرية  املجموعات 
للحكومة،  السياسية  الحاضنة  عن  خروجه  اعلن  الذي 
دخول  عقب  لها  كموجهة   دورها  فقدت  ان  بعد 

عنها  لالستعاضة  والسعي  االنتقالية،  الفرتة  رشكاء 
مبجلس يحمل هذا االسم، عرب الخرق املستمر للوثيقة 

الدستورية   من قبل مجليس السيادة والوزراء.
ادارفور  اقليم  اىل  االنفالتات  عادت  اخرى  جهة  من 
املحدد  االجل  انتهاء  مع  الدولية  القوات  خروج  بعد 
قوات  محلها  تحل  ان  عليه  املتفق  من  وكان  لها. 
االمن  توفر  جندي،    الف   12 حدود  يف  سودانية 
بهذا  االيفاء  عن  عجزت  الحكومة  ولكن  للسكان.  
القوات،  من  العدد  هذا  متلك  ال  النها  ليس  املطلب، 
ولكن الن القوات التي ظلت تعتمد عليها كانت من 
االمنية  االوضاع  خلق  يف  اسهمت  التي  املليشيات 

السائدة. الهشة 
وقد توصلت الكيانات السياسية املختلفة واملتشاكسة 
اخريا اىل صيغة لتشكيل الحكومة، ولكن ليس واضحا 
السالم  اتفاق  روح  عن  الصيغة  هذه  تعرب  اذا  ما 
القديم بني  املوقع مؤخراً يف جوبا. فبدالً عن الخالف 
الجبهة الثورية وفصائل الحرية والتغيري،  ظهر خالف 
يف  الوزارات  تقسيم  حول  نفسها  جوبا  حركات  داخل 

انها تقوم عىل محاصصات  الحكومة، التي مل يعد رساً 
حزبية، يف خضم تكالب عىل السلطة من قبل النخبة 
وقت  يف  مخجل،  بانه  املراقبون  وصفه  السودانية 

تتدهور فيه االوضاع بشكل ينذر باالنفجار.
اللحظة  يرتقبون  الجيش  جرناالت  كان  الوقت  ذلك  يف 
العنارص  تساندهم  السلطة،  عىل  فيها  ينقضون  التي 
عقب  واالقتصادية  السياسية  مكانتها  فقدت  التي 
تحديات  ذلك  دون  ولكن  البشري.  بالرئيس  االطاحة 
كبرية، مثل املوقف الدويل من عملية االنتقال السلمي، 
بعثة  وصول  من  معدودة  ايام  فيه  تفصلنا  وقت  يف 
السيد  لها  يهلل  والتي  البالد،   الدارة  املتحدة  االمم 
حمدوك ومجموعته من الراغبني يف ان يلعب املجتمع 
الدويل دوراً متقدماً يف دعم الحكومة املدنية. اىل جانب 
لن  بايدن  حكومة  بان  للعساكر  االمريكية  التحذيرات 
وانها  الخرطوم،  يف  عسكرية  حكومة  جانب  اىل  تقف 
وقوع  حال  يف  عليهم  عديدة  ضغوطاً  متارس  سوف 

انقالب عسكري.
ويبدو ان وضع البالد تحت الحامية الدولية هو البديل 

الحال  استمر  اذا  اليها،  تصل  رمبا  التي  الفوىض  لحالة 
نفس  مواصلة  عىل  ترص  فالحكومة  عليه.  هو  ما  عىل 
الزعزعة يف ظل  اىل  قادت  التي  االقتصادية  السياسات 
وهي  خالد.  منصور  الراحل  يقول  كام  االوتاد  تناقص 
سابقة  حكومات  بثالث  اودت  التي  السياسات  نفس 

ومدنية.  عسكرية 
عن  اللحظة  هذه  حتى  عجزوا  معها  املختلفني  ان  كام 
او  القتالعها  الشارع،  لتعبئة  نضالية  ادوات  تسمية 
التدهور  حالة  من  يحد  اقتصادي  نهج  باتجاه  ضغطها 
املحسوبة  والجهات  الشيوعي  الحزب  ويكتفي  املريعة. 
عليه حتى اآلن باالعرتاض عىل سياسات الحكومة واعالن 
والوقفات  الصحفية  املؤمترات  خالل  من  لها  رفضها 
االحتجاجية. ومل تتحول  اللقاءات التي متت بينهم وبني 
حركات مسلحة واحزاب سياسية اخرى بعد اىل تحالف 
محدد  شكل  تسمية  عرب  السلطة  يستهدف  سيايس، 
للمواجهة. كام ان بعض تلك الجهات مل تقطع صلتها بعد 
بالسلطة يف شقيها املدين والعسكري، وقد متت لقاءات 

بني بعضها ورئيس املجلس العسكري.

نجاح جديد لقوى اليسار في أمريكا لالتينية

اإلكوادور: مرشح اليسار يفوز في جولة انتخابات الرئاسة األولى

من  األوىل  الجولة  نتائج  جاءت  السياق  هذا  ويف 
األحد  جرت،  التي  الجمهورية،  رئاسة  انتخابات 
الفائت، يف األكوادور، حيث فاز مرشح تحالف “ من 
من  املدعوم  أراوس،  أندريس  اليساري  األمل”  اجل 
رئيس الجمهورية السابق واحد رموز اليسار يف القارة 
الثانية  االنتخابات  جولة  يف  وسيواجه  كوريا.  روفائيل 
التي ستجري ه يف 11 نيسان املقبل، اما مرشح اليمني 
املرصيف غيريمو السو، أو الناشط املحيل، وممثل حركة 
سكان البالد األصليني )الهنود الحمر( ياكو برييز، وهو 

امر مل يحسم بعد حتى ساعة اعداد هذا التقرير.
وبعد  لالنتخابات،  الوطني  املجلس  معطيات  ووفق 
عىل  أراوس  حصل  األصوات  من  املائة  يف   96,8 فرز 
31,7  يف املائة، يليه بفارق كبري مرشح اليمني  السلو 
الهنود الحمر باكو برييز  بـ 20,05 ، ثم  مرشح حركة 
بـ 19,85يف املائة، وجاء رابعا، وبشكل مفاجئ  املرشح 
يف   16,16 بـ  هريفاس  كزافييه  االجتامعي  الدميقراطي 
عىل  مرشحاً   16 بتنافس  االنتخابات  وامتازت  املائة. 

رئاسة اإلكوادور، وهو عدد مرشحني قيايس.
يف  االنتخايب  السباق  حسم  يف  يف  يأمل  أراوس  وكان 
البالد،  يف  النافذ  االنتخايب  النظام  وفق  األوىل،  الجولة 
الدورة  من  يفوز  يك  املرّشح،  يحصل  أن  يشرتط  الذي 
األوىل، عىل )نصف أصوات املقرتعني + 1(، أو 40 يف 
يف   10 بـ  التقّدم  مع  األصوات  من  األقّل  عىل  املائة 
اعالن  بعد  له  ترصيح  ويف  منافسيه.  أقرب  عىل  املائة 

النتائج األولية تحدث أراوس عن انتصار شعبي: “لقد 
رأينا أن القامئة 1 تتمتع بدعم واسع النطاق يف جميع 
أنحاء أرايض اإلكوادور، وهذه إشارة سنعمل مبوجبها 
مع  الكبري  الفارق  وان  الوطنية”.  الوحدة  لتحقيق 
إىل  العودة  يريد  الشعب  أن  عىل  دليل  اليمني  مرشح 
السابق كوريا. يف  الرئيس  التي أطلقها  التنمية  سياسة 
البالد. وهتف أراوس عىل غرار ملهمه الرئيس السابق 

كوريا )007 2017-( “نرص”.
والتي   ،2017 عام  السابقة يف  الربملانية  االنتخابات  يف 
الفرصة  تاركا  كوريا،  روفائيل  الرئيس  خاللها  يرشح  مل 
لنائبه لينني مورينو، الذي أصبح مرشح حزب “تحالف 
حملته  ودعم  كوريا  الرئيس  اسسه  الذي  بيتنا” 
االنتخابية حينها. وفاز مورينو يف جولتها األوىل، لكنه 
بعد انتخابه تنكر لربنامجه االنتخايب، وتحول اىل مواقع 
ميينية، واقرتب من سياسات الواليات املتحدة يف أمريكا 
االنتخابات،  هذه  يف  كوريا  ترشيح  وعرقل  الالتينية، 
وعاقبه  واألخالقية،  السياسة  مصداقيته  فقد  وبالتايل 
الناخبون حيث مل يحصل مرشحه يف هذه االنتخابات، 

اال عىل 1,53 يف املائة فقط.
 ، الحاسمة،  االنتخابات  جولة  يف  أراوس  فوز  حالة  يف 
وهو امر وارد جدا، ويف ضوء توزيع األصوات يف الجولة 
العمر  من  والبالغ  السابق،  الوزير  سيصبح  األوىل. 
اإلكوادور.  تاريخ  يف  منتخب  رئيس  أصغر  عاًما   36
 2015 سنوات  يف  وزيرا  ثم  صحفيا،  أراوس  عمل 

الرئيس السابق كوريا. ويتمتع اراوس  2017- يف عهد 
الشيوعي  الحزب  فيها  مبا  القوى  من  العديد  بدعم 
 ( عنه  املنشق  التنظيم  يدعم  حني  يف  األكوادوري، 
الهنود  حركة  مرشح  املاوي(  اللينيني  املاركيس  الحزب 

الحمر.
ومتيز يوم االقرتاع بشكاوى كثرية من الطوابري الطويلة 
عن  االنتخابية  السلطة  واعتذرت  االقرتاع.  مراكز  يف 

املشاكل يف وقت متأخر. وقالت رئيسة املجلس الوطني 
االقرتاع  مراكز  جميع  إن  أتامينت،  ديانا  لالنتخابات، 
وكان يجب  الحادية عرشة.  الساعة  مفتوحة يف  كانت 
االنتخابات  ويف  صباحا.  السابعة  الساعة  يف  تفتح  أن 

السابقة كانت التأخريات واملعوقات أقل بكثري.
وعند اغالق مراكز االقرتاع يف الخامسة مساًءا، كانت ال 
التصويت،  دورها يف  تنتظر  تزال هناك طوابري طويلة 

لهؤالء  يسمح  مل  لالنتخابات  الوطني  املجلس  لكن 
الرغم من  التصويت. عىل  الناخبني مبامرسة حقهم يف 

التصويت يف اإلكوادور اجباري.
انتخاب  يف  املشاركة  الناخبون  يستطع  مل  الخارج  ويف 
مل  الربملانية  االنتخابات  )نتائج  الربملان  يف  ممثليهم 
تعلن بعد(، كام هو الحال يف إيطاليا، حيث مل يستلم 

أبناء الجالية أوراق االنتخابات.

رشيد غويلب
يف حوار له أخريا أكد جواو بيدرو ستيدل، املنسق الوطني لحركة املعدمني يف 
الربازيل، بان عام 2021 سيكون عام اللقاح والنضاالت االجتامعية والتغيري يف 

أمريكا الالتينية، وان رياح منعشة تهب عىل املنطقة. وهذا ما عكسته االنتخابات 
يف األرجنتني وبوليفيا واألزمة املتفاقمة يف تشييل وبريو واإلكوادور وكولومبيا. وان 

كل املؤرشات تقول إن القارة تسري عىل طريق التقدم وانتصار قيم اليسار.

أندريس أراوس خالل الحملة االنتخابية

جنيف ـ وكاالت 
املسار  “بفشل  بيدرسن  غري  األممي  املبعوث  أقر 
اضطرابات  يشهد  الذي  البلد  هذا  السيايس”  يف 

وحربا أهلية منذ نحو 10 سنوات. 
جاء ذلك يف جلسة مغلقة عقدها، الثالثاء املايض، 

مجلس األمن بشأن سوريا.
قرار  مشرتك  إىل  التوصل  يف  أيضا  املجلس  وفشل 
السياسية  العملية  السورية وإحياء  األزمة  لحلحلة 
يف  األعضاء  الدول  انقسام  مصادر  وعزت  بها. 

املجلس إىل  عرقلة روسيا املتكررة للمفاوضات. 
سوريا  إىل  الخاص  املّتحدة  األمم  موفد  وحض 
عىل  الدويل  األمن  مجلس  أعضاء  بيدرسن  غري 
توحيد موقفهم  لكرس الجمود املسيطر عىل امللف 
أقّر فيها أيضا  السوري، وذلك خالل جلسة مغلقة 
“بفشل املسار السيايس” يف هذا  البلد، حسبام أفاد 

دبلوماسيون. 
ان  مصادر  دبلوماسية،  عن   ،”24 “فرانس  ونقلت 

مشرتك  بيان  عىل  االتّفاق  يف  فشل  األمن   مجلس 
املفاوضات  من  نهار  ختام  يف  وذلك  سوريا،  بشأن 
األرسة  دمشق  إىل  األممي  بدعوة  املبعوث  متيّز 
العملية  إلحياء  انقساماتها  تخطّي  إىل  الدولية 
السياسية املتوقفة فيه.  ويف حني قالت املصادر إّن 
روسيا، الداعم األول للنظام السوري، عرقلت مراراً 
مشرتك،  إىل  بيان  للتوّصل  جرت  التي  املفاوضات 
الروسية  الدبلوماسية  البعثة  من  الحصول  تعّذر 
لدى األمم املتحدة عىل تعليق حول أسباب فشل 

 املفاوضات. 
تخطي  “يجب  إنه  للصحافيني،  بيدرسن  وقال 

انقسامات  املجتمع الدويل الراهنة”. 
دبلوماسية  العتامد  “رضورة  هناك  أن  واعترب 
تبقى  ذلك،  دون  من  سوريا.  بشأن  بّناءة  دولية 
املسار  عىل  فعيل  تقدم  تحقيق  احتامالت   قليلة 
التي  املغلقة  الجلسة  وعقب  وذلك  الدستوري”.  

عقدها مجلس األمن عرب تقنية الفيديو.

المبعوث  االممي : فشل 
»المسار السياسي«  في شأن األزمة السورية  القدس ـ وكاالت 

أمس،  الفلسطينية،  املركزية  االنتخابات  لجنة  أعلنت 
إطالق عملية تسجيل الناخبني، للمشاركة يف االنتخابات 
الترشيعية والرئاسية التي ستجرى للمرة األوىل منذ 15 

عاما.
“عملية  إن  نارص،  حنا  االنتخابات،  لجنة  رئيس  وقال 
تسجيل الناخبني، هي إحدى املحطات الرئيسية للعملية 
االنتخابية الرسمية، وستمتد حتى مساء يوم الثالثاء، 16 

شباط الجاري”.
وأضاف نارص حول عدد املسجلني يف هذه العملية، قائال 
مليون   2.4 حوايل  بلغ  اآلن  حتى  املسجلني  “عدد  إن 
مواطن، يشكلون ما نسبته 85 يف املائة، من عدد املواطنني 

املؤهلني للتسجيل، وهي نسبة مرتفعة”.
الفلسطينية،  املركزية  االنتخابات  لجنة  رئيس  وكشف 
مركز  بفتح 80  اللجنة  قامت  أمس،  يوم  من  “بدءا  أنه 
استعالم وتسجيل للناخبني يف عدد من املدارس، وستقوم 
اللجنة خالل فرتة التسجيل امليداين بتوفري طواقم ميدانية 
جميع  يف  ينترشون  وموظفة،  موظف   600 من  مكونة 
محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة”، مضيفا أن “أفراد 
هذه الطواقم مزودون بأجهزة إلكرتونية لوحية ملساعدة 

املواطنني يف تسجيل أسامئهم إلكرتونيا، أو االستعالم عن 
معلومات تسجيلهم السابق، وتعديل مكان اقرتاعهم، إذا 

ما تم تغيري مكان إقامتهم”.
وأصدرت عدة فصائل فلسطينية، بيانا، عقب اجتامعات 
االثنني  يومي  القاهرة،  املرصية  العاصمة  يف  عقدتها 

لتنفيذ  طريق  خارطة  إيجاد  بهدف  املاضيني،  والثالثاء 
أكدت  الثالث،  مبراحلها  املقبلة  الفلسطينية  االنتخابات 
إجراء  تهدف إىل ضامن  “اتفقت عىل خطوات  أنها  فيه 
االنتخابات الفلسطينية، كام هو مخطط لها يف وقت الحق 

هذا العام”، وتعهدت باحرتام نتائجها.

لجنة االنتخابات الفلسطينية تبدأ عملية تسجيل الناخبين 
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الصحفيات الهنديات عرضة للتهديد باالغتصاب
بعد شهر من توليه منصبه يف صيف 

عام 2014 ، قال رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي إن “دميقراطية الهند لن تستمر 

إذا مل نتمكن من ضامن حرية الصحافة 
والتعبري”. واآلن، بعد مرور ست سنوات، 
يعتقد الكثريون أن الدميقراطية يف الهند 

بدأت ترتاجع بسبب ما يقولون إنها 
هجامت مستمرة عىل حرية الصحافة.

ويف العام املايض، تراجعت الهند مبركزين واحتلت املرتبة 
 180 يضم  الذي  العاملي  الصحافة  حرية  مؤرش  يف   142
دولة، والذي يتم تجميعه وتصنيفه سنوياً بواسطة منظمة 
مراسلون بال حدود. وهذه سمعة غري جيدة بالنسبة لبلد 
يفتخر غالباً بوجود وسائل إعالم نشيطة ومتنوعة يف البالد.

وبدأت الحملة األخرية ضد وسائل اإلعالم يف أعقاب أعامل 
عنف خالل مظاهرات املزارعني ضد مجموعة من قوانني 

اإلصالح الزراعي.
وخالل تلك املظاهرات، ُقتل أحد املحتجني وأصيب أكرث 

من 500 رشطي يف املواجهات.
الفتنة  إثارة  ذلك  مبا يف   - جنائية  تهامً  الرشطة  ووجهت 
واإلدالء بترصيحات معادية لالندماج الوطني ضد مثانية 

صحفيني قاموا بتغطية االحتجاجات يف دلهي.
الثاين،  يناير/كانون  املتظاهر يف 26  وفاة  يزال سبب  وال 
محل خالف. إذ تقول الرشطة إنه تويف عندما انقلب الجرار 
جراء  مات  أنه  عائلته  تزعم  حني  يف  يقوده،  كان  الذي 

إطالق عيار ناري عليه.
ويبدو أن ترصيحات عائلته التي نرشتها صحف ومجالت 

عديدة، أصبحت أساس هذه االتهامات.
و شارك بعض الصحفيني يف نقل الخرب أو نرشه، كام شاركه 

آخرون عىل وسائل التواصل االجتامعي فقط. 

في مرمى نيران الحكومة
ويواجه ستة منهم - ونائب بارز من حزب املؤمتر املعارض 
مرفوعة  قضايا  يف  بالوفاة  املتعلقة  الحقائق  تهمة حرف 
جاناتا  بهاراتيا  حزب  يحكمها  واليات  أربع  يف  ضدهم 

الحاكم يف الهند.
صحيفة  تحرير  رئيس  فارادارجان،  سيدهارث  ويتساءل 

ذا واير، وأحد الصحفيني الذين وجهت الرشطة اتهامات 
له: “هل يعترب نقل ترصيحات ذوي الضحية التي تشكك 
الجثة،  نتائج ترشيح  الوفاة  الرشطة عن سبب  رواية  يف 

جرمية؟”.
الصحفيني  من  والعديد  الحقوقية  الجامعات  وتشعر 
بالغضب، وقالت ميناكيش جانجويل ، مديرة قسم جنوب 
آسيا يف هيومن رايتس ووتش: “ردت السلطات الهندية 
السلميني،  املتظاهرين  بتشويه سمعة  االحتجاجات  عىل 
يغطون  من  ومحاكمة  الحكومة،  منتقدي  ومضايقة 

األحداث”.
وقالت نقابة املحررين الصحفيني يف الهند، إن القضايا التي 
رفعتها الرشطة ضد الصحفيني: “محاولة لرتهيب ومضايقة 

وإذالل وخنق وسائل اإلعالم”.
ومن األمثلة عىل ذلك كام يقول الكثريون، مجلة كارافان، 
وهي مجلة إخبارية استقصائية غالباً ما كانت يف مرمى 

نريان حكومة مودي.
وقد رفعت عرشة قضايا “تحريض عىل الفتنة” ضد ثالثة 
واملحرر  واملحرر  النارش  املجلة؛  تحرير  طاقم  كبار  من 
التنفيذي، يف خمس واليات بسبب نرش قصة وتغريدات 

تتعلق بوفاة املتظاهر.
واعتقل أحد مراسيل املجلة املستقلني يف موقع املظاهرات 
وتم  يومني.  بعد  بكفالة  عنه  وأفرج   ، “العرقلة”  بتهمة 
استجابة  لبضع ساعات  تويرت  املجلة عىل  تعليق حساب 

إلشعار قانوين من الحكومة بحجة مخالفته للنظام العام.
كارافان  صحفيي  من  أربعة  تعرض  املايض،  العام  ويف 
لالعتداء يف حادثني منفصلني، واحد أثناء تغطيتهم ألحداث 
شغب دينية واآلخر خالل اإلحتجاجات عىل اغتصاب وقتل 

مراهقة يف دلهي.

منتقدو الحكومة غير وطنيين؟
كارافان:  التنفيذي ملجلة  املحرر  فينود خوسيه،  وقال يل 
زمن  يف  نعيش  نحن  حالياً،  للغاية  خطري  خطاب  “مثة 
االستقطاب حيث يتم وصف منتقدي الحكومة بأنهم غري 
وطنيني. إن مهمة الصحفيني هي طرح مساءلة السلطة”.

الصحفيني  استهداف  الحاكم،  جاناتا  بهاراتيا  ينفي حزب 
“الدعاية  من  جزء  هو  يحدث  ما  معظم  إن  ويقول 

املمنهجة” ضد الحكومة.
قال يل بيجيانت باندا، نائب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا، 
أن “جميع الصحفيني ذوي االنتامءات السياسية الواضحة 
واملناهضني للحكومة، واصلوا الكتابة والتحدث بحرية يف 

الصحف والتلفزيونات واملواقع اإللكرتونية”.
وأضاف أن الرشطة قدمت شكاوى ضد صحفيني يف قضيتني 
حديثتني، ألن مثة “مزاعم جنائية خطرية حول نرش أخبار 
كاذبة يف ظرف يشهد أعامل الشغب بقصد تأجيج العنف”.

وأشار إىل قضية مذيع بارز يف إحدى الشبكات اإلخبارية 
الرائدة الذي أبعد عن تقديم أحد الربامج وخفض راتبه 
بسبب تغريدة “غري صحيحة” تتعلق بوفاة أحد املحتجني.

لرواية  صارخ  ترويج  مجرد  هذا  يكن  “مل  باندا:  ويقول 
املمكن  من  وكان  مبارش  تأثري  لها  كان  بل  غري صحيحة، 
أن يؤدي إىل تأجيج العنف عىل نطاق واسع. وللصحفي 
املذكور وأمثاله تاريخ طويل يف الرتويج ملثل هذه الروايات 
الكاذبة، ويف الواقع ، وكان عليهم االعتذار بشكل رسمي 
أمام  ضدهم  دعاوى  املترضرة  األطراف  رفعت  أن  بعد 
التي  الواليات،  حكومات  بعض  أن  وأضاف  املحاكم “. 

تديرها أحزاب سياسية معارضة لحكومة مودي ، و”الذين 
أظهر هؤالء الصحفيون تعاطفهم بال حرج معها، كانت يف 

الواقع تطارد الصحفيني يف استغالل صارخ للسلطة”.
الذين  الصحفيني  من  عددا  إن  الحكومة  خصوم  ويقول 
قاموا  الحكومة  مع  متعاطفون  أنهم  عىل  إليهم  يُنظر 
بشكل مستمر ببث ونرش مواد تحريضية، غالبا ما كانت 

تستهدف األقليات دون أن يخضعوا للمساءلة.

يريدون صحافة ال تحاسب الحكومة
إثارة  “قانون  استخدام  سبب  عن  يتساءلون  أنهم  كام 
نطاق  عىل  االستعامرية  الحقبة  إىل  يعود  الذي  الفتنة” 

واسع لقمع املعارضة اآلن.
وتم رفع معظم قضايا إثارة الفتنة ضد 405 من الهنود، 
النتقادهم السياسيني والحكومات عىل مدى العقد املايض 
بعد عام 2014 ، عندما توىل مودي السلطة، وفقاً للبيانات 

التي جمعتها املادة 14 عىل املوقع.
والصحفيون  والطالب  املعارضون  السياسيون  وتحمل 

واملؤلفون واألكادمييون وطأة هذا القانون القمعي.
ويف بيئة االستقطاب كهذه، انقسم الصحفيون أكرث من أي 
وقت مىض، ويُنظر إىل الكثري من وسائل اإلعالم الرئيسية، 
مبا يف ذلك مجموعة من شبكات األخبار الحزبية، عىل أنها 

مهادنة لحكومة مودي.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة فريدوم هاوس إن “الهند، 
السكان،  عدد  حيث  من  العامل  األكرب  الدميقراطي  البلد 
من  جزءاً  ليست  الحكومة  محاسبة  بأن  إشارات  ترسل 

مسؤولية الصحافة”.
آمن  غري  مكاناً  أصبحت  الهند  أن  الكثريون  يعتقد 
وتعرض  القبض عىل 67 صحفياً  ألقي  للصحفيني. حيث 
ما يقرب من 200 من الصحفيني لالعتداء الجسدي، وفقاً 
لدراسة أجرتها غيتا سيشو لصالح التجمع الحر للتعبري يف 

عام 2020.
اغتصاب  لتغطية حادث  كان يف طريقه  وسجن صحفي 

جامعي لفتاة يف والية أوتار براديش ، منذ خمسة أشهر.
ويواجه الصحفيون والصحفيات املعارضات للحكومة عىل 

وجه الخصوص، تهديدات عنيفة وتصيداً عرب اإلنرتنت.
تقول نيها ديكسيت، الصحفية املستقلة املقيمة يف دلهي، 
باالغتصاب  العلني  والتهديد  “للمطاردة  تعرضت  إنها 

والقتل والتصيد العنيف”، ومحاولة اقتحام شقتها.
قانون  القبض عىل طالب  األسبوع،  الرشطة هذا  وألقت 
بتهمة إرسال تهديدات بالقتل واالغتصاب إىل، الصحفية 

املستقلة روهيني سينغ.

مل تكن الحامية التي تحظى بها حرية التعبري يف الهند قوية 
عىل اإلطالق، بحسب تاروناب خيطان ، نائب عميد كلية 

القانون يف جامعة أكسفورد.
رغم أن هذه الحرية منصوص عليها يف الدستور، إال أنها 
كانت مقيدة بشكل كبري من خالل التعديل األول يف عهد 

رئيس الوزراء جواهر الل نهرو يف عام 1951.
يوماً  عرش  ستة  كتابه،  يف  سينغ  دامان  تريبور  وكتب 
أن  الهند  حكومة  اكتشفت  الوقت،  ذلك  “يف  عاصفاً: 
الحديث املنمق عن الحريات املدنية شيئ، والتمسك بها 
كمبدأ يشء آخر”. ويقول الربوفيسور خيطان إن الرشطة 
عرص  من  املوروث  الجنائية  العدالة  ونظام  االستعامرية 
الراجات، ال يزاالن ينظران إىل “حقوق اإلنسان عىل أنها 

عقبة وليس عىل رأس واجباتها الدفاع عنها”.
الهند لها سجٌل ضعيف  العليا يف  كام يقول إن املحكمة 
يف حامية الحريات املدنية مقارنة باملحاكم يف العديد من 

الدول الدميقراطية األخرى.
ويضيف خيطان: “إن أكرب املترضرين من هذا الوضع هام 
يعترب  واللتان  الحقيقة  عن  بالبحث  معنيتان  مؤسستان 
استقاللهام عن السلطة السياسية واملصالح املالية والتجارية 
أمراً حاسامً للدميقراطية: اإلعالم والجامعات. ويتمثل دور 
ولكن  ومساءلتها،  السلطة  تحدي  يف  املعرفة  مؤسسات 
أدواتاً  املؤسسات  هذه  تصبح  للسيطرة  خضوعها  مبجرد 
بيد السلطة. إن الحامية الضعيفة لحرية التعبري تجعل من 

السهل نسبياً إضعافها أو السيطرة عليهم”.
عندما  الهندية ملدة 21 شهراً  اإلعالم  تم إسكات وسائل 
الحريات  غاندي،  آنديرا  آنذاك  الوزراء  رئيسة  جمدت 
املدنية وفرضت حالة طوارئ عىل مستوى البالد يف عام 

.1975
“ما هو غري عادي يف األوضاع السياسية الحالية، هو أنه 
بعكس فرض حالة الطوارئ رسمياً وتقييد الحقوق بشكل 
علني، من املفرتض أن نستمر يف التمتع بجميع حقوقنا إذ 

ال يوجد تعليق رسمي لها”.
“لكنها تعرضت للتقويض إىل حد بعيد عىل أرض الواقع. 

نحن نعيش حالة طوارئ غري قانونية وغري رسمية”.
يأمل  الرسمية،  الطوارئ  حالة  ظل  “يف  خيطان:  ويتابع 
املواطن يف العودة إىل الوضع الطبيعي مبجرد انتهاء املدة 
ورفعها، ولكن، كيف ميكنك رفع حالة طوارئ غري رسمية 

مل يتم إصدارها يف املقام األول؟”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“يب يب يس” – 6 شباط 2021

ايمان عويمر*

من دون أدلة ثابتة، باتت أثواب الوطنية تنزع من عىل أجساد 
نشطاء سياسيني ومحامني وحتى إعالميني وشباب عاديني يف 
الجزائر قرروا التعبري بصوت مرتفع عن آرائهم وإبداء مواقفهم 
وحتى  واالجتامعية  السياسية  مناحيها  يف  البالد  تعيشه  مام 
االقتصادية، فجرى تخوينهم أو رميهم باالنتقادات التي تطعن 

يف نواياهم وتشكك يف خلفياتهم.
أخرى،  إىل  فرتة  من  تطال  إذ  حديثه،  ليست  الظاهرة  هذه 
شخصيات سياسية تاريخية شاركت يف تحرير البلد من االستعامر 
الفرنيس )1962-1830( وتثري الكثري من الجداالت التي تحاول 
زرع الشكوك تجاه الثورة وفق متابعني، إال أن التخوين عاد 
ليربز بشكل أقوى مع تعليق مسريات الحراك الشعبي يف آذار 
من العام 2020 بسبب تفيش فريوس كورونا، وبعد عام من 
الحركات االحتجاجية السلمية التي انطلقت يف بادئ األمر يوم 
22 شباط 2019 ضد نظام حكم الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، ليرتفع سقف مطالبها إىل تغيري جذري للنظام وإرساء 

دولة الحق والقانون. 
يريد  من  كل  يستهدف  أصبح  درجة  إىل  التخوين  وتصاعد 
ال  قد  ما  قضية  مبوقفه يف  يديل  أو  االختيار  يف  مامرسة حقه 
تتوافق مع من يخالفونه الرأي، مع أن الدعوة إىل الدميقراطية 
التعصب، وال  البتة مع  الحرية، ال يقرتن  بالحق يف  واملطالبة 
يتقاطع معه بأي شكل من األشكال. ما جعل البعض يتخوفون 
من أن تكون هذه الظاهرة سبباً، يف انسحاب املزيد من النخب 
خوفاً من االستهداف الجزايف، أو يف حدة القلق يف املجتمع الذي 

يبحث عن حلول ألزماته املتعددة واملرتاكمة. 
مرحلة فراغ 

يقول الناشط السيايس سمري بلعريب إنه “بعد سنتني من الحراك 
ويف ظل توقف املسريات بسبب وباء كورونا، غاب الحوار بني 
ومخططات  السياسية  املشاريع  حول  الشارع  يف  الحراكيني 
الخروج من األزمة، وعوض أن يكون هناك حوار داخل وسائل 
التواصل االجتامعي حول سبل تعزيز روابط القوة والثقة بني 
التي تقودها أطراف خارج  الحراكيني، برزت ظاهرة التخوين 
الوطن أعطت لنفسها الحق يف تقييم مسارات نضال حراكيي 

الداخل”.
وبرأي بلعريب “تسببت هذه الظاهرة يف رشخ داخل صفوف 
الحراك وقدمت خدمة جليلة مجانية للنظام الذي يعترب عودة 
الحراك واملسريات مهددة الستمراره وبقائه”. ويضيف يف إفادته 
لـ “اندبندنت عربية” أنه “مل ينج من هذه الظاهرة ناشطون 

سياسيون ومحامون وصحافيون وحراكيون يف امليدان”.
من وملاذا؟

عىل الجهة املقابلة، يتساءل الناشط السيايس سفيان هداجي، 
“أوالً علينا أن نعرف من يقف وراء التخوين وملاذا”؟ ليجيب 
هذه  وراء  تقف  من  االستبدادية هي  األنظمة  إن  أقول  “أنا 
األفعال حتى تشتت الصفوف وتصدعها من الداخل”. وبرأي 
الجزائري يستعمل مامرسات املستعمر  هداجي فإن “النظام 
نفسه يف املايض وهو تشكيك الناس يف بعضها بعضاً ليصب يف 

مصلحته وإطالة عمره”. 
“الشعب  بالقول  أيضاً  الظاهرة  نفسه هذه  املتحدث  ويفرس 
وجد نفسه يصارع وحده االستبداد منذ سنوات يف غياب نخبة 
وأحزاب سياسية تدافع عنه وتقف إىل جانبه لهذا من ال يكون 

مع أفكاره ومطالبه يخّون ويتهم أنه ضد الثورة )الحراك(”.
وبشأن تداعيات هذه الحمالت عىل الحراك الشعبي، يعتقد 
يف  موجودة  الحمالت  ألن  كبري  تأثري  لها  “ليس  أنه  هداجي، 
املواقع فحسب ال الواقع وبعودة الحراك واملسريات ستذوب 
هذا الخالفات ألن فرتة كورونا هي من خلقت الفراغ وباعدت 
بني الناس ومل تكن هناك لقاءات وبالتايل استغل النظام هذه 
فرباير   22 “موعدنا  هداجي  يقول  حساباته”،  لتصفية  الفرتة 
للعودة إىل الساحات وامليادين، وعلينا االتحاد يف ما بيننا وعدم 

التفرقة ألن الطريق ال يزال شاقاً وطويالً”.
ويجري حديث ونقاش يف الجزائر حول إمكان عودة النسخة 
من  الثانية  الذكرى  مع  بالتزامن  الشعبي  الحراك  من  الثانية 
الدعوات متزامنة  اندالعه يف 22 شباط 2019، وجاءت هذه 
مع تسجيل خروج مواطنني إىل الشارع يف الجمعات األخرية، 
البالد ومعسكر  والبويرة، يف رشق  وزو  تيزي  بجاية،  يف مدن 

يف الغرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحفية جزائرية مهتمة بالشأن السيايس
“اندبندنت عربية” – 8 شباط 2021 )مقتطفات(

حاشدة  مسرية  السبت،  اليوم  ظهر،  انتظمت 
بالعاصمة  اإلنسان  حقوق  ساحة  من  انطلقت 
الذي  بورقيبة،  الحبيب  شارع  اتجاه  يف  تونس 
بالتزامن مع  انتشارا مكثفا لوحدات األمن،  شهد 
اليساري،  القيادي  الغتيال  الثامنة  الذكرى  إحياء 
شكري بلعيد، الذي اغتيل يف 6 شباط 2013 رميا 

بالرصاص أمام منزله.
املسرية  هذه  بأن  “سبوتنيك”  مراسلة  وأفادت 
للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  من  بدعوة 
جمعية  و66  البالد،  يف  نقابية  منظمة  أكرب 
التيار  بينها  املعارضة  أحزاب  من  وعدد  ومنظمة 
الوطنيني  وحركة  الشعب  وحركة  الدميقراطي 
الدميقراطيني واملسار، إىل جانب منظامت وطنية 
التونسية  والجمعية  اإلنسان  حقوق  رابطة  مثل 
ملناهضة  الوطنية  واملنظمة  الدميقراطيات  للنساء 

التعذيب.
وطالب املشاركون يف املسرية، التي شهدت حضورا 
االغتياالت  حقيقة  عن  بالكشف  مكثفا،  أمنيا 
تضييقا  اعتربوه  مبا  التنديد  عن  فضال  السياسية، 
مطالبة  طالبوا  كام  والتظاهر،  التعبري  حرية  عىل 
االحتجاجات  خالل  املوقوفني  رساح  بإطالق 

األخرية.
سياسية  أزمة  ظل  يف  تأيت  املسرية  هذه  أن  يذكر 
الوزاري  التعديل  بسبب  تونس  تشهدها  حادة 
املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  أجراه  الذي 
سعيد،  قيس  التونيس،  الرئيس  ورفضه  مؤخرا، 
بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول 

بعض الوزراء الجدد. 
ويف سياق متصل، قال األمني العام لحركة الشعب، 
إن  “سبوتنيك”  لوكالة  ترصيح  يف  املغزاوي  زهري 

اغتيال  لذكرى  إحياء  اليوم  املسرية  “املشاركني يف 
العاصمة  شوارع  بعسكرة  تفاجأوا  بلعيد،  شكري 
من قبل وحدات األمن يف مشهد يذكرنا بنظام بن 

عيل” عىل حد تعبريه.
هشام  الحكومة  “رئيس  املغراوي:  وأضاف 
يف  البقاء  يف  االستمرار  ويريد  مرعوب  املشييش 
دولة  إحياء  عرب  ممكن  ذلك  أن  ويعتقد  كرسيه 

البوليس”.
وشدد املتحدث: “نحن ماضون من أجل استكامل 

وتصحيح مسار الثورة”.
“املسرية  أن  إىل  الشعب  حركة  عام  أمني  وأشار 
االغتياالت  حقيقة  عن  الكشف  أجل  من  تأيت 

السياسية يف تونس”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“روسيا اليوم” – 6 شباط 2021

حيث  املتحدة،  الواليات  يف  سجني  مليون  هناك 
يشكلون عبيد العرص رغم منع الدستور األمرييك 
التي  أمريكا  يف  سجن   5000 وهناك  للعبودية. 
حول  السجون  من  عدد  أكرب  يحتوي  بلد  هي 

العامل.
داخل  األجور  بأبخس  أمريكا  يف  السجناء  يعمل 
ومايكروسوفت  ووملارت  غوغل  لصالح  السجن 
والجيش  العسكري  الصناعي  واملجمع  وآمازون، 
األمرييك، وغريهم من الرشكات الكربى، وينتجون 
سنوياً.  الدوالرات  مليارات  بقيمة  اقتصاداً 

ولكنهم يعملون بطريقة العبودية املعارصة.
املرشعني  يدفع  املعارص،  العبودي  االقتصاد  فهذا 
من  املزيد  ترشيع  إىل  والسلطات  األمريكيني 
لتوفري  اإلنسان  عىل  الخناق  تضّيق  التي  القوانني 
عىل  وإجبارهم  سنوياً،  املساجني  من  كبري  عدد 

العمل لصالح اقتصاد السجون األمريكية.
نظيف  أو  بريء  وهو  السجون  هذه  يدخل  من 

أشبه  األمريكية  فالسجون  مجرماً،  سيخرج 
بالهجرة  السامح  أسباب  وأحد  للمجرمني،  بكلية 
العاملة  اليد  توفري  هو  أمريكا  إىل  الرشعية  غري 
املتحدة  الواليات  يف  السجون  القتصاد  الرخيصة 

األمريكية.
»السجون  اسمه  يشء  هناك  ذلك،  من  أكرث  بل 
يجري  حيث  الخاص«،  القطاع  يديرها  التي 
يف  جرائم  تعترب  ال  ألسباب  األمريكيني  اعتقال 

بلدان أخرى، وذلك
يديرها  التي  السجون  اقتصاد  تغذية  الستمرار 

القطاع الخاص يف الواليات املتحدة األمريكية.
قساوة  األكرث  السجون  من  العديد  أمريكا  تضم 
يف العامل، من ناحية التعذيب النفيس والجسدي، 
تضم  كام  للسجناء.  الوحيش  العبودي  واالستثامر 
أمريكا العديد من أكرث السجون عنفاً حول العامل، 
لتخريج  وأكادمييات  كليات  مبثابة  تعترب  والتي 

والعصابات. املجرمني 

هم  املعارصة  العبودية  هذه  ضحايا  أكرث 
أمريكا  وسكان  والالتينيون  والسود  املهاجرون 
التي  فالسجون  الحمر.  الهنود  من  األصليون 
باملامرسات  تعج  للتعذيب  رصوحاً  أصبحت 
القمع واالستثامر  العنرصية، وهي إحدى أدوات 
الذي  البلد  يف  العاملة،  الطبقة  بحق  الرأساملية 
يعاين  والذي  السكان،  من  املاليني  مئات  يسكنه 
من أزمات سياسية واقتصادية اجتامعية وصحية.
حيث  املتحدة،  الواليات  يف  سجني  مليون  هناك 
يشكلون عبيد العرص رغم منع الدستور األمرييك 
التي  أمريكا  يف  سجن   5000 وهناك  للعبودية. 
حول  السجون  من  عدد  أكرب  يحتوي  بلد  هي 
الرقم  إلبقاء  جهودها  السلطات  وتبذل  العامل. 
االقتصاد  يف  الستثامرهم  سجني  املليون  من  أعىل 

األسود األمرييك لصالح كربى الرشكات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“قاسيون” – 7 شباط 2021

  مسيرة حاشدة في الذكرى الثامنة التخوين ينهش المجتمع الجزائري
الغتيال المناضل التونسي شكري بلعيد

كلّية المجرمين والعبودية المعاصرة

الصحفية الجزائرية اميان عومير
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نقد

جدلية الشرق والغرب في أدب الطيب صالح
 محسن حسين عناد    

أن مهمة األدب عامة والرواية خاصة هي أعانة  األنسان 
عىل فهم ذاته  وتطوير عاطفة الصدق عنده ومحاربة  
فالروابة   0 فيهم   الخري  والعثور عىل  اآلخرين  الرش يف 
فيها  الشكل  غاية وهدفا وما  الرفيع  تحمل  الفن  هذا 
اال وسيلة توصيل أن أنقطعت الرؤى 0 فاملضمون من 
خالله تكتمل رسالة الكلمة التي هي رسالة يجب عىل 

الكاتب أن يحسن أرسالها0 
أذا العملية األبداعية باختالف أشكالها وتبيان مضامينها 
عملية فنية تسجل أنسانية األنسان منطلقة من واقعه 
ورؤاه  خياله  من  منبثقة  وأبعاده  موجوداته  بكل 
الفكرية وهذا ما يجعل الفن الروايئ فنا  لفظيا محتضنا 
لتقنيات أبداعية وتجارب أنسانية بجميع متناقضاتها 0
يعرب  أن  املفتوح  التاريخي  وبزمانه  الفن  هذا  أستطاع 
األنساين   الفيض  عن  وداللية  أبداعية  ومبستويات 
األنزياحات  تعتمد  لغة  عرب  العرص  بروح  املتدفق  

اللفظية ورمزية مشحونة بعمق داللتها 0 
النفس  يف  الغوص  كتاباته  يف  يحاول  الروايئ  فالكاتب 
التاريخ  يف  والتعمق  مكوناتها  ألكتشاف  األنسانية 
يف  يدخل  كونه  الحارض  عىل  أسقاطاته  فرش  ومحاولة 
وبذلك  الحكائية  الرسد  حركة  خالل  من  النص  نسيج 
خلق عوامل خيالية أكسبها أبعادا واقعية ضمن مكونات 
منتظمة  أجتامعية  حياة  رواية  بذلك  فقدم  املكان 
التشكيل تلفها وحدة عضوية بكل تناقضاتها املتصارعة 

0
“موسم  روايته  يف  صالح  الطيب  السوداين  فالكاتب 
ألن   ، رواياته  باقي  عن  تختلف  الشامل”  اىل  الهجرة 
هذه  عدا  تتفكك  ثم  متامسكة  تبدأ  رواياته  أغلب 
الرواية حيث تبدأ مفككة ثم تتامسك وهذا ما جعلها 
الكثري من  رواية متميزة وهذا مافضلها  وأضفى عليها 
التكثيف والتناغم والحراك فكانت ثيمتها تحمل وتحاور 
الحضارات  رصاع  مبوضوعية  تناقش   جديدة  خاصية 
بصيغة وعي أنساين فكانت سمتها الفنية جلية وطاغية 

عىل مسار الحدث وتجلياته. 
وقد أستطاع الطيب صالح من أن يوصل رؤاه وتصوراته 
وموضحا  الفنية  الجوانب  مراعيا  للقارىء  سليم  بشكل 
الرصاع بني العاملني ، عامل الرشق بكل تناقضاته وتقاليده 
والتهميش  واألستعالء  بالسيطرة  املريض  الغرب  وعامل 
التكنييك  الفني  البناء  معرفة  من  أكرث  ندنو  وليك   0
والشخصيات  والبيئة  باملحيط  األملام  بنا  يجدر  للرواية 
بالطريقة  العاملني الرشقي والغريب لنكون ملمني  يف كال 
لعوامل  أضيفا  وتفوقا  نجاحا  خلقا  اللذين  واألسلوب 

كانت سببا يف تكامل عمل الطيب صالح 0 
أن الشخصيات الرئيسة يف الرواية هي ) مصطفى سعيد 
و الراوي و حسنة بنت محمود و جني موريس (0 هذه 
الشخصيات مثلت يف الرواية الرصاع والتواصل واملثابرة 
وثنائية التقاليد الرشقية والغربية كونها أعتمدت صورة 
البطل األشكايل بخالف صورته الشائعة يف أعامل روائية 
كثرية 0 هذا الفهم الشمويل للمجتمع العريب طرح أيضا 
الرواية  فجاءت  واجتامعية  وسياسية  تاريخية  رؤية 
الهوية  قضايا  من  وقريبة  والرتهل  التصنع  عن  بعيدة 

واألصالة واملعارصة والعالقة باآلخر 0 
ان ثنائية األنا الفردي والجمعي  يشكالن منهجا رسديا 
تداعيات  عنها  متخضت  التي  الفكرية  اآللية  يوضح 
وتصورات  برؤى  الحدث  وألهمت  كونت  وأفعال 
لألبانة  مرسحا  الرسدي  املشهد  لها  كان  ومواقف 
ضمنه  تصارعت  روائيا  رصحا  بذلك  فبنت  والتوضيح 

حضارتان الحضارة الرشقية والحضارة الغربية. 
 أرى من خالل الرسد أن اآلخر  كان وعىل طول الرواية  
يناصب األنا العداء ليس يف الغرب فقط وأمنا يف الرشق 
اآلخر  مثلت   الربيطانية هي من  0 جني موريس  أيضا 
يف الرواية ألن ملصطفى سعيد معها قصة طويلة أنتهت 
بالزواج منها بعد مطاردة مضنية هو مل يكن يحبها أمنا 

يهدف  ألمر آخر به يستطيع تطويعها وأذاللها. 
أو  متفرقة  الظروف  فهم  يف  العالية  الفنية  القدرة  أن 
تحليل  من  صالح  الطيب  مكنت  من  هي  مجتمعة 
منظومة العالقات املتشابكة بني الرشق والغرب   فضال 
قادرة  جعلها  بشكل  الشخصيات  رسم  يف  براعته  عن  
عىل تأدية الغرض ، لذلك أؤكد أن ثالث شخصيات لألنا 
مبواجهة  ، مصطفى سعيد  الرواية  نسغ  دورا يف  لعبت 
الغرب والراوي يف مواجهة مصطفى سعيد والغرب من 
جهة ومجتمعه من جهة أخرى وحسنة بنت محمود يف 

مواجهة مجتمعها 0 
الشخصيات ألن شخصية  يتصدر  يبقى مصطفى سعيد 
متثل  الرواية  واقع  يف  لكنها  مغيبة  شخصية  الراوي 
املستوى  تعني  كونها  الرواية  يف  الثانية  الشخصية 
تركه  وقصد  عمد  عن  والذي  والداللة  للرسد  الثاين 
الطيب صالح مغيب األسم لكنه ميلك كثريا من صفات 
له  واضح  أمتداد  أيضا  وهو  ومقومات مصطفى سعيد 
مبصطفى   يربطه  خفيا  رابطا  هناك  أن  نشعر  بحيث 
ويعرفه  اآلخر  يفهم  منهام  كل  جعل  ما  وهذا  سعيد 
للمكان  منهام  كل  سفر  ذلك  سبب  يكون  وقد  جيدا 
نفسه لذلك كان دوره يف الحدث دورا مكمال ملصطفى 
الكاتب بشكل علني خوفا عىل صيغة  سعيد مل يظهره 
الحدث ليك ال يضع ضوابط قد ترهق الحدث وتحدث 

ترهال ال يفيد النص ، وملعرفة الداللة األجتامعية وتطور 
البناء الدرامي يف رواية موسم الهجرة اىل الشامل علينا 
التعرف عىل  شخصية مصطفى سعيد التي تعد محور 
طموحة  سودانية  شخصية  سعيد  مصطفى   0 الرواية 
تحدث  عنف  طاقة  تحمل  الترصف  غريبة  و  األهداف 
مستعدة  قرية  ملجتمع  منتميا  كونه  املكان  يف  مأساة 
روحي  انتامء  هو  الذي  املكان  عن   دفاعا  للموت 
وعقائدي لذلك مصطفى سعيد رغم تعليمه املبكر ظل 

أمينا عىل عاداته وتقاليده حني كان  يف الغرب 0 
انه شخصية خيالية خلقتها بنية الكاتب الفكرية تستمد 
وجودها من مكان وزمان معينني خلقا شخصية سياسية 
وأجتامعية وأقتصادية حددت هوية  البطل ومصريه 0 
مصطفى  بطولة  مع  كليا  أو   جزئيا  تتفق  الرؤية  هذه 
ونفسية سندته يف  فكرية  بحصانة  أتسمت  التي  سعيد 
الفعل  بهاجس  وأمدته  ومتناقض  بائس  واقع  مواجهة 
تبحث  شخصية   0 الواقع  ألمالءات  األستكانة  ورفض 
عن قيم حقة يف مجتمع يواجه قوى القهر السيايس يف 

الداخل والخارج 0 
سعيد  مصطفى  شخصية  يف  والجمعي  الفردي  األنا  أذا 
فكان  وتاريخية  وأجتامعية  سياسية  ظروف  خلقته 
صدامه مع الغرب وحضارته وثقافته ونزعته األستعامرية 
األستعالئية واضحا ومجسدا يف ترصف وأعتقاد مصطفى 
الغرب  عىل  مضاد  هحوم  شن  اىل  يضطر  الذي  سعيد 
مرصحا  )أنني جئتكم غازيا (وكأنه خلق محكوما بهذا 
أنه  الخاصة وبرغم  لينتقم بطريقته  الغرب  الصدام مع 
جاء للغرب للدراسة وهذا مؤرش جيد عىل سلمية الغاية 
خالية  بروح  اآلخرين  مع  وتعامله  الغرب  غطرسة  لكن 
من  مستمرليس  صدام  يف  جعله  من  هو  األنسانية  من 
باب العلم فقط أمنا من باب آخر ظنه مؤثرا اال وهو باب 

عامل النساء   ألعتبارات نفسية قاسية عاشها 0 
هذه املواجهات أزدادت وأحتدمت عندما التقى بند أكرث 
كرها وقساوة لحضارة الرشق وحياتها ) أنت بشع مل أر 
يف حيايت وجها بشعا كوجهك( هذا الرد القايس من جني 
موريس وهذا الوصف الساخط واملهني له زرع يف نفسه 

الرواية  فجرتها  التي  املفاجأة    0 للنساء  وكرها  حقدا 
كانت فاجعة دموية حني أقدم مصطفى سعيد عىل قتل 
زوجته جني موريس التي خانته وبذلك رشعت الحادثة 
طريقة  عىل  أنتقاما  قتلها  يكن  مل  أهمها  عدة  أمورا 
)عطيل(، بل هو أنتقام حضاري وسيايس أستغله الكاتب 
والغرب  الرشق  بني  الرصاع  هذا  ماهية  ويوضح  ليبني 
كون جني موريس هي الجانب اآلخر يف الرصاع ، فكانت 
السنوات السبع التي قضاها مصطفى سعيد يف السجن 
من  السنوات  هذه  فشل  برغم  لوطنه   للعودة  دفعته 
ترويضه وأبعاده عام ذهب اليه ونادى به أال أن عودته 
للوطن غريت كثريا من مواقفه وآرائه وأفكاره 0 زواجه 
من حسنة بنت محمود يعد مسارا جديدا سلكه لتطبيق 
مرشوعه يف وطنه فكان صدامه هذه املرة صداما  ثانيا 
مع الرشق بكل ما يحمل من عادات وتقاليد متخلفة 0  
لقد كانت حسنة بنت محمود بنت الواقع السوداين متثل 
يف الرواية أرضا بكرا ميكن حرثها وزرعها بأفكار وتوجهات 
جديدة جاء بها مصطفى سعيد معه 0 فكانت األستجابة 
ناجحة رزق منها بطفلني فضال عن أميانها بتطبيق أفكاره 
التي رأت فيها طريقا صحيحا لرفض كل ما كان متخلفا 
شيئا  فيه  وجدت  لقد   0 األفريقي  الرشقي  املجتمع  يف 
جديدا وقريبا من نفسها وهذا ما جعلها تحبه 0 وبعد 
الذي  العجوز  الريس  ود  الزواج من  غرقا رفضت  موته 
ميثل أخالقية املجتمع الرشقي وعاداته لقد كانت حسنة 
بعد وفاة زوجها متثل مرشوعا بنائيا تأثرت به وناضلت 

من أجله0 
أذا جرمية قتل جني مل تأت من وحشية الرشقي بل من 
ردة فعل ملا يعامل به من أزدراء وأستعالء  وقتلها وبهذه 
لكنه  والرشق  سعيد  ملصطفى  أنتصارا  ميثل  مل  الطريقة 
باألسلحة نفسها  الغرب  ميثل قدرة الرشق عىل مواجهة 

التي يستخدمها الغرب يف غزو الرشق 0 
تم  التي  الرواية  هذه  يف  واألدبية  الفنية  القيمة  أن 
اختيارها من أفضل مئة رواية يف القرن العرشين  كونها 
أجواء  ضمن  والغربية  الرشقية  التقاليد  ثنائية  جسدت 

ومشاهد ما يزال تأثريها الروحي طاغيا.

الطيب صالح

لماذا؟
عن  للكتابة  نقاد  تكليف  اىل  املؤلفني  من  عدد  يلجأ  ملاذا 

كتبهم وتوليهم مهمة نرش ما يكتب عنهم..؟
ثم ملاذا يلجأ )كتاب( اىل الكتابة عن انفسهم وطلب نرش 

ما يكتبون من ثناء تخص كتبهم؟

ثالث قصص أرجنتينية قصيرة جدا
تأليف أريل ماغنوس**

ترجمة جودت جالي

رذاذ
بسبب موقع مدينة إل هيو الجغرايف فإن الريح فيها ال تهب من الجانب بل من فوق. هذا يعني أن القبعات ال تطري 
واألبواب ال تصطفق، ولكن يعني أيضا أنك ال تستطيع تهوية الغرف بفتح النوافذ )وتنورات الفتيات ال تطري اىل األعىل(. 
يتم نصب سواري األعالم هنا أفقيا وتشعل سيجارتك عموديا واملظالت تسمى ِريحالت، ومع أن األطفال ال يستطيعون 
أن يطرّيوا الطيارات الورقية يف الهواء وال يسرّيون القوارب الورقية يف املاء فإن طفولتهم ال تزال سعيدة، أو عىل األقل 

طفولة فيها شعرهم مرتب وجاف.

معرفة قديمة
وتبادال رقمي  يتحدثان،  فيه!”. وقفا  أرك  اآلخر وقاال بصوت واحد “مىض زمن طويل مل  فاحتضن أحدهام  تقابال صدفة 
هاتفيهام، وقطعا عهدا أن يلتقيا ثانية ذات يوم ليرشبا القهوة معا. حاول م. يف طريق عودته اىل البيت  أن يتذكر ملاذا انقطعا 
عن االلتقاء ، يا له من رجل لطيف. قال يف نفسه وهو يتأمل بأن املرء يقابل الكثري من األغبياء يف حياته ولكن الناس الجديرين 
باالهتامم يختفون دون أثر.  ولكن عندما وصلت سيارة األجرة اكتشف أن محفظته مفقودة. فكر متعجبا، وقد عرف الطرف 

الجاين فورا، متى اختار صاحبه السابق لحظته.... خالل تبادل التحيات يف اللقاء غري املتوقع أم  عند احتضان التوديع. 

شبح كانتر فيال
اقتحموا القرص من خالل النافذة ليال وسدوا الباب مبرتاس من الداخل. يف صباح اليوم التايل زينوا واجهة القرص بعلم 
كبري أحمر عليه صورة جيفارا )كان القرص خاليا لسنوات(. عملوا ركاما من الحجارة يف الرشفات ملقاومة رد فعل الرشطة 
وكوموا الوريقات ليناولوها للصحافيني، ولكن ال الرشطة وال وسائل اإلعالم أعارتهم اهتامما، وهم اآلن يعيشون هناك 

منذ سنوات يدعون أنهم متمردون ثوريون، ولكن الناس يف الجوار يعدونهم مجرد ساكنني غري رشعيني. 

 *World literature today. Winter 2021
**إريل ماغنوس )تولد 1975 يف بوينس آيرس( له كتب مطبوعة كثرية وميارس الرتجمة ويكتب لإلذاعة. 

 

أربُع إوّزاٍت بيْض
أربُع إوّزاٍت تتمّش يف ُفسحِة َصباحٍ شتايّئ عريْق

متنُح الُفسحَة لوَن الّسالْم، 
أربُع إوّزاٍت بيْض

           ترافُقها املصّورُة الّسّيدْة
متنحاِن األرَض ُعشَب الّسالْم.

أربُع إوّزاٍت ترعى يف حديقِة الوطِن األقدْس
الحديقَة املسّورَة بآالِف الّصلبان

ال ترعُبها أربطُة الَخيِل املُرِّة
ال ترعُبها أرشطُة الَعسِس الحمراء

ال ترعُبها تنّبؤاُت الجفاِف،
                    وال عرباُت الحديْد.

أربُع إوّزاٍت بيْض
           تتمّش تحَت الّشمِس يف كانون..

                           كانوَن املجيْد
يعرُفها الّناُس من لوِن ريِشها 

وْهي تصدُّ غباَر الّصحراء
       يعرُفها الّناُس من إيقاعِ جناِحها

با وْهي تأيت مَع الصَّ
       يعرُفها الّناُس من تشكيِل مشيِتها

يف طريِق الُجُمعِة إىل بغداْد.
أربُع إوّزاٍت بيْض

           تتمّش وْسَط املدرسِة، رشقيَّ بغداد،
فتصّوُرها املصّوَرُة الّسّيدْة 

                  كهيئِة الطّريِ الجليْل
            وهنَّ يأتنَي َسْعًيا يف كّل حنْي.

أربُع إوّزاٍت بيْض

تتحدُث عِن األخرِض املذعور
تتحدُث عالنيًة عن الّنهِر الفراْت

                 عن الّزيِت األثيْم
وتحّدُث الُعشَب عن إوّز قادٍم 

                عن زهرٍة تقاوُم الرّصاْص.
أربُع إوّزاٍت بيْض

تحّدُث املصّورَة الّسّيدْة
               بصوٍت شفيِف الظّل

عن الحديقِة التي يف َشامِل الجزيرِة الجرداْء

عن الُعشِب، واألرّز الَجنويّب الوفريْ
فتلتقُط املصّورُة املاهرُة 

                         لقطًة ثانيًة

ألربعٍ من اإلوّز الوفريْ
لصوتِها اإللهّي يف حديقِة الّسواْد

أصوتُها هو صوُت املزموِر العراقّي القديْم!!
أترنيمُة االّمهاِت يف اإليواِن البغدادّي

هي ترنيمُتها!!
وهل ضجيُج الّتلميذاِت يف ساحِة املدرسِة

هو صوتُها!!
أربُع إوّزاٍت بيْض 

           ترعى يف ساحِة اللغاِت
تصغي إىل حديِث عاشقنِي ال يستطيعاِن الَبوْح!!

ترشُب املاَء من نَهِر دياىل 
الّنهُر الذي يقاوُم الجفاْف

وتلقُط الَحبَّ املُتناثَر من طريِق الحريْر
وتَنشُد يف لغِتها املنسّية 

نشيَد اإلوّز العراقّي الجليْل.

اٍت في بغداد
ّ

أربُع إوز

صادق الطريحي

 ********

 ********



»حوبة« الشهداء!
طه رشيد

معجم  مثل  العربية،  اللغوية  القواميس  بعض  قلبت 
املحيط  والقاموس  العرب  ولسان  الجامع   املعاين 
اصل  عن  باحثا  اللغة،  يف  والصحاح  اللغة  ومقاييس 
يستخدمها  التي  “حوبَة”  لكلمة  مرادف  معنى  او 
العراقيون للتعبري عن تحميل املذنب بحقهم ما يجري 
له او يحل به من ضيم او امل او مرض  او كارثة تؤدي 
به اىل التهلكة! فيشمتون به ويقولون هذه حوبَة فالن.

مام  يقرتب  معنى  من  الكلمة  لهذه  مقابال  اجد  ومل 
يستخدمه العراقيون سوى كلمة “َوَجْع”، اي ان الوجع 
الذي يصيب شخصا مؤذيا لالخرين هو نتيجة تعامله 
اىل  تصل  املذنب  فعلة  كانت  اذا  اما  معهم!  املؤذي 
التصفية الجسدية لالخر، فان “ الحوبة “ تحمل الكثري 

من التشفي اذا ما اصاب  املذنب مكروه ما.
وهنا تنتقل الحوبة اىل تجسيد عبارة تجاوزت امتداداتها 
اطاريها  يف  االنسانية  معانيها  اىل  لتصل  الدينية، 
اي  بالقتل”  القاتل  “برش  والسيايس، وهي  االجتامعي 

مبعنى ان القاتل ال ميكن ان يفلت من العقاب!
امثلة عديدة، مثل موت هتلر االملاين  التاريخ  ولنا يف 
يف  اما  التشييل.  وبيونوشيت  االيطايل  وموسوليني 
 1963 شباط   8 انقالب  مبنفذي  لحق  فام  العراق 
معروف لغالبية العراقيني، ملا اقرتفوه من جرائم بحق 

الشيوعيني والوطنيني.
مات  عارف  السالم  عبد  االنقالبيني  جمهورية  فرئيس 
العراقيون:  قال  ويومها  طائرته،  سقطت  حني  حرقا 
االمّرين  ذاق  يحيى  وطاهر  فحم”.  نزل  لحم  “صعد 
وحردان  القدامى،  رفاقه  يد  عىل  النهاية  قرص  يف 
التكريتي اغتاله رفاقه بعد انقالبهم الثاين يف 17 متوز 
1968. وهذان االنقالبان نفذهام، بالتعاون مع وكاالت 
مخابرات عربية وعاملية، حزب البعث الذي يعترب اآلن 
واحدة من “حوبات”  الدستور، محظورا. وهذه  وفق 

العراقيني، الذين كانوا ضحايا لنظام البعث املقبور!
يف  سقوطه  ولحد   63 عام  من  البعث  نظام  وضحايا 
2003 ال عد لهم وال حرص. وال نريد ان نذكّر بالحروب 
التي اشعلها النظام السابق والتي تركت خلفها عرشات 

اآلالف من الضحايا.
الشهيد  بيوم  لالحتفال  نتهيأ  ونحن  كشيوعيني،  ولكن 
يف الرابع عرش من هذا الشهر، نقول ان قوافل الشهداء 
الفاشية لنظام  الهجمة  التي كانت ضحية  من شبيبتنا 
الطريق،  لنا  تيضء  شعلة  سيبقون  مبرحلتيه،  البعث 
اجل  من  النضال  مواصلة  عىل  العزم  نستمد  ومنهم 

وطن حر وشعب يرفل بالسعادة واالمان.
ونهاياتهم  وحزبه  املنهار  النظام  لقادة  حصل  ما  وان 
الذين  الشهداء  “حوبة”  غري  ليس  التاريخ،  مزبلة  يف 
العلمي  فكرهم  عن  دفاعهم  سوى  ذنبا،  يقرتفوا  مل 
الحرية  اىل تحقيق  الرامي  النبيل  االنساين  ومرشوعهم 

للوطن والسعادة للشعب.
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا اخبار الحزب الشيوعي العراقي

»طريق الشعب« تتسلم جائزة افضل جريدة في 2020

بغداد – المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

اللجنة  سكرتري  نائب  الشعب”  “طريق  جريدة  تحرير  رئيس  تسلم 
مساء  الجزائري،  مفيد  الرفيق  العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية 
 2020، عام  يف  متميزة  جريدة  أفضل  جائزة  الثالثاء،  االول  امس 
أكرب  عىل  بحصولها  الشعب”  “طريق  حصدتها  التي  الجائزة  وهي 
اقامتها  التي  السنوية  املسابقة  الجمهور، يف  قبل  نسبة تصويت من 

وكالة موازين.

وجرى تسليم الجائزة اىل العديد من املؤسسات والشخصيات االعالمية 
الفائزة يف املسابقة، يف حفل كبري اقيم يف القاعة امللكية يف نادي الصيد، 

وحرضه كثري من وجوه االعالم والحياة السياسية والعامة.
ويف لحظة تسليم الجائزة اىل رئيس تحرير “طريق الشعب” ظهر عىل 
الشاشة الكبرية يف صدر القاعة “لوغو” الجريدة، وتحته ثالث جمل: 
“أقدم وأعرق صحيفة صدرت يف العراق ومل تكف عن الصدور. عددها 
السنة  ويف    .1935 متوز   31 يف  الشعب”  “كفاح  باسم  صدر  االول 

الجديدة 2021 ستحتفل مبرور 86 عاما عىل والدتها”.
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آليات الفكر وسؤال السياسة 
 

يف  السياسات”  ودراسة  لألبحاث  العريب  “املركز  عن 
وسؤال  الفكر  “آليات  بعنوان  كتاب  أخريا  صدر  بريوت، 
عبد  تأليف  من  العربية”،  الحداثة  تجليات  يف  السياسة 
الكتاب إىل معالجة إشكال كثريا  السالم املسّدي. يسعى 
تناوله يف سياق وظيفة املثقف، من حيث مدى  ما يتم 
التزامه قضايا املجتمع أو مدى انحيازه إىل السلطة. كام 
يلقي الضوء عىل فرضية بقاء املثقف عىل الحياد باجتناب 
الترصيح مبوقفه حول عالقة الحاكم باملحكوم، مؤكدا أن 
هذا الحياد “ينفي صفة املثقف عن أي باحث أكادميي، 

أو عامل متخصص، أو أديب مبدع”.

تأبين الراحل ألفريد سمعان 
في أربعينيته

بغداد – طريق الشعب 
مع  بالتعاون  الرسيان  والكتاب  األدباء  اتحاد  يقيم 
غد  بعد  العراق،  يف  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد 
ألفريد  الراحل  واملناضل  للشاعر  تأبني  حفل  السبت، 
الساعة  الحفل يف  يبدأ  أربعينيته.  سمعان، يف مناسبة 
كلدواشور  قاعة منظمة  والنصف عرصا عىل  الخامسة 

يف مدينة عنكاوا - أربيل.

إصدار

روبار رشيد تغني
لوحدة العراق بأربع لغات 

 

كركوك – وكاالت 
وطنية  أغنية  عن  النقاب  رشيد،  روبار  الكردية  املطربة  كشفت 
والرتكامنية  والكردية  العربية  باللغات  ستؤديها  لها  جديدة 
من  الهدف  أن  صحفي،  ترصيح  يف  رشيد  وقالت  والرسيانية. 
هذه األغنية التي كتب كلامتها خمسة شعراء “هو ايصال رسالة 
تدعو إىل التعايش السلمي بني مختلف القوميات التي تسكن يف 
“االغنية  أن  مؤكدة  مكوناتها”،  بتنوع  املعروفة  كركوك  محافظة 
اشاعة  إىل  وتدعو  العراقية،  املكونات  بجميع  االعتزاز  عن  تعرب 
وأضافت  الشعب”.  أبناء  بني  واملحبة  االخوة  وروح  التسامح 
كليب،  الفيديو  بطريقة  قريباً  االغنية  تصوير  “سيتم  أنه  قائلة، 
وسيكون لالزياء املتغرية خالل التصوير، دور مهم يف عكس التنوع 
الفلكلوري واالجتامعي يف كركوك”،  مشرية يف الوقت نفسه اىل أن 
“لديها ايضا مشاريع اخرى مستقبلية تتحدث عن وحدة العراق”.

»مكتبة الطفل«
تحتفي بتالميذها المتفوقين 

 

بغداد – مروة فاضل 
احتفت “مكتبة الطفل” التابعة إىل رابطة املرأة العراقية يف مدينة 
الذين  إليها،  املنتسبني  بالتالميذ  املايض،  االثنني  )الصدر(،  الثورة 
اجتازوا الفصل الدرايس األول بتفوق.  ويتلقى األطفال يف “مكتبة 
بني  لهم  وتجرى  الدراسية،  مناهجهم  يف  تقوية  دروس  الطفل”، 
فرتة وأخرى، اختبارات ملعرفة مدى استيعابهم الدروس. ووزعت 

املكتبة عىل األطفال املتفوقني، شهادات النجاح.

بعد غد السبت
احتفال يوم الشهيد الشيوعي

تقيم اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، بعد غد 
السبت، احتفاال استذكاريا مركزيا يف مناسبة يوم الشهيد 

الشيوعي. 
يبدأ االحتفال يف الساعة الحادية عرشة صباحا، عىل حديقة 
مقر الحزب يف ساحة األندلس وسط بغداد. والدعوة عامة.
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الفلوجة – وكاالت 
كربى  الفلوجة،  مدينة  سكان  يزال  ال 
مدن محافظة االنبار، يشريون إىل املكتبة 
العامة الواقعة وسط املدينة بالقرب من 
أنها  رغم  دالة،  كعالمة  الرئيس،  السوق 
داعش  عىل  الحرب  ابان  بالكامل  دمرت 

االرهايب، ومل يبق منها يشء يذكر!
ترتبط  التي  الكبرية  املكتبة  هذه  وغدت 
يف  وشيدت  املدينة،  سكان  بذاكرة 
خمسينات القرن املايض، مكبا للنفايات. 
شامالً،  معرفياً  مرشوعاً  تعد  وكانت 

ندوات  وقاعة  مطالعة  صاالت  وضمت 
آالف  بعرشات  إثراؤها  تم  ومحارضات، 

العناوين يف شتى املعارف والعلوم. 
إلعادة  بوادر  أية  توجد  ال  اآلن  وحتى 
تحول  من  مخاوف  وسط  املكتبة،  اعامر 
أرضها اىل مرشوع مول تجاري أو أسواق، 
واملجمعات  املوالت  حمى  سياق  يف 
عامني،  منذ  تسوداملدينة  التي  التجارية 
األماكن  الحال عن  بطبيعة  تبحث  والتي 

املميزة.
يقول الصحفي عاصم البكار، إنها “كانت 

املنتدى  ومبثابة  العريقة  املكتبات  من 
واالنبار  الفلوجة  ملثقفي  واألديب  الثقايف 
بصورة عامة”، معربا يف حديث صحفي، 
البيت  لتعود  تأهيلها  بـ”إعادة  أمله  عن 

الذي يجمع كتاب ومثقفي املحافظة”.
يعترب  الذي  املحمدي،  سالم  الكاتب  أما 
“اذا  فيقول:  املدينة”،  “هوية  املكتبة 
مرحلة  وتحقيق  واعٍ،  مجتمع  بناء  اردنا 
انتقالية وقفزة نوعية يف منو فكر الشباب 
بدخان  املزدحمة  األماكن  عن  وابعادهم 
بناء  إعادة  فعلينا  واألراجيل،  السكائر 

“مجمع  أنها  مؤكداً  العامة”،  املكتبة 
الشباب الواعي الذي يبحث عن مستقبل 

لنهوض املجتمع”.
يف  الثقايف  البيت  مدير  يشري  جانبه،  من 
الفلوجة ماجد الجبوري إىل أن مؤسسته، 
داعش،  إرهاب  من  املدينة  تحرير  ومنذ 
طالبت عرشات املرات بإعادة تأهيل هذه 

املكتبة، موضحاً يف لقاء صحفي، أنه “رغم 
البناء واإلعامر الذي شهدته األنبار، إال أن 
اي  تبِد  مل  املحافظة  يف  املحلية  الحكومة 

اهتامم بتأهيل املرافق الثقافية”.
تأهيل  برضورة  مطالبته  الجبوري  وجدد 
الفلوجة “كونها من أهم الرصوح  مكتبة 

الثقافية والعلمية يف االنبار”.

المكتبة العامة في الفلوجة 

من صرح معرفي إلى مكب نفايات !

في البصرة 
ندوة حوارية عن االنتخابات المقبلة وقانونها

البصرة - حيدر محمد

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  عقدت 
الجمعة  البرصة،  محافظة  يف  العراقي 
االنتخابات  حول  حوارية  ندوة  املاضية، 
املثقفني  من  جمع  حرضها  وقانونها،  املقبلة 

والناشطني واملهتمني يف الشأن االنتخايب. 
عىل  الطلق  الهواء  يف  عقدت  التي  الندوة 
أدارها  الثقايف،  الفراهيدي”  “شارع  حدائق 
عضو  قدمها  فيام  الجاسم،  حافظ  اإلعالمي 
املحلية،  اللجنة  يف  الدميقراطي  العمل  لجنة 

الرفيق محمود سعدون. 
وبعد الوقوف دقيقة صمت يف ذكرى شهداء 
سعدون  قدم  والوطن،  االحتجاجية  الحركة 
ملحة عن انتفاضة ترشين، من حيث أسبابها 
وأهدافها، مبينا أن ظروف قيام االنتفاضة ال 
تزال قامئة، وانه من املمكن أن تتجدد الحركة 
بسبب  القريب،  املستقبل  يف  االحتجاجية 
عدم إقدام الحكومة عىل حل املشكالت التي 

طالب املنتفضون بحلها.

بعدها قدم رشحا مبسطا لقانون االنتخابات 
الحايل، وألقى الضوء عىل ثغراته السلبية التي 
أن  مقرتحا  السياسية،  الكتل  بعض  تخدم  قد 
بديال  املعدل،  غري  ليغو  سانت  قانون  يحل 
عن القانون الحايل، رشط أن يبقى عىل شكله 

األصيل، وأن تكون االنتخابات نزيهة.  
هناك  تكون  أن  أهمية  عىل  سعدون  وشدد 
مراقبة دولية من االمم املتحدة لالنتخابات، 
مثلام  االنتخابات  الشعب  يقاطع  ال  وأن 

يف   80 نحو  امتنع  حينام   ،2018 عام  حصل 
التصويت  يف  املشاركة  عن  أبنائه  من  املائة 
ألقى  حديثه،  سياق  ويف  قوله.  بحسب   –
الشيوعي  الحزب  رؤى  عىل  الضوء  سعدون 
الندوة  املقبلة. وشهدت  لالنتخابات  العراقي 
من  العديد  فيها  ساهم  وحوارات  مداخالت 
إمكانية  عن  البعض  تساءل  وقد  الحارضين. 
إجراء انتخابات نزيهة يف ظل انتشار السالح 

املنفلت خارج يد الدولة!


