
بغداد ـ طريق الشعب

عّدت املفوضية العليا لحقوق االنسان يف 

العراق، مؤخرا، نص مرشوع قانون مواجهة 

جائحة كورونا الذي أعده مجلس الوزراء 

وقدمه إىل مجلس النواب، “مخالفا ملبادئ 

حقوق االنسان”. وقالت انه يتضمن 

“تهربا” من املسؤولية القانونية. وبارشت 

وزارة الصحة، منذ يومني، حمالت التطعيم 

بلقاح سينوفارم الصيني يف بغداد وذي 

قار وبابل والنجف ومناطق أخرى متفرقة، 

بعدما أعلنت عن تجاوز حاجز الـ 5000 

إصابة ضمن موقفها الوبايئ األخري.

الذي  الجائحة  مواجهة  قانون  مرشوع  ونص 
“اإلعفاء من  الشعب”، عىل  عليه “طريق  أطلعت 
املصنعة  للرشكات  والجزائية  املدنية  املسؤولية 
واملكاتب  وممثليها  واملسوقة  واملوزعة  واملجهزة 
فيها  والعاملني  وتشكيالتها  الصحة  ووزارة  العلمية 
املواد  استخدام  أو  توفري  عن  الناتجة  األرضار  من 
الطبية الالزمة للوقاية أو العالج من فريوس كورونا. 
وتتحمل الدولة تعويض املترضرين من األعامل أو 
باستثناء  كورونا،  جائحة  ملواجهة  الالزمة  األنشطة 
اإلصابة  أو  الوفاة  إىل  التي تؤدي  العمدية  األعامل 

الجسيمة باستخدام إحدى املواد الطبية”. 
لها،  بيان  يف  االنسان  حقوق  مفوضية  وأوضحت 
“يعارض  الحالية  مبسودته  القانون  مرشوع  إن 
املسؤولية  من  تهربا  وميثل  اإلنسان  حقوق  مبادئ 

القانونية”.
معيار  مع  “يتناىف  ذلك  أن  املفوضية  بيان  وأكد 
الخاص  الدويل  للعهد  وفقا   لإلنصاف  اسايس 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية اال وهو 
التامس  بغية  الصحة(  يف  بالحق  الخاصة  )املساءلة 

سبل انتصاف فعالة”.

واتهم البيان، الحكومة بـ”انتهاك الحق يف الصحة، 
بسبب تأخر استجابتها وغموض إجراءاتها يف توفري 
املستلزمات الوقائية ملواجهة الجائحة ويف مقدمتها 
املتكررة،  وعودها  من  الرغم  عىل  )اللقاحات( 
آخذين بنظر االعتبار ان حمالت التطعيم انطلقت 
املجاورة،  الدول  وعموم  العامل  دول  من  الكثري  يف 
وهو ما قد يتسبب يف خسائر مستمرة يف االرواح”.

وخالل الساعات املاضية، أعلنت دائرة صحة الرصافة 
تسلمها أكرث من 6 آالف جرعة من لقاح كورونا، وقد 

بارشت حملة التطعيم.  

باللقاح  التطعيم  ويف ذات السياق، دخلت حمالت 
قار  وذي  والنجف  بابل  يف  التنفيذ  حيز  الصيني 

ومحافظات أيضا.
هذه  بشأن  املواطنني  الصحة  وزارة  وطأمنت 
األنباء،  وكاالت  تناقلته  إيضاح  مبينة يف  اللقاحات، 
أن “اللقاحات آمنة، وفائدتها تفوق بعض األعراض 

الجانبية املرتتبة عليها”.  
اصابة  “إصابة 5173  للموقف  وفقا  العراق  وسجل 
عن  فضال  فقط،  ساعة   24 خالل  كورونا،  بفريوس 

وفاة 25 مواطنا”. 
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الثامن من آذار هو يوم نجدد فيه التزامنا بالعمل 
كمدافعات ومدافعني عن حقوق املرأة، ومساهامتنا 
مشاكل  وحل  عموما  البلد  مشاكل  حل  يف  الفعلية 
اوضاعهن  وتحسني  خصوصا،  والفتيات  النساء 
املعاشية واالجتامعية يف جميع مدن وأرياف العراق، 
والقانونية  والنفسية  الصحية  احتياجاتهن  وتوفري 
من  لحاميتهن  املالئم  والسكن  املالذات  وتخصيص 

العنف واالستغالل واالتجار.
نواجه  الزلنا  ونحن   2021 آذار  من  الثامن  يأيت 
الكثري من التحديات الصحية والبيئية بسبب جائحة 
فضال  واالقتصادية،  االجتامعية  وتأثرياتها  كورونا 
بسبب  املربكة  واالمنية  السياسية  التعقيدات  عن 
سياسة املحاصصة والفساد التي الزالت تسيطر عىل 
أثبت فيها  العراقي، والتي  البلد واالنسان  مقدرات 
العالية  وقدراتهن  أرادتهن  قوة  العراقيات  النساء 

عىل مواجهة الصعاب واالزمات.
والوطنية  املحلية  والتقارير  املؤرشات  وتؤكد 

ظروف  يف  تعيش  العراقية  املرأة  ان  عىل  والدولية 
انسانية قاسية وتتعرض للمزيد من الحيف واالهامل 
والعنف والتهميش واالقصاء باالضافة اىل عدم تكافؤ 
الفرص، بالرغم من انخراطها بالعمل ومساهمتها يف 
حقها  لضامن  وسعيها  وعديدة،  مختلفة  مجاالت 
باملشاركة السياسية الحقيقية يف مواقع صنع القرار، 
ونضالها املستمر ملناهضة كافة أشكال العنف املوجه 
القرارات والترشيعات املجحفة  ضدها وإلغاء كافة 

التي تنتهك كرامتها وتصادر حقوقها اإلنسانية.
الصعوبات  ورغم  العراقية   املرأة  رابطة  يف  نحن 
التي تواجهنا كنساء يف مختلف املستويات الفكرية 
اجل  من  نضالنا  نواصل  واالجتامعية،  والثقافية 
العملية  إلصالح  واملدنية  الوطنية  الجهود  توحيد 
السياسية يف العراق، ونؤكد عىل احرتام أرادة الشعب 
املضطهدين  ينصف  عادل  سيايس  نظام  بناء  يف 
وينتشل العراق من األزمات االقتصادية والرصاعات 
السياسية، ونطالب  كافة الجهات املعنية الحكومية 

والبعثات الدبلوماسية والدولية بأهمية اعطاء املرأة 
مبدأ  لتأكيد  املستويات  كافة  ويف  باملشاركة  حقها 
النساء  العدالة والنوع االجتامعي واالعرتاف  بدور 
والبناء  التنمية  عمليات  يف  وفعال  اسايس  كرشيك 
النساء  مشاركة  تعزيز  واهمية  والسالم،  واالمن 
ومتكينهن اقتصاديا، وتأمني سالمتهن وتوفري الحامية 
لهن داخل االرسة واملجتمع عرب االرساع بإقرار قانون 
خالل  من  وتطبيقه  االرسي  العنف  من  الحامية 
افالتهم  عدم  وضامن  ومحاكمتهم  مسببيه  تجريم 
من العقاب،  وتوفري الضامنات االجتامعية الكاملة 
وذوات  النزوح  من  والعائدات  واملطلقات  لألرامل 
ألرسهن  املعيالت  والنساء  الخاصة  االحتياجات 

واملترضرات من جائحة كورونا.
بوجه  بصمودنا  لنحتفل  فرصة  آذار(  من  )الثامن 
اننا  فيها  نثبت  مناسبة  وهو  الكبرية،  التحديات 
امليادين  كافة  يف  والبناء  التغيري  عىل  قادرات 
االحتجاج  سوح  يف  الواضح  صوتنا  ولنا  واملحافل، 

الرافضة لكل السياسات الخاطئة، ) الثامن من آذار 
( يوم نذكر به كافة املسؤولني الحكوميني والدوليني 
بالتزاماتهم اتجاه قضايا املرأة ومبا يتالئم مع حجم 
قدمتها وتقدمها  التي  والتضحيات  املبذولة  الجهود 
برامج  اعتامد  برضورة  ونطالبهم  يوم،  كل  النساء 
وأرستها  وأطفالها  املرأة  انتشال  اجل  من  تنموية 
من الفقر والعوز والحرمان، والسعي لتوفري الحياة 
الحرة الكرمية لها وألطفالها وحامية حقوقها وإلغاء 

جميع القوانني والقرارات التي تسلبها حقها.
عاش الثامن من آذار عيداً أمميا لكل النساء، وألف 
تحية لكل امرأة تكافح من اجل أن تكون هذه االرض 
بيئة آمنة للجميع، عاشت املرأة العراقية يف كل مكان.
املجد والخلود للشهيدات واملغيبات يف العراق والعامل

كل عام واملرأة تعيش حياة حرة وكرمية وآمنة

رابطة المرأة العراقية
آذار 2021

 بيان رابطة المرأة العراقية في مناسبة 8 آذار

صامدات.. قادرات رغم العنف وجائحة كورونا

وبقية الفساد.. يا مجلس النواب؟ 

شكّل مجلس النواب يف األيام املاضية لجنة لتقيص الحقائق بشأن فضيحة 
الفساد الكربى التي أعلنها محافظ صالح الدين.

وبحسب قول املحافظ يف لقاء متلفز، فإن مسؤولني متنفذين يف املحافظة 
أنفقوا عىل “معمل تنقية البذور” الذي تبلغ تكلفته األصلية 300 مليون 
مخازن  بناء  بذريعة  دينار  املليار  ونصف  مليارين  حوايل  أكرث،  ال  دينار 

“جملونات” تابعة له.  

وما زاد من فظاعة األمر، تأكيد املحافظ إن حوايل 14 مليار دينار نهبت 
بنفس الشاكلة يف “الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية”، فضال عن نهب 
لبناء  ذلك  وكل  باملحافظة.  التجارة”  “دائرة  يف  دينار  مليار   18 حوايل 

مخازن يف محافظة تعاين ما تعاين.
بسخط  قوبل  املدوية،  الفضيحة  هذه  بشأن  الخجول  الربملان  فعل  رد 
جرى  حيث  الحرج،  لرفع  محاولة  عدوه  الذين  املواطنني،  من  شديد 

التشكيك بلجنة التحقيق وما اذا ستختلف عن سابقاتها!
الفساد  منظومة  فيض  من  غيض  وهو  الدين،  صالح  يف  كله  هذا 
للامل  الهدر  الحقيقي وإىل متى يستمر هذا  العالج  فمتى  والفاسدين. 

العام؟!

راصد الطريق 

الصحة تطمن: »اللقاحات آمنة« واإلصابات تسجل أرقاما عالية

انتقادات لقانون »مواجهة كورونا«: يخالف حقوق اإلنسان 
حتى ال يصبح الحظر

عقوبة جماعية
رائد فهمي

اجراءات الحظر  يف مواجهة  كورونا  البد ان تقرتن بحزمة من  
الفقراء  عىل  الشديدة  اعبائها   لتخفيف  املوازية،  االجراءات 

والعاملني باجر يومي وذوي الدخل املنخفض. 
فمن املعروف ان  معدالت البطالة يف العراق مرتفعة، خصوصا 
املائة.  يف   ٣٠ عىل  تزيد  حيث  الشابة  العمرية  الفئات  وسط 
لذا يتوجه معظمهم اىل اعامل خدمية بسيطة  يف القطاع غري 
معيشتهم  اليومي يف  االجر  او  الدخل  ويعتمدون عىل  املنظم، 

وعوائلهم. 
وعندما تفرض الحكومة اجراءات حظر فانها متنع الكثريين منهم  
من تحقيق  الحد االدىن من االيراد الذي يضمن  قوت يومهم، 
توزيعها  وبات   التموينية  البطاقة  مفردات  تقلصت  حني  يف 
ومواد  االساسية  املواد  اسعار  ارتفاع  ذلك  اىل  يضاف  نادرا، 
ومن  الدينار.  رفع سعر رصف  وبسبب  الحظر  بسبب  التعقيم 
الطبيعي، يف ظل انعدام اي شكل من اشكال الدعم الحكومي، 
ان يستثري هذا  كله غضبا مرشوعا ضد السلطة، يجد تعبريه يف 
رفض اجراءات الحظر  وعدم االلتزام بها، وينعكس يف تظاهرات 

احتجاجية سلمية، جّل املشاركني فيها من الشباب .
 يف غياب اية اجراءات  حكومية تعالج آثار وتداعيات الحظر 
عىل هذه الفئات االجتامعية الواسعة املترضرة يف الصميم، البد 
ان يُنظر  اىل  الحظر   وكأنه عقوبة جامعية  تقطع ارزاق  املاليني 
وغياب  والبطالة  بالفقر  اساسا  املحارصين  شعبنا،  ابناء  من 

املقومات االساسية للعيش الكريم .
اي  والترشيعية،  التنفيذية  السلطتني  من  املطلوب  فان  لهذا 
والرشائح  الفئات  هذه  اوضاع  تضعا  ان  والربملان،  الحكومة 
لّب  ويف  اهتامماتهم،  مركز  يف  شعبنا   أبناء  من  الواسعة 
مناقشاتهم وهم يتداولون مواد موازنة عام ٢٠٢١، وان يخصصوا 
األموال الرضورية لربنامج دعٍم  موجٍه لتخفيف  تداعيات وآثار 

الجائحة، واجراءات الوقاية منها .

بالغ صادر عن المكتب التنفيذي 
للتيار الديمقراطي

عقد املكتب التنفيذي للتيار الدميقراطي اجتامعه الثاين لعام ٢٠٢١ 
عرص يوم االول من آذار يف مقر التيار االجتامعي الدميقراطي.

واستهل االجتامع مناقشاته باستعراض االوضاع الدامية يف النارصية 
، وباستفاضة عرب املجتمعون من خاللها عن غضبهم وادانتهم ملا 
استشهاد  اىل  ادى  مفرط  عنف  من  النارصية  متظاهرو  له  تعرض 
وجرح العرشات، كام اكد املجتمعون عىل تضامنهم مع املنتفضني 
ومطالبة السلطات املحلية والحكومة االتحادية بحامية املتظاهرين 
وتلبية مطالبهم والكشف عن الجناة ومالحقتهم وتقدميهم للقضاء. 
ان تكرار أساليب القمع وسقوط الشهداء مؤرش خطري عىل ان النهج 
يف استخدام العنف املفرط ضد املتظاهرين السلميني ما يزال ميارس 
بنفس الطريقة التي اهدرت فيها دماء أكرث من سبعامئة  من ابناء 
شعبنا الذين خرجوا يف ترشين ٢٠١٩ ، مدافعني عن حقوقهم يف حياة 
حرة كرمية ومن اجل استعادة وطن تعبث فيه األجندات األجنبية 
والخاصة والعصابات واملليشيات املسلحة. ودعا املكتب التنفيذي 
اىل عدم تسويف مطالب املنتفضني بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم 
اقتصادية  إصالحات  وإجراء  واملغيبني  املعتقلني  رساح  وإطالق 

وسياسية شاملة وانتشال البلد من براثن الفساد.
الحضور  استعرض  حيث  االعامل  جدول  بنود  مناقشة  جرت  ثم 
الصالت مع تنسيقيات التيار يف الداخل والخارج واعادة تشكيل 
التيار بجهود  التي يسعى  املحافظات واملدن  بعضها يف عدد من 

حثيثة إلعادة نشاطها. 
وأوىل االجتامع اهتامما خاصا بتنسيقيات الخارج مبا يقوي وحدتها 
واستمرار  استثناء  بال  جميعها  شخصياتها  ودور  صفوفها  ويعزز 

تواصلها املثمر مع التيار يف داخل الوطن .
وبصدد التحضري ملؤمتر التيار الدميقراطي فقد تقرر اعادة النظر يف 
التاريخ الذي حدد سلفا لعقده يف ١٢ آذار ٢٠٢١ العتبارات تتعلق 
باألوضاع  الصحية املستجدة وتعرض البالد اىل املوجة الثانية من 

وباء كورونا وسيحدد موعد آخر مناسب يعلن عنه الحقا.
كام وتقرر تشكيل لجنة ألعداد وثائق املؤمتر القادم للتيار ولجنة 

اخرى لألعالم.
المكتب التنفيذي
التيار الديمقراطي
بغداد في األول من آذار 2021

البابا فرنسيس يؤكد زيارة العراق: أردت لوقت طويل مقابلة هذا الشعب الذي عاىن كثرياً



اتحاد الطلبة ُيدين االعتداء على مسيرة الشهداء
ـ طريق الشعب بغدادـ 

شجب اتحاد الطلبة العام/ فرع بغداد، عمليات االعتداء ومالحقة املشاركني يف مسرية الشهداء يف العاصمة بغداد.
وقال االتحاد يف بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان “طغمة الفساد تراهن هي ومن حولها من املنتفعني عىل تراجع املد 

الجامهريي املطالب بالخالص من منظومة املحاصصة والفساد، من خالل اعادة انتاج نفسها بأشكال متعددة”.
واضاف البيان، “يوما بعد اخر نزداد يقينا ان املشكلة يف البالد هي نظام املحاصصة والفساد، وال سبيل امام الجامهري املنتفضة، سوى 
الخالص منه من خالل استمرار االحتجاج السلمي بإشكاله املتنوعة”، مؤكدا “رضورة تنفيذ املطالب املرشوعة للمنتفضني، وايقاف 

عمليات املالحقة والقمع باتجاه املتظاهرين العزل”.
ودان البيان، “عمليات االستهداف املستمر الذي متارسه قوات مكافحة الشغب ضد املحتجني، وتكرار استخدام الرصاص الحي عىل 

املدنيني يف مدينة النارصية”.
واستنكر بـ”أشد العبارات حادث االعتداء وتفريق مسرية الشهداء يف بغداد”.

وتوجه االتحاد يف بيانه بـ”النصح للحكومة الحالية بعدم تكرار تجربة الحكومة السابقة باستهداف املواطنني ومحاولة تكميم أفواههم”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية

رئيس التحرير مفيد الجزائري اإلدارة والتحرير بغداد ـ ساحة االندلس ص.ب 55429 
التحرير: 07809198542 اإلدارة: 07709807363 التوزيع: 07904297133 اإلعالنات: 07902147060

رقم اإلعتامد يف نقابة الصحفيني 599 مسجلة بدار الكتب والوثائق برقم 59 لسنة 1974 الطباعة: دار الرواد املزدهرة

            2
وطن حر وشعب سعيد

أهال بالبابا فرنسيس
 مرحبا بالهوت التحرير

جاسم الحلفي

موكب  بها  مير  التي  الشوارع  إكساء  يف  االرساع  يعطل  لن 
البابا بصرية خورخي ماريو بريجوليو )وهو اسمه الحقيقي( 
الذي اتخذ اسم فرنسيس عندما اصبح البابا تيمنا بالقديس 
فرنسيس األسيزي، املدافع عن الفقراء والبساطة والسالم. 
عاصمة  احياء  احد  يف  املولود  هذا،  السكك  عامل  فأبن 
التزويق  عليه  يعرب  ال  الفقرية،  آيرس  بوينس  االرجنتني 
من  عىل  الحيل  متر  وال  النفاق.  أساليب  وكل  والطالء 
ظلم  عىل  وإحتجاجات  لثورات  مهدا  كانت  قارة  يف  عاش 
شعوبها  ظلمت  فاسدة،  وحكومات  دكتاتوريات  وتعسف 

ورسقتها طوال تاريخ بلدان هذه القارة.
يف  الفخم  الرسويل  القرص  يف  السكن   عن  تنازل  من  وان 
بيت  يف  العيش  وإختار  ألسالفه،  الرسمي  املقر  الفاتيكان، 
القديسة مرثا الصغري، ال يعري ذلك اهتامما كبريا، فالقصور 
الرئاسية ال تشغل باله وال يغريه أثاثها الباذخ، وحني ُعني 
يف  بالعيش  اكتفى  االرجنتني  بلده  يف  كارديناال  مرة  اول 

شقته الصغرية بدالً من مقر رئايس. 
أمريكا  يف  التحرير  الهوت  شخصيات  أهم  أحد  كان 
الطغيان  ضد  املكافحني  حوار  دعمت  التي  الالتينية، 
اىل  واملتطلعني  والحرمان  والظلم  والفساد  واالستبداد 
وأيديولوجياتهم  صنوفهم  بكل  االجتامعية  العدالة 
ملحدين.  علامنيني،  متدينني،  السياسية،  واتجاهاتهم 
املطاردين  وساعدت  الرسي،  العمل  خربت  شخصية 
يف  وأسهمت  يهربوا،  يك  الرسمية  وثائقها  بإعارتهم  حتى 
الحكومة  قرارات  رافضة  االرجنتني،  يف   ٢٠٠١ احتجاجات 
األجهزة  عنف  ومنتقدة  املواطنني،  معيشة  فاقمت  التي 

األمنية يف قمعها املحتجني.
 هذه الشخصية ينبض قلبها مع هتافات الخالص من الجور 
والظلم والتهميش يف أي بقعة من األرض،  وكم عمل رسا 
الرأي  ومعتقيل  املخطوفني  إطالق رساح  أجل  من  وعالنية 
االقتصادية  والهياكل  املدقع  الفقر  ان  القائل  وهو  كافة. 
انتهاكا  تشكل  املساواة،  عدم  يف  تتسبب  التي  الظاملة 
لحقوق اإلنسان، والذي انتقد الديون الثقيلة التي فرضتها 
ديون   بأنها  ووصفها  الفقرية  الشعوب  عىل  الغنية  الدول 

“غري أخالقية وغري عادلة وغري رشعية”.
انه الشخصية الذي تهمه نرصة املوجوعني وإشباع الفقراء، 
تنامي  مع  تتسع  التي  املعيشية  الفجوة  ردم  ويسعده 
يتعرضون  “الفقراء  قال:  من  وهو  الالنساين.  الجشع  نزعة 
يجري  واألغنياء  بالعمل،  مطالبتهم  بسبب  لالضطهاد 
التصفيق لهم عندما يفرون من وجه العدالة”. وال عجب 
من  اآليت  وهو  العدالة،  غياب  ازاء  املرهفة  حساسيته  يف 
تحميل  يف  الواضحة  الرؤية  التحرير، صاحب  إرث الهوت 

محتكري الرثوات مسؤولية انتشار الفقر واالمراض.
يحقق البابا يف زياته للعراق حلام راود قبله ٢٦٥ بابا توالوا 
روما، ومل ميتلكوا عزم  الكاثوليكية يف  الكنيسة  رئاسة  عىل 
تكمن  الحقيقية  “السلطة  يوما:  قال  الذي  األعظم  الحرب 

يف الخدمة”
طغمة  بوجه  العراقية  االنتفاضة  تابع  قد  البابا  ان  أجزم 
واملصابني،  شهدائها  اعداد  لهول  توجع  قلبه  وان  الفساد، 
الدميقراطية.  املدنية  الدولة  اقامة  سبيل  يف  ضحوا  الذين 
كل  وعجز  العراق  يف  الخدمات  بتدهور  عامل  انه  والبد 
مستلزمات  توفري  عن  حكمه  عىل  توالت  التي  الحكومات 
اليوم  العراق  يف  البابا  فوجود  اإلنسانية.  والكرامة  املعيشة 
يبعث رسالة عنوانها ال للظلم والجور وطغيان أصحاب رؤس 
املعيشة،  مستويات  يف  الواسعة  الهوة  لردم  نعم  األموال، 
ومع  التهميش،  وضد  املسترشي،  الفساد  ضد  قطعا  وهي 
رسائل  بل  واحدة،  رسالة  ليست  وهي  واملساواة..  العدالة 
مبدأ  وتأكيد  تنوعه،  يف  املجتمع  قوة  ان  بضمنها  عديدة 
التعايش املشرتك والتسامح ونبذ التمييز عىل أساس العرق 
جسور  ومد  السياسة،  أو  الفكر  أو  الطائفة  أو  الدين  أو 
التفاهم والتقارب واإلخاء بني أتباع الديانات واملذاهب يف 
العراق. كام متثل دعامً ملسيحيي العراق ولحاميتهم واحرتام 

طقوسهم، فهم من اهم الوان املوزاييك العراقي الجميل.
 كل الرتحيب بضيف العراق الكبري وبكل الخريين يف العامل.

الناصرية تطرح 6 مرشحين لمنصب محافظ ذي قار كل خميس

المحلية الحكومات  االحتجاجات تستهدف 
وغضب شعبي ينصب على “الحظر” 

 6 اسماء على قائمة الترشيح
ويف محافظة ذي قار، أعلن املتظاهرون ترشيح 6 
إىل  وتقدميها  املحافظ،  لشغل منصب  شخصيات، 

مجلس الوزراء الختيار احدهم.
“طريق  طالعته  بيان  يف  املتظاهرون  وقال 
وذوي  الشعبي  الحراك  ناشطي  ان  الشعب”، 
ووجهاء  الشيوخ  من  وعدد  والجرحى  الشهداء 
البحث والتشاور اىل ستة  املحافظة، توصلوا بعد 
مرشحني، وهم أحمد غني الخفاجي، ضياء كريم، 
عامد عبد الكاظم، يارس الرباك، نجم عبد طارش 

وعمران كامل.
إرادة  األسامء متثل  ان “هذه  املتظاهرون،  وقال 
الحراك الشعبي، وال جدال عليهم، وعىل الحكومة 

املركزية دعم من يتسلم املنصب منهم”.
وزارة  العقود يف  اصحاب  العرشات من  ان  يُذكر 
الرشطة  قيادة  مبنى  امام  تظاهروا  الكهرباء، 
الحكومة  بتدخل  مطالبني  قار،  ذي  يف  املحلية 
مليض  نظرا  الدائم،  املالك  عىل  وتثبيتهم  املحلية 

14 عاما عىل عملهم باألجور اليومية.

يف غضون ذلك، صّعد املعتصمون يف قضاء الفاو 
قطع  خالل  من  احتجاجهم،  من  البرصة  جنويب 

الطريق املؤدي اىل مستودع الفاو النفطي.
وبنّي املتظاهر، عىل قاسم، لـ”طريق الشعب”، ان 
املعتصمني  استثناء  اجل  من  يأيت  التصعيد  “هذا 
النفط  وزير  اعلن  التي  الكرتونية  االستامرة  من 

عن اطالقها حال اقرار املوازنة االتحادية”.

حراك إلقالة الحكومات المحلية
من جانبهم، أقدم عدد من املحتجني يف محافظة 
مطالبني  الحرية،  تقاطع  قطع  عىل  الديوانية، 

باقالة املحافظ زهري الشعالن.
القصري،  ميعاد  الشعب”،  “طريق  مراسل  وذكر 
املحافظ  بإقالة  املطالبني  “املتظاهرين  ان 
عدد  قطع  خالل  من  احتجاجاتهم  من  صعدوا 
اىل  مشريا  الديوانية”،  يف  الرئيسية  الطرق  من 
بإقالة  مطلبهم  عىل  مرصون  “املتظاهرين  ان 

املحافظ، نتيجة لفشله يف اداء مهامه”.
بابل(  محافظة  )مركز  الحلة  مدينة  وسط  ويف 
بإقالة  مطالبني  املواطنني،  من  العرشات  تظاهر 

املحلية. الحكومة 
بـ”انطالق  الشعب”،  “طريق  مراسل  وأفاد 

للمطالبة  املحلية  الحكومة  مبنى  امام  تظاهرة 
“بعض  ان  مبينا  منديل”،  حسن  املحافظ  بإقالة 
الطرقات  من  عدد  بقطع  قاموا  املتظاهرين 
“املحتجني  ان  واضاف  املشتعلة”.  باإلطارات 
املتهمني  الحكوميني  املسؤولني  مبحاسبة  طالبوا 
املواطنني  من  العرشات  أن  اىل  يُشار  بالفساد”. 
يف  الرئيسية  الطرق  من  عدد  قطع  عىل  اقدموا 
الخدمات  تردي  عىل  احتجاجا  العزيزية،  قضاء 

واسترشاء الفساد”.

رفض الحظر
من  العرشات  تظاهر  بغداد،  العاصمة  ويف 
بإلغاء  للمطالبة  الكاظمية،  مدينة  يف  املواطنني 
للحد  البالد،  يف  املفروض  الجزيئ  التجوال  حظر 
“طريق  مراسل  وقال  كورونا.  فريوس  تفيش  من 
بينهم  من  االهايل  من  “العرشات  ان  الشعب”، 
بإلغاء  الحكومة  طالبوا  والكسبة  الجوالني  الباعة 
ملساعدة  ملموس  بديل  تقديم  او  التجوال  حظر 
الفقراء والكادحني، ومتكينهم من تجاوز االزمة”.

تظاهرة للمزارعين
اىل ذلك، نظم عدد من املزارعني يف ناحية السالم 

داعني  احتجاجية،   وقفة  ميسان،  محافظة  غرب 
اىل رصف مستحقاتهم املالية.

الشعب”،  لـ”طريق  بجاي  حميد  املتظاهر  وقال 
التعويضات  مببالغ  للمطالبة  تأيت  “الوقفة  ان 
السابقة جراء موجة  الحكومة  اقرتها  التي  املالية 
“استمرارهم  مؤكدا   ،”2018 عام  يف  الفيضانات 

باالحتجاج لحني رصف مستحقاتهم املالية”.
التابع  النجمي  قضاء  سكان  من  عدد  وتظاهر 
ملحافظة املثنى، امام مبنى قائم مقامية القضاء، 
االسالة  مياه  شح  ملشكلة  حل  بإيجاد  للمطالبة 
بإنشاء  املحلية  الحكومة  مناشدين  منطقتهم،  يف 

محطات ضخ للمياه يف قراهم.

اعتداء في كركوك
ويف محافظة كركوك، اغلق املتدربني يف رشكة نفط 
الشامل ابواب الرشكة احتجاجا عىل املامطلة التي 
متارسها الرشكة من اجل عدم تحويلهم اىل عقود 

وزارية.
مقاطع  االجتامعي  التواصل  مواقع  وتناقلت 
فيديوية لعدد من القوات االمنية وهم يقومون 
اجل  من  بالرضب  املتدربني  عىل  باالعتداء 

تفريقهم.
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ـ طريق الشعب بغدادـ 

أدرج املحتجون قرار استقالة 
محافظ ذي قار، ضمن خانة 
انتصارات الحراك عىل طريق 

التغيري الشامل، حيث دشن عدد 
من املحافظات، تظاهرات شعبية 
غاضبة تطالب بإقالة الحكومات 

املحلية فيها.
فيام تواصلت الوقفات 

االحتجاجية املطالبة بالخدمات 
وفرص العمل وتحسني الواقع 

املعييش يف مناطق متفرقة من 
البالد.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
العراقية والشقيقة  دانت مجموعة من املنظامت 
مدينة  يف  املتظاهرين  قتل  جرائم  بريطانيا،  يف 
استمرار  مسؤولية  الحكومة  محملة  النارصية، 

السلميني. املتظاهرين  عمليات استهداف 

اخبار مخيفة 
تلقت  مشرتك،  بيان  يف  املنظامت  وقالت 
»االخبار  ان  منه،  نسخة  الشعب«،  »طريق 
الجرائم  خاصة  مخيفة،  العراق  من  القادمة 
بحق  االخرية  األيام  يف  اُرتكبت  التي 
مبينا  النارصية«،  يف  السلميني  املتظاهرين 
االجرامية  لألعامل  امتداد  االعامل  »هذه  ان 
انتفاضة  غداة  البطلة  املدينة  شهدتها  التي 
وسفك  القمع  »مسلسل  ان  مبينا  ترشين«، 
دماء الشباب العزل بالرصاص الحي اسفر عن 
واصابة  األقل  عىل  متظاهرين   10 استشهاد 

اكرث من 260 آخرين«.

غضب من موقف الحكومة
»غضبها  عن  بيانها  يف  املنظامت  وعربت 
الحراك  مع  وتعامله  الحكومي  املوقف  من 
وعىل  زخمه،  استعاد  الذي  الجامهريي 
تأييدا  خرجت  التي  الشعبية  االحتجاجات 
للمحتجني يف ساحة الحبويب الصامدة، وتضامناً 

مع مطالبهم املرشوعة«.
حلول  مع  الحراك  »تصاعد  البيان  والحظ 
االحتجاجات  حركة  النطالق  العارشة  الذكرى 
الشعبية يف 25 شباط 2011 من اجل التغيري، 
والطائفية  املحاصصة  نظام  من  للخالص 
املدين  العراق  وبناء  والفساد  السياسية 
االجتامعية«،  العدالة  وتحقيق  الدميقراطي 
عىل  القابضني  »افزع  ذلك  ان  اىل  مشريا 
ارهاب  عىل  العمل  اىل  ودعاهم  البالد  مصائر 
سلسلة  طريق  عن  وجمهورها  االنتفاضة 
االغتياالت واالختطافات التي طالت ناشطات 

الحركة االحتجاجية«.  ونشطاء 

اوضاع مأساوية
واألزمة  املأساوية  بالدنا  »اوضاع  ان  البيان،  واضح 
املتعمقة سياسيا واقتصاديا وماليا وصحيا وتداعياتها 
الوخيمة تلقي بظاللها الثقيلة عىل حياة املواطنني، 
االوضاع  »هذه  ان  مؤكدا  معاناتهم«،  من  وتزيد 
قوى  ظلت  طاملا  التدهور،  من  للمزيد  مرشحة 
الفساد واملافيات واملحاصصة متحكمة يف السلطة، 
االمر الذي يدفع باملزيد من املواطنني اىل الدفاع عن 
حقهم يف الحياة والعيش الكريم عرب مختلف اشكال 

االحتجاج السلمي، الذي ضمنه لهم الدستور«.

ايقاف العنف
وناشدت املنظامت املوقعة عىل البيان »كل القوى 
عن  املدافعة  الدولية  واملنظامت  العامل  يف  الخرية 
حقوق االنسان، أن ترفع اصواتها عالياً إلدانة هذه 
الجرائم البشعة«، مطالبة يف الوقت نفسه بـ«الوقف 
السلميني  املتظاهرين  بحق  املذابح  لهذه  الفوري 
والشباب العزل، وتأييد حق شعبنا وماليينه املحتجة 

يف اقامة نظام العدالة والحرية، ودحر قوى االرهاب 
والسالح املنفلت والطائفية«.

الحكومة تتحّمل المسؤولية
وحملت املنظامت، بحسب البيان، »الحكومة العراقية 
للمتظاهرين  الدموي  القمع  استمرار  املسؤولية عن 
وترهيب  والتعذيب  واالختطاف  القتل  وعمليات 
الناشطني املدنيني«، مشددا عىل »وقف القمع وكشف 
اىل  وتقدميهم  وراءهم،  يقف  ومن  القتلة،  هوية 
القضاء لينالوا القصاص العادل، واطالق رساح جميع 

املعتقلني، واالستجابة ملطالب املتظاهرين العادلة«. 
ــــــــــــــــــــــــ

املوقعون:
• منظمة الحزب الشيوعي العراقي *منظمة الحزب 
الشيوعي السوداين *رابطة املرأة العراقية *تنسيقية 
العراقيني  االكادمييني  رابطة   * الدميقراطي  التيار 
االنصار  *رابطة  االحرار  الفيليني  الكورد  *منظمة 

)البيشمركة( *املقهى العراقي 

احزاب ومنظمات في بريطانيا تستنكر قتل المتظاهرين
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منهج فاشل في إدارة الدولة

حمالت انتخابية مبكرة .. مناطق منسية تطأها اقدام المسؤولين

استغالل ودعاية مبكرة
ورصدت “طريق الشعب”، قيام عدد من أعضاء مجلس 
النواب الحاليني والسابقني ومسؤولني تنفيذيني بزيارات 
مكوكية، لعدد من املناطق يف بغداد واملحافظات، وهذه 
الزيارات التي جاء غرضها املعلن متابعة الواقع الخدمي 
يف هذا املناطق، ولكن الغرض الحقيقي منها هو الرتويج 
يف  ترشيحها  املؤمل  من  التي  الشخصيات  من  لعدد 

االنتخابات املقبلة.
بالعمل  النواب  مجلس  أعضاء  من  عدد  يواصل  فيام 
ألعامل  صورية  زيارات  خالل  من  اختصاصتهم  خارج 
وأمانة  البلدية  مديريات  عليه  ترشف  الذي  التبليط 
الدوائر  آليات  استغالل  إىل  منهم،  بغداد، وذهب عدد 
التي  السبيس  مبادة  الشوارع  فرش  لغرض  الحكومية 

يؤكد املواطنون أنها مغشوشة ايضا!

مكاسب انتخابية
املتنفذة يف  القوى  تحركات  أن  مراقبون ونشطاء  ويرى 
مهامهم  أداء  يف  للفشل  نتيجة  هو  الحيوي  امللف  هذا 
ومحاولة منهم الستغالل موارد الدولة من أجل الرتويج 

االنتخايب.
الشعب”،  لـ”طريق  جواد،  سجاد  املدين  الناشط  وقال 
عىل  الحصول  أجل  من  الخدمات  ملف  “استغالل  إن 
املسيطرة  القوى  عىل  جديدا  ليس  االنتخابية  املكاسب 

موعد  أي  اقرتاب  مع  تنشط  وتراها  الدولة  عىل 
سلوك  يف  شخصياتها  استعراض  خالل  من  لالنتخابات 
أن  إىل  مشريا،  الدميقراطية”،  لألعراف  ومناف  مبتذل 
“القوى الحاكمة دأبت عىل انتهاج هذا السلوك للهروب 
يف  “املواطنني  أن  وأضاف،  مهامها”.  أداء  يف  فشلها  من 
السلوك منذ  اعتادوا هذا  الحسينية شامل بغداد  قضاء 
بعض  تظهر  االنتخابات  موعد  اقرتاب  ومع  سنوات، 
الشخصيات سواء يف مجلس املحافظة أو مجلس النواب 
والتقاط  فيديو  مقاطع  وتصوير  عضالتهم  الستعراض 
ما هو طور  أو  املتلكئة  املشاريع  أمام  الصور  عدد من 
اإلنجاز من أجل تجيري هذه القضايا ملصالحهم الشخصية 

والحزبية الضيقة”.
طريقة  الصالحيات يف  وتداخل  “الفوىض  جواد،  وانتقد 
إدارة الدولة، حيث نشهد تدخال من أعضاء يف مناصب 
ترشيعية يف أعامل الدوائر الحكومية”، مؤكدا أن “هذا 
تحقيق  لغرض  املتنفذة  الكتل  بني  رصاع  هو  التداخل 
أو  املواطنني  أجل مصلحة  وليس من  انتخابية  مكاسب 

الرقابة التي هي من صلب عملهم”.

زيارات غائبة منذ سنوات
من جانبه، أكد الناشط املدين أحمد عاشور، أن شوارع 
بغداد  التابع ملحافظة  الزوراء  املعامل يف قضاء  منطقة 
تشهد ازدهارا ملحوظا يف مادة السبيس املغشوشة أصال.

إن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  قاسم،  وقال 
القضاء  زيارة  لهم  يسبق  مل  التنفيذيني  “املسؤولني 
طيلة السنوات الثالث املاضية، ولكن مع إعالن موعد 
االنتخابات بدأت الزيارات للمنطقة يف محاولة لتقديم 
من  صورهم  تجميل  طريق  عن  لالنتخابات  مرشحني 
أن  مشريا،  الخدمية”،  املشاريع  ملفات  متابعة  خالل 
السبيس  مادة  يف  ازدهارا  شهدت  القضاء  “شوارع 

مبادة  اكسائها  عن  والفاشلني  الفاسدين  عجز  بسبب 
اإلسفلت”.

إعادة  تحاول  املتنفذة  السياسية  “الكتل  أن  وأضاف 
املكشوفة  االساليب  اتباع هذه  إنتاج نفسها من خالل 
العام  املال  عىل  “الحفاظ  إىل  داعيا  املواطنني”،  لدى 
وحامية املواطنني من عمليات اإلستغفال التي متارسها 

األحزاب املتنفذة”.

ضغوط من المتنفذين
من جهته، كشف أحد مدراء البلدية يف العاصمة بغداد 
نافذة يف  عن تعرضه لضغوط كبرية من قبل شخصيات 
آليات مديريته  استغالل  السياسية من أجل  الكتل  أحد 
ألغراض شخصية ودعائية.  وقال املدير الذي رفض كشف 
مجلس  أعضاء  “أحد  إن  الشعب”،  لـ”طريق  هويته، 
النواب مارس ضغوطا كبرية عىل مديرية البلدية من أجل 
وعند  االنتخايب  الرتويج  البلدية ألغراض  آليات  استغالل 
منصبي”،  من  بإعفايئ  علني  بشكل  هدد  لذلك  رفضنا 
املنصب  إعفايئ من  مؤكدا أن “هذا ما حصل حيث تم 

تلبية لرغبة هذا النائب”.

منهج  فاشل
انتهاج  كريم،  محسن  القانون  استاذ  علل  املقابل،  يف 
يف  الفشل  إىل  السلوك،  هذا  املتنفذة  السياسية  الكتل 
ادارة الدولة ما دعاها إىل سلوك طريق استغالل معاناة 
حديث  يف  كريم،  وقال  ضيقة.  فئوية  ملصالح  املواطنني 
لـ”طريق الشعب”، إن “الكتل السياسية املسيطرة عىل 
منظومة الحكم منذ التغيري فشلت فشال ذريع يف ادارة 
الدولة وهذا ما نالحظه من خالل الفوىض التي تشهدها 
املؤسسات الترشيعية والتنفيذية وعدم معرفة الواجبات 
والصالحيات املناطة يف كل مؤسسة ما ساهم بشكل مبارش 
يف تفيش الفساد واملحسوبية وتجيري موارد الدولة ملصالح 

كتل سياسية تسيطر عىل هذه املفاصل الحيوية”.
بناء دولة  له  املعيب ال ميكن  السلوك  واضاف أن “هذا 
حقيقية قادرة عىل تقديم الخدمات ومستلزمات الحياة 
الكرمية”، مبينا أن “الخدمات هي من صلب عمل الدوائر 
لها من  املواطنني  املعيب استغالل حاجة  الخدمية ومن 

أجل تحقيق مصالح ذاتية”.
سلوك  مراقبة  إىل  االنتخابات،  “مفوضية  كريم،  ودعا 
املسؤولني يف املؤسسات التنفيذية والترشيعية ومحاسبة 
من يحاول استغالل موارد الدولة ملصالح كتلته أو حزبه”، 
مشددا عىل “رضورة تطبيق القوانني النافذة بحق مرتكبي 

هذه االفعال”.

ـ طريق الشعب بغدادـ 

اعتاد العراقيون مع اقرتاب موعد االنتخابات متابعة جوالت مكوكية يقوم بها 
املسؤولون سواء يف السلطة التنفيذية أو الترشيعية عىل عدد من املشاريع من 

أجل استغاللها يف امللف االنتخايب، خاصة أن قانون انتخابات مجلس النواب زاد من 
حظوظ املسؤولني الذين ينتهجون هذا السلوك. ويشري عدد من النشطاء واملتابعني 

للشأن املحيل بوجود استغالل آلليات الدولة وتسخري ملواردها يف خدمة بعض 
األحزاب املتنفذة، يف محاولة منها إلعادة إنتاج نفسها من جديد.

عماد جاسم *

البابا  الستقبال  متهيدا  كرنفالية،  أجواًء  العراق  يعيش 
صفحات  آخر  طّي  تحاول  التي  بالدنا  اىل  فرنسيس 
التناحر الطائفي او الديني، يف ظل توجهات مجتمعية 
حقيقية، الستثامر الزيارة لتكون دافعا مضافا لخطوات 
التعايش،  قيم  ترسيخ  يف  واملدنية  الثقافية  مؤسساتنا 
هذا  تفعيل  عىل  الثقافة  لوزارة  الجاد  العمل  بعد 
بالتنوع  معني  قسم  بتأسيس  واملعريف  االنساين  الحقل 

العالقات  تجسري  آليات  تتبنى  مستقبلية  خطط  ضمن 
بالتنوع  املعنية  البحثية،  املدنية واملراكز  مع املنظامت 
عىل  اخذت  حيث  وعامليا؛  وعربيا  عراقيا  والتعايش 
العمل  بواقع  النهوض  اسرتاتيجيات  رسم  عاتقها 
املؤسسايت الذي يركز عىل البحوث واملشاريع التي متنح 
والعرقي،  الديني  التنوع  وجاملية  خصوصية  العراق 
التعصب  اشكال  لكل  رافضا  مجتمعيا  بعدا  يضفي  مبا 

والتطرف. 
توجهات حثيثة  مع  متزامنة  االعظم  الحرب  زيارة  وتأيت 

لالرتقاء بعمل املؤسسات البحثية والثقافية والسياحية، 
الراعية لتوجهات الدولة العراقية، يف فتح أفق التعاون 
الدولية،  القنوات  ومختلف  والسفارات  الجامعات  مع 
الثقافة  وزارة  رؤية  انجاح  آليات  تفعيل  تدعم  التي 
يجعلها  مبا  الزيارة،  هذه  لتوثيق  تتجه  التي  العراقية، 
مشرتك،  وحكومي  جامهريي  لفعل  انطالق  خطوة 
يضع العراق ضمن الدول املستثمرة يف مجال السياحة 
الدينية، يف ظل عمل دؤوب من هيئة السياحة وهيئة 
االثرية  واالديرة  الكنائس  اعامر  إلعادة  والرتاث،  االثار 
مع عقد اجتامعات والتمهيد لتوقيع بروتكوالت عمل 
االثرية والحضارية  املواقع  مع منظامت دولية، لرتميم 
التي تعد مصدرا مهام ومضافا إليرادات البلد الذي مير 
بظروف اقتصادية صعبة، تتطلب توجها حثيثا لتعظيم 
املوارد باستثامر السياحة الدينية والثقافية، التي مرت 
التجاهل،  لسنوات بيشء من االهامل، ولنقْل نوع من 
نتيجة ملا حصل من انفالت امني او فوىض او احرتاب 

فرصة  والسياحية  الثقافية  املؤسسات  مينح  مل  طائفي، 
االهتامم واالعامر.

وبعد ان كان االعتامد االول للدولة عىل مبيعات النفط 
ازاء  اليوم  أنفسنا  نجد  خزيناتها،  لتمويل  ومنتجاته 
مسؤولية وطنية واخالقية، تتطلب من الجميع استنفار 
الطاقات املنتجة والعمل عىل حملة وطنية كربى، تساهم 
فيها الرشكات االستثامرية والصناعية املحلية ومنظامت 
االختصاصات،  مختلف  من  والوزارات  املدين  املجتمع 
لتفعيل السياحة الدينية مع التأكيد عىل آليات التثقيف 
املجتمعي والرتبوي لرتسيخ قيم التعايش الذي ال بّد له 
ان يخرج من نطاق الشعارات والترصيحات الشفاهية 
االقليات  ابناء  إلشعار  والواقعي،  املوضوعي  للعمل 
انهم ابناء بلد من الدرجة االوىل. وال ميكن التغافل عن 
دورهم الفاعل يف بناء وطنهم مع اخوانهم من رشكائهم 

يف االرض واملصري واملايض واملستقبل. 
وال بّد ان يعّضد ذلك بإنتاج ترشيعات داعمة متنح ابناء 

االقليات حرية مامرسة الطقوس ومتنحهم فرصة املشاركة 
يف  مكوناتهم  ومتثيل  القيادية،  املناصب  يف  الحقيقية 
من  متكينهم  تضمن  اخرى  آليات  مع  الدولة  مفاصل 
تحقيق ذواتهم يف بلدهم الذي يعاين نزيف هجرة ابناء 
التنوع  الديانات غري املسلمة، من بلد يعد احد بلدان 
الزاخر، والذي ال بد له ان يكون ملمحاً من مالمح القوة 
والرفعة وركيزة من ركائز االمان املجتمعي الذي تسعى 
أول  من  يجعل  ما  وهذا  البابا،  قداسة  زيارة  لتحقيقه 
تصاعد  الرشق، يف ظل  رعاية مسيحيي  زيارته  اهداف 
وتحمل  بلدانهم،  يف  له  يتعرضون  الذي  العنف  وترية 
ايضا رسالة تضامن انسانية لتوجهات املجتمع العراقي 
الذي يؤكد عىل هويته العراقية الجامعة وهي الضامن 
االقتصادي  النجاح  سيؤمن  الذي  االستقرار  تحقيق  يف 

والرخاء املجتمعي. 
ـــــــــــــــــــــــــ

* وكيل وزارة الثقافة

البابا في رحاب العراق..

حرمان من الحقوق الوظيفية في دوائر الصحة

عّمال األجور اليومية.. مخاطر كبيرة مقابل رواتب ضئيلة 
ـ طريق الشعب بغدادـ 

أو  يومية  أجور  بصفة  العاملني  من  كبري  عدد  يواجه 
عقود يف دوائر وزارة الصحة انتهاكات كبرية يتعرضون 
لها وبالخصوص منهم من يعمل يف خدمات التنظيف. 
بسبب  اليومي  عملهم  ترافق  التي  الخطورة  فرغم 
يحرم  الثانية،  املوجة  ودخول  كورونا  وباء  تحديات 
فيام  العطل  أو  باإلجازات  التمتع  من  منهم  الكثري 
 315 بقرار  شمولهم  رغم  جدا  ضئيلة  رواتبهم  تبقى 
املعقول.  الحد  إىل  يرفعها  أن  يفرتض  الذي  الحكومي 
ومقابل ذلك يقتطع راتب من يتعرض إىل اإلصابة أثناء 
وتحرم  الخدمة  من  منهم  يتوىف  من  ويفصل  العمل، 
عائلته من الحقوق القانونية بحسب ما يؤكده عاملون 

يف هذا املجال.

حقوق مسلوبة
ويقول املوظف بصفة عقد يف دائرة صحة بابل، أحمد 
الالمي، إن املادة 315 التي أصدرها مجلس الوزراء يف 
عقود،  إىل  يومية  أجور  صفة  من  حولتنا  سابق،  وقت 

لكن مستحقاتنا بقيت كام هي ومل ترتفع مطلقا.
الشعب«،  لـ«طريق  حديثه  خالل  الالمي  ويوضح 
حقوقها،  الكبرية  الرشيحة  لهذه  يكفل  »القانون  إن 
ولكن عىل أرض الواقع االنتهاكات مستمرة. وأما نحن 

لدينا  حقوق  فال  التنظيف  خدمات  مجال  يف  العاملني 
مطلقا، ونعمل طوال أيام السنة وحتى يف أيام الجمعة 
والسبت، وال نعطى أي إجازة أو عطلة أو حتى اسرتاحة 
مواطن،  أي  فيها  يقتنع  ال  جدا  ضئيلة  أجورنا  أن  مع 
ولذلك نطالب بالتعريف عن هذه املعاناة املريرة التي 
نتذوقها يوميا«، مضيفا »حتى الذي يتعرض إىل إصابة 
خالل العمل، وبضمنها اإلصابات بفريوس كورونا وهو 
إىل  يحال  بل  أجره  يعطى  ال  بخطورته،  يحيطنا  الذي 

إجازة ملدة 14 يوم بدون راتب«.
ويؤكد املتحدث أن »األجور التي تعطى لنا شهريا تبلغ 
 30 ملدة  مستمر  عمل  مقابل  فقط  دينار  ألف   240
الحصول  املوظف  أراد  وبحال  إجازة.  أي  وبدون  يوما 
عىل إجازة يوم الجمعة فسيكون راتبه 208 االف فقط 
أو   8000 أما  الحالتني  يف  اليومي  الراتب  يكون  وبهذا 
6000 دينار علام أن أجور النقل والطعام عىل حسابنا 

الخاص«.

موازنة غائبة وأمنيات باإلنصاف
بصفة  منظفا  يعمل  آخر  موظف  يتحدث  جانبه،  من 
تعطيل  أسباب  عن  البرصة  صحة  دائرة  يف  يومي  أجر 

رصف املستحقات القانونية لهذه الرشيحة.
يف  العامني  »املدراء  أن  إىل  الله  عبد  حسني  ويلفت 

مختلف مديريات الصحة يؤكدون بأن حقوقنا ستبقى 
القانون  وفق  أنها  رغم  اليومية  األجور  وضع  عىل 
اىل  يعود  والسبب  الوزارية،  العقود  ضمن  أصبحت 
مبينا  كاملة«،  مستحقاتنا  ورصف  املوازنة  إقرار  عدم 
وتتقاىض  عقود  بصفة  اآلن  تعمل  الرشيحة  »هذه  أن 

رواتب األجور اليومية مع األسف الشديد«.
»طريق  به  خص  حديث  خالل  الله  عبد  ويشدد 
العاملني يف هذا املجال  الشعب«، عىل أن »الكثري من 
الجميع  يحملون شهادات جامعية، وباملحصلة يتعرض 
من  راتب  باقتطاع  تتمثل  والتي  االنتهاكات  نفس  إىل 
ميرض أو فصل من يتوىف أثناء الخدمة وحتى إن كانت 
أكرث  يف  حصل  ما  وهذا  كورونا  فريوس  بسبب  الوفاة 
العاملني  من  العديد  »إصابة  إىل  منوها  مكان«،  من 
مأساوي  بشكل  حقوقهم  من  وحرمانهم  الخدمة  أثناء 
رغم أنهم يعملون وسط بيئة خطرية، علام أن أصحاب 

الشهادات ال تحتسب لهم اي مخصصات«.
ويطالب عبد الله بـ«ضامن حقوق العاملني وإعطائهم 
اثناء  وحاميتهم  موظف،  بأي  أسوة  واإلجازات  العطل 
يجري  كام  فصلهم  ال  العمل  خالل  املرض  أو  اإلصابة 
توفري  عن  فضال  ايضا،  املتوفني  مع  جرى  وكام  حاليا 
مستلزمات التعقيم واألدوات الالزمة لحامية أرواحهم 

وهي غائبة بالكامل«.

غضب واسع
العقود  وعامل  ملوظفي  يشفع  مل  آخر،  جانب  ومن 
يقدمونه  ما  قار  ذي  صحة  دائرة  يف  اليومية  واألجور 
واملصابني  الخطري  كورونا  مبرض  للمصابني  خدمات  من 
باألمراض األخرى. حيث بقيت أجورهم ايضا ضئيلة رغم 
املجازفة بأرواحهم ورغم صدور القرار 315 الذي ينص 

عىل تحويلهم اىل عقود وزارية وتعديل رواتبهم.
بصفة  تنظيف  خدمة  )موظف  ضمد  محمد  ويقول 
املوظفني جميعهم  إن  الشعب«،  لـ«طريق  يومي(  اجر 
وأنهم  خصوصا  ورواتبهم  أوضاعهم  بتحسني  يطالبون 
يقدمون خدمات مهمة يف ظل جائحة خطرية. ويبنّي أن 
»العاملني قاموا بإرضاب سابق أمام دائرة صحة ذي قار 
أجورهم«،  وتدين  معاناتهم  حجم  حول  رسالة  إليصال 
دائرة صحة  يف  يومية  بأجور  العاملني  عدد   « أن  مبينا 
ذي قار يقدر بألفي عامل وموظف وجميعهم يعملون 
بأجر يومي ويتقاىض كل منهم 120 ألف دينار شهرياً«.
األجور  وموظفي  عامل  من  »الكثري  أن  ضمد  ويوضح 
الصحية  املؤسسات  يف  أعوام  مثانية  منذ  يعملون 
عامل  وأقل  أعوام   10 إىل  تصل خدمته  منهم  والبعض 
»إنهم  مبيناً  سنوات«،  أربع  عن  خدمته  تقل  ال  منهم 
يعملون يف ظروف عمل تجعلهم عىل متاس مع مخاطر 
منهم  الكثري  يعمل  حيث  كورونا  وباء  والسيام  املرض 

كموظفني وعامل خدمة ضمن ردهات الطوارئ ومحاجر 
بتنظيف  ويقومون  للمرىض  ويقدمون خدماتهم  العزل 
الردهات واملحاجر الصحية. حيث إن كل هذه املخاطر 
التي يتحملها عامل األجور هي مقابل أجور متدنية جداً 
كونهم غري مشمولني مبخصصات الخطورة واملخصصات 
األخرى«، مردفا »سبق وأن صدر قرار يحمل الرقم 315 
عقود  إىل  يومية  أجور  وموظفي  عامل  من  بتحويلهم 
وزارية لكن لآلن مل يجِر تحويلهم وال تعديل رواتبهم«.

أجور  من عامل  تحويلنا  »قرار  أن  إىل  املتحدث  ويشري 
األدىن  الحد  ترفع  فقرات  يتضمن  وزارية  عقود  اىل 
للرواتب من 120 ألف اىل 350 ألف دينار وإن أسباب 
إطالق  وعدم  املوازنة  إقرار  لتأخر  تعود  تطبيقه  تأخر 
التخصيص املايل من وزارة املالية بحسب ما تقول دائرة 
يف  الصحة  دوائر  من  »العديد  أن  إىل  منوهاً  الصحة«، 
يقل عن 350  ال  راتباً  األخرى ترصف حالياً  املحافظات 
ألف دينار لعامل األجور ونحن نطالب بتعديل رواتبنا 

وفق ذلك ولحني إقرار املوازنة«.
وشّدد عىل رضورة »التعجيل بتطبيق القرار 315 وتعديل 
مخصصات  ورصف  األجور  وموظفي  عامل  رواتب 
الخطورة واحتساب الشهادة الدراسية وسنوات الخدمة 
السابقة وكل الحقوق األخرى التي يحصل عليها املوظف 

يف املؤسسات الصحية«.



8 آالف حالة 
يف  قال  العزاوي،  أنس  االنسان،  حقوق  مفوضية  عضو 
العراق”  يف  “يحدث  األسبوعي  للربنامج  سابق  حديٍث 
العراقي  الشيوعي  الحزب  صفحة  عىل  يبث  الذي 
ارقام  بتسجيل  تهتم  عدة  “جهات  إن  بوك،  فيس  يف 
املغيبني، بينام ال توجد قاعدة بيانات موحدة يف العراق 

لجمع االحصائيات املعنية بهذا امللف”. 
وذكر أن “هناك من يتحدث عن احصائيات تزيد عن 15 
الف مغيب، يف حني ان مجالس املحافظات والحكومات 
املحلية قدمت قوائم تقول ان عدادهم يزيد عن 5 آالف 

مغيب”. 
وتابع قائال: “املفوضية سجلت 8 آالف ادعاء باالختطاف 
ايلول  لغاية   2017 عام  منذ  املخطوفني  ذوي  قبل  من 

2020، وكانت أسباب االختطاف مختلفة”. 
ارقامها بخصوص  انها بصدد تحديث  وأكدت املفوضية 
“طريق  مراسل  مع  هاتفي  اتصال  بحسب  امللف  هذا 

الشعب”

علي جاسم
وتحدث والد املحامي املخطوف، عيل جاسب لـ”طريق 
الشعب”، عن اختطاف ابنه قائالً: “يف الثامن من ترشين 
االول 2019 جاء اتصال اىل ولدي عيل، وادعى املتصل 

املتصل  معه  واتفق  قانونية،  استشارة  إىل  بحاجة  بأنه 
عىل موعد للحديث عن املوضوع”.  وقال انه “بحسب 
اخر تصوير لكامريات املراقبة املوجودة يف الشارع، ظهر 
عيل يلتقي بامرأة قامت باستدراجه، ثم وجهت إشارة 
اىل  واقتادوه  باختطافه،  قاموا  مسلحني  فيها  سيارة  اىل 

مكان مجهول يف محافظة ميسان”. 
وزاد “توجهنا نحو القضاء. وبعد محاوالت أكد القضاء 
ورد  الذي  االتصال  ان  سيل(  )أسيا  شبكة  خالل  من 
لعيل كان من رشيحة غري مسجلة لدى الشبكة”، مردفا 
“توصلنا يف ما بعد اىل أن الرشيحة كانت تستعمل من 

قبل إحدى الفصائل املسلحة يف ميسان”، حسب قوله.

إحصائية: 168 انتهاكا في اقل من سنة
تقريراً  االنسان،مؤخراً،  لحقوق  النامء  مركز  وأصدر 
االنسان  حقوق  مدافعو  له  تعرض  ما  حول  إحصائياً، 
ونشطاء املجتمع املدين يف العراق اثناء االحتجاجات من 
والثالثني  الحادي  لغاية   2019 االول  ترشين  من  االول 
االنتهاكات  حاالت  مجموع  ان  أكد   ،  2020 اب  من 

وصلت اىل 168 حالة”. 
اختطافا، و  اغتياال، و 36  تقريره: 39  املركز يف  وسّجل 
 31 و  تعسفيا،  اعتقاال   35 و  قرسي،  اختفاء  حاالت   7

محاولة اغتيال، و 20 حالة مضايقة وترويع.

مدنيني،  نشطاء  سوى  تطل  مل  الحاالت  هذه  وجميع 
ومدافعني عن حقوق االنسان. 

  
توقعات بتصفيتهم !

لـ”طريق  سامل  سجاد  القانوين  املختص  قال  جانبه،  من 
الشعب”، انه “ال توجد جهة من حقها ان تعتقل شخصا 

او تخفيه قرساً، من دون أوامر قضائية”.
وأضاف أن “انتفاضة ترشين، وااليام التي تلتها، شهدت 
نشطاء  طالت  التي  القرسي  التغييب  لعمليات  نشاطاً 
االحتجاجات والشباب املشاركني فيها”، التي قامت بها 

جهات مجهولة.
ألشهر  تغييبهم  طال  الذين  “الشبان  بأن  سامل،  وتوقع 

طويلة متت تصفيتهم”. 

املعنية  الدولية  املنظامت  “تظهر  ان  اىل رضورة  وأشار 
بحقوق االنسان جهودا اكرب، من اجل الكشف عن مصري 
الشباب املغيبني”، مبيناً أن العراق هو “عضو باالتفاقية 
الدولية ملكافحة التغييب القرسي”، وعىل الحكومة ان 

تفي بالتزامات العراق بهذه االتفاقية”. 
 

تشريع االنتهاكات؟ 
املعلم،  عيل  البرصة،  محافظة  يف  املدين،  الناشط  وقال 
ـ  املتنفذة  السياسية  “القوى  إن  الشعب”،  لـ”طريق 
ومعظمها مرتبط بأجندات خارجيةـ  تعتقد ان الناشطني 

املوجودين يطمحون ألخذ املناصب التنفيذية”.
كامالً”  منهاجاً  “وضعت  السياسية  القوى  أن  وأضاف 
سمعتهم  تشوية  عىل  وعملوا  املتظاهرين،  ملهاجمة 

“لترشيع االنتهاكات” التي يقومون بها يف وقت الحق. 
جديدة  “مبفاهيم  جاء  االحتجاجي  الحراك  ان  وأوضح 
عىل  املجتمع  واجربت  السياسية”،  القوى  منهاج  خارج 
تريده  ما  عكس  وهذا  والحريات،  بالحقوق  املطالبة 

السلطة، لكنهم يجدونه يشكل “خطراً عليهم”.
الفاسدة تسعى  السياسية  “القوى  أن  اىل  املعلم  وأشار 
ان  حني  يف  العراق،  داخل  اخرى  دول  مصالح  لرعاية 
ان تعزز  االحتجاجات رفعت شعارات وطنية وحاولت 
الهوية الوطنية. وهذا عكس ما تطمح اليه بعض البلدان 

املجاورة”.
هذا ويستمر تغييب العرشات من الناشطني من بينهم 
عيل  الحلو،  فرج  املنصوري،  واعي  الشحامين،  جالل 

جاسب، مازن لطيف، توفيق التميمي، وغريهم الكثري.

بداية القصة
الشعب”،  لـ”طريق  آوچي،  محمد  الطالب  ويروي 
قصته بالقول: إن “املوضوع بدأ عند نرشي ملنشور عىل 
مع  األطباء  بعض  تعامل  ينتقد  فيسبوك  يف  صفحتي 
املرىض وانعكاسات هذا األمر عىل األطباء أنفسهم كون 
الناس  ويدفع  املجتمعي  النفري  إىل  تؤدي  االفعال  هذه 
ضد  والعنف  الشعبي  والعالج  املشعوذين  إىل  لالتجاه 
التعليقات  بعض  “ورود  إىل  مشريا  املقيمني”،  األطباء 
بالتهديد  يتوعدوين  أطباء من خارج جامعتي  قبل  من 
جاء  الكلية  من  استفساري  وعند  الكلية،  من  بالفصل 

الجواب برتكهم وعدم االهتامم لكالمهم”.
للمرحلة  النهائية  االمتحانات  “أديت  آوچي،  ويضيف 
نتيجتي  بحجب  تفاجأت  النتائج  ظهور  وعند  الثانية 

بدورها  طلبت  التي  الكلية  عامدة  مبراجعة  ومطالبتي 
حضور ويل أمري، األمر الذي رفضته وابلغتهم أين انسان 
شد  “بعد  أنه  مبينا  ترصفايت”،  مسؤولية  واتحمل  بالغ 
ضدي  شكوى  بوجود  العامدة  قبل  من  ابلغت  وجذب 
مقدمة من قبل أطباء من خارج الكلية بسبب املنشور 
عىل  العامدة  قبل  من  إرصار  وسط  فيسبوك،  عىل 
حجب الدرجة وعدم إعطايئ إياها رغم تدخالت بعض 

األساتذة”.

اجراءات تعسفية
ويبنّي الطالب، أن هذه االجراءات دفعته لنرش منشور 
دميقراطي  زمن  يعيش يف  “العراق  إن  فيه:  كتبت  آخر 
يضمن حرية التعبري، وأن زمن البعث قد وىل وال ميكن 

ضد  العراقيني  تضحيات  بفضل  األفواه  تكميم  ألحد 
إىل  استدعايئ  ليتم  الحرية،  نيل  أجل  من  الدكتاتورية 
لجنة تحقيقية عىل خلفية هذا املنشور، وكانت اللجنة 
مشحونة جدا واستخدم اعضاؤها أسلوبا غري الئق فضال 
عن محاوالت اإلمالء عيل وتقوييل مامل أقله، ورغم هذا 
برصاحة  رأيي  عن  وعربت  أمامهم  أتراجع  مل  األسلوب 
مني  طلبت  الكلية  “عامدة  أن  مضيفا  خوف”،  ودون 
الحضور إىل استعالمات الكلية لغرض استالم قرار اللجنة 
وإحالتي  كامل  عام  ملدة  فصيل  قررت  أنها  تبني  الذي 
أن  أجل  من  مؤهاليت  لبيان  ونفسية  طبية  لجنة  إىل 
أثناء  العدواين  سلويك  بسبب  املستقبل  يف  طبيبا  أصبح 
اإلفادة عىل حد وصف القرار، رغم كوين األهدأ يف لجنة 

االنضباط وأرشت إىل ذلك يف محرض االسئلة”.
ونجاحي  للنتيجة  استالمي  “رغم  أنه  إىل  آوچي  ويشري 
الكلية  قررت  الثالثة  املرحلة  إىل  الثانية  املرحلة  من 
للمواد  وإعاديت  الثانية  املرحلة  عىل  القرار  رسيان 
السنة الدراسية التي سبق وأن نجحت فيها، ما دفعني 
الجامعة،  يف  املفتشية  مكتب  لدى  شكوى  تقديم  إىل 
يف  العام  املفتش  تدخل  قبول  بعدم  العامدة  رد  وكان 
مكتب  الكلية  عميد  خاطب  فيام  بالقضية،  الجامعة 
مفوضية حقوق اإلنسان يف املحافظة بكتاب يقول فيه، 
أين حقوق اإلنسان من هذا البرش لقد اخطأت الكلية 
تدخالتكم  ولكن  قيده  ترقن  ومل  عام  ملدة  فصلته  حني 
تجعلنا نعيد النظر ونحاول تصحيح القرار برتقني قيده، 
واستمرت املشكلة من دون حل رغم مراجعايت العديدة 

إىل وزارة التعليم العايل”. 

عدم االستسالم
وقمت  الكلية  لقرار  استسلم  “مل  الطالب،  ويتابع 
اإلداري وقررت  القضاء  برفع دعوى قضائية يف محمة 
املحكمة عوديت إىل مقاعد الدراسة بأمر واليئ، ولكني 
املحكمة  إىل  تدريسيا   14 من  مرفوع  بكتاب  تفاجأت 

اوراق  إرسال  لطلب  القايض  مادفع  عوديت  يرفضون 
باملامطلة  الكلية  قامت  عندها  للمحكمة،  التحقيق 
عدة  الجلسة  تأجيل  وجرى  االوراق  إرسال  وعدم 
األخرية  للمرة  الكلية  امهال  إىل  القايض  دفع  ما  مرات 
إىل  تسليمها  عىل  أجربهم  ما  التحقيق،  أوراق  لجلب 
القايض، الذي قرر إعاديت للدوام، ولكن الكلية عادت 
خالل  من  العام  الرأي  تضليل  بحجة  بفصيل  لتقوم 
قيدي  ترقني  يعني  الثاين  والفصل  اإلعالم،  يف  الظهور 
الكرة  أعدت  ولكني  الطلبة،  انضباط  تعليامت  وفق 
بالعودة  جديد  واليئ  أمر  عىل  وحصلت  القضاء  يف 

للدوام”.
القضية  أصدر حكمه يف  “القضاء  أن  آوچي،  ويكشف 
بأن منشورايت الداعية إىل محاربة الفساد ال تيسء إىل 
املنشور  يف  املستخدمة  الكلامت  وأن  الكلية  سمعة 
يغلق  مل  هذا  لكن  التعبري،  حرية  نطاق  ضمن  تدخل 
اطالعي  الكلية  رفضت  حيث  نهايئ،  بشكل  القضية 
بعض  دخول  من  ومنعتني  السنوي  السعي  درجات 
الثاين،  الفصل  فرتة  أثناء  واملحارضات  االمتحانات 
أعلم  ال  وأنا  النهائية  االمتحانات  موعد  إىل  ووصلنا 
لصالحي،  التمييز  قرار  جاء  حتى  شيئا،  درجايت  عن 
زادت  حينها  القطعية  الدرجة  املحكمة  قرار  وكسب 
اعرتايض عىل  محاوالت  ورفضت  باتجاهي،  املضايقات 
أنهم  رغم  املقرر  املوعد  عن  تأخرها  بحجة  السعيات 
عدم  يثبت  إجراء  يف  درجايت  تسليمي  يرفضون  كانوا 
القضاء  محكمة  إليه  أشارت  الذي  بالخطأ  اعرتافهم 
إىل  الكلية  تبادر  ومل  العليا  اإلدارية  واملحكمة  اإلداري 

فعل أي يشء إلصالح تبعات هذا القرار”.

منحة مجانية
حيث  آوچي  محمد  الطالب  أنصف  القدر  أن  ويبدو 
تم قبوله يف منحة دراسية مجانية يف إحدى الجامعات 
الرتكية التي تحتل املركز 1200 عامليا، فيام تأيت جامعة 

نفس  حسب  عامليا  آالف   10 بعد  املركز  يف  كركوك 
التصنيف وفقا آلوچي نفسه.

قضيته  آوچي  يهمل  مل  العراق  خارج  إىل  سفرة  ورغم 
وقام برفع دعوة قضائية جديدة بناء عىل قرار املحكمة 
اإلدارية العليا بأن القرار خاطى وانتهاك لحرية التعبري، 
واملعنوية  املادية  األرضار  عن  بالتعويض  فيه  وطالب 
وضد  ضده  واملضايقات  التشهري  جراء  أصابته  التي 
يف  ينرش  الكلية  من  رسمي  اعتذار  وتقديم  عائلته، 

الجريدة الرسمية.

طعن بالتعليمات
املحكمة  نصاب  اكامل  “ينتظر  إنه  آوچي،  ويقول 
االتحادية من أجل الطعن يف تعليامت انضباط الطلبة 
ملخالفتها الدستور وعدم متاشيها مع الوضع الراهن كونها 
االجتامعي  التواصل  مواقع  فيه  تكن  مل  سنت يف وقت 
فضفاضة  مواد  عىل  احتوائها  إىل  باإلضافة  موجودة، 
متكن الجامعات من التضييق عىل حريات الطلبة بدون 
يلجأ  ان  النرش يجب  أن “قضايا  إىل  وجه حق”، مشريا 
فيها املترضر إىل القضاء ومن غري املعقول االحتكام إىل 

مؤسسة تكون هي الخصم والحكم”.
هكذا  عن  ممثل  حضور  “إبعاد  أن  آوچي،  ويوضح 
جلسات يجعل من الطالب فريسة سهلة أمام أي شخص 
يحاول إيذاءه بدون وجه حق، ودامئا ما يتم استغفال 
الطلبة نتيجة عدم معرفتهم بحقوقهم وعدم وجود جهة 

مخولة وفقا للقانون بالدفاع عن مصالحهم”.
مراجعة  العايل  التعليم  “وزارة  عىل  آوچي،  ويشدد 
تعليامت انضباط الطلبة املجحفة بحق الطلبة وخلق جو 
آمن بعيدا عن القمع الذي يؤدي إىل الكأبة واالنتحار”، 
داعيا، “ املؤسسات الحكومية وغري الحكومية واتحادات 
اإلنسان  بالدفاع عن حقوق  املهتمة  الطلبة واملنظامت 
املخصصة ملساعدة  اخرس جامعي  للتعاون مع منصته 

الطلبة الذين يتعرضون لالنتهاكات”.
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داعيا إلى مراجعة تعليمات انضباط الطلبة 

طالب يقاضي جامعته بعد فصله مرتين ويكسب الدعوى
بغداد – علي شغاتي

انتهاكات عديدة يواجهها طلبة الجامعات العراقية بشكل متكرر جراء استغالل 
تعليامت انضباط الطلبة بشكل تعسفي، وكثريا ما نسمع عن تعرض عدد من 

الطلبة إىل الفصل وترقني القيد بسبب قضايا متعلقة بحرية التعبري. محمد آوچي 
الطالب يف جامعة كركوك كلية الطب أحد ضحايا هذه التعليامت السيئة الصيت، 

حيث تم فصله من قبل عامدة الكلية عىل خلفية منشور له يف صفحته يف فيسبوك 
انتقد فيه حجب درجاته بسبب انتقاده واقع الرعاية الصحية واخالقيات بعض 

األطباء. ورغم املضايقات العديدة والتهديد الذي تعرض له الطالب وعائلته إال أن 
دفاعه عن مبدأ حرية التعبري دفعه إىل رفع دعوى قضائية ضد الجامعة والكلية 

احتجاجا عىل قرار الفصل، حيث تم انصافه من قبل محكمة القضاء اإلداري بعد 
صدور قرار قطعي ببطالن قرارين للكلية بفصل الطالب.

مفوضية حقوق االنسان بصدد اعالن اعدادهم

المغيبون والمختطفون: وعد حكومي معلق.. وإحصائيات مرعبة
بغدادـ  عبدالله لطيف 

رغم التعهدات الحكومية املتكررة، بحسم ملف املغيبني واملخطوفني، ما زال يصنف 
هذا امللف ضمن امللفات “املسكوت عنها”. وال متلك أية مؤسسة حكومية وغريها 
“قاعدة بيانات موحدة ملعرفة اعدادهم”. لكن مفوضية حقوق االنسان تقول انها 
بصدد نرش إحصائية جديدة بخصوص املغيبني، مؤكدة أنها تعد تقريرا يف ذلك، وقد 
ركز عىل النشطاء يف االحتجاجات ترشين. وشهدت احتجاجات ترشين منذ انطالقتها 
يف العام 2019، موجة اختطافات كبرية، نفذتها جهات خارجه عن القانون، بحسب 
ما اكده قانونيون. يف حني يتحدث مراقبون عن أن االرقام الحقيقية مللف املغيبني 
هي أكرث بكثري من االرقام التي تطرحها مفوضية حقوق االنسان يف العراق. وتقول 
املؤسسات املعنية بحقوق االنسان إن 36 حالة اختطاف حصلت بحق املدافعني عن 
حقوق االنسان ونشطاء منظامت املجتمع املدين، بني االول من ترشين االول 2019 
لغاية الواحد والثالثني من آب 2020.  ويواصل أهايل املختطفني مطالباتهم بالكشف 

عن مصري ذويهم وأقرانهم املشاركني يف االحتجاجات.

عيل جاسب

واعي املنصوري

جالل الشحامين

مازن لطيف

توفيق التميمي

فرج البديري



ذكريات جميلة رغم العنف الحكومي

المركز: عشر سنوات مرت على ذكرى 25 شباط، والناشطون 
يوم  حصلت  الفعالية  وكأن  بحنين  اليوم  هذا  يستذكرون 
قبل  من  مورس  الذي  القمع  أيضا  ويستذكرون  أمس، 
أبرز  هي  ما  الوقت،  ذلك  في  المحتجين  ضد  السلطة 
التي  المقاربات  هي  وما  بالك  في  تخطر  التي  الذكريات 

تضعها ما بين 2019 و2011؟
هذه  رافق  الذي  والعنف  واالعتقاالت  اآلالم  رغم   : جبر  شمخي 
الذكرى، لكنها ذكرى عزيزة علينا، كنا نجتمع كثريا ونختلف، لكن مع 
هذا وصلنا إىل نتيجة مثمرة، خوف الحكومة آنذاك برئاسة نوري املاليك 
من االحتجاج سببه التحشيد والتنظيم لهذا االحتجاج، وعىل الرغم من 
فرض حظر التجوال توجهت من بيتي يف منطقة الشعب مع أصدقاء 
ووصلنا إىل ساحة التحرير مشيا عىل االقدام، أيضا قبل 25 شباط كان 
االحتفال بعيد الحب عىل شكل تظاهرة، ويف املتنبي أيضا كانت هناك 
تظاهرة، لكن األهم هو يوم 25 شباط كان التنظيم رائعا وهناك لجان 
لدينا تجمع يحمل اسم “جياع”  الوافدين، وكان  بتفتيش  أمنية تقوم 
وكنا مجموعة من االكادمييني والطلبة والكسبة، هذا التجمع يف الحقيقة 
كان له دور وكان لدينا تنسيق مع شباب شباط، الذكريات جميلة رغم 

العنف الذي واجهنا.

تظاهرات 25 شباط اتسمت بالنضوج السياسي

أول  كانت  وطن،  لحظة  شباط   25 أن  يصور  البعض  المركز: 
المحاصصة  نظام  ضد  احتجاج  حركة  وأول  بارزة  تظاهرة 
االحتجاجية  الحركات  لعموم  أنها مهدت  اآلخرون  ويعتبرها 
هو  ما  الماضية،  العشر  السنوات  خالل  تنطلق  كانت  التي 

تعليقك على هذا الموضوع؟
عبد الخالق: يف هذا الوقت نتمنى السالمة العاجلة للمصابني والخلود 
لشهداء الحركة االحتجاجية يف ذي قار، االحتجاج يف العراق قصة تتواصل 
منذ 15 عاما، لكن 25 شباط 2011 هي لحظة خاصة وحميمية، أعتقد 
أن كل العراقيني لديهم ذكريات مهمة يف هذا اليوم، أنا واحد من الناس 
كنت اتوقع أن الكثري من التيارات املتشددة واملناهضة لالحتجاج كانت 
بالضد منه، أيام كانت هناك انعكاسات الربيع العريب عىل العراق و25 
شباط كان جزءا منه، يف إطار البحث والتوثيق عن 25 شباط، الكثري 
للامليك  الثانية  للحكومة  املؤيدين  من  والكثري  اإلسالمية  القوى  من 
به  اتسمت  الذي  النضوج  أن  أعتقد  شباط،   25 يف  شاركوا  تحديدا، 
والشعارات وايضا للشوط الذي قطعته االحتجاجات العراقية، ونعرف 
جميعا خصوصا املهتمني بتوثيق االحتجاجات أن هناك مراحل سبقت 
25 شباط وعام 2011، كانت هناك احتجاجات الكهرباء وكانت هناك 

اعتصامات متفرقة.
25 شباط مل يكن احتجاجا فئويا وال ميلك طابع املطلب الخدمايت بل 
كان سياسيا، وهو متأثر بالرياح التي حملتها تظاهرات الربيع العريب 
يف تونس ومرص، أعتقد كانت لدينا حالة خاصة يف العراق، قد نتشابه 
ببعض أوجه األزمة مع لبنان اآلن، لكن مازلنا حالة خاصة تبعا لطبيعة 
قد   2011 وأن جيل  البالد،  بها  تدار  التي  للطريقة  وتبعا  النظام  هذا 
تعلم درسا كبريا وسلمه وأعطاه إىل الجيل الذي يقود االنتفاضة حاليا 

املستمرة من 2019 لغاية اليوم.
املناسب اآلن دراسة ما يحدث وما  نعم هناك دروس كبرية وأن من 
حدث يف 2011. بعض الشعارات وبعض املطالب ال تزال طرية وطازجة 
وباإلمكان إعادة طرحها. يف 25 شباط كانت أول تظاهرة تطالب عمليا 

بإصالح هذا النظام.

الحكومات كانت وال تزال تمارس العنف بحق من يخالفها الرأي

المتصدر  الحزب  اشكالها،  اختالف  على  السلطة  المركز: 
الشوارع  قطعت   25 يوم  القمع،  نفس  يمارسان  للحكومة 
واغتيال  اعتقال  وتم  المتظاهرين  على  االشاعات  وبثت 
على  مشتابهة  السلطة  المهدي،  هادي  وأبرزهم  الكثير 
أيضا  لكن  تشرين،  في  كما  تكن  لم  األعداد  أن  من  الرغم 
مورس القمع ضدها، ألم تتعلم السلطة أن الوقوف بوجه 

الجماهير يزيد من زخم التظاهرات بشكل أو بآخر؟
بأن  تعرتف  وال  معارضة  بوجود  تعرتف  ال  السلطة  جبر:  شمخي 
أن  لفهمت  دميقراطية  السلطة  كانت  لو  آخر.  رأي  لديه  من  هناك 

باإلصبع  وإشارة  السياسية  للعملية  واصالح  ترشيد  هي  االحتجاجات 
نحو مكامن الخطأ، وكثري من البيانات التي أصدرها الحراك االحتجاجي 
النظام  وهفوات  أخطاء  إىل  تشري  كانت  شباط   25 وبعد  وأثناء  قبل 
والتسقيط،  العنف  سوى  يجيد  ال  لألسف  السيايس  النظام  السيايس. 
وحني أقول العنف أقصد العنف املادي والعنف الرمزي، أخطر انواع 
املعنوي  أو  الرمزي  القتل  هو  السيايس  النظام  مارسه  الذي  العنف 
يذكرين  الشعب،  أعداء  وهؤالء  بعثي  وهذا  قاعدة  هؤالء  تقول  حني 
بانه خائن ومجرم،  يعارضه  أي شخص  السابق ومقوالته عن  بالنظام 
باتجاه  للنظام  السيايس  الخطاب  الدارجة يف  اللغة هي  مازالت هذه 
الحراك االحتجاجي، هم ال يجيدون سوى العنف، ال يجيدون الحوار 
وال حتى عملية ايجاد الحلول ال يجيدون عملية التواصل مع الحراك 
االحتجاجي وسامع صوته والقناعة بأن هناك اخطاًء كارثية هي التي 
أوصلتنا إىل ما نحن عليه اآلن، منذ 2011 أرشنا إىل هذا الفساد وطالبنا 
سياسية  ورموز  الدولة  يف  كبرية  قيادات  فيهم  مبا  الفاسدين  مبحاسبة 
وقيادات حزبية كانوا فاسدين منذ ذلك الوقت، وهم من أوصلنا إىل 

ما نحن عليه اآلن.

المركز: رغم القمع وما تمارسه السلطة ضد المتظاهرين، 
هي  اآلن  ولغاية   2011 من  يختف،  لم  السلمية  شعار  لكن 
سلمية بغالبها األعم، نعم هناك مجموعة من الممارسات 
المحتجين  لدى  وليست  باالحتجاجات  لصيقة  تكون  التي 
تسحب  ان  السلطة  تتمكن  لم  القمع  رغم  األصليين، 

المتظاهرين إلى العنف؟
ملا  العامل  كل  االحتجاجية يف  الحراكات  كل  تابعت  لو  شمخي جبر: 
بالعراق  بغداد،  يف  جرت  كالتي  سلمية  احتجاجية  حراكات  وجدت 
بالتحديد، لو تابعت الحراك االحتجاجي واصحاب السرتات الصفر يف 
يف  جرت  امريكا،  واليات  جميع  يف  جرت  التي  واالحتجاجات  فرنسا 
دول عامل متطور ومتقدم لكنها ال ميكن مقارنتها من جانبها السلمي 

باالحتجاجات العراقية.

العنف يقود إلى كوارث
حمالت مستمرة لـ”شيطنة” المتظاهرين

وعي  في  اختلف  الذي  ما  وتشرين  شباط  بين  ما  المركز: 
اختلف  الوعي  أن  تعتقد  هل  الزمن  من  عقد  خالل  الشارع 

وتطور أكثر؟
عبد الخالق: إن شباط 2011 نقطة مرحلية ونعتربها االنطالقة ونقطة 
الرشوع، كانت هناك مراحل طويلة من االحتجاجات ومن ثم 2013 
االعتصامات  من  كبرية  مجموعة  تخللتها  و2018،  و2017  و2015 
تبقى  الحكومة  بديل،  نظام  لبناء  تراكم  عملية  أمام  نحن  املطلبية، 
يف  تزال  ال  هي  السيايس،  إطارها  يف  اآلن  إىل  منظمة  غري  هي  لكن 
مراحل رفض شعبي مل يتبلور إىل شكل أخر ومل يتمظهر إىل شكل اخر 
لكننا نتجاوز مرحلة 2011 إىل مرحلة جديدة اليوم، ما نحن بصدده 
اسلوبا مختلفا  ينتهج  والكامل  بالتامم  لدينا جيل شاب  أن  اليوم هو 
وأكرث تطورا مام كنا عليه يف 2011  وفيها واجهتنا مصاعب شديدة يف 
اطار حشد الناس إىل االحتجاج بعد 25 شباط، كانت هناك تظاهرات 
ضد  ماليا  اشرتتها  التي  الفئات  من  الكثري  حشدت  الحكومة  مضادة، 
واتهامهم  املتظاهرين  لشيطنة  حمالت  هناك  وكانت  التظاهرات 

بالبعثية.

في حراك 2013 استفدنا من اخطاء حراك 25 شباط

تشرين  احتجاجات  في  الفاعلون  يستفد  لم  لماذا  المركز: 
من التجربة التي خضتوها في 2011 و2013 على الرغم من 
االمكان  قدر  لكن  االحيان،  بعض  النظر في  اختالف وجهات 
أننا  ترى  اال  بينكم،  فيما  مشتركة  تنسيقيات  هناك  كانت 
خسرنا الكثير من الوقت ألن التنسيقيات في 2019 لم تكن 
متفقة ولم تكن هناك مالمح واضحة إلطارات تنسيقية في 

بغداد والمحافظات؟
شمخي جبر: يف 2013 كانت حملة الغاء تقاعد الربملانيني، أنا وعدد 
من االصدقاء كنا نجتمع عدة اجتامعات، واستفدنا كثريا من االخطاء 
التي رافقت حراك 25 شباط، واستفدنا كذلك من تجاربنا يف حمالت 
البداية أسسنا تنسيقيات يف بغداد ومن  منظامت املجتمع املدين، يف 
ثم تواصلنا مع املحافظات، استطعنا أن نجعل الخطاب موحدا، حتى 

أيضا،  والبيان  ذاتها  هي  املحافظات  جميع  يف  ترفع  التي  الالفتات 
لكن  للرتاكم،  نتيجة  االحتجاجي  الوعي  جدا،  رائعا  كان  التنسيق 
املحافظات،  بني  تنسيق  هناك  يكن  مل  تىل  الذي  الحراك  يف  لألسف 
حتى التنسيقيات القدمية كانت بعيدة، االحتجاج الترشيني كان تحت 
قيادة شباب مع كل اندفاعهم واخالصهم وصدقهم وتضحياتهم، لكن 
املحافظات  يف  القيادات  أغلب  كانت  تجربة،  لديهم  تكن  مل  لألسف 
هي قيادات شبابية، وأستطيع القول قيادات عفوية رافقها تضحيات 
اعالمية   اخطاء  ورافقها  األقل،  عىل  تقليلها  املمكن  من  كان  كبرية 
واخطاء يف الخطاب والبعض ال يعرف ماذا يريد، عدم وحدة املطالب 
من محافظة إىل أخرى ومن احتجاج إىل أخر، يف الحقيقة سببه عدم 

التنسيق بني املحافظات.

الحكومة الحالية من مخرجات المحاصصة 

الناصرية عدد من الشهداء خالل موجة  المركز: سقط في 
الصحية  األوضاع  ورغم  ذلك  ومع  األخيرة،  االحتجاجات 
الصعبة خرجت تظاهرات تضامن، هل هذا مؤشر على عودة 

موجة جديدة من حركة االحتجاج امتدادا النتفاضة تشرين؟
علي الجاف: أنا من الناس الذين يتمنون أن ال تسقط دماء جديدة، 
ما حدث من حاممات دماء ومجازر كانت كافية لتكرس قلوبنا، منذ 
2011 ونحن نعيش هذه النكبات، كثري من اصدقائنا منهم من هاجر 
ومن اعتقل ومن اختفى، املشكلة األساسية يف طريقة التعاطي، هناك 
من  ويوجه  سومر  عمليات  قائد  يخرج  املتظاهرين،  عىل  يكذب  من 
خالل الالسليك القطعات بعدم اطالق النار عىل املتظاهرين، يف نفس 
يف  الزيتون  وجرس  النرص  عىل جرس  20 شخصا  ويقتل  يجرح  الوقت 
النارصية، بأي رصاص قتل هؤالء؟!، املشكلة األساسية ليست يف تحفيز 
الناس عىل االحتجاج، املشكلة األساسية يف طريقة التعامل، دامئا هناك 
كرس لالتفاقات، الظروف ال تزال ذاتها موجودة لغاية اليوم، استطعنا 
إزاحة عادل عبد املهدي لكننا امام حكومة تدعي أنها من مخرجات 

ترشين لكنها عىل العكس متاما.

ال حياة ديمقراطية من دون أحزاب

المركز: اليوم نتحدث عن 2011 وهي لم تخرج بمخرج مناسب 
من كيانات سياسية أو حتى أحزاب شاركت فيما بعد وظهرت 
كمتبنية لمطالب المنتفضين، اآلن خرجت لدينا مجموعة من 
األحزاب تشكلت حديثا تدعي أنها من رحم تشرين، وبالتالي 
ستدخل االنتخابات المبكرة حاملة مطالب تشرين، لماذا لم 

تظهر حركات سياسية في 2011؟
تنقسم  ترشين  لحراك  كنتاج  تأسست  التي  األحزاب  جبر:  شمخي 
إىل قسمني، األول أحزاب خرجت من أحزاب السلطة من أجل خداع 
سياسية  حركات  وتشكلت  ترشين  شباب  من  هي  والثاين  الجمهور، 

لألسف بعضها ينقصها الوعي السيايس.
أحزاب،  دون  من  دميقراطية  هناك  تكون  أن  ميكن  ال  املهمة  املسألة 
الحاكمة  السياسية  الطبقة  عن  بديل  نحن  يقولون  ترشين  شباب 
وبديل عن املحاصصة، إذن عليهم تأسيس أحزاب هذا يشء البد أن 
يكون بديال لهذا الواقع السيايس املرتدي الذي أوصلنا إىل هذه املرحلة، 
البد من بديل وال بد من تأسيس أحزاب سياسية لكن يجب أن تكون 
واحدة  واجهة  هناك  تكون  أن  أمتنى  أطرافها،  يتوحد  ناضجة  أحزاب 
يف  الخالفات  بعض  هنام  كانت  وإن  حتى  ترشين  شباب  متثل جميع 

املواقف السياسية لكن هناك مشرتكات ميكن االجتامع عليها.

شباط   25 عن  ما  نوعا  عن  اختلفت   2019 انتفاضة  المركز: 
بل في  القائدة  بغداد هي  تكن  ولم  مراكز قوتها،  بتعدد 
أم  سلبي  الجانب  هذا  برأيك  قيادة،  محافظة  مركز  كل 

ايجابي؟
مشكلة،  كانت   2011 بها  متيزت  التي  املركزية  اعتقد  الخالق:  عبد 
وفيها  السلطة  مركز  هي  وبغداد  استهدافها  السهل  من  كان  برصاحة 
تطويق  السهل  من  كان   2011 يف  عسكرية،  فرق  خمس  أو  أربع 
ما  وهذا  عليها  السيطرة  محاولة  أيضا  السهل  من  وكان  االحتجاج 
حدث، أن تضع البلد يف حالة حظر تجوال هذا معناه أن هناك خطرا 
شديدا عىل السلطة وهذا ما فعله املاليك، نزلت الدبابات واملدرعات 
 2019 يف  املحافظات،  ضعفت  املركز  تطويق  تم  أن  مبجرد  للشارع، 
الديوانية وواسط  الوضع مختلف متاما كانت هناك قوى متعددة يف 

والنارصية  ويف  فيها  االنتفاضة  بدأت  التي  بغداد  ويف  البرصة  ويف 
درس  من  االستفادة  كان  اإليجايب  هناك،  تقوى  هنا  تضعف  وغريها، 
ننسق  كنا   2011 يف  األشياء،  بعض  يف  الصفر  إىل  عدنا  وكأمنا   ،2011
لكن يف 2019 كل محافظة يف واد معني، الكثري من التنسيقيات كانت 
تتحدث يف يشء مختلف عن اآلخر، البيانات مل يكن عليها اتفاق، هذا 
تطلب عملية تنسيق وتطلب وقتا، نتحدث عن شهور بعد االنتفاضة 
صارت هناك مجسات تواصل وهناك وفود تأيت لبغداد والعكس، لكن 
سياسيا كيف سينعكس هذا، تحدث استاذ شمخي أن معظم االحزاب 
الوليدة اليوم والتي تدعي وصال بترشين، هذه االحزاب بحاجة لتجربة 
سياسية أكرب من أن تكون جامعات محتجة، الوقت والتجارب املقبلة 
ستبني لنا ما اذا كنا عىل حق أو عىل خطأ أمتنى أن نكون عىل خطأ، 

لكن الواقع ال يجعلنا متفائلني.

تشرين قالت بوضوح: ال نريد نظام المحاصصة

المركز: ما هي أوجه التشابه بين شباط وتشرين كانتفاضة 
حتى  العراقية،  المحافظات  أغلب  شملت  واسعة  شعبية 
المحافظات التي لم تخرج لكن بشكل أو بآخر كان المواطنون 

فيها مساهمين ومساندين لالنتفاضة؟
االحتجاج  حركات  وليدة  هي  ترشين  أن  أقول  دامئا  أنا  الغرابي: 
منذ 2011، املطالب رمبا كانت بسيطة كاملطالبة بالخدمات وتقليص 
رواتب النواب، احتجاج عىل خطاب لرئيس الوزراء، يف النهاية وصلنا 
اإلصالح وهي أصال  السياسية غري جادة يف  الكتل  أن هذه  قناعة  إىل 
التاريخي  ال تصلح أن تقود بلدا مثل العراق بتنوعه وثقافته وعمقه 
األحزاب  كل  رفض  جميعا،  رفضهم  مرحلة  إىل  وصلنا  والحضاري، 
الحركات  هذه  لكل  اختزاال  كانت  وترشين  السلطة،  يف  املوجودة 
إن  واضح  بصوت  قالت  ترشين  اآلن،  ولحد   2011 منذ  التاريخية 
هذه الكتل السياسية ال نرغب بها ونسعى الستبدال نظام املحاصصة 
استبدال  أجل  من  حقيقية  انتخابات  ونريد  البلد،  دمر  الذي  املقيت 
املوجودين يف السلطة، حركات االحتجاج صنعت وعيا داخل العراقيني 

لرفض ما يحصل من فساد ودمار وارهاب من قبل الكتل السياسية.

تشرين اختصرت مسافة سنوات

المركز: على الرغم من القمع الذي يمارس ضد المتظاهرين 
وعشرات الشهداء يسقطون ولكن السلمية لم تغادر حركة 
هو  ما  بالسلمية،  مؤمنين  العراقيون  مازال  االحتجاج، 

تعليقك على هذا الموضوع؟
الغرابي: أنا دامئا أقول إن السلمية ليست خيارنا اآلين، السلمية هي 
رفعنا  لو  جدا،  خطرة  ملراحل  لوصلنا  السلمية  ولوال  الوحيد،  خيارنا 
السالح وخرجنا عن السلمية ال أعتقد أننا سنحصد الثامر كام اآلن، أنا 
دامئا أقول إن هنالك مثارا لترشين، ترشين اخترصت مسافة سنوات، 
الدويل  الضغط  حتى  اآلن،  عليه  نحن  ما  إىل  وصلنا  ملا  ترشين  لوال 
وتعامل األمم املتحدة مع العراق اختلف متاما، اآلن العامل يشعر أن 
هذه الكتل السياسية غري رشعية لتمثيل الشعب العراقي، بالتايل شعار 
حركة  داخل  هو  ملن  األوحد  النهج  يبقى  أن  يفرتض  السلمية  ونهج 

ترشين االحتجاجية.

هناك اختالف بين االحتجاجات والخوض في السياسة

القوى  من  مجموعة  االنتفاضة  من  اآلن  برزت  المركز: 
األحيان  بعض  في  شبابية،  وتشكيالت  لشباب  السياسية 
يجري الحديث على أن إدارة الحزب السياسي تختلف بشكل 

او بآخر عن ادارة االحتجاج هل تتفق مع هذا االمر أم ال؟
والسياسة  االحتجاج  بني  واضح  اختالف  هناك  بالتأكيد  الغرابي: 
كمعارضة، أدواتها تختلف وخطابها يختلف، ترشين أكرب من أن تختزل 
بكيان سيايس، ترشين لها نتاجات ومثار كثرية، واحدة من نتاجاتها أن 
هناك احزابا بدأت تختلف بخطابها وهيكلها ومبضمونها عن األحزاب 
املوجودة، وهذا ما كنا نتمناه، أن تنتج ترشين هكذا اشياء، لكن هل 
عملية  واالحتجاج  ترشين  أن  أعتقد  انا  ترشينا،  متثل  االحزاب  هذه 
أحزاب  بعض  وإن وصل  حتى  الدميقراطي،  النظام  لتصحيح  رضورية 
ال  حتى  مستمرا  االحتجاج  هذا  يبقى  أن  يجب  الحكم،  إىل  ترشين 
به  طالبت  ما  وعن  له  املرسوم  مساره  عن  السيايس  الحزب  يخرج 

ترشين.

لبرنامج “يحدث في العراق”:

شمخي جبر: أخطر أنواع العنف الذي مارسه النظام السياسي هو القتل الرمزي
علي عبد الخالق: نحن أمام عملية تراكمية لبناء نظام بديل

حسين الغرابي: احتجاجات تشرين جاءت لتصحيح النظام الديمقراطي
بغداد - خاص

خصص املركز اإلعالمي للحزب الشيوعي العراقي حلقة السبت املايض 
من برنامج “يحدث يف العراق” إلحياء ذكرى تظاهرات 25 شباط 2011 
وملرور عرشة اعوام عىل حدث أسهم بانعطافة كبرية يف املشهد السيايس 
العراقي، وذلك يف الحلقة التي حملت عنوان: “٢٥ شباط.. يوم الغضب 

املستمر مبواجهة قوى املحاصصة”. وقد ضيف املركز الكاتب والناشط 
املدين شمخي جرب والصحفي عيل عبد الخالق وانضم اليهام الحقوقي 

وعضو البيت الوطني حسني الغرايب، يف حلقة مميزة قدمها عضو اللجنة 
املركزية للحزب عيل صاحب.
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بغداد – وكاالت 
يف أزقة بغداد وشوارعها، يلمح البؤس يف عيون املارة. املحال 
مغلقة عىل أرزاق أصحابها، رجال ونساء يتأففون من ارتفاع 
عمل،  بال  يهيمون  وشابات  شبان  الغذائية،  املواد  أسعار 
بسبب  وظائفهم  فقدوا  عامل  عن  قصة  باب  كل  وخلف 
الحظر الوقايئ، وعن رواتب مقتطعة ال تؤمن كفاف معيشة 
القدرة  فيضعف  الدينار  أمام  يحلق  دوالر  وعن  األرسة، 
الرشائية، وعن بطاقة متوينية اهملتها الحكومة وموازاناتها، 
وفقر يتزايد بصمت ليطاول أكرث من ثلث السكان .. وفوقها 
إصابات كورونا مقابل نظام صحي مرتٍد متدهور!  ويف أروقة 
الكثري من الضجيج. ثروة نفطية بصادرات  مراكز السلطة 
وصلت إىل أكرث من مليار برميل يف العام املايض، يبددها 
الفساد وسوء اإلدارة، فيحرم من عائداتها ماليني العراقيني.. 
خالفات سياسية متنع إقرار موازنة عام دخل شهره الثالث، 

وأرقام رسمية تشري إىل استفحال األزمة املعيشية.
وتفاقم عمليات اإلغالق الجديدة يف العراق، التي فرضتها 
جائحة  من  الثانية  املوجة  ملواجهة  الحكومية  السلطات 
أصبحت  اإلصابة  فمعدالت  املواطنني.  مشكالت  كورونا، 
قياسية، قاربت الخمسة آالف حالة يف اليوم الواحد.  ويف 
املقابل، ترتفع نسب الفقر أكرث بالتزامن مع صعود أسعار 
يف  الحكومة  أخفقت  والذي  األسواق،  يف  الغذائية  املواد 
قيمة  تخفيض  قرار  عقب  تعهداتها  رغم  عليه  السيطرة 

الدينار أمام الدوالر.

إغالق بال دعم
يؤكد آخر تقرير رصد لوزارة التخطيط، تصاعد نسبة الفقر 
إن  النجم،  بتال  خالد  التخطيط،  وزير  ذكر  فقد  البالد.  يف 
“تداعيات كورونا تسببت يف إضافة 1.4 مليون عراقي جديد 

إىل إجاميل أعداد الفقراء”.
 11 بلغ  االرتفاع،  هذا  مبوجب  الفقراء  “عدد  أن  وأضاف 
مليونا و400 ألف فرد، بعد أن كان قبل األزمة حوايل 10 
ماليني فرد”، موضحا ان “نسبة الفقر ارتفعت إىل 31.7 يف 
املائة، والتي كانت 20 يف املائة يف عام 2018”. ويف حديث 

صحفي، يشتيك املواطن مروان محمد، من ضيق املعيشة. 
ويقول إن “كل أزمة مير بها العراق، سواء كانت سياسية أم 
اقتصادية أم أمنية، يكون املترضر األكرب فيها هو املواطن”. 
أوضاعنا  تراعي  ال  قراراتها  كل  “الحكومة يف  أن  إىل  وينّوه 
عىل  التجوال  حظر  تفرض  “الحكومة  أن  مبينا  املعيشية”، 
بدفع  ذاته  الوقت  يف  وتطالبهم  كورونا،  بسبب  املواطنني 
فواتري الكهرباء واملاء التي تصل إىل أكرث من 300 ألف دينار 
لقمة  وتوفري  السكن  إيجار  قيمة  تأمني  عن  فضال  شهريا، 
املواطنني من  إعفاء  إىل  الحكومة  ويدعو محمد،  العيش”. 
نقدية  مساعدات  تقديم  وإىل  والكهرباء،  املاء  رسوم  دفع 
للعائالت الفقرية، خاصة التي تعتمد عىل األجر اليومي يف 
تأمني قوتها.  من جهته، يرى املواطن أيوب العزاوي أن “ 
مع  تزامن  جديد،  من  التجوال  حظر  بفرض  األخري  القرار 
عدم توافر فرص عمل، ومع ارتفاع سعر رصف الدوالر الذي 
أحدث غالء فاحشاً يف أسعار السلع والبضائع”، موضحا يف 
خسارة  يف  تسببت  اإلغالق  “قرارات  ان  صحفي،  حديث 
معظم املواطنني نصف رواتبهم، بل وأكرث من ذلك، فمنهم 
واألسواق  املطاعم  يف  كالعاملني  نهائيا  وظيفته  خرس  من 

واملتنزهات”. 

نسبة الفقر ترتفع
املائة،  يف   40 من  فعليا  العراق،  يف  الفقر  نسبة  واقرتبت 
خصوصاً يف املحافظات الجنوبية، وذلك بسبب اإلجراءات 
الوقائية للحد من جائحة كورونا، وارتفاع األسعار وهبوط 
سعر الدينار، باإلضافة إىل غياب فرص العمل يف البالد – وفقا 
لعضو اللجنة املالية الربملانية، أحمد حمه رشيد، الذي يلفت 
يف حديث صحفي، إىل أن” هذه النسبة بدأت تتزايد يوماً 
بعد يوم، مسببة مشكالت اجتامعية وأخرى صحية”. ويؤكد 
رشيد، أن “الظروف املعيشية الصعبة أدت بشكل مبارش 
إىل تزايد حاالت االنتحار نتيجة وصول املواطن إىل حالة 
من اليأس يف توفري لقمة عيش كرمية له وألفراد عائلته”.

كامل  الربملان،  يف  السابق  النائب  يذكر  السياق،  ويف 
من  اليوم  العراقي  املواطن  يعانيه  “ما  ان  الغريري، 
الحكومة،  تتحمله  املعيشية،  ظروفه  يف  وتدهور  أزمات 
سلباً  انعكست  التي  الخاطئة  وسياساتها  قراراتها  بسبب 
وبشكل مبارش عىل املواطنني”، مضيفا يف حديث صحفي، 
السابق،  عن  صعوبة  أكرث  باتت  العراق  يف  “الحياة  ان 
حيث تتطلب أمواال ضعف ما كان ينفق شهرياً، يف وقت 

تعاين فيه غالبية األرس ضعف السيولة النقدية”. 

نسبة الفقر تقترب من 40 في المائة!

محنة المواطن العراقي بين الفقر والحظر للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   *
الشيوعي العراقي يف الرصافة الثالثة 
الرفاق  اور،  الحزب يف حي  ومنظمة 
بوفاة  وضياء  وجبار  فيصل  االعزاء 
املاليك.  منشد  تبل  السيد  والدهم 
ولرفاقنا  العاطر  الذكر  للفقيد 

وعائالتهم الكرمية الصرب والسلوان.
للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى   *
الشطرة،  يف  العراقي  الشيوعي 
الذي  سعدون،  الحسني  عبد  الرفيق 
من  والفقيد  عضال.  مرض  إثر  تويف 
عملت  التي  االجتامعية  الوجوه 
له  الفالحية.  الجمعيات  يف  طويال 
الصرب  وذويه  ولرفاقه  الطيب  الذكر 

والسلوان.
للحزب  النجف  محلية  تعزي   *
صديق  بوفاة  العراقي  الشيوعي 
االستاذ  الوطنية  والشخصية  الحزب 
الطيب  الذكر  للفقيد  العاديل.  هادي 

ولألهل الصرب والسلوان.
حيدر  الرفيق  أيضا  املحلية  وتنعى 
االجل  وافاه  الذي  جابر،  محمد 
الفشل  مرض  مع  مريرة  معاناة  بعد 
الكلوي. كام تعزي والده محمد جابر 
للفقيد  حيدر.  ولده  بوفاة  الحداد، 
الصرب  الطيب ولعائلته ورفاقه  الذكر 

والسلوان.
للحزب  املحلية  اللجنة  *تعزي  
الرفيق   الديوانية  يف  الشيوعي 
الحلو  عيل  عبد  حسني  الدكتور 
بوفاة والدته، والفقيدة زوجة شهيد 
عيل  عبد  الرفيق  الشيوعي  حزبنا 
الطيب  الذكر  للفقيدة  الحلو،  شاكر 
الصرب  الكرمية  والعائلة  ولرفيقنا 

والسلوان

مواساة

عينكم على المجمع 
السكني الهولندي!

ودود عبد الغني داود

يف  يقع  الذي  الهولندي،  السكني  املجمع  يتمتع 
مبواصفات  بغداد،  من  الكرخ  بجانب   210 املحلة 
حديثة. فهو شّيد مطلع مثانينيات القرن املايض من 
قبل رشكة هولندية، بواقع 540 شقة سكنية موزعة 

عىل تسع عامرات محاطة بسور عال. 
ألساتذة  حينه  يف  خصص  قد  كان  املجمع،  هذا 
سكنيا  منوذجا  وقتها  وشكل  حرصا،  الجامعات 
التغيري  بعد  بالرتاجع  بدأ  انه  إال  مميزا،  حضاريا 
2003، وصار يواجه جملة من املشكالت يف اإلدارة 
ونافورات  حدائق  من  محتوياته  وصيانة  والنظافة، 

وغريها. 
التجاوز عىل جميع سطوح  تم  إىل ذلك،  وباإلضافة 
اتصاالت  أبراج  نصب  يف  واستغاللها  العامرات، 
نظرا  باملخاطر،  محفوفة  وهذه  األغراض،  متعددة 

ملا تخلفه من ذبذبات مؤثرة عىل الصحة العامة. 
ومن بني املشكالت التي يعانيها سكان املجمع اليوم، 
قرب  املوجودة  العامة  الحدائق  تحّول  مشكلة  هي 
املتسكعني،  الشباب  لتجمع  أماكن  إىل  العامرات، 
تزداد  والذين  األخرى،  املناطق  من  القادمني 
“متوسطة  طالبات  دوام  انتهاء  فرتة  يف  أعدادهم 
سور  ضمن  رئيسة  بوابة  لديها  التي  الرحامنية” 

املجمع. 
بترصفات  الطالبات  طريق  الشباب  هؤالء  ويعرتض 
وانزعاج  تذمر  أثار  الذي  األمر  مستهجنة،  سلبية 

سكان املجمع. 
املجمع  هذا  تضع  أن  املعنية،  الدوائر  من  نأمل 
أعينها، وتعالج ما ميكن عالجه من مشكالته  نصب 
اتخاذ إجراء الزم لوضع  الخدمية. كام يتطلب منها 
طالبات  طريق  يف  الشباب  تجمع  ملشكلة  حد 

املدرسة املذكورة.

أگـول

وزارة الكهرباء
MINISTRY OF ELECTRICITY

) اعـالن مناقصـة عامـة (
م / المناقصة المرقمة ) ش ب 2021/18 (

تجهيز قابلو )احادي الطور( سنكل كور )1×95(ملم2

يرس )وزارة الكهرباء/ الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ملرشوع )تجهيز قابلو احادي الطور سنكل كور )1×95(ملم2 
بطول )207(كم ومبدة تجهيز )60( يوم وفق الرشوط التالية:

1 - عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون التجارية( يف مقرها الكائن )بغداد/ مقابل ساحة 
املستنرصية/ قرب وزارة العمل والشؤون االجتامعية( )طيلة أيام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً – اىل الساعة الثالثة بعد الظهر عدا أيام الجمع والعطل الرسمية(.

2 - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )1.000.000( مليون 
دينار غري قابلة للرد اال يف حالة الغاء املناقصة حيث يعاد مثن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاء.

3 - يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون التجارية/ شعبة املناقصات/ الطابق األريض( يف املوعد املحدد، آخر موعد لتسليم العطاءات 
)الساعة الحادية عرشة صباحاً من يوم الثالثاء املصادف )30 /3 /2021(. العطاءات املتأخرة سوف ترفض ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية سيكون الغلق بنفس املوعد من اليوم 
الذي ييل العطلة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآليت )الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون التجارية/ الطابق 

األريض/ قاعة املؤمترات( من نفس اليوم.
4 - الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن.

5 - يتم تسليم العطاءات باليد اىل قسم الشؤون التجارية مقابل وصل استالم العطاء وال يسمح بالتقديم عن طريق الربيد االلكرتوين.
6 - كلفة العمل التخمينية تبلغ )2.484.000.000( ملياران واربعامئة وأربعة ومثانون مليون دينار عراقي.

7 - يتم تسديد املستحقات وفق رشوط الدفع التالية:
- 20 % من قيمة العقد من تخصيصات املوازنة االستثامرية لعام 2021 وحسب توفر السيولة النقدية.
- 40 % من قيمة العقد من تخصيصات املوازنة االستثامرية لعام 2022 وحسب توفر السيولة النقدية.
- 40 % من قيمة العقد من تخصيصات املوازنة االستثامرية لعام 2023 وحسب توفر السيولة النقدية.

8 - يلتزم مقدم العطاء بتقديم كفالة مرصفية ضامنة )تأمينات أولية( خطاب ضامن غري مرشوط نافذ ملدة )90( يوم من تاريخ الغلق قابل للتمديد من مرصف معتمد من البنك املركزي 
العراقي ال يقل تقييمه عن جيد موقع من قبل املدير املفوض وشخصني آخرين استناداً للفقرة )8( من الضوابط الخاصة بخطابات الضامن والصادرة من البنك املركزي العراقي مع التعهد 
بتغطيته وتسديد مبلغه عند اول مطالبة او صك مصدق معنون اىل الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد ومببلغ )24.840.000( أربعة وعرشون مليون ومثامنائة واربعون الف دينار والتي 

متثل )1 %( من الكلفة التخمينية.
www.moelc.gov.iq 9 - املوقع االلكرتوين لنرش رشوط املناقصة

املهندس/ حسني عطا دهش الزبيدي
املدير العام / وكالة – رئيس مجلس اإلدارة

اعـالن
لقبها  لتبديل  قضائية  دعوى  صبري(  سلومي  )بدريه  املواطنة  قدمت 

وجعله )املوسوي( بدالً من )القييس( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 

املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف 

قانون  )22( من  املادة  احكام  اىل  استناداً  بطلبه  املديرية  تنظر هذه 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

اعـالن
لقبها  لتبديل  قضائية  دعوى  صبري(  سلومي  )خلود  املواطنة  قدمت 

وجعله )املوسوي( بدالً من )القييس( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 

املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف 

قانون  )22( من  املادة  احكام  اىل  استناداً  بطلبه  املديرية  تنظر هذه 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

فقدان هوية
من  الصادرة  املوظف  هوية  مني  فقدت 

باسم  الشامل  نفط  رشكة   / النفط  وزارة 

املوظفة )سندس حسن عبدالله( فعىل من 

يعرث عليها تسليمها ملصدرها.

اعـالن
لقبه  لتبديل  قضائية  دعوى  قاسم(  عبدالحسني  )حمزه  املواطن  قدم 

اعرتاض مراجعة  لديه  )الفرطويس( فمن  بدالً من  )الحيدري(  وجعله 

هذه املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه 

)22( من  املادة  احكام  اىل  استناداً  بطلبه  املديرية  تنظر هذه  سوف 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة

اعـالن
قدم املواطن )بنيان قاسم اهديد( دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله 

هذه  مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )الفرطويس(  من  بدالً  )الحيدري( 

املديرية خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف 

قانون  )22( من  املادة  احكام  اىل  استناداً  بطلبه  املديرية  تنظر هذه 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي

املدير العام / وكالة
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مساٍع إلعادة الحرب الى مسارها الدبلوماسي  

اليمنيون سيواجهون »حكمًا باإلعدام« في ظل تراجع تعهدات المانحين 
متابعة ـ طريق الشعب 

أكدت األمم املتحدة، أمس االول، أن اليمنيني سيواجهون 
“حكام باإلعدام” بسبب  تراجع تعهدات املانحني، حيث 
مل يتمكن مؤمتر املانحني الدوليني إال من  جمع أقل من 
لتجنب  بالحرب  الغارق  البلد  هذا  يحتاجه  ما  نصف 

حدوث  مجاعة. 
مليون   16 من  أكرث  سيواجه  املتحدة،  األمم  وبحسب 
العام،  اليمن هذا  الجوع يف  مليونا  شخص من  بني 29 
جوعا  “ميوتون  ألف  ميني   50 من  يقارب  ما  وهناك 

بالفعل يف ظروف تشبه املجاعة”. 

حكم باإلعدام 
غوترييس  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وحذر 
مؤمتر  جمع  بعدما  اليمنيني  عىل  “حكم  باإلعدام”  من 
البلد  يحتاجه  نصف  ما  من  أقل  الدوليني  للامنحني 

الغارق بالحرب لتجنب حدوث مجاعة. 
التربع  املانحة  الدول  سابقا  األممية،  املنظمة  وناشدت 
لتمويل  دوالر  مليارات  مبلغ   3,85  لجمع  بسخاء 
عمليات اإلغاثة يف أفقر دول شبه الجزيرة  العربية، لكن 

مجموع التعهدات بلغ يف النهاية نحو 1,7 مليار دوالر. 
 وقال األمني العام للمنظمة األممية، أنطونيو غوترييس، 
يف بيان تابعته “طريق الشعب”، ان “االطفال والنساء 
والرجال يحتاجون بشدة  إىل املساعدات للبقاء  عىل قيد 

الحياة، قطع املساعدات هو حكم باإلعدام”. 
“التعهدات  إن  قائال  أمله،  خيبة  عن  غوترييس  وعرّب 
مجموع  بلغ  حيث  العام  املايض،  عن  تراجعا  تشكل 
املتحدة  واملنظامت  األمم  تلقتها  التي  املساعدات 
اإلغاثية العاملة يف اليمن 1,9 مليار دوالر يف ظل أزمة 

فريوس  كورونا، وأقل بنحو مليار عن العام 2019”. 
وأضاف “أفضل ما ميكن أن يُقال عن اليوم هو أنه ميثل 
دفعة أوىل. أشكر  أولئك الذين تعهدوا بسخاء، وأطلب 
فعله  ما  ميكنهم  يف  أخرى  مرة  التفكري  اآلخرين  من 
منذ  العامل  يشهدها  مجاعة  أسوأ  تجّنب  يف  للمساعدة 

عقود”. 
السالم  لتحقيق  الوحيد  “الطريق  أن  غوترييس،  ويؤكد 
هو من خالل وقف  فوري شامل إلطالق النار ومجموعة 
من تدابري بناء الثقة، تليها عملية  سياسية شاملة بقيادة 
من  املجتمع  وبدعم  املتحدة  األمم  رعاية  تحت  مينية 

الدويل”.  
وشاركت نحو 100 دولة وجهة مانحة يف املؤمتر االفرتايض 
والذي  وسويرسا،  والسويد  املتحدة  نظمته  األمم  الذي 
مدينة  نحو  الحوثيني  التقدم  محاولة  وقع  عىل  انعقد 
بها دوليا يف شامل  للسلطة املعرتف  مأرب، آخر معقل 

 البلد الفقري. 

كارثة  مقبلة 
تعهد  ذلك  يف  مبا  الرئيسية،  التعهدات  بعض   وتضمنت 
والسعودية  دوالر  مليون   191 املتحدة  مببلغ  الواليات 
مببلغ 430 مليون دوالر، أقل من تربعات  العام املايض 
مليون  أملانيا 240  ذاتها. ومع ذلك، قدمت  الدول  من 

دوالر  مقارنة بنحو 140 مليون دوالر العام املايض. 
حاالت  يف  واإلغاثة  اإلنسانية  الشؤون  منسق   وحذر 
انتهاء  عقب  صحفي  مؤمتر  لوكوك،  يف  مارك  الطوارئ، 
االجتامع، من أن “األموال التي تلقيناها اليوم  ال تكفي 

لوقف املجاعة. سنحتاج إىل املزيد من املال”.  
وأدى نقص التمويل يف 2020 إىل وقف برامج إنسانية 
الغذائية  املواد  توزيع  نسبة  فيام  تراجعت  رئيسية 

مرفق  من   300  أكرث  يف  الصحية  الخدمات  وأُوقفت 
صحي. 

 16 من  أكرث  سيواجه  املتحدة،  األمم  بيان  وبحسب 
مليون شخص من بني 29  مليونا، الجوع يف اليمن هذا 
العام، وهناك ما يقارب من 50 ألف ميني   ”ميوتون جوعا 

بالفعل يف ظروف تشبه املجاعة”.  
أن 400  املتحدة من  تابعة لألمم  كذلك تحّذر وكاالت 
املوت  خطر  يواجهون  سن  الخامسة  تحت  طفل  ألف 
جراء سوء التغذية الحاد يف 2021، يف زيادة  بنسبة 22 

باملئة عن العام 2020. 
بيان،  يف  لالجئني،  الرنويجي  املجلس  منظمة  وعلّقت 
عىل مخرجات  مؤمتر املانحني، إن “النقص يف املساعدات 
اعتربت “سيف  اإلنسانية سيقابله فقدان  أرواح”، فيام 
يف  ملن  يعانون”  ظهره  أدار  “العامل  أن  تشيلدرن”  ذي 

اليمن. 

إنهاء الحرب 
لتبييض  فرصة  مجرد  املانحني  مؤمتر  الحوثيني،  ويرى 

صفحة  الدول التي تدعم الحكومة وبينها السعودية. 

 وقال املتحدث باسمهم، محمد عبد السالم، يف تغريدة 
عىل تويرت، أن   ”املؤمترات ذات الطابع اإلنساين من أجل 
اليمن يف ظل ما يتعرض له من  عدوان وحصار ال تساعد 
لها  الفرصة  بإتاحة  العدوان  اليمن قدر ما تساعد دول 

 لتبييض صفحتها”. 
محمد  الحوثيني  السيايس يف صفوف  املسؤول  قال  كام 
العدوان وفك  إيقاف  لليمنيني  الحويث   ”أكرب منحة  عيل 
الحظر الجوي والحصار القاتل”،  مطالبا بوقف مبيعات 

االسلحة للدول الداعمة للحكومة. 
الحرب  يف  إلعادة  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  وتسعى 
أفقر دول شبه الجزيرة العربية إىل مسار الدبلوماسية، 
الذي  العسكري  للتحالف  بعدما  أنهت دعمها  خصوصا 
تقوده السعودية يف هذا البلد منذ   2015 دعام للحكومة 

املعرتف بها. 
عسكري  تصعيد  وقع  عىل  كذلك  يلتئم  االجتامع   لكن 
وعنارص  الحوثيني  مئات  مع  مقتل  األرض  عىل  كبري 
القوات املوالية للحكومة يف معارك طاحنة  قرب مدينة 
وتكثيف  اليمن،  شامل  يف  السلطة  معاقل  آخر  مأرب، 

الحوثيني  هجامتهم ضد السعودية. 

عندما تمارس الدولة القتل الكيفي

كولومبيا: إبادة أكثر من 10 آالف مواطن بحجة »مكافحة اإلرهاب«
رشيد غويلب

يف  السالم”  أجل  من  الخاصة  العدالة  “منظمة  نرشت 
الكولومبي  الجيش  بأن  تفيد  كولومبيا مؤخًرا معطيات 
املدنيني  عدد  أضعاف  ثالثة  أي  مواطن،   6402 قتل 
املعرتف بتصفيتهم سابًقا، باعتبارهم مقاتلني يف حركات 
خطوة  ذلك  وميثل  البالد.  يف  الناشطة  املسلح  الكفاح 
لذوي  ويوفر  حدث،  ما  حقيقة  عن  للكشف  مهمة 
التي  الجامعية  املقابر  مكان  ملعرفة  فرصة  الضحايا 
العدالة  نظام  عمل  وبفضل  أبنائهم.  فيها  الجيش  دفن 
الخاص، استعاد حتى اآلن 71 من أقارب ضحايا عمليات 
تم  الذي  العمل  ان  الضحايا.  رفات  الكيفي،  اإلعدام 
خالل السنوات الثالث املاضية مينح الضحايا الثقة. لقد 
تم تحقيق ما فشل القضاء العادي والقضاء العسكري يف 

تحقيقه خالل أكرث من ثالثة عقود متتالية.
أجهزة  تنفذها  التي  الكيفي  اإلعدام  عمليات  وتعد 
“اإليجابية  باختصار  إليها  يشار  والتي  املسلحة،  الدولة 
وتم  الكولومبي.  التاريخ  يف  الثوابت  من  -الخاطئة”، 
العرشين  القرن  تسعينيات  منذ  أسايس  بشكل  توثيقها 
وزادت بعد أن تولت نائبة الرئيس الحالية مارتا لوسيا 
رامرييز وزارة الدفاع الوطني يف عام 2002. وقد وصلت 
إىل أعىل مستوياتها يف عام 2007 يف عهد حكومة ألفارو 
وجود  أدلة عىل  وهناك   ،2010  -  2002 فيليز  أوريبي 

أكرث من 10آالف حالة.
املبارشة  املسؤولية  الجرناالت  من  مجموعة  وتتحمل 
لجرائم القتل الكيفي مستندة اىل ضوء اخرض من مراكز 
القرار السيايس. وعادة ما يكون الضحايا من سكان البالد 
وبشكل  والفالحني،  والعامل  الحمر(  )الهنود  األصليني 

عام من الطبقات االجتامعية واالقتصادية الدنيا، الذين 
ال تتاح لهم فرصة التحقق من ظروف الوفاة الدقيقة. 

وكان من بني الضحايا مرىض و ُقرص.
وتقف وراء مامرسات القتل الكيفي يف كولومبيا أسباب 
عديدة منها حصول القتلة عىل مكافآت مالية، والرتشيح 
والحصول  البالد،  خارج  إىل  والرحالت  الدراسية  للمنح 
عىل امليداليات واإلجازة الخاصة وفرصة التقدم بسهولة 
عدد  اىل  استنادا  القيادي،  السلم  يف  اآلخرين  من  أكرب 
وهناك  “إرهابيني”.  باعتبارهم  تصفيتهم  متت  الذين 
الذين  اإلرهابيني  اسرتاتيجية سنوية مبؤرش “عدد  خطة 
قتلوا خالل العام”. تتم مراجعتها كل ثالثة أشهر وهي 
إلزامًية. وسياسياً، كان الهدف من عمليات القتل الكيفي 
الراي  للتأثري عىل  زائفة  انتصارات عسكرية  اىل  اإلشارة 
العام، وبث الرعب يف صفوف الحركات املسلحة، ونرش 

مشاعر الخوف يف األوساط االجتامعية الداعمة لها.
خاص  صندوق  من  القتلة  مكافآت  متويل  يجري  وكان 
احتياطي  صندوق  ومن  الغرض،  لهذا  الحكومة  انشأته 
القتل  عمليات  الكولومبية  الحكومة  وقدمت  آخر. 
الكيفي التي ارتكبتها كجزء من تنفيذ “خطة كولومبيا” 

املمولة من الواليات املتحدة األمريكية.
ويقول مهتمون بهذا امللف ان هناك دراسات وبحوث 
تضمنته  مام  أكرث  الكيفي  القتل  ضحايا  عدد  ان  تؤكد 
امن  الخاصة  العدالة  “منظمة  عن  الصادرة  الوثيقة 
تستند  الوثيقة  يف  الواردة  األرقام  وان  السالم”.  أجل 
أنه بني عامي 2002  الذين ذكروا  الجناة،  إىل شهادات 
يد  عىل  قتلوا  الذين  األشخاص  نصف  كان  و2006، 
جرت  كيفي  إعدام  لعمليات  ضحايا  املسلحة  القوات 
خارج ساحات املعارك. وكلام زاد عدد القتىل يف املعارك، 

زاد عدد حاالت اإلعدام الكيفي. وتغطي بيانات املنظمة 
مراجعة  عىل  وباالعتامد  فقط.   2008  -  2002 الفرتة 
باملؤسسات  الخاصة  وتلك  الرسمية  البيانات  قواعد 
املتخصصة. واستندت القضايا البالغ عددها 6402 حالة 
إىل إفادات الجناة العسكريني. اما وثائق مكتب املدعي 
العام الرسمية فتشري اىل انه يف سنوات 1988 – 21014 

كان هناك 2248 ضحية فقط.  ومل تقدم جميع العائالت 
الكيفي شكوى  اإلعدام  عمليات  يف  ذويها  فقدت  التي 

خوًفا من انتقام القوات املسلحة. 
ومعظم عوائل الضحايا ال يدركون أن أبنائهم جزء من 

“اإليجابية الخاطئة”.
ومعروف ان العراق قد شهد منذ انقالب 8 شباط األسود 

القومي.  الحرس  نفذها  كيفي  قتل  عمليات    1963
سنوات  يف  اشكالها  وتعددت  الجرائم  هذه  وتوسعت 
بطش الدكتاتورية املنهارة. وعادت هذه الظاهرة ثانية 
بعد 9 نيسان 2003 وبلغت ذروتها مع انطالق انتفاضة 
ترشين الباسلة، وما شهدته مدينة النارصية البطلة ميثل 

نسخة جديدة لهذه الجرائم.

احتجاجات عىل جرائم القتل الكيفي يف إطار ارضاب عام يف عام 2019

 الحراك الطالبي يتجدد في الجزائر رغم منع المسيراتاحتجاجات شعبية غاضبة في لبنان

 مرسوم كويتي بالموافقة على الحكومة الجديدة

 بيروت ـ وكاالت   
احتجاجات  أمس،  لبنانية،  مدن  عدة  شهدت 
شعبية غاضبة، عىل االنهيار النقدي املتسارع للرية، 
حيث تم قطع العديد من الطرق يف بريوت، بينام 

شهدت مدن اخرى خروج مسريات كبرية. 
جرس  عىل  السري  قطع  تم  بريوت،  العاصمة  ويف 
الدورة باتجاه نهر املوت، وطريق الشيفروليه املؤدي 
قطع  وتّم  املشتعلة.  باإلطارات  الشباك  فرن  إىل 
أوتوسرتاد األسد مقابل ملعب األنصار باالتجاهني، 
الخوري  وبشارة  باالتجاهني،  الرينغ  وجرس 
باالتجاهني، ونفق شاتيال باتجاه املطار، طريق املطار 
القدمية مقابل مستشفى الرسول األعظم باالتجاهني 
وطريق كورنيش املزرعة وقصقص وطريق الرحاب 
ــ صربا. وقطع محتجون الطريق يف ساحة الشهداء 
املشتعلة، واحتشدوا  باإلطارات  األمني  عند مسجد 
بالسلطة  منددة  هتافات  مرددين  الساحة  وسط 
وسياساتها االقتصادية والنقدية، ومطالبة باستقاللية 
القضاء، واستعادة األموال العامة املنهوبة ومحاسبة 

الفاسدين...
ويف بعلبك، ُقِطعت طريق عام رياق ــ بعلبك عند 
ــ  شتورا  عام  وطريق  باالتجاهني،  الخرض  مفرق 
تعلبايا محلة جرس جالال. كام أغلق املسلك الرشقي 

ألوتوسرتاد حاالت باإلطارات املشتعلة.
ويف الضاحية الجنوبية، انطلق عدد من املحتجني من 
ساحة العلم يف صور الشارع وساروا يف تظاهرة يف 
احياء صور احتجاجاً عىل ارتفاع سعر الدوالر ورددوا 
للتعبري  للشارع  بالنزول  لألهايل  ودعوات  هتافات 

عن غضبهم حيال ارتفاع الدوالر.
اسقاط  اىل  دعت  التظاهرة  خالل  كلمة  ألقيت 
الناس  وجوعت  أفقرت  التي  الحاكمة  املنظومة 
بأن  مؤكدة  للشارع،  النزول  اىل  املواطنني  ودعت 
اسقاط  حتى  بحراكهم  سيستمرون  صور  محتجي 

املنظومة الحاكمة ومحاسبة الفاسدين.
صيدا  يف  ايليا  تقاطع  ساحة  شهدت  صيدا،  ويف 
تجمعاً لعدد من املحتجني وسط الطريق احتجاجاً 
بعدما  الدوالر  لسعر رصف  الجنوين  االرتفاع  عىل 
المس العرشة آالف لرية يف السوق السوداء، وسط 
رفضاً  والتحرك  الشارع  اىل  للنزول  تدعو  هتافات 
لهذا الواقع، وسط انتشار لعنارص الجيش يف املكان.
والشوف  وكفررمان  النبطية  مدن  وشهدت 
وجونية،  واملنت  وطرابلس  وحاصبيا  والبرتون 
الطرق  اهم  قطع  تم  حيث  مامثلة  احتجاجات 
عرقلة  اىل  ادى  مام  االطارات،  وحرق  الحيوية 

حركة السري يف البالد. 

طرابلس ـ وكاالت 
أساتذة  بصحبة  جزائري  طالب  ألفي  حوايل  شارك 
ومواطنني يف تظاهرات شهدتها العاصمة، الثالثاء املايض. 
وتأيت هذه التظاهرات رغم منع املسريات يف البالد بسبب 

انتشار فريوس كورونا. 
حرة  “جزائر  الحراك  يف  املعتادة  الشعارات  ورفعت 
ودميقراطية” و”دولة مدنية وليس عسكرية”. كام شهدت 
مدينة بجاية أيضا تظاهرة، بحسب صور نرشها مدونون 

عىل مواقع التواصل االجتامعي.

وخرج ما يقرب من ألفي طالب جزائري ومعهم أساتذة 
ومواطنون للتظاهر وسط انتشار مكثف لقوات الرشطة 
وهذه  كورونا.  وباء  انتشار  بسبب  املسريات  منع  ورغم 
املرة الثانية التي يخرج فيها الطالب يف مسرية، منذ نحو 
آذار  يف  النظام  ضد  الحراك  مظاهرات  تعليق  من  عام 

.2020
وتوجه الطالب من ساحة الشهداء نحو وسط العاصمة. 
ورغم محاولة الرشطة منعهم إال أنهم متكنوا من تجاوز 

الحصار باملرور عرب الشوارع الضيقة لحي القصبة.

حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  رئيس  نائب  وعرب 
الطالب  بخروج  ترحيبه  عن  صالحي،  سعيد  اإلنسان، 
وكتب يف تغريدة قال فيها “اليوم ابتكر الطالب من خالل 
مبسرية  والقيام  الرشطة  لتجاوز  الضيقة  األزقة  يف  السري 

سلمية، لقد نجحوا. كل الطرق تؤدي إىل الحراك”.
حرة  “جزائر  املعتادة  شعاراتهم  املتظاهرون  وردد 
ودميقراطية” و”دولة مدنية وليس عسكرية”، كام اعتادوا 
شباط   22 يف  الحراك  بدء  منذ  ثالثاء  يوم  كل  ذلك  عىل 

.2019

الكويت ـ وكاالت 
الخالد  الشيخ صباح  الكويتي  الوزراء  رئيس  أعلن   
حكومته  يف  الوزراء  اسامء  رفع  أنه  الصباح  الحمد 
الجديدة إىل أمري البالد الشيخ نواف األحمد الجابر 
عىل  باملوافقة  مرسوما  يصدر  واالخري   ، الصباح 

الجديدة. الحكومة 
وقال رئيس الوزراء يف بيان تابعته “طريق الشعب”، 
وزارة  األوىل  جديدتني،  حقيبتني  “استحدث  إنه 

لشؤون  والثانية  النزاهة،  تعزيز  لشؤون  الدولة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات”.

تضافر  تتطلب  القادمة  “املرحلة  أن  وأضاف 
الفساد  مواجهة  عىل  للرتكيز  وتوحيدها  الجهود 
الحكومي  الجهاز  يف  سواء  وأدواته  واملايل  اإلداري 

أو خارجه”.
االتصاالت  لشؤون  الدولة  “وزارة  أن  إىل  وأشار 
البنية  بتطوير  ستعني  املعلومات  وتكنولوجيا 

السيرباين  األمن  وتعزيز  اإللكرتونية  التحتية 
والذكية  اإللكرتونية  الحكومية  بالخدمات  واالرتقاء 

وتنمية قطاع االتصاالت”.
وذكرت وكالة األنباء الكويتية أن أمري البالد الشيخ 
باملوافقة عىل  أصدر مرسوما  الصباح  األحمد  نواف 

حكومة جديدة.
منذ  األعامل  تسيري  مهمة  الحالية  الحكومة  وتتوىل 

استقالتها يف كانون الثاين بعد أزمة مع الربملان.
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يوم الشهيد الشيوعي
ماجد مصطفى عثمان 

متر علينا هذه األيام الذكرى )٧٢( الستشهاد قادة 
وصارم..  وحازم  فهد  العراقي  الشيوعي  الحزب 
هؤالء أبناء الشعب العراقي الذين أسسوا بدمائهم 
من  وتابع  العراقية،  الوطنية  الوحدة  قيم  الزكية 
والتضحية  الكفاح  طريق  آخرون  أبطال  بعدهم 
الرفيق  والحزب  الشعب  شهيد  مقدمتهم  ويف 
ومدينة  قرية  كل  من  الشهداء  وبقية  عادل  سالم 
عراقية اىل يومنا هذا.. ففي كل عام ويف يوم الرابع 
العراقيون  الشيوعيون  يستذكر  شباط  من  عرش 

للشهادة  رمزا  اعترب  الذي  اليوم  هذا  واصدقاؤهم 
والتضحية من اجل الوطن والشعب واملبادئ.

يومي  يف  املقبورة  امللكية  السلطة  أقدمت  ولقد 
١٣و١٤ شباط عام ١٩٤٩ عىل اعدام قادة الحزب 
العراقي االبطال )فهد – حازم – صارم(  الشيوعي 
قد  الجبان  االجرامي  العمل  بهذا  بأنها  معتقدة 
كان  التي  العراقية  الوطنية  الحركة  عىل  قضت 
بالتأكيد  لكنها  املناضل،  حزبنا  وقائدها  رائدها 
عاشت أحالمها الوهمية حني اكتشفت بأن فعلتها 
الحركة  مولت  قد  والالإنسانية  هذه  الشنيعة 
منقطع  وثبات  وارادة  بعزمية  العراقية  الوطنية 

قوية  قاعدة  الحدث  ذلك  كان  وايضا  النظري، 
الرجعي  املليك  النظام  من  العراق  لتحرير  وصلبة 
صبيحة يوم الرابع عرش من متوز عام 1958، بثورة 
وألوان  أطياف  كافة  من  مباركة  وطنية  شعبية 
واالجتامعية  الثقافية  ومستوياته  العراقي  الشعب 
كل  من  الشهر  هذا  يستفز  وهكذا  والسياسية، 
العراقيني  الشيوعيني  كل  ذاكرة  مميز  وبأمل  عام 

واصدقائهم .
الحاكمة  العميل نوري سعيد والسلطة  لقد توهم 
واالدارة الربيطانية آنذاك أن الطريق األفضل لكرس 
عزمية النضال الجامهريي وتصفية الحزب الشيوعي 
الذي كان خسارة كربى  بإعدام قادته األبطال  هو 
وبحركة  خاص  بوجه  الشيوعية  بالحركة  لحقت 

التحرر الوطني يف بالدنا بوجه عام.
ومنارصيهم  واصدقاءهم  العراقيني  الشيوعيني  إن 
هو  الشيوعي  الشهيد  يوم  بأن  جيدا  يدركون 
مناسبة وطنية للوفاء لشهداء حزبنا ونضاالته من 
أجل استخالص الدروس والتزود من حكمة الشعب 

بالذخرية املناسبة مبواصلة مسرية النضال بحثا عن 
من  الوطن  يواجه  ما  لكل  الحلول  وانسب  أفضل 

ازمات ومنعطفات.
ويف شباط االسود عام 1963 أطلق وحوش انقالبيي 
عفلق البيان رقم )13( الذي أباح خالله هدر دم 
وأباحوا  محاكمة،  دون  من  العراقيني  الشيوعيني 
جوفاء  بشعارات  الشيوعية  محاربة  مبدأ  أيضا 
كشفت  ولقد  الثمن،  مدفوعة  دينية  وفتاوى 
من  املزيد  املاضية  العقود  عرب  التاريخ  حقائق 
الخيوط والحقائق التي ارتبطت بها عملية معاداة 
الشيوعية ومروجي مثل هكذا شعارات.. والجدير 
بالذكر ان كل الذين يرفعون اآلن عقريتهم لتشويه 
وحزبهم  العراقيني  الشيوعيني  وتاريخ  سمعة 
ال  النضايل  دورهم  تهميش  محاولة  أو  املناضل 
الذي  املستنقع  ذات  من  إال  دالالتهم  يستمدون 

سبقهم اليه أسالفهم.
ذكرى  من  يستلهمون  العراقيني  الشيوعيني  ان 
وهبوا  اللذين  االشاوس  حزبه  قادة  استشهاد 

اجل  من  العاملة  والطبقة  الحزب  لقضية  أنفسهم 
ان تضل راية حزبهم خفاقة لألبد وعزما يزيدهم 
الراية  امام تحت  اىل  النضال  وارصارا عىل مواصلة 
العظيمة من اجل بناء الدولة املدنية الدميقراطية 
وسيادة  الشعب  وسعادة  االجتامعية  والعدالة 

القانون.
ان ذكرى استشهاد قادة حزبنا )فهد – حازم صارم( 
اسسوا  واللذين  العراقي  للشعب  االبناء  هؤالء 
العراقية  الوطنية  الوحدة  قيم  الزكية  بدمائهم 
طريق  اخرون  ابطال  بعدهم  من  وتابع  الحقة 
والشعب  الحزب  شهيد  مقدمتهم  ويف  التضحية 
الرفيق سالم عادل وبقية الشهداء االبطال من كل 
هذا..  يومنا  اىل  عراقية  وقرية  ومدينة  محافظة 
تزيدنا عزما وارصارا عىل مواصلة املسرية يف سبيل 

الوطن الحر والشعب السعيد.
شيوعي  شهيد  لكل  وفاء  وتحية  حمراء  قرنفلة 
العراق  بناء  اجل  من  الرأس  مرفوع  بطال  مىض 

الدميقراطي املوحد.

لماذا رفض قاسم تسليح مقاومي انقالب شباط؟
عبد الله عطية شناوة

طوال فرتة حكمه ظل مؤسس الجمهورية العراقية 
مقولة  يكرر  قاسم  الكريم  عبد  الركن  الزعيم 
العراقيون، يقول فيها إنه فوق امليول  حفظها منه 
من  أي  إىل  ينتم  مل  حقا،  وهو،  واالتجاهات. 
التيارات السياسية والفكرية التي كانت سائدة يف 
تلك الفرتة. فلم يكن قوميا عروبيا، وال يساريا أو 
شيوعيا، وهو بالطبع ليس اسالمويا وال ليرباليا كام 

هو واضح اإلبتعاد عن املعسكر الغريب.
يف  يكن  مل  لكن  عراقوي،  بانه  يصفوه  أنصاره 
يحسب  ليك  عراقوي  إتجاه  أو  تيار  مثة  الحقيقة 
الـ  يف  العسكرية  حركته  حطمت  وعندما  عليه، 
املوايل  املليك  النظام  دعائم  يوليو  ـ  متوز  من   14
كانت  التي  العراقية  التيارات  انطلقت  للغرب، 
متوافقة فيام بينها يف معارضة امللكية، كل لتحقيق 
أهدافه، وميكن القول إن الوطنية العراقية مل تكن 
تتشكل حتى وقتنا  بعد، ورمبا هي مل  قد تشكلت 

الراهن.
إىل  باإلضافة  العراق  وجنوب  وسط  يف  فالوطنية 
مدينة املوصل مل يكن لها تجل منفصل عن العروبة 
هي  فالوطنية  لكردستان،  بالنسبة  أما  واإلسالم، 
الكردية.  القومية  الدولة  وحلم  الكرد  إىل  االنتامء 
الحزب  اعتمده  الذي  األعتدال  نهج  يساعد  ومل 
الجادرجي،  كامل  بقيادة  الدميقراطي  الوطني 
ومسحة الليربالية غري املفهومة من الرشائح املكونة 
الحصول  يف  الحزب  يساعدا  مل  العراقي،  للشعب 
عىل قدر مناسب من الشعبية ميكنه من أن يلعب 
دور املعرب عن الوطنية العراقية، فالشارع املديني 
العرويب  القومي  األستقالل  بني حزب  منقسام  كان 
ومن أنتقل منه إىل حزب البعث حديث التأسيس 
الشيوعي،  الحزب  وبني  الفاعلية،  كبري  ولكن 
قبل  تأسس  والذي  عراقة،  العراقية  األحزاب  أكرث 
بامللكية بنحو ربع قرن، والذي برز دوره  اإلطاحة 

يف النضال ضدها.
أن  ميكن  ما  يسوده  كان  فقد  العراقي  الريف  أما 
يرتجم  الذي  الديني((  ))الوعي  بـ  عليه  نطلق 
مل  الذي  األمية  بجحم  أرتباطا  املعريف  الفقر  حالة 
يكن يقل عن %80 من الذكور و%99 من اإلناث، 

واملقيد بجربوت األقطاع األمي بدوره هو اآلخر.
يف  الوطنية  يرى  كان  العرويب  القومي  التيار 
املرصي  الزعيم  آنذاك  ورمزها  بالعروبة  اإللتحام 
ودعامته  اليساري  التيار  أما  النارص،  عبد  جامل 
الوطنية يف  يرى  الشيوعي، فكان  الحزب  األساسية 
تحقيق املهام األجتامعية، ويف صلبها أعادة توزيع 
له  وحقق  الكادحني،  لصالح  االجتامعية  الرثوة 
ذلك شعبية كبرية، تجلت يف املسرية العمالقة التي 
نظمها يف األول من أيار ـ مايو عيد العامل العاملي 

عام 1959، والتي هتفت فيها الجموع بشعار:
الشيوعي  الحزب   .... عبدالكريم  الزعيم  ))عاش   
الرشطة  رجال  حتى  عظيم((،  مطلب  الحكم  يف 
من  ذهلوا  الشيوعيني،  طاردوا  طاملا  الذين 
حر  ))وطن  بشعارهم  الهتاف  فآثروا  نفوذهم 
ماذا  الرشطة  ))إسأل  مرددين:  سعيد((  وشعب 
يجد  ومل  سعيد((.  وشعب  حر  وطن   ... تريد؟ 
صلب  قدم  موطئ  الدميقراطيون((  ))الوطنيون 
العروبة  متطبات  بني  املنقسمة  الجامهري  بني  لهم 
ضخامة  رغم  األجتامعية،  العدالة  واستحقاقات 
قاسم،  شكله  الذي  الوزراء  مجلس  يف  حصتهم 
والذي ضم إىل جانبهم ممثلني عن حزب األستقالل، 
الكردستاين،  الدميقراطي  والحزب  البعثيني  وعن 

تحقيق  يستعجل  كان  كل  الشيوعيني.  من  وخال 
املكاسب، والتطلع إىل االستئثار بالسلطة، وتحقيق 
األهداف. ومل تجد األهداف الوطنية التي رمبا عرب 

عنها حزب كامل الجادرجي من يعريها إهتامما.
العروبة  تيار  يف  األنجراف  كان  لقاسم  بالنسبة 
والوحدة يعني تحوله إىل مجرد موظف لدى عبد 
وقت  أي  يف  خدماته  عن  االستغناء  ميكن  النارص 
السالم  عبد  املتحمس  القومي  نائبه  إىل  وإيكالها 
يف  املنتظمني  الضباط  بغالبية  املدعوم  عارف 
بامللكية،  أطاح  الذي  األحرار((  ))الضباط  تنظيم 
لذلك  والبعثيني.  القوميني  رجاالت  من  أي  إىل  أو 
األجتامعية  املطالب  تبني  سوى  أمامه  يجد  مل 
قانون  مقدمتها  ويف  الشيوعيون  بها  نادى  التي 
املستفيدين  وإىل  إليهم  ليستند  الزراعي.  اإلصالح 
االندماج  إىل  الدعوات  معارضة  يف  القانون  من 
بالجمهورية العربية املتحدة التي كانت تضم مرص 
نفس  يف  كان  لكنه  النارص.  عبد  بزعامة  وسوريا 
الذين  الشيوعيني  أمام  ضعيفا  نفسه  يجد  الوقت 
وشكلوا  تهمهم  التي  الطبقات  مخاطبة  أجادوا 
عاملية،  نقابات  عمالقة:  جامهريية  منظامت  منها 
جمعيات فالحية، أتحادات طالبية ونسوية ومهنية، 

وقبل هذا وذاك ميليشيا املقاومة الشعبية.
وقاعدتهم  بالشيوعيني  يستعني  أن  قاسم  كان عىل 
ذات  يف  يقلم،  وأن  حكمه،  دعم  يف  الجامهريية 
الوقت، أظفارهم. من خالل رضب تلك التنظيامت، 
نفوذ  دائرة  من  لنقلهم  الكادحني،  ورشوة جامهري 
أمني.  أوحد  كزعيم  دعمه  دائرة  إىل  الشيوعيني 
إضعاف  مواصلة  الوقت  ذات  يف  عليه  وكان 
التي  الدرجة  إىل  ليس  ولكن  والبعثيني  القوميني 
للشيوعيني  مكافئة  قوة  يكونوا  أن  فيها عن  يكفوا 
ومهددة لنفوذهم. وتورط قاسم من خالل ذلك يف 
الباحث  لخص  وقد  التوازنات.  عىل  اللعب  عملية 
حنا بطاطو يف الجزء الثالث من عمله البحثي فائق 

القيمة واألهمية ))العراق(( بالقول:
األطراف،  رصاعات  فوق  يقف  قاسم  يكن  مل   ((  

وخصوصا من بينها القوتان الرئيسيتان
التوسط  حاول  هو  وال  ـ  والشيوعيون  القوميون 
بينهام، بل عىل العكس من ذلك فأنه مل يفعل إال 
بإبقائهم منقسمني، ويلعب أحدهم ضد  أن يسد، 
وبغض  املتبادلة،  خالفاتهم  عىل  وإبقائهم  اآلخر، 
يفعل  أن  باستطاعته  يكن  ومل  لآلخر،  طرف  كل 
الوطني  الحزب  يكن  مل  ناحية،  فمن  ذلك،  غري 
قاعدة  ميلك  الطبيعية  إستناده  نقطة  الدميقراطي، 
ناحية  ومن  كافيه.  ـ  جامهريية  يقصد  ـ  سياسية 
قاسم  يكن  مل  الحاسم،  السبب  هو  وهذا  أخرى، 

يسيطر عىل خلفية صلبة بني ضباط الجيش((.
 

ويضيف بطاطو:
قاسم  حاجة  نبعت  هذه  الضعف  نقطة  ))ومن 
أحد  واضعا  والشيوعيني  القوميني  بني  املناورة  إىل 
الطرفني ضد اآلخر، منهكا إياه أو متبنيا له، حسب 
نفسه  وجوده  استمرار  وكان  الظروف.  تفرضه  ما 
بأن  القوتني  من  ألي  سامحه  عدم  عىل  يعتمد 
باإلتفاق  للقوتني  السامح  أو  القوة،  تصبح شديدة 

يف ما بينهام ((.
الحزء  من   158 ـ   156 الصفحتني  من  اإلقتباس 
املعنون  ))العراق((  بطاطو  حنا  كتاب  من  الثالث 

الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار.
الحزبية  ان  علنا  قاسم  عبدالكريم  يرصح  مل 
والعمل الحزيب جرمية أو خيانة، لكنه تعامل معها 
عىل  وعمل  الواقع،  أرض  عىل  وكخيانة  كجرمية 
رضب كل حزب أو فصيل سيايس ال يكون تابعا له، 
مساعي  مع  للتعامل  بالشوعيني  أستعان  أن  فبعد 
العراق  وضم  منه  السلطة  ألنتزاع  القومي  التيار 
إىل الجمهورية العربية املتحدة، رضب الشيوعيني، 
البارزاين،  بقيادة مصطفى  الكردية  الحركة  وحارب 

عىل  كان  الذي  الدميقراطي  الوطني  الحزب  وشق 
الدميقراطية واسعة اإلحرتام كامل  الشخصية  رأسه 
الجادرجي، عرب تحريض نائب رئيس الحزب محمد 
الدميقراطي  الحزب  األنشقاق وتشكيل  حديد عىل 
عملية  يف  املنشقني  بعض  واستخدم  التقدمي، 
الزكم  عراك  وأبرزهم  الشيوعي،  الحزب  تحجيم 
الفالحية،  الحركة  شق  مهمة  اليه  أوكلت  الذي 
كان  الذي  الفالحية  للجمعيات  العام  واألتحاد 
وأضطر  فرهود،  كاظم  الشيوعي  الكادر  يقوده 
إىل  املطاف  نهاية  يف  الدميقراطي  الوطني  الحزب 
أستحالة  الجادرجي  وجد  أن  بعد  نشاطه،  تجميد 
الذي  القمع  ظل  يف  السيايس  النشاط  مواصلة 
قاسم  وأنتهى  الجميع،  ضد  قاسم  سلطة  مارسته 
داوود  بقيادة  وهمي  شيوعي  حزب  تلفيق  إىل 
الحزب  لتجريف  يستخدمة  طيع  كبديل  الصايغ 
حملة  األمنية  أجهوته  وشنت  الحقيقي،  الشيوعي 
قمع واسعة ضد أعضاء الحزب ومنظامته، وغضت 
تلك األجهزة الطرف، ورمبا نسقت أو تواطأت مع 
عمليات  مئات  نظمت  التي  اإلجرامية  العصابات 

األغتيال بحق الشيوعيني.
حسني  وجه  كردستان،  يف  لحربه  قاسم  شن  وبعد 
األحزاب  إىل  رسالة  عادل((  ))سالم  الريض  أحمد 

الشيوعية، قال يف جانب منها:
للثورة،  األول  بالعيد  العراق  يحتفل  أن  قبل   ((
يف  الحاكمة  للسلطات  دميقراطي  الال  الوجه  أخذ 
سياستها  ثقل  توجه  بدأت  إذ  بروزا.  يزداد  بغداد 
القوى  ولتفتيت  الثوري،  املد  ألخفات  الداخل،  يف 
وإدامة  وفرض  األخرى،  بعد  الواحدة  الدميقراطية 

حكم عسكري فردي عىل البالد. 
سهم  وجهت  السياسة  هذه  أن  من  الرغم  وعىل 
رمحها يف البدء ضد الحزب الشيوعي، بغية تجميد 
أو كسب القوى الوطنية األخرى إىل جانبها، إال أنها 
القوى  لكل  املعادية  حقيقتها  كشفت  ما  رسعان 

الدميقراطية، وللحقوق واملطالب الدميقراطية لكل 
جامهري الشعب((.

للحزب  والعرشين  الثاين  املؤمتر  أمام  خطابه  ويف 
الريض  أحمد  حسني  تحدث  السوفييتي،  الشيوعي 
))سالم عادل(( عن ما كان يتعرض له حزبه ، قائال:

الشيوعيني  من  شهيدا   )269( اآلن  حتى  ))أحيص 
أغتيلو  وقد  املخلصني.  والوطنيني  والدميقراطيني 
الرجعية واألقطاعية وعصابات  العنارص  أيدي  عىل 
وبأرشاف  الحكومة،  مبعرفة  تعمل  التي  اإلجرام 
إطالق  نتيجة  أو  البوليسية،  أجهزتها  بعض 
قوات  جانب  من  السلمية  املظاهرات  عىل  النار 
العرفية  املجالس  أصدرت  كام  الحكومية.  القمع 
العسكرية أحكاما باملوت عىل )106( من املناضلني 
إىل  منها  قسم  أبدل  والدميقراطيني  الشيوعيني 
نفذ  وقد  سنوات.  عدة  السجن  أو  املؤبد،  السجن 
ساهموا  الذين  الجنود  من  بأربعة  اإلعدام  حكم 
مل  أويل  إلحصاء  وطبقا  املوصل.  مؤامرة  بقمع 
العرفية  املجالس  أصدرت  األحكام،  جميع  يشمل 
بينها   ) سنة  آالف   4  ( تجاوزت  بالسجن  أحكاما 
عام  املعتقلني  عدد  وبلغ  املؤبد.  بالسجن  أحكام 
1960 وحده، استنادا إىل مصدر رسمي )22( ألف 
العاملية  والنقابات  املنظامت  وتعرضت  شخص. 
وجمعيات الفالحني واملواطنني عموما إىل )7510( 
اإلعتداءات  هذه  اقرتنت  وقد  اعتداء،  حوادث 
وباستثناء  ضحاياها،  من  اآلآلف  وإبعاد  بتوقيف 
 )1527( أصيب  اإلعتداءات  هذه  نتيجة  قتل  من 
شخصا بجراح. وهجرت ) 2424 ( أرسة عائلة من 
دور  من  الكثري  نهب  أو  وأحرق  سكناها،  محالت 

وأكواخ الفالحني.
للحركة  فظ  إنتهاك  يجري  زال  وال  جرى  كام 
النقابيون  والقادة  البارزون  فيعتقل  الدميقراطية 
السلم والكتاب والصحفيون، وبعض  ورجال حركة 
قادة األحزاب الوطنية، وأصحاب املطابع وتضطهد 
وتخرق  املواطنني،  كرامة  وتداس  الحزبية،  الحياة 
منذ  فردي  عسكري  حكم  البالد  ويسود  القوانني، 

14 متوز 1958 حتى اآلن((.
الثاين  الجزء  مناضل  سرية   .. عادل  سالم  املصدر: 
تأليف: مثينة ناجي يوسف ونزار خالد. إصدار دار 
 118 صفحات   .2001 سنة  األوىل  الطبعة  املدى. 

ـ 119
قاسم  أمتناع  تكشف رس  رمبا  املعطيات  كل هذه 
التي  العراقيني  جامهري  لطلب  األستجابة  عن 
يا   ((: هاتفة  شباط  من  الثامن  صبيحة  تدفقت 
والفالح((،  العامل  باسم   … سالح  أعطينا  كريم 
الشعبية  للمقاومة  كتب  لو  أنه  قدر  أنه  شك  فال 
لكانت   ،1963 شباط  إنقالب  إحباط  يف  النجاح 
بل  اإلنقالبيني،  نصيب  من  فقط  ليست  النهاية 
يفصح  الشعار  كان  أيضا.  نهايته  ستكون  كانت 
تنظمها،  التي  والجهة  املقاومة  طابع  عن  بوضوح 
وأنها ذات املقاومة التي أحبطت أنقالب الشواف، 
السجون  يف  قادتها  بزج  قاسم  كافأها  والتي 
وإعدام بعضهم، وإطلق عصابات اإلجرام لتصفية 

باقي املشاركني يف إحباط اإلنقالب.
وبذكائه املعهود البد أن قاسم قد أدرك أن املقاومني 
املنترصين لن يسلموا رقابهم له هذه املرة، كام فعلوا 
يف كل مره، وأنهم سيزيحوه إن مل يحاكموه عىل إتاحة 
املجال أمام القوى الفاشية للتغول،مقابل قمع القوى 
ومصادرة  السياسية،  الحياة  وتخريب  الدميقراطية، 
حرية الصحافة وإغالق الصحف، ومالحقة التنظيامت 
وأتحادات  ومهنية  عاملية  نقابات  من  الجامهريية 

فالحية وطالبية ونسوية وإغالقها واعتقال قادتها.

عبد الكريم قاسم يف أول مؤمتر صحفي بعد ثورة 14 متوز 
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في الذكرى الـ 150 لميالدها

روزا لوكسمبورغ .. النسر المحلق*

كراسة “جانيوس”
روزا  التقت   ،1890 عام  ويف  زيوريخ،  ويف 
لوكسمبورغ بالثوري البولندي ليو جوغيشيز، الذي 
أصبح رفيقها وحبيبها خالل السنوات السبع عرشة 
التالية، وظل صديقاً حميامً حتى آخر حياتها. وكان 
جوغيشيز، الذي التحق بالحركة االشرتاكية يف فيلنا 
الحركات  يف  بارزاً  ومنظامً  سرتاتيجياً   ،1885 عام 
الحقاً.  واألملانية  والروسية  البولندية  الثورية 
وعمل، عىل نحو وثيق، مع لوكسمبورغ، يف الكثري 
عىل  البناءة  التعليقات  تقديم  من  الجبهات،  من 
عمل  عرب  أفكارهام  نرش  حتى  مقاالتها،  مسودات 
تنظيمي ال يكل خلف الكواليس يف العمل الثوري 
أحد أهم  تايش، وهو  فيلكس  الرسي. وكام الحظ 
من  التقليل  جرى  فانه  لوكسمبورغ،  يف  الباحثني 
مل  أنه  بينها  ألسباب  جوغيشيز  إسهامات  أهمية 
أنه  غري   )1( الرصيح.  باسمه  القليل  سوى  ينرش 
كان، هو اآلخر، شخصية أصيلة. وقد الحظت كالرا 
والصديقة  البارزة  االشرتاكية  النسوية  زيتكني، 
“كان  جوغيشيز  أن  لوكسمبورغ،  لروزا  الحميمة 
كان  التي  الذكورية  الشخصيات  تلك  من  واحداً 
عظيمة”.  نسائية  شخصية  مع  التسامح  بوسعها 
بني  والعاصفة  املتقدة  العالقة  وتكشف   )2(
لوكسمبورغ وجوغيشيز، خالل وبعد فرتة صالتهام 
ومفكرة  كامرأة  لوكسمبورغ  عن  الكثري  الحميمة، 
مرة  ذات  اشارت  أنها  الداللة  بالغ  ومن  وثورية. 
املرأة  شخصية  أن  بفكرة  متمسكة  “إنني  قائلة 
عندما  وإمنا  الحب،  يبدأ  عندما  نفسها  تظهر  ال 

ينتهي”. )3( 
ويف عام 1893 شاركت يف تأسيس الحزب االشرتايك 
تسمية  أعاد  الذي  بولندا،  مملكة  يف  الدميقراطي 
نفسه يف عام 1900 اىل الحزب االشرتايك الدميقراطي 
يف مملكة بولندا وليتوانيا. ويف آب 1893، وكانت 
يف عمر الثانية والعرشين، جسدت أول ظهور بارز 
لها يف الحركة العاملية األممية. ففي املؤمتر الثالث 
لألممية الثانية يف زيوريخ ، حيث التقت فردريك 
انجلز، رفيق ماركس، وجيورجي بليخانوف، مؤسس 
املاركسية الروسية، صارعت، يف خطاب جريء، من 
مل  ما  وهو  الفتي،  ولحزبها  لنفسها  تفويض  أجل 
جادلت  املؤمتر  ذلك  ويف  حينه.  يف  بالقبول  يحظ 
بدالً  مؤكدة،  لبولندا،  القومي  املصري  تقرير  ضد 
“الصارمة”،  الربوليتارية  األممية  عىل  ذلك،  من 
ألبرز  مبارشة  معارضة  يف  وضعها  موقف  وهو 
لكتابات  وكذلك  لعرصها،  االشرتاكية  الشخصيات 

ماركس حول بولندا. 
ثانية  لوكسمبورغ  روزا  أقامت   1898 عام  ويف 
االشرتاكية  أجل  من  كافحت  ومنذئذ  أملانيا.  يف 
الحزب  مؤمترات  يف  األملانية  الدميقراطية 
واملؤمترات األممية ويف مقاالتها وكتبها. ويف مؤمتر 
اىل  الحاجة  بررت   1900 عام  االشرتاكية  األممية 
العسكرية  والنزعة  االمربيالية  ضد  أممية  أفعال 

الكولونيالية.  والسياسات 
الحزب  مثلت   1914 حتى   1904 من  الفرتة  ويف 
بولندا وليتوانيا يف  الدميقراطي يف مملكة  االشرتايك 
املكتب االشرتايك األممي. ومنذ نهاية كانون األول 
1905 حتى آذار 1906 شاركت يف الثورة يف الجزء 

واعتقلت،  روسيا،  جانب  من  املحتل  البولندي 
وبينام   .1906 حزيران  يف  بكفالة  رساحها  وأطلق 
العاملة  للطبقة  دروساً  استخلصت  برلني  يف  كانت 
ـ   1905 الروسية  الثورة  تجارب  من  األملانية 
1907، ودافعت عن االرضاب السيايس الجامهريي 
املكانة  لنفسها  وحققت  الثوري،  للكفاح  كوسيلة 
االشرتاكية  الحركة  يف  اليساري  االتجاه  يف  القيادية 

األملانية. الدميقراطية 
ويف عام 1907 أعدت مع لينني ومارتوف برنامجا 

للحركة العاملية العاملية مناهضاً للحرب.
بسبب  بالسجن  عليها  حكم   1914 شباط  ويف 
خطاباتها املناهضة للحرب. ويف عام 1915 وتحت 
ضد  كراسة  كتبت  “جانيوس”  املستعار  االسم 
باسم  اشتهرت   ،1914 عام  اندلعت  التي  الحرب 

“كراسة جانيوس”.

الراية الحمراء
ليبنخت  كارل  مع  أسست،   1915 نهاية  ويف 
االشرتاكية  الحركة  يف  للحرب  آخرين  وخصوم 
عنها  انبثقت  التي  “األممية”  عصبة  الدميقراطية، 

عصبة سبارتاكوس عام 1916.
وخالل الفرتة من متوز 1916 وترشين الثاين 1918 
ورونكه  برلني  يف  معتقلة  لوكسمبورغ  روزا  كانت 
وبريسالو. ويف عام 1917 دعمت، يف مقاالت من 
ولكنها  روسيا،  يف  وأكتوبر  شباط  ثوريت  السجن، 
حذرت، يف الوقت نفسه، من دكتاتورية للبالشفة. 
ومل ينرش مقالها حول الثورة الروسية، الذي تضمن 
هذا التحذير، إال عام 1922، وفيه جاء إنه “بدون 
تجمع،  وحرية  حرة،  وصحافة  عامة،  انتخابات 
مؤسسة  أية  يف  الحياة  تصبح  لألفكار،  حر  ورصاع 

زائفة بل وميتة ...”
وعندما أخرجت من السجن يف التاسع من ترشين 
الثاين 1918 انغمرت، بكل طاقاتها، يف ثورة نوفمرب. 
وأصدرت، سوية مع كارل ليبنخت، صحيفة “الراية 
اجتامعية  انتفاضة  سبيل  يف  وكافحت  الحمراء”، 
من   1919 وأوائل   1918 أواخر  يف  وكانت  شاملة. 

مؤسيس الحزب الشيوعي يف أملانيا. 

شهيدة الثورة  
فقد  األملانية.  الثورة  شهيدة  لوكسمبورغ  وروزا 
جرى اغتيالها، مع كارل ليبكنخت، يوم 15  كانون 
الدوائر  الثاين 1919 عىل يد قتلة ينتمون اىل تلك 
اىل  السلطة  تسليم  الحق،  وقت  يف  دعمت،  التي 
قناة  يف  بجسدها  ألقوا  الوحشية  يف  وامعاناً  هتلر، 
الندفيهركانال، ومل يعرث عليها اال بعد أربعة أشهر.

وخالل العقود األربعة األخرية تجدد االهتامم بروزا 
لوكسمبورغ، سوية مع ظهور قضايا قدمية وجديدة 
التي  حياتها  سرية  إن  القول  وميكن  للجدل.  مثرية 
بجزءين  بريطانيا  نيتل وصدرت يف  كتبها جي. يب. 
حياتها  عن  شامل  كتاب  أول  كانت   1966 عام 
من  مجموعات  ظهرت  ومنذئذ   .1940 عام  منذ 
مقاالتها وكراساتها وخطاباتها يف عدد من البلدان. 
وظلت نظرياتها تدرس من جانب املاركسيني وغري 

املاركسيني عىل حد سواء.
وخالل فرتة حياتها، وعىل الرغم من كونها معروفة 

يف اطار الحركة االشرتاكية يف العامل، فانها مل تحصد 
الشهرة التي متتع بها الكثريون من معارصيها. فقد 
أوغست  أمثال  من  منظرون  االطار  هذا  يف  فاقها 
بيبل وكارل كاوتسيك وإدوارد برينشتاين يف أملانيا، 
بليخانوف  وجيورجي  فرنسا،  يف  جاوريس  وجان 
يف روسيا. غري أن هذه األسامء معروفة اليوم من 
اسم  يجتذب  بينام  رئييس،  بشكل  الباحثني  جانب 
أصبحت  فقد  نطاقاً.  أوسع  اهتامما  لوكسمبورغ 
لوكسمبورغ بالنسبة لكثريين رمزاً لحلم مل يتحقق 

بعد.
وكان هناك أيضاً سبب سيايس البتعادها عن دائرة 
 1931 عام  ففي  الثالثينات.  سنوات  منذ  الضوء 
الثورة  اتهمها ستالني بتحويل مفهوم ماركس حول 
اىل “كاريكاتور”. وكان هذا الحكم مساوياً القصاء 
يف  املاركسية  اآليديولوجيا  معيار  من  لوكسمبورغ 
الرشق والغرب. غري أن رحيل ستالني وإعادة تقييم 
ثانية  أعاملها  أعادا  لالشرتاكية  لوكسمبورغ  مفهوم 

اىل دائرة االهتامم العام.
ولكن اىل جانب الثورية الشهرية هناك لوكسمبورغ 
أخرى غري معروفة اىل حد كبري. وقد كرست سرية 
)حياة  كتابها  يف  إتنغر  إلزبيتيا  كتبتها  التي  الحياة 
عام  باالنجليزية  الصادر  لوكسمبورغ(،  روزا 
شخصية  من  الجانب  هذا  الضاءة  الكثري   ،1987
ورصاعاتها،  أحالمها  نعرف  أن  فام  لوكسمبورغ. 
رسعان ما تصبح معارصتنا، امرأة تثق بأن السعادة 
الشخصية ميكن بلوغها دون االضطرار اىل التضحية 
بالحياة العامة، امرأة كان كفاحها من أجل الحياة 
وعنيداً  شاقاً  كفاحاً  العامة  والحياة  الشخصية 

ومثمراً.
ومن نواحٍ كثرية كانت لوكسمبورغ ممثلة لجيلها، 
تكن رغبتها  فلم  استثنائية.  كانت  أخرى  نواحٍ  ويف 
تحبه  ورجل  طفل  لديها  يكون  أن  يف  الجارفة 
تكون  أن  يف  رغبتها  نفسه  الوقت  ويف  وعائلة، 
مألوفاً.  شيئاً  األممية،  االشرتاكية  الحركة  يف  قائدة 
وباألطفال  بهم  يعتنني  للرجال زوجات  كانت  فقد 
كانت  ما  وغالباً  عملهم.  يف  ومساعدتهم  واألرسة 
هذه  أجل  من  الشخصية  بحياتهن  يضحني  النساء 
فلم  لوكسمبورغ.  شأن  يكن  مل  هذا  لكن  القضية. 
بالرضورة،  يقمن،  أن  النساء  عىل  بأن  تؤمن  تكن 
بوسعهن  بأن  تثق  كانت  الخيارات.  هذه  مبثل 

باملهمتني. القيام  وعليهن 
“الجديرة  للحياة  لوكسمبورغ  مفهوم  حدد  لقد 
ال  اللذان  والعمل،  فالحب  مصريها.  تعاش”  بأن 
يف  وكانت  الحقيقية.  الحياة  يخلقان  ينفصامن، 
من  تعاين  السجن،  يف  وهي  واألربعني،  السابعة 
أيضاً  ايل  “بالنسبة  إنه  تقول  كتبت  عندما  املرض، 
يظل الحب دامئاً أكرث أهمية وقدسية من الشخص 
يحيط  الذي  العامل  يحول  الحب  يحفزه. ألن  الذي 
األسمى  فينا  ويطلق  متألقة،  بهية  حكاية  اىل  بنا 

واألجمل، ويدع املرء يعيش بجذل ونشوة”.

مفكرة ألمعية وجريئة
االجتامعية.  العدالة  أجل  من  الكفاح  همها  كان 
واصلته  وقد  الكفاح،  ذلك  يحفز  االضطهاد  وكان 
الدوام،  عىل  مؤكدة،  ألسالفها،  تقليد  أفضل  يف 
استقالليتها الفكرية، ومعربة عن االحرتام للمطامح 

الروحية، ومتسائلة عن السلطة األخالقية.
السعادة  من  الكثري  وحققت  وأحبت  عاشت  لقد 
عىل  كانت،  لكنها  التعاسة،  من  الكثري  وواجهت 
املشاعر  متزقها  كانت  بالحيوية.  مفعمة  الدوام، 
وطبيعتها  املعاش  واقعها  عن  الناجمة  املتناقضة 
كان  الواقع.  هذه  تغيري  اىل  الهادفة  ومعتقداتها 
عقلها يحلق بعيداً عن الراهن بينام كانت حاجاتها 
امرأة  كانت  الراهن.  ذلك  تقاليد  أسرية  وميولها 
ذات مشاعر متقدة عارمة، وهو ما أسهم يف جعل 
مل  أنها  غري  شاقة.  حياة  والعامة  الشخصية  حياتها 
عندما  كفاحها، حتى  واصلت  إذ  أبداً،  األمل  تفقد 
بأنها وحيدة، مصممة عىل أن تعيش  كانت تشعر 

بطريقتها الخاصة وتحقق أفكارها وأحالمها.
إن صورة روزا لوكسمبورغ ، الثورية الجريئة، التي 
عاشت وضحت بحياتها من أجل “القضية”، ليست 
أيضاً.  مشوهة  وإمنا  الجانب،  أحادية  صورة  فقط 
كتبتها  التي  الرسائل  خالل  من  تظهر  التي  فاملرأة 
أحبتهم،  من  اىل  هي  وكتبتها  وارشو،  يف  عائلتها 
هي إنسانة من لحم ودم، لديها نقاط قوة ونقاط 
ضعف، ومآثر وكوابيس. وكانت هذه املرأة األملعية 
وخيبات  والقلق  الشكوك  من  تعاين  والشجاعة، 

األمل الحتمية يف حياة امرأة تجاوزت زمنها.
من املؤكد أن العرص الذي عاشت وعملت فيه روزا 
حسب،  تاريخياً  ال  عرصنا،  عن  بعيد  لوكسمبورغ 
وإمنا مفاهيمياً أيضاً. فقد رحلت قبل أن ترى تحول 
ناهيكم  استبدادي،  مجتمع  اىل  الروسية  الثورة 
املناهضة  الثورات  لرتى  تعش  ومل  انهياره.  عن 
الالتينية.  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  يف  لالمربيالية 
التي  ماركس  كتابات  من  طائفة  نرش  قبل  وماتت 
ألفق  األعمق  الفهم  من  الحقة  أجياالً  مكنت 
وبصرية تفكريه. وكان اكتشاف )مخطوطات 1844 
وكتابات  و)الغروندريسه(  والفلسفية(  االقتصادية 
عقده األخري حول املجتمعات املتطورة تكنولوجياً، 
اكتشافاً مرتبطاً باملستقبل. غري أنه عىل الرغم من 
الذي  للزمن  واملفاهيمية  التاريخية  املحدوديات 
عاشت فيه، طورت لوكسمبورغ مفهوماً عن الثورة 
من  الرغم  عىل  اليوم،  لنا  بالنسبة  مقنعاً  والحرية 

ظروفنا املختلفة جذرياً.
االشرتاكية  بالدميقراطية  الحامل  التزامها  ويقدم 
الشديدة  ومعارضتها  االنساين،  والتحرر 
يقدم  والنخبوية،  املفرطة  واملركزية  للبريوقراطية 
ضد  الكفاح  يضّيقون  الذين  ألولئك  دامئاً  تحدياً 
أو  تدريجية  إصالحات  اىل  ويحيلونه  الرأساملية 
الرجعية.  االتجاهات  مع  مبدئية  غري  مساومات 
من  أعمق  شكل  اىل  الحاجة  عن  عملها  وعرب 

عىل  القامئة  االشرتاكية  الدميقراطية  الدميقراطية، 
النزعة  من  واملتحررة  االنسانية  النظرة  أساس 
لتجاوز  محاولة  أية  بأن  والزعم  االستبدادية 
ستنتهي،  الرأساملية  للدميقراطية  الضيقة  اآلفاق 

بالرضورة، اىل فوىض أو استبداد.
االمربيالية  للحرب  نقدها  فان  ذلك  عن  وفضالً 
اندماجها  حال  هو  كام  ترتدد،  أصداؤه  تزال  ما 
معاناة  أعظم  يعانون  الذي  أولئك  مع  العميق 
النساء  من  املعوملة،  الرأساملية  هيمنة  ظل  يف 
الحكم  لرببرية  الخاضعني  أولئك  حتى  العامالت، 

الكولونيايل.
وبصوت  مساومة  بال  لوكسمبورغ  روزا  دافعت 
متقد  ومزاج  إنساين  وبدفء  قناعاتها.  عن  عاٍل 
معها  تعاملوا  من  قادرة عىل كسب جميع  كانت 
والحقد  االذالل  واجهت  أنها  غري  تعصبات.  دون 
يفقد  ومل  يحسدونها.  كانوا  الذين  أولئك  من 
التي  والراديكالية  الحرب،  ضد  املتفاين  كفاحها 
السياسية  الحرية  بني  اآلرصة  عىل  بها  أرصت 
اليوم،  قوتهام  من  أي يشء  االجتامعية،  والعدالة 
روزا  قراءة  إعادة  اىل  الحاجة  بأمس  نحن  حيث 
وسجل  العميق  فكرها  واستيعاب  لوكسمبورغ 
حياتها الساطع. وهذا هو ما سعينا إليه مساهمة 
روزا  ملثال  والتقييم  القراءة  إعادة  يف  متواضعة 
لوكسمبورغ امللهم وأصدرنا كتابنا املوسوم )النرس 
املحلق( عام 2010، يف أعقاب نرش مقاالت عدة 

يف الذكرى التسعني الغتيالها. 
ولعله من بليغ الداللة أن نتذكر تقييم لينني لهذه 
“لقد  قال:  إذ  الالمعة  والثورية  املاركسية  املنظّرة 
أخطأت روزا ... لكن عىل الرغم من كل أخطائها، 
محلّقاً.  نرساً   - لنا  بالنسبة  وستظل   - كانت  فقد 
ولن يحفظ الشيوعيون حيثام كانوا ذكراها حسب، 
ستكون،  الكاملة  ومؤلفاتها  حياتها  سرية  إن  بل 
كل  يف  الشيوعيني  من  أجيال  لتدريب  دليالً  أيضاً، 

أنحاء العامل”.

هوامش:
عن  للوكسمبورغ  تايش  مقدمة  أنظر   )1(
)مختارات  يف   ،1971 فرنكفورت،  جوغيشيز 
وكيفن  هوديس  بيرت  تحرير  لوكسمبورغ(،  روزا 
أندرسون مونثيل ريفيو برس، 2004، ص 9 )وهو 

التاليني( باالنجليزية شأن املصدرين 
)2( مقتبس من بول فروليش )روزا لوكسمبورغ: 
برس،  ريفيو  مونثيل  نيويورك،   ، وعملها(  حياتها 

1972
)3( رسالة اىل ماتيلدا جاكوب يف 9 نيسان 1915، 
)رسائل روزا لوكسمبورغ(، ويستفيو برس، 1978، 
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* ترقبوا مقاالت اخرى إحياء للذكرى الـ 150 
لميالد روزا لوكسمبورغ

رضا الظاهر

كانت روزا لوكسمبورغ، املولودة يف مدينة زاموسك البولندية الصغرية يوم 5 
آذار 1871، واحدة من أبرز ممثيل الفكر املاركيس والنشاط االشرتايك الدميقراطي 

يف أوروبا. وسوية مع كارل ليبكنخت كانت املعربة األهم عن املواقف األممية 
املناهضة للنزعة العسكرية يف الحزب االشرتايك الدميقراطي يف أملانيا. وكانت ناقدة 
ال ترحم للرأساملية، ومن هذا النقد استمدت نفوذها يف العمل الثوري. ورحبت، 

مفعمة باألمل، بالثورة الروسية، غري أنها كدميقراطية ثورية كانت عىل مسافة منها 
واتسم موقفها باالحرتاس واملرونة.

وكانت لوكسمبورغ قد واجهت، منذ مطلع شبابها، التهديد باعتقالها بسبب 
نشاطها الثوري، حيث التحقت يف صباها مبنظمة “الربوليتاريا”، وهي واحدة 

من أوىل منظامت املاركسيني البولنديني، مام اضطرها اىل الهرب اىل سويرسا عرب 
أملانيا. ويف جامعة زيوريخ درست العلوم الطبيعية، ثم القانون واالقتصاد. ويف عام 
1897 حصلت عىل الدكتوراه يف وقت ندر فيه دخول النساء اىل الجامعات، وكانت 

رسالتها حول )تطور بولندا الصناعي(. وكانت هذه املرأة، التي تتقن أربع لغات، 
موضع اعجاب باعتبارها الوحيدة بني أبناء املالكني وأصحاب املصانع واملوظفني 

التي متتعت بتلك املكانة.

روزا لوكسمبورغ تلقي خطابا يف مؤمتر تأسيس الحزب الشيوعي يف أملانيا - 30 كانون األول 1918
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كريم جبار الناصري – بغداد 

للشاعر واإلعالمي  شوارد مجموعة شعرية شعبية 
رحيم العراقي ، كتبت بعفوية روح إنسان مرهف 
عاش ويالت وضنك الحياة يف زمن النظام الشمويل 
االتجاه  ذات  الشاعر  اإلنسان  وهو  الديكتاتوري 
حر  وطن  عن  يبحث  الذي  التقدمي  اليساري 

وشعب سعيد ..
الشعبية  املفردة  سالسة  فيها  املجموعة  قصائد 
واملواقف  اللحظات  اقتناص  تم   حيث  املتداولة 
الحياتية  ما بني صبا الشاعر منذ سبعينات القرن 
األوىل  قصيدته  فكتبت   ،  2013 عام  اىل  املايض 
عاطفة  فيها  التي   1973 (عام  وكرستال  )وردة 
الحب واألحالم الذي يحلم به كل شاب يف مقتبل 
الفارق  يجد   هنا  ولكن  حبيبة  اكتساب  يف  العمر 
العالقة  توطيد  يف  محال  يكون  الذي  الطبقي 

..يقول الشاعر فيها : 
انتي حال و آين حال .. وحبنا يف حكم املحال 
أنا جيت اهديج ورده .. شفت بيتج كرستال 

الوطن  حياة  معانيها  جسدت  قصائد  وهناك 
والناس والحب ، حب الوطن ، فقصيدة )يا وطن( 

يقول فيها: 
اشكَد احبك يا وطن 

عمري من عمرك زمن 
حتى لو أيامي راحن 

انت أيامك اجن 
كتب عن حب األم يف قصيدته ) يا والده(:

انتي الوفه يلوالده .. انتي الهنه يلوالده 
حضنج دفه   وايدج شفه 

 واليل يجازيج الوفه   الله بحياته ايساعده
ويف قصيدة ) اىل أمي يف بغداد (  يقول عن  األم :

راح الحيل ُيه  والكَلب شاب 
تعالويل كَبل ماروح يحباب 
خافن يوم لوجيتوين للبيت 
ما تلكَون أحد يفتح الباب 

وعن حب الحبيبة يف قصيدته ) ال تحاسبني ( قال 
:

ال تحاسبني عىل يش مىض 
يه                  وتفتح اجروح وروايات وأسَّ

ال تّسمعني نصيحة  وموعظة 
                ال تّشح ذكريايت واين حّيه 

عن  الشاعر  يبحث  ياكَلبي(..  )غني  قصيدته  ففي 
األماىن واألحالم  والسالم يقول فيها:

ّغني ّغني ..غني ياكَلبي ّغني 
أدري الجروح اتعّبني 
يله شد جرحك وّغني 

لكل جرح صوت ومّغني ..
......

ّغني للوردة وأملهه 
وصري ياكّلبي مثلهه 

غني لأليام كلهه  والليايل الّسهّرين 
قصيدة  يف   يقول  واألمل  الحلم  عن  وأيضا 

)مانفرتق(:
من طفولتنه عرفنه نلتقي وما نفرتق 

ولو يسدوهه ابوجهنه..
نزرع بأحالمنا شتى الطرق 

..ولو شفتني اتراجعت  يا صاحبي .لتظل قلق 
آين مثل السهم يرتاجع ..ويرجع ينطلق ..

وهاهي عنوان مجموعته  قصيدته ) شوارد ( التي 
كتبت عام 1977 تلخص ما ير به اإلنسان وآهاته 
أعامق  يف  األمان  عن  والبحث  وضياعه   والوطن 

الخوف الداخيل :
مرة احس العمر طاب ..وعىل الريح وبالكتاب 

وعالرمل أرسم احباب 
ومرة لحظاته حزينه 

ومره احس عمري سفينه ..بني اعصار ورساب 
ومرة احس العمر جامح 

باألحباب وباملالمح 

وأذكر وانىس وأسامح ..مثل ما اقرأ كتاب .
.. ومره احس العمر جنه 

ويتيل صدري مّحنه 
للوطن ..للناس ..النه ..وللطفولة والشباب ..

مره احس العمر غابه 
ليل ووجوه وكآبه 

كلهه ياعمري تشابه ..مثل لحظات العذاب .
..ومرة احس العمر هان 

وأشرتي بخويف أمان 
وشفته بجفوف الزمان ..هالعمر حفنة تراب 

ومواويل  أبوذيات  أبياته  النضال  معان  وتجسدت 
التي كتبت عام 1977عن الشهيد بشاررشيد :

صباح الش يلبّشت بشار 
اغراب البعث هم فد يوم بشار 

صدَك هاي الحكومة اعدمت بشار 
ال ما مات واملعدومه هيَّه ..

وعن أصدقاء الروح والحياة فكتب للفنان  قحطان 
صوت  كان  الذي  دربه  ورفيق  صديقه  العطار  
قصائد  عدة  الشاعر  كتب  حيث    . انذاك  الحرية 
ولفي   ، امليعاد  )عىل  ومنها  قحطان  الفنان  غناها 
القصائد  من  ..(وغريها   ، اشجرايل   يه   ، وأريده 
التي ارتقى بها الفنان قحطان العطار حيث تسمع 
وتردد عىل كل لسان محب للوطن والحب والناس 

ويف املجموعة  دارميات إهداء اىل رفيق عمره :
يالسافرت لبعيد ..من بني الهَّموم 

حتى أنتظارك عيد ..لو ودك ايدوم 
........................

ال ال تظن أنساك ..لو تنىس ودي 
دمعتك وأنته اهناك ..تجري اعىل خدي.. 

...................
جم غربة بيك ..تشكييل منهه 

أصعبهه غربة ناس ....داخل وطّنهه
اسامعيل  كاظم  الراحل  للصديق  الشاعر  كتب 

الكَاطع  يف قصيدته ما مرتاح فرد وفاءا له: 
أحس لييل طويل .. وماورا  مصباح ..

ما مرتاح ..
أحس الجاي من أيامي يتندم عىل اليل راح ..

ما مرتاح ..ما مستقر ال والله 
أحس مو عا ألرض عايش ..عىل اجناح ..

ما مرتاح ..أحس تعبانه خطوايت 
..واتّعكّز عىل أرماح .. ما مرتاح 

الراحل  صديقه  عن  السوء(  خامتة  )قصيدة  كتب 
يف  أعامله  املغيبة  الشاعر  الفنان  السيد(  )هادي 

دهاليز الدنيا .. قال فيها :
...ال فرسان .. ال هيئتنه عشاَك

متّوسدنه راحة بال ..ال ملكَه وال فراَك
عىل غفله عمرنه انباَك

والله مهزله..
رافكَنه طيف الخوف 

وخلّصنا مشاوير العمر زكَزاَك 
... عىل ياهّي انخاف وناخذ الراَك 

عىل خايل بالش انذوب 
وتعذبنه لشواَك 

ونُّدور قضية املوت مهزوم 
باع آخر جروحه بثمن مسواَك 

 اذا متنا.. بال أمجاد 
ال شاهده 

ال ملوية ..ال طاَك 
الُبكَه براسك 

خامتة الحزن والسوء ..يعراَك 
كتب  والطيبة   والوفاء  العمر  رحلة  أصدقاء  واىل 
الشاعر للصديق حسن رشيف يف لحظة وجد همس 

بها حسن..قال الشاعر يف قصديته )بالطفولة(:
بالطفولة يا ..حسن

جانت األيام أطول ..وجان مرتّهي الزمن 
وجان خبز البيت أطيب 

والهوى واملاي أعذب 
وبيتنا املظلم البارد ..أحىل من جنة عدن 

وعايشني اليومنه 
وما نحسب احساب الغداّ

ومن كربنه ..ياحسن 
حريّتنه الحاله 

كلام نكرب ..ايضيَك الوطن 
...............

األبوية  العالقات  عن  كتبت  أزعل(  )ما  قصيدة 
عن  والبحث  والتسامح  الحب  فيها  التي  الحنونة 

العيش الكريم فكانت القصيدة إهداء اىل ابنته :
لتتصور عليك أزعل 

أحبك لألبد واليحب يتّحمل 
وأسامح وْغِفر الصعبات وتساّهل

أنا طبعي ربيع وزارعك ورده 
واخاف عليك من خويف عليك اهواي ال تذبل ..

السبع  بقصائدها  العراقي  رحيم  شوارد   تبقى 
أمس  ..شوارد  والوطن  الحياة  شوارد  واألربعني  
والضمري  النفس  مع  مواجهة  يف  وتضعنا  واليوم 

اإلنساين لنشع الجامل والحب والسالم.

»شوارد« رحيم العراقي
بين محنة وطن والحب والسالم 

عبداالله منشد الخليفة 
ونصه الشعبي 

المكتظ بالهم االنساني
علوان السلمان

عن  الحدس...وتكشف  تعتمد  واعية  ذاتية  تجربة  الشعر 
االمساك  خالل  والفنية..من  والعاطفية  النفسية  الجوانب 
ونسجها  املنتج..  لذاكرة  املستفزة  بالداللة  املشبعة  باللحظة  
بقالب فني .. جاميل مكتنز مبضامينه االنسانية.. واملجر الكبري 
ذاكرة  سجلتها  ابداعية  بطاقات  زخرت  التي  الجنوبية  املدينة 
ثقافية(..  ذاكرة  الكبري  )املجر  منجزه  يف  العقايب  عيل  املؤرخ 
الذي احتضن بني دفتيه العديد من مبدعيها يف املجاالت االدبية 
والفنية والشعرية بفصيحها وشعبيها الذي جمعه يف منجز خاص 
حمل ايقونته العنوانية )املوال واالبوذية يف املجر الكبري(..وكان 
الشاعر عبداالله منشد الخليفة شاهدا النه جمع ما بني الفصيح 
من القول اضافة لشعبيه.. والذي اتسمت شاعرية بعمق املعنى 
ودقة انتقاء االلفاظ املوحية البعيدة عن الغموض والضبابية..
وصياغة تراكيبه الجملية بطريقة رسدية شعرية جاذبة..مام دعا 
امللحنني لتقديها واختيار من يؤديها فكان صوت  كريم منصور 
مراقصا بشفتيه )الدنيا ادور وحلم( وعبادي العامري وسعدي 

الحيل و)هدية عرس(...
مرين غفل بالليل ما واعدته

وشبيت طول بطول آنه اوياه ـ ملن بسته ـ
ثاريها مدفونه حالة الناس كلهه بشفته

ومجاذب... وعتني الضوه
الشافني..وال شفته

لك هوه
 توه وياي..توه وياي..جا طريته؟

الجاميل  بتشكلها  الطبيعة  من  يجعل  ان  يحاول  فالشاعر 
نفسية..فضال  بدوافع  وذاته  ومتفاعلة  فاعلة  حركية  منظومة 
عن توظيف تقنيات اسلوبية تنحرص يف تكثيف العبارة وعمق 
املعنى مع جنوح اىل الرتكيز وااليجاز للتعبري عن اللحظة القامئة 
واقعية  عرب  حضور..غياب..(  املتضادات)الليل..الضوه/  عىل 
الحدث بلغة املجاز واالستعارة التي تحيل اىل اجواء الرمز الذي 
التكرار  اىل  املعنى(..اضافة  الفكرة..مزدوج  عميق  هو)تعبري 
تنطوي  التي  النفسية  الجوانب  عن  الكاشفة  االسلوبية  التقنية 
الحالة  ووصف  رؤيتها  تشكيل  يف  املنتجة  الشخصية  عليها 

الشعورية التي تتملكها لحظة البناء الشعري..
غريب انته..عرفتك من سمه عيونك

نص الليل.. شفتك نايم بسد الشمس تعبان
العدك هوية..اوال الك عنوان

وبصفك جريدة او صم ملح وتراب
وبوجهك سؤال يحري الدنيه

ـ ياديرة الغربة اشكد بعد ونرد؟
بالداللة  املشبعة  االغرتابية  باللحظة  االمساك  يحاول  فالشاعر 
الفاظ موحية وعبارات مكثفة  املؤثرة يف وجدانه معتمدا عىل 
منطلقة من ذات متسائلة مضفية رؤية متسعة عن املضمر وما 
يختمر داخلها.. وبذلك يكشف الشاعر عن همه املقرتن بالذات 

الجمعي اآلخر من خالل مناجاته الحياة وموجوداتها..

فضاء شعبي

صوتك .. عشگ
حسين جهيد الحافظ

من سمعت اسمك 
طگ يب الفرح بركان 

وأخذين للعشگ سكته
هويتك حب 
لگيتك شوگ

شفاف او عذب شفته

غنه عاشگ حلم طيبني 
احله امن الحله وكته
شفتك جرس والناس
تعرب بالحنان اعليك

ولو ظيم الوكت ماذيك
بس انته هذاك انته

الويته او لويت اوياه چف املوت 
عىل احبال املشانق 

الك تغرديه بأجمل صوت 
او سجل التاريخ الك 

ابهه السوالف 
بيهه تتباهه املضايف

احروفهه رسمت صدگ
فوگ الشفايف 

اذار يا شوگ الدفو 
من ير طاريك محنه

يا ترف يطوير جنه 
يا جرس فوگ الكنائس

او موطني ابصبح املدارس 
او عىل بيبان الجوامع 
انته طبع اچفوف حنه

افيش يا ريحة اهلنه
هاك روحي 

روحي لعيونك نذر 
وهاك گلبي

حطه للخطوه جرس 
اعرب او عرب اهلنه

يليل صوتك
عايل صوتك موش سكته

اشام متر اسنني عمرك 
انته باقي ذاك انته 

ذاك انته

علّي تلوگ

محمد جواد الكعبي

شگد سوالف دافيه 

مربوطه أعىل سباح

الجروف انذور ربط أعلوگ

شگد نظرات

من عني املحب تحچي

مامش صوت

فهمناها وباليه حلوگ

فتشت الدروب أعليك

مامش يلشبهك وين

بس أنته العيّل تلوگ

أروفن بالجروح

أغامگ

ال عطاب ينفع ال يفيد خياط

أرد أردود

بيها فتوگ

گصايب
ضياء محسن - ذي قار 

اخرض باالغاين وياك

كمرة امن العشگ والدف

اخرض بالشعر وياك ديرة امن الحزن والتف

قصايد كل مسامايت اجيت اوياك

غزال الكيتك وغنيت من خرض بصابيعي العشب صليت

هذا انت جرح تضوي العمر وياي

من يصهل جمر اذار اخرضلك تعب وسيوف

اخرضلك بعدين اهواي

ما ابرد مهر لليل كلبي ايجيسه كل حزنك

ما اشهك هوى ابلياك

كصيبة الروح تتمدد عىل اذراعك

كمر وياك ما اتيه درب ملگاك

كيل ارسار مفضوحة ورضيت اوياك.

تركض واتبع ايامك وامد نحري اعله حد سيفك

تسمع بالنزيف الضامه ابروحي

واغطي الدم واغنيلك..

من ذاك الحزن كل االغاين وياك

كل غيمة اعله موايل اخذها املستحه ومطرت

ليلك عاشگ اعيوين سهر وطيوف

صليل الفرگه يلجمني وعيش لخاطر اعيونك

نهر ما يدري وين ايبات

نهر ما مشط اجروفه هوى املشحوف

وارضه وياك اتبده كصيبة ابهندس ايامك

ترد واحجيلك ارساري وادليك امبجان االه

وانت ابكيفك الجمني

زهيريات
رحيم يوسف

يرحون فدوة ونذر لعيونك و ضحكتك 

وجروح بيك شكرث ما بجتك ضحكتك

الغيض بيهم كربحد سنك ال ضحكتك

ومسرتخي لنك وطن  والدم بيهم فار

وكل ظنهم تنهزم حد الرصاص او فار 

انته اسد من صدك خريهم اصبح فار

والعمر منذور حد سنونك و ضحكتك

.........................

ايام حكم الظلم ميدومن يخايب عفن 

لن ماكو بيهن رشف خسة ونذالة عفن 

سامت مبوت وغدر وايدين كط ما عفن

للهتفوا بكل امل بسنني صارت تسع

وأحالمهم بالفرح أرضه البلد ما تسع

يسعون سعده الوطن بسك لذاتك تسع

نفسك متوت بطمع ونفوس عزهم عفن

..........................

هزت ولولت رعت وعانت االم الولد

تاليها بالدم بجت فكدت وحيد الولد

والجبد منه امنرد من راح ابنه الولد

اشقدمت للبلد جاوينه كليل ال فكر

عايش بنص الرتف الشعب كله فكر

معقولة نرباسهم ماكو دماغ أي فكر

ان شاالله تدوربك تتحرساعله الولد

شعراءنا وكتابنا
تستقبل صفحة )ادب شعبي( قصائدكم ومشاركاتكم 
tareekalshaab@gmail.com عىل الربيد االلكرتوين

وال  سابقاً   املنشورة  املواد  نش  عن  الصفحة  وتعتذر 
والقصائد  املواد  وان  مستقبال.  اصحابها  مع  تتعامل 

املرسلة سُتعرض عىل مختصني قبل النش.



د. موفق ساوا / سيدني- خاص

المشهد /1
اآلسنة...  املياه  حافات  مبحاذاة  الواقعة  الحياة،  مرسح  خشبة  اىل  وصوب  حدب  كل  من  عراة  الجمهور  دخل 
ملشاهدة أغرب عرض مرسحي خرايف، كتب نصه مخرج مرسحي مجنون، حينام سرتوا عوراتهم، وتكاثروا فحاروا 

كيف ميكن السيطرة عىل هذا القطيع املتنامي عددا وعدة. 
يف أعىل خشبِة املرسحِ ِظلٌّ ال يُشبُه ِظلَّنا، ِظلٌّ باهتاً بال لوٍن وال طعٍم والِحسٍّ وال نََفٍس… ِظلٌّ  كطيِف الفزّاعِة …

دون  من  املرسحِ  أجواَء  ترابيٌة  عاصفٌة  وغزْت  املرسح  ستارُة  ُمزِّقْت  الدخاِن  سواُد  وتصاعَد  الظالُم  دبَّ  أن  بعد 
استئذاٍن فرسمْت بعصاها املُلتويِة ذاِت النتوءاِت الّزؤانيِة ِظلَّ وحٍش ُخرايفٍّ )ال يُرى بالعنِي املجرّدِة وال بالراداِر وال 
بامليكروسكوب( زاِعَمًة أنّه يرى ما ال نراُه ويفعُل ما ال نفعُل ويُرسُل تعويذاتِِه مبا ال نستطيُع تكذيَبه، ويُعّشُش يف 
أْمخاِخنا فال تكشفه األشعُة السينيُة وال الصاديُة أو الجيميُة… يُبيُد ما يشاُء ومتى يشاُء ومييش بيننا كُسكوِن الليِل 
أو كالهواِء… نستنشُقه مضطّريَن فنجُد فيه رائَحَة املستنقعاِت… له ملياراُت العيوِن مبثوثًة كأجهزِة التصويِر يف 
شوارعِ الكوِن، يف كلِّ بيٍت وحّتى يف املَرافِق الصّحيِة… هو معنا يف الصبحِ والعشيِة، يف النهار والليِل وحّتى يف 

الرسيِر وال ندري ما شكلُُه أو لونُه، ما حجُمه أو جنُسه… فحذاِر من تجاُوِز اإلشاراِت الحمراِء!
، غزَتْها تجاعيُد الزمن، : ال تنظروا إىل أعىل خشبِة املرسحِ فقد تُشنُقوَن وأنتم متُشون أو تأكلون، وأنتم  قالت أمٌّ

نامئون أوتتضاجعون”.
ُأو  فرصخ صوٌت بوجهها: َمن هذا الذي يرانا وال نراه.. َمن؟… َمن هذا الذي نذكرُه إذ نقوُم أو نقُع، إذ نقف 
نجلس؟ َمن هذا الذي صار كاللّساِن يف الفِم وعلينا أن ننتِبَه إىل حركته عندما نأكُل أو نناُم … َمْن هذا الذي مأل 

الدنيا و شَغَل الناَس...؟.
ركعت األمُّ وسط املرسحِ ورفعْت كلتا يديها إىل صورٍة يف أعىل جداِر املرسحِ الخلفيِّ من رسِم اإليطايلِّ )ليوناردو 
دا فينتيش( ومازالت راكعًة… لكن دون جدوى، منذ والدتها  إىل أن طواها القربُ وهي تركع  لكن… دون جدوى.

المشهد 2
رسى الرعُب يف أغلب املشاهدين فهرعوا نحو األبواِب يطلبون الخروَج فأغلَِقْت دونهم  فعادوا راكعني أماَم الوحش 
الخيايلِّ  متذللّنَي … أشعلوا الشموَع وقّدموا النذوَر… و قامت عاصفٌة صفراُء… السحُر األسوُد عّشَش يف الرؤوِس 

وأكَل نخاَع العموِد الِفَقريِّ فبقَيت الرؤوُس محشّوًة برْوِث البقِر…
 أين العيُب يا تُرى؟ يف الوحِش الخيايلِّ أم فينا نحن، املشاهدون، الكائناُت الحّيُة؟ فكلُّ الرؤوِس املحشّوِة بالرْوِث 

هي التي خلقت لنا الوحَش الخيايلَّ…
هل رأيتم هذا الوحَش )الخر آفه( الذي ال صفَة له سوى أنّه ُمْرعٌب و ُمخيُف؟

وهل للُْمخِرجِ أن يضَع، عىل خشبِة املرسحِ، نهايًة لوحٍش ال لوَن له وال طعَم وال رائحة !
 ال أظّن أنّه يستطيُع إنهاَء هذه املرسحيِة بإسداِل الستاِرعىل هذا الوحِش املصنَّعِ يف معمِل الخَر افة ألّن نهايَة 

املُخِرجِ ستكون دفَنه حيًّا  و كذلك نهايُة كاتِب هذا النصِّ )العبثي(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*)الخرافة( هي االعتقاد أو الفكرة القامئة عىل مجرد تخيالت من دون وجود سبب عقيل أو منطقي مبني عىل 
العلم واملعرفة. وترتبط الخرافات بفلكلور الشعوب، حيث أن الخرافة عادة ما متثل إرثًا تاريخًيا تتناقله األجيال. 

وهو معتقد ال عقالين أو مامرسة ال عقالنية. 

ابي
ّ
د. جمال العت

ألحمد  األبواب(  عىل  )الذئاب  رواية  عقدة  تتمثل 
يوسف  ببطلها    ،2019 عام  يف  صدرت  التي  خلف، 
النجار، حيث وضع الروايئ شخصيته الرئيسة يف أتون 
من  الحاسمة  اللحظة  يف  املحنة،  قلب  ويف  األزمة، 
بأشكاله  القمع  عىل  يقوم  مجتمعاً  إن  املأساة،  تاريخ 
املختلفة، املجتمع املقهور من الداخل والخارج، يدرك 
فيه اإلنسان مقدار اإلستالب واإلحباط الذي يحيق به، 
قيوده  كرس  عىل  قادر  غري  عاجز  كائن  إىل  يحيله  إذ 
حتى  املرء  أحالم  يرسق  الواقع  هذا  لحريته،  املكبلة 
املأساوي  الحس  درجة  إن  للمقاومة،  وسيلة  لوكانت 
خاصاً،  صوتاً  منه  جعلت  خلف،  بأحمد  تعصف  التي 
باملسؤولية،  الحاد  الشعور  باألمل،  األمل  فيه  يختلط 
بها،  والكفر  باألرض  اإللتصاق  بها،  القيام  والعجز عن 
يتابع أحمد  باملجتمع واإلغرتاب عنه، من هنا  اإلميان 
خلف خطه الذي إنتهجه بصالبة وقوة ودون مهادنة. 

يف  تاريخياً  تسلسالً  يعتمد  ال  خلف  أحمد  الروايئ 
األحداث  يعتمد  لكنه  مهمته،  ليست  فتلك  الكتابة، 
لبناء معامره  مادة  لكن متصلني،  يف عهدين مختلفني 
الفني الروايئ، وهذا ما يقتيض أن يكون قد عاش حرارة 
أحداث العهدين، وبأىس عميق، وهذا ما آل اليه حال 
العراق من أمل وحزن معمق، وفجيعة أشاعت الخراب 
وراكمته يف زمن الديكتاتورية والقمع واإلستبداد، وما 
تركه اإلحتالل وحكم الطوائف من فساد وخراب أبشع.

نتاجاً  متثل  الرواية،  بطل  النجار  يوسف  شخصية  إن 
والظلم،  والفقر  القهر  مراحل  يف  الواقع،  لهذا  طبيعياً 
إرهايب  تفجري  حادث  يف  وابنته  زوجته  فقد  أن  وبعد 
للواقع  يستسلم  يوسف  فأن  الحال،  واقع  ويف  ملنزله، 
به  البوح  ميكن  ال  وجع  من  يعاين  وهو  به،  والقبول 
أو اإلعالن عن رفضه إال رساً، لكنه سيطر عىل سلوكه 
ومنط تفكريه، وقاده إىل مزيد من األوهام والخياالت، 
ميكن  نفسية،  مرضية  حالة  إىل  السلوك  هذا  ليتحول 
وصفها بالبارانويا، وهي إضطراب عقيل، يعرف بجنون 
غري  الشعور  عنه  ينجم  تفكري  منط  هي  أو  اإلرتياب، 
بالناس، والريبة منهم، واإلعتقاد  الثقة  املنطقي بفقد 

ترصد  عيون  بوجود  واإلحساس  ما،  تهديد  بوجود 
ذلك  كان  سواء  فيك،  األذى  الحاق  تحاول  وتراقب، 

بوجود دليل، من عدمه.
تشارك رواية “الذئاب عىل األبواب” روايات كافكا، يف 
التعبري عن إنسحاق اإلنسان، وعدم متكنه من التمرد، 
مسخاً،  كائناً  تحوله  التي  الكواببس  من  التخلص  أو 
عىل الرغم من ان الروايئ حاول ان يعطي بطله شحنة 
ثورية تسرتد توازنه وتخفف من قلقه، يف لحظة إختيار 
للمواجهة، مع خصم مبهم يكون عىل مرمى من فوهة 

مسدسه الذي إشرتاه لتحقيق تلك الغايات.
إستطاع املؤلف أن يكشف لنا معنى أعمق عن طريق 
الواقع هذه  للواقع، ورؤية  الرسدية  املستويات  فيض 
ودوافعه،  الخراب  أسباب  يف  رؤية  مبمضمونها  هي 
آخرين  ساردين  مع  املتكلم،  ضمري  عىل  قائم  فالبناء 
متداخلني، بلغة يختلط فيها املحسوس باملريئ، الداخيل 
الكاتب،  أتقنها  لغة  وإنسجام،  تآلف  يف  بالخارجي، 
حركة  تواكب  مبا  فنياً  وتوظيفها  إستخدامها  يف  وتألق 
ينقل  هكذا  املتلقي.  لدى  أثرها  ويعمق  األحداث، 
يف  بثقلها  تنوء  شخصياته،  من  جديداً  منطاً  أحمد  لنا 
حياة املجتمع العراقي، وباتت واحدة من أبرز صفاته 
السلوكية العامة، وإذ يتحرك الرسد يف عدة إتجاهات 

فانه ينسج الشاشة التي ترتسم عليه الدالالت والرموز، 
وعالقاتها بالزمن والوجود، والحياة، فكأنه بذلك يرسم 

درب الخالص من أزمات الوطن الكارثية.
يفسح الروايئ مجاالً بإتجاه املايض، ال من أجل املايض 
نفسه، بل ليكون رؤية للحارض، إذ يلتقي يوسف النجار 
)األربعينية  الجامعية  الدراسة  بزميلة  مبصادفة عابرة، 
النجار  يحاول  بنمط عاطفي،  العالقة،  عبري(، وتتجدد 
من خاللها ان يعوض خساراته، إال انه مبثابة هروب إىل 
النجار،  الاليشء، وما كانت عبري قادرة ان ترمم حياة 
وهي االهم يف هذا الرتميم العاطفي والنفيس، اإلثنان 
عاجزان عن التعامل مع األشياء، فيرتاجعان كل منهام 
اىل دواخله هرباً من العنف، والفوىض، ومن الالمعقول 
الذي يحيط بهام، حائران ومتناقضان غاية ومعنى، إنه 
العبث والضياع، وسؤال يرسم عن معنى املأزق القابع 
يف قاع هذه الرواية، ورمبا يعود ذلك اىل الطبيعة التي 
درجت عليه الكتابة الروائية عند أحمد خلف، والسيام 
يف تناوله الواقع العراقي يف أحداثه املتشابكة واملعقدة. 
وحني يجد رشط ومعنى الكتابة متيرسين لديه. وأهم 
ما يستوقف املتابع لكتابات أحمد خلف هو الصالبة 
والوضوح يف الرؤية واملوقف، والنظرة املنحازة بثبات 
اإلنتامء  أجل  من  الرصاع  فيه  يشتد  لعامل  وإستقامة، 

والهوية، أو موقف البطل يف التعبري عنها.
كان  وان  الشكل،  غري  إستثنائية  جاملية  الرواية  يف 
أسلوبية  كتقنيات  أو  الكتابة كأسلوب،  يف  مهامً  رشطاً 
رسدية، بل هي جاملية داللة تحاولها الكتابة، وتتوخى 
توظيفها يف محاربة الالجاميل يف الواقع والتاريخ، انها 

مواجهة الكتابة ضد العنف والالعدالة.
أمرييك  رعب  فيلم  إىل  أحالني  الرواية  عنوان  ان  كام 
 wolves at( العنوان  نفس  يحمل   ،2016 عام  منتج 
رواية  عن  متاماً  مختلفاً  يعتمد موضوعاً   ،)the door
أحمد خلف،  تدور أحداثه عام 1969، حول مطاردة 
وإخضاع  قتل  ومحاوالت  االصدقاء،  من  بني مجموعة 
لبعضهم، من الصعب جداً املقارنة بني أحداث الفلم، 
وخصوصية موضوع الرواية، لكن من السهل الجزم بأن 
األقل، يف  به عىل  أويسمع  الفلم  يطلع عىل  مل  أحمد 

وطن حكموا فيه عىل السينام باملوت منذ عقود.

نعيمة مجيد

وضع عامل النظافة رحالهم بسياراتهم الضخمة 
وبقية  الشاي  بائع  من  وبالقرب  الشارع  وسط 
يطالبونهم  اخذوا  سابق  انذار  ودون  الباعة 
بالرحيل وترك املكان ...أو يرمونهم وعرباتهم يف 
االنقاض ..يعلو صياح عامل النظافة بني التهديد 
حاملني  هروبهم  أو  الباعة  وتوسل  والوعيد، 
بضاعتهم لالختباء يف االماكن املنزوية، يغالبون 
التعنت والرفض، واملشادة الكالمية حدثت بينه 
يف  ورميها  العربات  بحملهم  ..وانتهت  وبينهم 
شاحنة االزبال ونقلها بعيدا... تاركني بائع الشاي 
)أمجد( متقرفصا عىل حافة الرصيف ينوح ببكاء 
معا،  والكبرية  الصغرية  بهمومه  منغمسا  مر، 
املعيل  كونه  واالحزان  املشاكل  عليه  فتتقاطر 
اكامل  يف  الحال  يسعفه  ومل  ألرسته  الوحيد 
دراسته يف الكليات الحكومية واالهلية إال بدفع 

اموال باهضه .
يتأملون  الحزين وهم  بأصدقائه وعاملهم  يلتقى 
مثله بسبب قطع ارزاقهم وهم يواجهون الحياة 
املُرة وسط تيهان مسترش بني الجميع، غاضبون، 
البعض،  لبعضهم  يرسلونه  الحديث  يتداولون 
الحرية  فيتقاسمون  واالنكسار،  الضياع  يغمرهم 

واالسئلة  بالطغيان  مفعمة  بحلول  املمزوجة 
املبتورة ..فيتقهقر الجواب بعيدا.

شوارع  يف   .. املسرية  ومتتد   .. املكان  يجوبون 
بغداد املنتفضة ...يتظاهرون عند اعتاب الزمن 
احالمهم  مع  تالشت  بأيام  يتّجملون  الضائع، 
العراء،  يلتحفون  لتقربهم من بعض،   ، البيضاء، 
دخانية  قنابل  خشية  دون  من  رافضني  حاملني، 
برد  صقيع  او  العيون،  تقتلع  أو  الرؤوس  تفلق 
تحت  املنصوبة  خيمهم  يبلل  منهمر  ومطر 
نصب التحرير يف ثورة عارمة، ينبثق منها االمل 
خبز  عن  يبحثون  الشباب  جموع   ... الرسمدي 
نورا  املتقدة، تشتعل  تنانريها  الحار من  الحرية 
عله  اليه  يتوافدون  الثوار  يّشمه  عبقا  وتنث 
الحارة  االرغفة  تصطف   . الجوع  جمرة  يطفئ 
ما  بتقطيع  تهم  فيام سيدة  كبرية،  منضدة  عىل 
تبقى من العجني أقراصا ورصها يف التنور، يسري 
بائع الشاي يلتقي برفاقه بوجه غري مبال، يفتت 
.مع  ساخنا  الشاي  لهم  .يصب  مبتسام  الذهول 
بهم  أوصل  الذي  االمل  انغام  عىل  يرقص  الخبز، 
أغاين لسالم يف  فينشدون   ، ينشد،  الحال،  لهذه 

وطن ضاع..
.يسرتجع  وطن(  )نريد  ساطعا  شعارا  يرفعون   
مغمورا  باردا  نسيام  يشم  ايام،  قبل  حدث  ما 

التي  واباريقه  الشاي  اواين  ينبعث من  بالدفء 
...فيام االخرى يتصاعد  الهيل  تفوح منها رائحة 
منها البخار ابيض من عيون طباخ الغاز يتوهج 
معدن  موقد  من  تنبعث  او   .. االزرق  لهيبها 
يتكوم فيه الفحم االسود مخلفا بقايا رماد هش 
ابيض يخرج محلقا من عربة الصفيح والخشب 
حافة  عىل  االربعة  ها  مساند  اىل  تقف  التي 
تتهشم  تآكلت احجاره وتحولت معاول  رصيف 
بقامته  الشاي  بائع  يقف   .. املارة  اقدام  عليها 
كالحا  وقميصا  اسودا  رسواال  مرتديا  الطويلة 
يكاد يغيب عنه اللون البني ويغطيهام بصدريته 
املصنوعة من البالستك االبيض، وبشعره الفاحم 
الكث يستقبل يومه مطمئنا ويودعه باال مباالة 
..يغني عىل اعتاب محطات سنواته التي مل تبدأ 

بعد )شاي ...شاي ..شاي (. 
صوت مناٍد يأيت من وسط الشارع ...فيجبه أمجد 
بشوشا مرشقاً .. )– تتدلل عيوين صار( فقد اعتاد 
الباب  شوارع  احد  عرب  ليأيت  فجرا  يستيقظ  ان 
املقابل  الرصيف  يف  عمله  عدة  ناصبا  الرشقي 
بوابتها  امام  الشاخص  األمة  حديقة  لتمثال 
الخرضاء،  الشامخة  اشجارها  يحايك  العريضة، 
املمتلئة  وبعراباتهم  املتجولني  بالباعة  واملكتظ 
واملرطبات،  بالحلوى  واخرى  والفواكه،  بالخضار 
الكهربائية  االدوات  بها  تتكدس  أخر  وعربات 
الجوالة  الهواتف  شحن  أدوات  من  الصغرية 
أخرى  فيام  وغريها،  واالسالك  والبطاريات 
تتعاىل  املستعملة  املالبس  من  اكوام  بها  ترقد 
الرصخات والشباب يتدافعون أمام سيل القنابل 

املسيلة للدموع
 ينرثها القناص.. باعثا أزيزا عىل رؤوس الشباب 
فضاء  يف  السوداء  الدخانية  كالسحب  فتنترش   ،

املكان القريب.
باللباس  متلفعون  ورجاالت  حامية  املواجهة 
تحت  املختبئون  بالسالح،  مدججون  األسود، 

عباءة رسمية يرضبون بالرصاص الحي، فيختنق 
الكونكريتية،  بالصبات  متتلئ  ارض  يف  الشباب 
لتنقلهم  الخشبية  الحمل  عربات  وتتلقفهم 
االسعاف  االخرى حيث  الضفة  االمان يف  بر  اىل 
وبنات،  شباب  متطوعني..  قبل  من  لهم  االويل 
شباب  رىض  عىل  حازت  التي  التكتك  وسيارات 
لتنتشل  الربق،  برسعة  تتجول  كونها  التحرير 
االعني  عىل  املسعفون  فيسكب  منهم،  الجرحى 
مداواة  يف  يفيد  عله  )البيبيس(  رشاب  والوجه 
بعد...  تنته  مل  املعركة  واالختناقات،  الجراح 
تنحرس السحب السوداء وعطرها العفن الخانق 
الزال عالقا بالسامء.. بعد زمن من القهر، يلتفت 
يف  تعبني  املواجهة،  أضنتهم  ان  بعدما  املارقون 
شارع تناثرت فيه عرشات من العجالت املحروقة 
وبقايا دخان اسود توشحت به واجهات املحال 
امام  تكدست  محرتقة  نفايات  ورماد  التجارية 
جثث  من  اكوام  امامها  لرتقد  املغلقة،  ابوابها 
االحياء  يحيص   ... فوقها  املتفحمة  الشباب 
بني  يبحثون  ينتظر،  زال  ال  او  مات  من  منهم 
بقايا حجارة، ثائرة، منترشة عىل ارصفة شارع.. 
بقايا  عن  يبحث  الزال  يعلو  الشاي  بائع  صوت 
 .. يركض  متواضع..  عيش  عن  ابيض..  حلم 
 ، املنشود،  حلمه  نسيج  ببقايا  للتشبث  يحلق 
أال  العنكبوتية،  بخيوطه  ملتفا  منكمشا،  يلوذ 
أن جسده بات يتقهقر منكفئاً عىل رماد اسود. 
..شاي.... شاي   ( تصدح  حنجرته  بقيت  فيام   .

بني  مسجًى  امجد  ؟(  الشاي  يريد  َمْن  شاي 
الجثث املغدورة ، يبحث عن عربة شاي غمرتها 
النفايات، يبحث عن نفح دخان ابيض يتصاعد 
من بقايا انسان فيام كان الدم يندفع حارا لزجا 
فوق عربته، يطلق رصخته االخرية فتشتبك مع 
الوطن  بوابات  عند  القابعة  الشائكة  االسالك 
ليسمعه  الرصاخ  صدى  يرتدد  العتيد،  وسوره 

الجميع ... )كانت يل هنا عربة شاي (.
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نداء
غني العمار 

عليك برمي الرسج بعيدا
رِصْ أسدا
أزأر عاليا

يك يسمعك االخرون
فأنت سيد الغابات
هرول  يف الطرقات

واطرق أبواب امللوك 
والعرافات

وملك املوت

لُْج عليه الربزخ
سأم الناس العيش

فهم عراة
عاصبو البطن

واليرى أحدهم مرمى أصبع  من العتمة 
أما الجوالون فكرث

ميسكون  مسدسا ويضعونه يف أحزمتهم
وأذاأرادوا ) الحش ( رسيعا

فمنجل  العبوة ضالتهم

سيناريو ُصوري

الخرافة *
قراءة في رواية ألحمد خلف

»الذئاب على األبواب«

عيوٌن أم حصى؟
علي كاظم

بقع دماٌء جامدة
أمل طعنة خنجر يف الحنجرة

رسير رميل
خلع املوت مالبسه هنا بروية ثم  إغتصب الجميع بهمجية..

 أنتم املعنيون
إتركوين عىل الرصيف..

ال تلطخوا عفة املوت بأياديكم القذرة..
إتركوين وال توجهوين إىل أية قبلة

فأنا سأكون قبلتكم يوم تأتون

قصة قصيرة

بقايا حلم.. ابيض
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مدمرة وآثار الحرب ظاهرة عليها

كنائس الموصل تتأهب 
لزيارة البابا التاريخية 

الموصل – وكاالت 
تحتل أربع كنائس متثل طوائف مسيحية مختلفة، 
بيوت  بها  تحيط  املوصل  ساحة صغرية يف مدينة 

غري مرتفعة.
هذه الكنائس، التي متثل شاهدا عىل الدور الذي 
لعبته الطائفة املسيحية يف العراق بعامة واملوصل 
بعد  كبرية  وأرضار  دمار  بها  لحق  خاص،  بشكل 
أن احتلت عصابات داعش اإلرهابية املدينة عام 
العامة  املباين  من  العديد  اتخذت  والتي   ،2014

ودور العبادة مقرات إلدارة شؤونها. 
ومن املقرر أن يزور البابا فرنسيس )بابا الفاتيكان(، 
هذه،  الكنائس  ساحة  آذار،   7 املقبل  األحد  يوم 

خالل زيارته التاريخية للعراق. 
رئيس أساقفة “أبرشية املوصل وعقرة” الكلدانية، 
نجيب ميخائيل، يتذكر باعتزاز كيف كان مسيحيو 
حضور  يتبادلون  الطوائف،  مختلف  من  العراق 

املراسم الدينية يف أعيادهم املختلفة قبل 2003. 
ومل  األيام  تلك  “ولّت  ويقول يف حديث صحفي: 
الباقية يف  الكنائس  تعد سوى كنيسة واحدة من 
املسيحيني،  للسكان  األحد  قداس  تنظم  املوصل 
الذين تضاءل عددهم إىل بضع عرشات من األرس، 

بعد أن كانوا يبلغون حوايل 50 ألف شخص”.
“ساحة  إن  عادل،  رائد  القس  يقول  جانبه،  من 
مقرا  اإلرهابية  داعش  اتخذتها عصابات  الكنائس 
رئيسا لها”، مضيفا يف حديث صحفي، أن “زيارة 
للغاية  رمزية  ستكون  للموقع  فرنسيس  البابا 

وستمثل رسالة أمل”.
الرسيانية”  “الكاثوليكية  الكنائس  وتقع 
و”األرثوذكسية  الرسيانية”  و”األرثوذكسية 
األرمنية” و”الكاثوليكية الكلدانية”، جنبا إىل جنب 
يف الساحة ذات األرضية الرتابية. وقد باتت هذه 
أخرى  مناطق  مثل  أطالال  اليوم،  برمتها  املنطقة 

فرانسيس،  البابا  يقيم  أن  املقرر  املدينة. ومن  يف 
الصالة يف ذكرى ضحايا إرهاب داعش عىل الساحة 
املذكورة، لذلك – وفقا مليخائيل – أن العامل اليوم 

منهمكون يف تنظيف املوقع قبل وصول البابا. 
ترميم  عىل  حاليا،  اليونسكو  منظمة  وتعمل 
“الكنيسة الكاثوليكية الرسيانية” يف الساحة، الذي 
يذكر  ما  بحسب   – املايض  العام  منذ  به  بارشت 
مساعد منسق املوقع، أنس زياد، وهو من مكتب 
اليونسكو يف العراق. وقد تطرق يف حديث صحفي 
يف  داعش  تنظيم  خلفها  التي  الكبرية  األرضار  إىل 
الكنائس، قبل أن تهدم جراء الرضبات الجوية اثناء 

الحرب.
التي  األرمنية”  األرثوذكسية  “الكنيسة  تزال  وال 
تعلوها قبة مميزة، مغلقة أمام عامة الناس، كونها 
تحتوي عىل ألغام مل يتم انتزاعها منها بعد – وفقا 

لـ زياد.
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صدر  بريوت،  يف  والنرش”  للطباعة  الساقي  “دار  عن 
من  أكرب”،  إنجاز  أفضل  “تركيز  بعنوان  كتاب  أخريا 

تأليف هارييت جريفي. 
تتطرق مؤلفة الكتاب، إىل “الرتكيز” من حيث أهميته 
تحقيقه  دون  تحول  التي  والعوائق  اليومية  الحياة  يف 
يف الكثري من األحيان، مقدمة ارشادات عملية ونصائح 
وإزالة  الحياة  عىل  السيطرة  استعادة  كيفية  حول 
عىل  القدرة  تنمية  أجل  من  العقل،  عن  التشويش 

الرتكيز.  
يقع الكتاب يف 144 صفحة من القطع املتوسط.

تركيز أفضل.. إنجاز أكبر

إصدار

 نصب تذكاري لشهداء 
تفجير المستنصرية

أدانتا قمع المتظاهرين 
جولتان إعالميتان راجلتان 

في الحرية والكاظمية 

بعد نحو نصف قرن من اختفائه

مواطنون يرصدون “الذئب األسود” في بادية السماوة

وزعوا الكمامات على المواطنين 

شيوعيو النجف وشبيبتها يحثون على الوقاية من كورونا 

بغداد – طريق الشعب 
التشكييل عقيل خريف، أخريا، نصبا تذكاريا لشهداء  الفنان  نفذ 
التفجري اإلرهايب، الذي استهدف كلية اإلدارة واالقتصاد بالجامعة 

املستنرصية عام 2007.
ومتت إزاحة الستار عن النصب تزامنا مع الذكرى الـ 14 للتفجري 

الوحيش، التي صادفت يوم 25 شباط.

في البصرة
ألمانيا تطبع خمسة كتب 

قصصية لألطفال 
البصرة – وكاالت 

أعلن “مركز بيتا للخدمات الثقافية” يف محافظة البرصة، أخريا، عن 
انطالق مرشوع “حقوق الطفل العراقي”، الذي يتضمن طباعة 5 

كتب قصصية موجهة لألطفال. 
املرشوع ممول من  أن  إبراهيم،  آمال  املركز،  نائبة مدير  وقالت 
يتم  وتنفيذه  بغداد،  يف  وسفارتها  األملانية  الخارجية  وزارة  قبل 
الكتب  أن  مبينة  األملاين،  فيلسبريغ”  و”مركز  مركزهم  خالل  من 
والحياة  واالسم  والهوية  التعليم  حقوق  ستتناول  القصصية 

والرعاية الصحية والحامية من العاملة. 
دعم  هو  املرشوع،  من  الهدف  أن  املركز،  مدير  نائبة  وأوضحت 
تفيش  مع  الحايل  الوقت  خالل  خاصة  العراقي،  الطفل  حقوق 
جائحة كورونا وتطبيق الحظر الصحي، مؤكدة أن هذا املرشوع، 

بعد انطالقه من البرصة، سيمتد إىل جميع محافظات البلد.

من رابطة المرأة 
سالت غذائية

 إلى فقراء الناصرية 
الناصرية – طريق الشعب 

سالت  أخريا،  النارصية،  مدينة  يف  العراقية  املرأة  رابطة  فرع  وزع 
حمالت  ضمن  وذلك  الفقرية،  العائالت  من  العديد  عىل  غذائية 
التكافل االجتامعي التي تطلقها فروع الرابطة ملساعدة الفقراء وذوي 
الدخل املحدود، الذين انقطعت أرزاقهم بعد تطبيق الحظر الصحي.  
وتوافدت العائالت عىل مقر فرع الرابطة يف مدينة النارصية، لتتسلم 

السالت الغذائية، التي جاءت تربعا من بعض الخريين.

بغداد – طريق الشعب 
شكلت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف مدينة الحرية/ اللجنة 
املحلية يف الكرخ األوىل، االثنني املايض، فريقا إعالميا جواال جاب 

شوارع منطقة الحرية الثانية وأسواقها، سريا عىل األقدام.
املحال  وأصحاب  املواطنني  من  واسع  جمهور  عىل  الفريق  ووزع 
التجارية، نسخا من بيان صادر عن اللجنة املركزية للحزب، يدين 
جرائم قتل املتظاهرين يف محافظة ذي قار. وهو منشور يف “طريق 
املرشوعة”.  للمطالب  واستجيبوا  القتل  “أوقفوا  بعنوان  الشعب” 
ويف السياق، جاب فريق جوال آخر، من منظمة الحزب يف مدينة 
الكاظمية، شوارع املدينة وأسواقها، ووزع عىل املواطنني نسخا كثرية 
من البيان املذكور.  هذا وأعرب الفريقان، خالل لقائهام باملواطنني، 
عن تضامن الشيوعيني مع املتظاهرين ومطالبهم املرشوعة، منددين 

بالقمع الدموي الذي تواجه به الحكومة املتظاهرين السلميني. 

السماوة – وكاالت 
والتنوع  البيئة  حامية  “تجمع  سكرتري  ذكر 
البيولوجي” يف محافظة املثنى، أحمد حمدان، أن 
مواطنني يف ناحية بصية التابعة للمحافظة، رصدوا 
ظهور الذئب األسود بعد مرور عرشات السنني عىل 
آخر رصد له. وأوضح حمدان يف حديث صحفي، ان 

“الذئب األسود ظهر يف منطقة الحجرة غريب بصية 
نادرة  الهجينة  الذئاب  من  يعترب  وهو  ايام،  قبل 
الوجود يف املنطقة، ويتميز بالفرو الكثيف، وشدة 
أوىص  البيئة  حامية  “تجمع  أن  وأضاف  الفتك”. 
بعدم التعرض لهذا النوع من الذئاب او قتله، كونه 
بأرسها”،  العربية  الجزيرة  ارض  يف  بندرته  يتميز 

يف  اسود  ذئب  فيها  شوهد  مرة  “آخر  أن  مؤكدا 
بوادي العراق كانت قبل ٤٥ سنة”.

وبنّي حمدان أن “البيئة املثالية التي يعيش فيها 
الشاملية  امريكا  هي  الذئاب،  من  النوع  هذا 
وأوربا”، مرجحا أن يكون عمر الذئب املرصود بني 

ثالث او اربع سنوات.

النجف – عباس شكر، مهدي البكاء 

حمالتهم  النجف،  مدينة  يف  العراقيون  الشيوعيون  يواصل 
كورونا  فريوس  خطر  ملواجهة  امليدانية  التوعوية  التثقيفية 

والوقاية منه. 
فخالل األيام األخرية، نظمت لجنة الشهيد حسن عوينة واللجنة 
أزقة  يف  راجلة  ميدانية  جوالت  للحزب،  األساسيتان  الشبابية 

املدينة القدمية والحي العسكري، وشارعي املثنى وسالم عادل. 
عىل  وحثتهم  املواطنني،  عىل  كاممات  الجوالة،  الفرق  ووزعت 
أهمية االلتزام بتعليامت الوقاية الصحية والتوجيهات الصادرة 

عن وزارة الصحة يف هذا الشأن، احرتازا من الفريوس القاتل. 
ويف سياق مامثل، نظم فرع اتحاد الشبيبة الدميقراطي العراقي يف 
النجف، جوالت راجلة يف شوارع املدينة، وزع فيها عىل املواطنني 

ومنتسبي القوات األمنية، الكثري من الكاممات. 
بالتعليامت  االلتزام  إىل  املواطنني  الجوالت،  يف  املشاركون  ودعا 
الصحية االحرتازية، ملواجهة وباء كورونا، متمنني السالمة للجميع.
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السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

رئيس خلف القضبان!
طه رشيد

التعليم  تبني الدول تقدمها باالعتامد اساسا عىل نرش 
القطاعات  كل  يف  تنموية  اقتصادية  سياسة  وانتهاج 
عىل  بتكافؤ  وتطبيقه  القانون  احرتام  وعىل  الحيوية، 
تقوم  ان  ميكن  ال  الفساد  محاربة  دون  ومن  الجميع. 

قامئة للدولة، اية دولة! 
عىل  العقوبات  بتشديدها  ماليزيا  فعلته  ما  وهذا 
البناء  طريق  يف  فانطلقت  اداريا،  او  ماليا  الفاسدين 
الغربية  الدميقراطية  الدول  فعلت  كذلك  الصحيح. 
لذاك  او  الحزب  لهذا  الفاسد  انتامء  يعنيها  ال  التي 
العرق او املنصب الذي يحتله من كان متهام بالفساد!
رئيس  شرياك  جاك  محاكمة  متت  االساس  هذا  وعىل 
الجمهورية الفرنسية السابق يف 2011 بتهمة استغالل 
بوظائف  اصدقائه  بعض  بتعيني  قام  حني  املنصب، 

وهمية عندما كان رئيسا لبلدية باريس.
فهو  قاسية  محاكامت  واجه  الذي  الثاين  الرئيس  اما 
نيكوال ساركوزي، وقد متت محاكمته مطلع هذا الشهر 
علية  فُحكم  القضاة،  احد  ورشوة   “ التنصت   “ بتهمة 
وسنة  التنفيذ  وقف  مع  سنتان  سجن،  سنوات  بثالث 

واحدة يقضيها خلف القضبان.
سيدخل  فساركوزي  الحد،  هذا  عند  القضية  تنته  ومل 
اخرى  بتهمة  الشهر  هذا   17 يف  مجددا  االتهام  قفص 
عام  فيها  فاز  التي  االنتخابية،  حملته  بتمويل  تتعلق 
معمر  آنذاك  ليبيا  رئيس  حملته  دعم  حني   2007
تم  القضية  هذه  سياق  ويف  طائلة.  بأموال  القذايف 
أنه  القضاة  واكتشف   ،  2013 عام  يف  عليه  التنصت 
اسم  تحت  فتحه  هاتفيا  خطا  رًسا  يستخدم  كان 
للتواصل مع محاميه تيريي  مستعار “بول بيسموث”، 
سنوات  بثالث  اآلخر  هو  عليه  حكم  الذي  هريتسوغ، 

سجن!
لقد أثارت هذه القضايا الرأي العام يف فرنسا واعتربت 

اساءة وقحة ملوقع رئايس!
التدهور  نالحظ  القضايا،  هذه  تفاصيل  عن  وبعيدا 
من  مجموعة  يف  الخلقية  وللمعاير  لالقتصاد  الكبري 

الدول التي تتحكم بها “مافيات” الفساد. 
الدول!  هذه  قامئة  رأس  عىل  اليوم  عراقنا  ويرتبع 
العام  باملال  واملساس  وتشرتى،  تباع  فاملناصب 
 “ نظام  يدعمها  التي  املتنفذة  لألحزاب  ُسنة  اصبح 
املحاصصة”، واسترشت الرشوة يف كل مجاالت الحياة، 
ويتم تقاسم املوارد املالية يف املنافذ الحدودية وارصفة 
ونشأت  اغتنى،  من  اغتنى  حتى  واملطارات  امليناء 
سيطرة  خارج  بسالح  محروسة  مالية  امرباطوريات 

الدولة!
الكبار،  الحيتان  تسال  ان  الحكومة  تستطيع  هل 

أصحاب هذه االمرباطوريات، من اين لكم هذا؟
الفاو ألن  ميناء  ارصفة  اىل  زاخو  انا يف شك من  والله 

هالكعك من هالعجني!

نقطة ضوء

كنيسة مار كوركيس التاريخية يف املوصل.. تعرضت العتداء الدواعش 


