
النضج  من  كبري  قدر  تحقق  املايض،  القرن  من  الثالثينيات  مطلع  يف 
السيايس االجتامعي للطبقة العاملة العراقية، وازداد وزنها عىل جميع 
الصعد، ما أهلها لالقدام عىل الخطوة التي طال انتظارها، وهي تأسيس 
حزبها السيايس الخاص بها، أسوة بباقي الطبقات والفئات االجتامعية، 
الرجعي  االئتالف  ضد  نضالها  وقيادة  الجذرية  مصالحها  عن  للذود 

الحاكم، وحامته اإلنكليز.
بغداد  يف  املاركسية  الخاليا  اتحدت   ، النبيل  الهدف  هذا  اجل  ومن 
الشيوعي  الحزب  لتشكل   1934 آذار  نهاية  يف  والنارصية  والبرصة 
ألنه  ليس  الكلمة،   مبعنى  جديد  طراز  من  حزبا  كان  الذي  العراقي، 
ميثل الطبقة العاملة وحلفاءها  من الفقراء واملحرومني فحسب، وامنا 
والفالحني  العامل  وحقوق  مصالح  بتأمني  املتمثلة  واهدافه  لربامجه 
النظام  وبناء  الوطنية  والسيادة  االستقالل  وتحقيق  الكادحني،  وسائر  
كان  كام  املوسمية،  عن  والبعيد  العنيد،  نضاله  عن  فضال  الدميقراطي 

الحال يف ذلك الزمان.
املاضية  عاما  السبعة ومثانني  املتفاين طيلة   نضاله  الحزب  واصل  وقد 
من عمره املجيد،  وقدم آالف الشهداء من قياداته وكوادره واعضائه 
مع  كليا  يتناقض  ما  وهو  وحريته،  ورخائه  الشعب  سعادة  سبيل  يف 
اجندات االنظمة الرجعية والدكتاتورية التي تعاقبت عىل حكم العراق، 
ومارست ضد الحزب  أقىس انواع البطش والتنكيل والتصفيات الجسدية 
والتشويه السيايس، أمال منها يف ازاحته عن ساحة النضال وافراغها منه، 
لكنها استقرت كلها يف القاع من مستنقع نفايات التاريخ اآلسن، وبقي 
الجسور  نضاله  يواصل   وهو  ورفيقاته،  برفاقه  مزهوا  شامخا،  الحزب 

صوب الوطن الحر والشعب السعيد.
الشعب  راود  الطاغية،  وسقوط  للعراق،  االمرييك  االحتالل  وعقب 
افسده  ما  يصلح  نظام  واقامة  الرهيبة  معاناته  بانهاء  االمل  العراقي 
العراق  حكام  ان  إال  واملساواة،  والعدالة  الكرامة  له  ويحقق  الطغاة 
نهايته،  يف  ضوء  ذبالة  ال  نفق  يف  وادخلوه  جراحه  عمقوا  الجدد 
العتامدهم نهجا كارثيا يف إدارة الدولة، التي مل يكونوا مؤهلني إلدارتها 
واالستقواء  والفساد،  االثنية،  الطائفية  املحاصصة  ثالوث   عرب  إطالقا، 
باألجنبي، وما نجم عنه من نهب للامل العام وفساد استحكم بجهات 
العراق االربع ، مع غياب شبه كامل للخدمات وشمول البطالة حتى 
اصحاب الشهادات العليا، فبات ثلث العراقيني تحت خط الفقر، رغم 
اىل ضياع  باالضافة  العامل،  يف  بلدان  اغنى عرشة  من  واحد  بلدهم  ان 
والشحن  املنفلت  السالح  املليشيات وحملة  أروقة  الدولة وهيبتها يف 
الطائفي والقتل عىل الهوية،  وظهور املنظامت االرهابية التي احتلت 
التي  الشاملني  والدمار  الخراب  لوحة  لتكتمل  العراقية  االرايض  ثلثي 

رسمها املتنفذون الفاشلون. 

ان هذه االسباب وغريها الكثري هي التي جعلت عملية التغيري الشامل 
الغالبية  وعته   ما  وهو  التأجيل،  تقبل  ال  وأداًء رضورة  ونهجا  تفكريا 
العظمى من ابناء الشعب العراقي وقامت برتجمته اىل واقع ملموس 
بعامي 2013  االحتجاجي واملطلبي منذ عام 2011، مرورا  الحراك  يف 
 ،2019 اكتوبر  من  االول  يف  البطولية  االنتفاضة  اىل  وصوال   2015 و 
وهي التي لخصت شعاراتها املطالب املرشوعة لعامة الشعب العراقي 
االنتخابية  للمنظومة  اصالح  من  تتطلبه  وما  املبكرة  االنتخابات  يف 
بكاملها،  قانون ومفوضية،  وتفعيال   لقانون االحزاب ومكافحة الفساد 
تالوينها  بكل  املحاصصة  رفض  ومن  بحيتانه،  بدءا  واالداري،  املايل 
ورفع  بجدية  البطالة  معالجة   كذلك  الرضورية.  الخدمات  وتوفري 

املحدود،  الدخل  وذوي  واملحرومني  للفقراء  خاصة  املعايش،  املستوى 
الصناعة والزراعة  بإحياء  الريعي،  الوطني من طابعه  االقتصاد  وانقاذ 
وحصري  واالرهابيني،  االرهاب  عىل  والقضاء  االنتاجية،  والخدمات 
السالح بيد الدولة ومنع التدخالت االقليمية والدولية يف الشأن العراقي 
الوعي  اصحاب  أن  بيد  والدميقراطية،  الوطنية  الشعارات  من  وغريها 
املطالب  لهذه  االستجابة  بعدم  يكتفوا  مل  بالسلطة  واملتشبثني  املأزوم 
والعنف  املفرطة  بالقسوة  السلميني  املنتفضني  واجهوا  وامنا  الحقة، 
املنفلت، فسقط املئات من الشباب العراقي الثائر شهداء بررة، بأيدي 
قناصيهم وما يسمى بالطرف الثالث، وجرح اآلالف، فضال عن الكذب 
واالفرتاء لتشويه سمعة االنتفاضة وسمعة املنتفضني االبطال، وسعيهم 

االنتفاضة  بغية رصف  الذمم واالندساس يف صفوفهم،  املحموم لرشاء 
عن اهدافها النبيلة. واطلقوا يف ذات الوقت حملة مسعورة الستهداف 
الناشطني واختطافهم واغتيالهم وتغييب العرشات منهم، الن االنتفاضة 
يف  اللصوصية  ابواب  وتقفل  السيايس  وجودهم  ستنهي  يدركون  كام 

وجوههم.
وما زال صناع القرار السيايس اىل يومنا هذا مستمرين يف بناء املزيد من 
الشعبي  الغضب   بانها ستحميهم من  السياسية العتقادهم  املتاريس 
للمحكمة  الجديد  القانون  وآخرها   محالة  ال  القادم  التغيري  ومن 
االتحادية الذي كانوا يريدون عربه رشعنة هيمنتهم وسلطتهم املهزوزة، 
ونسف آخر ما تبقى من مقومات  الدولة املدنية، وهو ما جوبه برفض 
واسع جامهريي وسيايس.  وبعد تعديل قانون املحكمة االتحادية النافذ 
فالتطلع اىل حسن اختيار أعضائها وقيامها مبا يعزز البناء الدميقراطي 

واملدين للدولة العراقية.   
يتجددان  سوف  عموما،  الجامهريي  والحراك  الباسلة  االنتفاضة  ان 
بقوة اكرب الن اسبابهام ما زالت قامئة بل ازدادت عمقا وحجام وعددا، 
وبقية  الثائرة  النارصية  يف  الوطن  اجواء  اليوم  تيضء  وارهاصاتهام 

املحافظات العراقية.
كام ان املساعي الخرية، جارية عىل قدم وساق لتشكيل االطر القيادية 
حزبنا  ومنها  والدميقراطية،  املدنية  بالقوى  وااللتقاء  والتنسيقية 
لحشد  باملسؤولية  عايل  وشعور  بهمة  تعمل  التي  العراقي،  الشيوعي 
كل الطيف السيايس واملجتمعي القادر عىل تغيري ميزان القوى بالطرق 
االنتخابات  يف  والواسعة  الفاعلة  املشاركة  وعرب  والدستورية  السلمية 

املقبلة مع نضال ال يكل لتوفري مستلزمات اجراءها بنزاهة وعدالة.
انجازه  التغيري، والتي لها مصلحة يف  القوى املتطلعة إىل  فلتتوحد كل 
والعمل بصدق واخالص ملا فيه مصلحة الشعب العراقي، وازاحة هذه 

األقلية املتنفذة، الحاقدة والفاشلة يف كل يشء عدا اللصوصية.
ان حزب الشيوعيني العراقيني سوف لن يألو جهدا ولن يبخل بيشء من 
أجل جمع القوى املدنية والدميقراطية وكل الوطنيني من أبناء شعبنا يف 
جبهة عريضة قادرة عىل إحداث التغيري املنشود والخالص من منظومة 
الدولة  اىل  الالدولة  من  وشعبنا  ببلدنا  واالنتقال  والفساد  املحاصصة 

املدنية الدميقراطية والعدالة االجتامعية.
عاش شعبنا العراقي، وقواه الوطنية الدميقراطية.

املجد لشهداء الحزب امليامني . 
عاش الحزب الشيوعي العراقي يف ذكرى تأسيسه السابعة والثامنني.

اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي 
٢٣-٣-٢٠٢١
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ارتفاع األسعار وواجب الحكومة
 

االرتفاع امللحوظ يف أسعار االغذية واالدوية صار يثقل كاهل غالبية العراقيني، 
خاصة الكادحون الجاهدون لتأمني قوت يومهم. 

هذه الحقيقة يجب ان ترى جيدا، وان يجري الوقوف عىل أسبابها  مجتمعة 
من دون اجتزاء. .فصحيح ان هناك تجارا جشعني ومستغيل فرص لجني الربح 
التي  اإلجراءات  الغالء حفزته  ان هذا  الرصيح  القول  الفاحش، لكن البد من 
ضمنتها الحكومة يف املوازنة  ، ومنها أساسا رفع سعر رصف الدينار العراقي 
مقابل الدوالر، وما سبب من اضعاف لقدرة  املواطنني الرشائية وزيادة أسعار 
املواد املستوردة. وهناك أيضا املهرّب الذي ال سيطرة للدولة  عليه  سواء يف 
اإلقليم ام يف بقية مناطق الوطن، بجانب عدم توفري الحامية للمنتج الوطني 

الزراعي والصناعي والدوايئ . 
تتخذ  ان  يلزم  لهذا   ، متوقعة  أخرى  زيادة  تلوح  رمضان  شهر  اقرتاب  ومع 
تشديد   ، ورسعة  بانتظام  التموينية  البطاقة  تأمني  متكاملة:  تدابري  الحكومة 
لوقف  التدخل  األساسية،  البيع  مراكز  وعىل  الحدودية  املنافذ  عىل  الرقابة 
املضاربات بأسعار الدوالر ، تقديم حزمة إعانات للفقراء وذوي االعامل غري 

املنتظمة ومحدودي الدخل . 

رائد فهمي يستقبل وفدي
تحالف العمل وتجمع األول من أكتوبر

ـ طريق الشعب بغدادـ 
العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  فهمي سكرتري  رائد  الرفيق  استقبل 
شاكر  الدكتور  العام  أمينه  برئاسة  الوطني  العمل  تحالف  وفد  األربعاء  امس 

كتاب وممثيل تجمع األول من أكتوبر.
وبحث الجانبان يف اللقاء االوضاع العامة يف البالد والتدهور املتسارع يف العديد 
من القطاعات، وإمكانية  انطالق الحركة االحتجاجية بنطاق أوسع من السابق، 
نظرا لبقاء عوامل تفجر انتفاضة ترشين ذاتها، واستمرار اعامل العنف ضد قادة 

وكوادر االنتفاضة، وعجز أجهزة الدولة عن التصدي لها. 
ذات  القوى  وكل  املدنية  األحزاب  اصطفاف  رضورة  عىل  الجانبان  وشدد 
واملبادرة  واسع  وتحالفات متعددة،  إطار  والعمل ضمن  التغيري،  املصلحة يف 
اىل إصدار املواقف والبيانات املعربة عن تطلعات الشعب، واىل فرض الحلول 

عىل املؤسسات.
الحركة  تجاه  الصادقة  مواقفه  عىل  العراقي  الشيوعي  الحزب  الضيوف  وحّيا 
انتفاضة  يف  الشعب  مع  تضامنا  نوابه  استقالة  يف  تجلت  والتي  االحتجاجية، 

ترشين 2019.
ليىل  السيدة  من  كال  كتاب  شاكر  الدكتور  جانب  إىل  الزائر  الوفد  وضم  هذا 

مالك  واملحامي  أكتوبر،  من  األول  تجمع  من  البيايت  حسن  والسيد  الشمري 
السامرايئ  من تحالف العمل الوطني.

الرفاق عيل  الرفيق رائد فهمي كل من  فيام كان يف استقبال الضيوف بجانب 
مهدي وفاضل املوسوي عضوي لجنة العالقات الوطنية املركزية، والرفيق محمد 

السالمي.

راصد الطريق 

في ذكرى تأسيسه السابعة والثمانين

الشيوعي العراقي: لتتوحد قوى التغيير
وتهزم منظومة المحاصصة والفساد 



القضاء األعلى يكشف اسماء أعضاء »االتحادية« الجدد
ـ طريق الشعب بغدادـ 

كشف مجلس القضاء األعىل، أمس األربعاء، عن أسامء القضاة الذين تم اختيارهم لعضوية املحكمة االتحادية.
وذكر إعالم القضاء يف بيان تلقته “طريق الشعب”، أن “اختيار القضاة املكلفني باختيار التشكيل الجديد للمحكمة االتحادية العليا 
تضمن اختيار رئيس هيئة اإلرشاف القضايئ، جاسم محمد عبود، ملنصب رئيس املحكمة، فيام اختري رئيس محكمة جنايات األنبار، 

سمري عباس، ملنصب نائب رئيس املحكمة”.
وأضاف البيان انه “تم اختيار كل من، رئيس محكمة استئناف واسط، غالب عامر، رئيس محكمة استئناف النجف، حيدر جابر، عضو 
محكمة التمييز، أيوب عباس، املرشف القضايئ حيدر عيل نوري، فضال عن عضو الهيئة التمييزية يف استئناف صالح الدين، خلف أحمد، 
كأعضاء اصالء يف املحكمة االتحادية”، مضيفا “تم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ، خالد طه، ورئيس محكمة استئناف البرصة، 

عادل عبد الرزاق، باإلضافة إىل عضو محكمة التمييز، منذر ابراهيم، كأعضاء احتياط يف املحكمة”.
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وطن حر وشعب سعيد

التغيير هاجس
وامل ال ينطفيء 

جاسم الحلفي

الحاملني  الشباب  ملاليني  منظورا  هدفا  التغيري  يبقى 
بوطن يحقق لهم العيش الكريم. وال يلغي انكفاء حركة 
االحتجاج وتقلص أنشطتها هذا الهدف، وال يعني عزوف 
شوهته  الذي  العراق  غري  آخر  عراق  اجل  من  املكافحني 
عدم  حيث  لحكوماتها،  املأزومة  واالدارة  الحكم  طغمة 
حاجات  اشباع  عن  والعجز  الفساد  وانتشار  االستقرار 
أبنائه، رغم ما تكتنز ارضه من ثروات هائلة، وما ميتلك 

شعبه من طاقات خالقة. 
هناك طريقان للتغيري ال ثالث لهام، أولهام الطريق السهل 
مغادرة  اىل  املتنفذين  مبادرة  يف  املتمثل  املكلف،  وغري 
الحكم، بعد ان اوصلوا البلد اىل حالة االحتقان يف مواجهة 
االزمات والسياسات الهوجاء .. مبادرتهم اىل التنحي برتك 
الشعب  عىل  يوفرون  وبهذا  طوعا،  ومغادرتها  السلطة 
املواجهة،  طريق  ويخترصون  واملعاناة  الجهد  من  الكثري 
مطالبه  تحقيق  بعد  اال  عنه  الشعب  يعود  لن  الذي 
لتونس  السابقني  الرئيسني  من  كل  فعل  وكام  املرشوعة، 
تركا  عندما  مبارك،  بن عيل وملرص حسني  العابدين  زين 

الحكم تحت ضغط االنتفاضتني الجبارتني عام ٢٠١١.
العراق  يف  املتنفذين  من  كهذه  خطوة  انتظار  ولكن 
بعينه،  املستحيل  هي  بل  ال  املستحيل،  اىل  اقرب  تبدو 
بالسلطة  ولتمسكهم  لطبيعتهم،  معمقة  دراسة  ضوء  يف 
وتوفر من  ما وفرت  اىل جانب  لهم،  بالنسبة  تعني  التي 
إمكانات لعقد الصفقات واالستحواذ عىل األموال العامة 
من  تحميهم  التي  الحصانة  لتأمني  سبيال  الطرق،  بىش 

املالحقات القانونية ومن العقاب.
اولهام  رئيسيني،  منفذين  اىل  فيتفرع  الثاين  الطريق  اما 
تكون  بحيث  للتغيري،  رافعة  تشكل  التي  االنتخابات  هو 
زائفة  منح رشعية  وعدم  للشعب،  حقيقيا  متثيال  نتيجتها 
كام  السلطة،  يف  مواقعهم  اىل  عودتهم  تتيح  للمتنفذين 
عند  فقط  ممكن  وهذا  السابقة،  االنتخابات  جميع  يف 
ضامن  مع  االنتخابات  إلجراء  الصحية  األجواء  توفري 
طريق  وقطع  واستقالل،  مبهنية  ادارتها  وحسن  نزاهتها 
وأالعيب  السيايس  واملال  الذمم  ورشاء  التزوير  عمليات 
االنتخابية.  العملية  مجمل  عىل  وتأثرياتها  الفساد  طغمة 
وهذا املنفذ رغم واقعيته تكتنفه صعوبات جمة، فطغمة 
الحكم ال تكف عن التالعب ومحاولة التحكم به، بحيث 
منه،  النفاذ  الشعب  ممثيل  من  محدود  لعدد  ميكن  قد 
لكن من غري املتوقع ان يكون واسعا بحيث يسمح لقوى 
التي  املتنوعة  االنتهاكات  ان  علام  بيرس.  بعبوره  التغيري 
تبق  مل  اىل متثيل مشوه،  ادت  والتي  املتنفذون،  بها  برع 

االنتخابية. بالعملية  ثقة 
وأُغلق  للمواطنني،  الحقيقي  التمثيل  منفذ  ُسد  اذا  اما 
محال،  ال  قادمة  فاالنتفاضة  التغيري،  عملية  طريق 
واشمل مام سبقها.  رادكالية  واكرث  اعمق  فعلها  وسيكون 
ملا  جدي  تقييم  يف  منغمرون  التغيري  ودعاة  فالناشطون 
انتفاضة ترشين وردم  نواقص  جرى، ومنشغلون مبعالجة 
واسعة  دراسة  عىل  ومنكبون  رافقتها،  التي  الثغرات 
اىل  وصوال  االولويات،  وترتيب  والتحشيد  للشعارات 
حي  الشعب  ان  علام  بالتضحيات.  الرضوري  االقتصاد 
سجلها  وانتفاضاته  وهباته  الباسلة  ووقفاته  يستسلم،  ال 
تصديه  من  ابلغ  وليس  البهية،  صفحاته  يف  التاريخ 
الصدامية  للدكتاتورية  ومقاومته  والطغيان،  لالستبداد 

التي مل يذعن لها رغم مكوثها حقبة طويلة.
يحدثنا تاريخ انتفاضات الشعب العراقي وهباته الجبارة، 
ال  لهذا  الحقوق.  عىل  واملساومة  الخضوع  يقبل  ال  انه 
ان  االنانية  الخاصة  مبصالحها  مهووسة  لطغمة  ميكن 
قادم  املنشود  فالتغيري  العراقيني.  مبصري  التحكم  تواصل 

ال محال.

شعارات انتفاضة تشرين لم تغب عن ميادين التظاهراتكل خميس

غضب متواصل على الحكومات المحلية
ـ طريق الشعب بغدادـ 

مل ينقطع املحتجون عن رفع شعارات انتفاضة ترشين، يف 

ميادين االحتجاجات، بعدد من املحافظات، والتي تتلخص 

مبحاربة الفساد والكشف عن قتلة املتظاهرين وتوفري 

الخدمات وفرص العمل، وأخريا أضيف لها مطلب إقالة 

الحكومات املحلية. ويف ثالث محافظات، نظم موظفو 

رشكة مصايف الجنوب وقفات احتجاجية ضد فقرة “رفع 

سعر برميل النفط املباع اىل الرشكة يف مرشوع قانون 

موازنة العام 2021”، مشريين اىل ان هذه الفقرة تجعل 

رشكتهم “خارسة” بحسب قولهم.
 

سخط على الحكومات المحلية
املطالبة  تظاهراتهم  املحتجني  من  املئات  جدد  املثنى،  محافظة  ويف 

باقالة الحكومة املحلية.
وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “مدينة الساموة شهدت تظاهرة 
حاشدة شارك فيها املئات من ابناء املحافظة، مطالبني باقالة املحافظ 
من  عدد  “قيام  اىل  مشريا  مهامه”,  اداء  يف  والفشل  الفساد  بسبب 
املحتجني بقطع عدد من الشوارع الرئيسية من خالل حرق االطارت”.

وزارة  دوائر  يف  العقود  بنظام  العاملني  من  العرشات  ان  اىل  يُشار 
الكهرباء, نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التوزيع, للمطالبة 
العام  موازنة  يف  وتضمنيها  شهرا،   ١١ منذ  املتأخرة  رواتبهم  برصف 

الجاري.
من جانبهم, تجمع العرشات من املحتجني يف محافظة النجف، تحت 
مجرسات ثورة العرشين، مطالبني باقالة املحافظ لؤي اليارسي ونائبيه.

وذكر مراسل “طريق الشعب”, ان “العرشات من املحتجني يواصلون 
االدارة”,  وسوء  الفساد  بسبب  املحلية  الحكومة  اقالة  عىل  ارصارهم 
مشريا اىل “عزم املتظاهرين مواصلة احتجاجهم لحني تحقيق مطالبهم”.

 تشديد على تنفيذ مطالب االنتفاضة
كربالء, مسرية  املحتجني يف محافظة  العرشات من  نظم  من جهتهم, 

احتجاجية صوب فلكة الرتبية، للتأكيد عىل تنفيذ مطالب االنتفاضة.
نظموا  املحتجني  من  “العرشات  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وبنّي 
الرئييس  االعتصام  مقر  حيث  الرتبية،  فلكة  صوب  احتجاجية  مسرية 
والكشف  انتفاضة ترشين  مطالب  بتنفيذ  مطالبني  كربالء،  مدينة  يف 
عن قتلة املتظاهرين”, مشريا اىل ان “املحتجني رفعوا الفتات تطالب 

باالرساع يف افتتاح املستشفى الرتيك يف املحافظة”.
ويف غضون ذلك, نظم العرشات من مواطني قضاء الرفاعي يف محافظة 
القامئقامية رفضا للقامئقام الجديد عامر  ذي قار اعتصاما امام مبنى 

يارس.
والعاهد  الهندسة  كليات  خريجي  من  املحتجون  اعلن  االثناء,  يف 
التقنية، تعليق اعتصامهم امام رشكة نفط ذي قار، لغاية االثنني املقبل، 

إلمهال وزارة النفط وقتا للنظر يف مطالبهم.
واشار مراسل “طريق الشعب”, اىل ان “املعتصمني من خريجي كليات 
الهندسة واملعاهد التقنية علقوا اعتصامهم حتى االسبوع املقبل، بعد 
ان  مبينا  االسدي”,  الغني  عبد  وكالة  قار  ذي  محافظ  مع  مباحثات 
مرتقبة  زيارة  بانتظار  املقبل،  االثنني  حتى  سيستمر  التعليق  “هذا 

لوزير النفط اىل املحافظة لغرض التباحث معه بهذا امللف”.
 

احتجاجات واسعة في البصرة
الرشائح  من  لعدد  احتجاجية  تظاهرات  البرصة,  محافظة  وشهدت 
االجتامعية, ارتكزت عىل تنفيذ مطالب االنتفاضة وتوفري فرص العمل, 

ورصف رواتب اصحاب العقود واالجور اليومية.
عبدالكريم  ساحة  يف  احتجاجية  وقفة  املحتجني  من  العرشات  ونظم 
املشاركون يف  املتظاهرين. ورفع  قتلة  بالكشف عن  للمطالبة  قاسم, 

الوقفة صورا لعدد من شهداء االنتفاضة.
وافاد مراسل “طريق الشعب”, ان “عددا من العاملني بنظام العقود 
واالجور اليومية نظموا تظاهرة امام مبنى رشكة نقل الطاقة الكهربائية 
 10 منذ  املتأخرة  املالية  مستحقاتهم  برصف  للمطالبة  الجنوب  يف 
االستجابة  عدم  حال  يف  تصعيدية  خطوات  باتخاذ  مهددين  أشهر”, 

ملطالبهم.

وقرب حقل غرب القرنة2 النفطي اقدم عدد من املواطنني عىل قطع 
عمل  فرص  بتوفري  مطالبهم  تسويف  عىل  احتجاجا  الرئييس  الطريق 

لهم.
 ً

تظاهرات للعاملين في مجانا
من  والحرفيني  واإلداريني  املحارضين  من  العرشات  تظاهر  ذلك،  اىل 
العاملني باملجان يف تربية الديوانية، وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب 
مجلس النواب يف املحافظة،  مطالبني بتضمني حقوقهم ومستحقاتهم 

املالية يف املوازنة.
وطالب املحارض امري جاسم، يف حديث لـ“طريق الشعب”، بـ“تخصيص 
جزء من درجات الحذف واالستحداف للعاملني يف املجان، وشمولهم 

بفقرة العقود يف املوازنة”.
 

موظفو المصافي يحتجون في ٣ محافظات
يف املقابل, تظاهر عدد من موظفي رشكة مصايف الجنوب يف محافظات 
البرصة وذي قار وميسان, مطالبني بعدم التصويت عىل املادة الخاصة 
العام  موازنة  مرشوع  يف  الرشكة  اىل  املباع  النفط  برميل  سعر  برفع 

الجاري.
وحمل املوظفون الفتات تؤكد ان مترير هذه املادة سوف يؤدي اىل 
النفط مبساندة  تحويل رشكة املصايف اىل رشكة خارسة, مطالبني وزير 

رشكات املصايف.
فقرة  “هناك  ان  الشعب”,  لـ”طريق  جاسم  نعيم  املتظاهر  وقال 
الخام  للنفط  الواحد  الربميل  بتحديد سعر  للموازنة  جديدة ستضاف 
املجهز للمصايف الحكومية التابعة لوزارة النفط بسعر 20 يف املائة من 
سعر بيع النفط الخام العراقي يف البورصة العاملية عىل أن تسلم جميع 
املنتج من املصايف وبدون  النفط األسود  بيع  املتحققة من  اإليرادات 
إىل خزينة  اإليرادات  تلك  البيع، وتسلم  مبلغ عن هذا  أي  استقطاع 
الدولة بالكامل”، مؤكدا أن “مترير هذه الفقرة سيحول رشكات املصايف 

اىل رشكات خارسة”.
واختتمت االحتجاجات املطلبية يف العاصمة بغداد, من خالل تظاهرة 
شارك فيها املئات من موظفي العقود يف مفوضية االنتخابات، للمطالبة 
بتثبيتهم عىل املالك الدائم وادراج مستحقاتهم يف موازنة العام الحايل. 

كادحون: الحكومة تركتنا نواجه الموت جوعا
 بغداد – عبدالله لطيف

ومن  والفقراء  املحدود  اليومي  الدخل  ذوو  يواجه 
يشعرون  حياتهم.  رمّبا، يف  األصعب،  املحنة  دونهم، 
من  أقىس  هنا  فليس  عليهم،  متآمر  الجميع  وكأن 
الغذائية،  املواد  اسعار  يف  ارتفاع  الراهنة:  الظروف 

بطالة، أوبئة وتردي الخدمات وغريها.
ومنذ أكرث من شهر عىل إكامل اللجنة املالية الربملانية، 
تعديالتها ومناقالتها عىل مرشوع موازنة 2021، لكن 
أمام  تقف  السياسية  واملزايدات  الخالفات  تزال  ال 
متريرها، األمر الذي تسبب بخسائر كبرية لالقتصاد، 

بينام يدفع املواطنون الثمن األغىل جراء ذلك.

الفقراء في ايام الحظر 
وقال احمد رشم، شاب يعمل بأجر يومي، انه تعتاش 
عىل قوته اليومي، لكن عندما اتخذت الحكومة قرارا 
“ارضتنا  أسبوع  كل  من  ايام  لثالثة  التجوال  بحظر 

كثرياً”. 
“العمل  ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  وأضاف 
ألربعة ايام يف االسبوع، ال تكفي لتأمني الغذاء لباقي 

أيام االسبوع”.
واالحتكاك  والعمل  للخروج  انه “مضطر  وأكد رشم 

بالناس بشكل مبارش”.  
مبرض  ومصاب  معاق  احدهام  لطفلني،  أب  ورشم 
التوحد، ويحتاج لـ 200 الف دينار لعالجه الشهري، 

بينام هو ال يتلقى راتب رعاية او مساعدات.
وأشار اىل “اننا نبقى 12 يوماً يف الشهر باملنازل. لو 
اليومي، ملا  االيام قوتنا  الحكومة يف هذه  لنا  وفرت 

خرجنا وكرسنا الحظر”. 

ويف السياق، قال مهدي حسن )عامل بناء(: “نحن ال 
نجهل خطورة الوباء، لكننا مجربون عىل العمل لتوفري 

الطعام ألرسنا”.
من  الوقاية  يف  يكمن  ال  “الحل  ان  حسني،  وأضاف 
الفايروس فقط، بل يجب ان تفكر الحكومة يف دعم 
أيام  يف  كرميا،  عيشا  لهم  وتوفر  الفقرية،  الطبقات 

الحظر”.
ويشكو كثري من املواطنني، عدم توفر مفردات البطاقة 
تطالبهم  بينام  لهم،  الحكومية  والرعاية  التموينية، 

بالجلوس يف املنازل، لجراء وقايئ من فريوس كورونا.
االلتزام  خرضاوات(  )بائع  العبادي  كاظم  ويرفض 

بإجراءات الحكومة االحرتازية، ألنه وزوجته وأبناءه 
أعيل  “كيف  متسائال  اليومي،  قوته  من  يعتاشون 

أطفايل االربعة، اذا ما جلست يف البيت؟”.
إن  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  العبادي  ويقول 
يهتم  أحد  ال  العراق،  يف  اليومي  الدخل  “اصحاب 
الدولة من حصة  وأموال  النفط  موارد  بشأنهم. كل 
العمل  إىل  للخروج  نحن مضطرون  لذلك  املوظفني. 

رغم املخاطر”.

انخفاض في معدالت الفقر ؟
وأعلنت وزارة التخطيط، مؤخرا، انخفاض معدالت 

الفقر يف البالد إىل 25 يف املائة، مشرية إىل أن “عدد 
الفقراء يف العراق أقل من 10 ماليني شخص”.

باسم  املتحدث  عن  الرسمية  األنباء  وكالة  ونقلت 
“املؤرشات  إن  قوله  الهنداوي،  عبدالزهرة  الوزارة، 
آخر  وفق  البالد  يف  الفقر  معدالت  حول  املتوفرة 
الثاين  النصف  الدويل يف  البنك  بالتعاون مع  دراسة 
من العام 2020، بلغت 24.8 يف املئة أي بنحو 25 

يف املائة”.
وأضاف أنّه “يف املرحلة األوىل لظهور جائحة كورونا 
نسبة  ارتفعت  املايض،  العام  من  األول  النصف  يف 
املائة،  يف   32 بحوايل  أي  املائة،  يف   31.7 إىل  الفقر 
اإلجراءات  بفضل  االنخفاض  إىل  عادت  أنها  إاّل 
املتخذة واملتمثلة برفع حظر التجوال وعودة العمل 
إىل  أدت  التي  الطبيعي،  وضعها  إىل  واألنشطة 

انحسار النسبة إىل 25 يف املئة”.
يف  جارية  االستعدادات  أن  إىل  الهنداوي  وأشار 
وهناك  للسكان،  العام  التعداد  إلجراء  الوزارة 
اإلمكانيات  وفق  املتطلبات  الستكامل  عمليات 

املتاحة. 
نسبة  “تجاوز  االنسان  حقوق  مفوضية  تؤكد  فام 
الفقر 31.7 يف املائة  مقارنة مع عدد السكان املعلن 

“ انظر تقرير طريق الشعب يف الصفحة الثالثة”
ويقول عضو اللجنة املالية يف الربملان، محمد الشبيك 
إن “تأخر إقرار مرشوع القانون عطل وشل الحركة 
واالستقرار االقتصادي يف البالد واملشاريع االستثامرية 

الخاصة باملستشفيات واملدارس وغريها”.
إن  قال  فقد  العبيدي،  منار  االقتصادي  الخبري  أما 
عجلة  تتعطل  فيه  املوازنة  تأخري  يتم  يوم  “كل 
االقتصاد التي تؤثر عىل مجمل الحركة االقتصادية”.

            2
أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 60 Thursday 25 March 2021 العدد 60 الخميس 25 آذار 

عامل يرتدون زي التخرج يف اشارة عىل فقدان فرص عمل تناسب شهاداتهم



كربالء ــ هشام سالم

كشف نواب عن إفشال “مؤامرة” لقوى فاسدة تعمل عىل، 

خصخصة املستشفيات الرتكية، التي مرت سنوات عىل إنجازها، 

ومل تشهد سوى مراسيم افتتاح رسمي، دون معالجة مريض 

واحد من العراقيني الذين يثقلهم نظام الرعاية الصحية.

ونتيجة لضغوط “متنفذين”، وعدم وجود اسرتاتيجية واضحة إلنجاز تلك املشاريع 
التي تولت رشكات تركية انشاءها، وادخالها للخدمة، طال االندثار كثريا من االجهزة 
الطبية بسبب استريادها قبل سنوات، ومل تستعمل يف بعض املحافظات حتى االن.
املشاريع،  هذه  تسلم  الصحة،  لوزارة  التابعة  الدوائر  بعض  ترفض  لذلك،  ونتيجة 

ألنها تحاول أن تتجنب املسؤولية عن تلك االسئلة، وتحمل اعبائها املالية. 
تعامل  تجاه  الشديد  استيائهم  عن  املواطنني  من  عدد  يعرب  ذلك،  مقابل  ويف 
الحكومة مع هذا امللف. فيام مل تقدم الجهات املعنية تربيرات واقعية، بالرغم من 

انجاز عرشات املستشفيات يف مختلف املحافظات. 

المواطن.. لقمة سائغة
وتساءل احمد جاسم، احد سكنة كربالء يف حديث ملراسل “طريق الشعب”، “ملَ 
باملعدات،  ومجهزا  بالكامل  منجزا  الرتيك  املستشفى  نشاهد  نحن  لغموض؟  هذا 
وسبق ان افتتحه اكرث من مسؤول، كان اخرهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، 
عىل  شهور  مرور  رغم  االن،  لحد  مواطن  اي  يستقبل  مل  “املستشفى  ان  مؤكدا 

افتتاحه الرسمي االخري”.
الجديدة  املستشفيات  بان  تفيد  ملسؤولني  ترصيحات  “هناك  أن  جاسم،  وأضاف 
الدخل  املواطن من ذوي  يكون  وبذلك  الصحة،  وزارة  قبل  لالستثامر من  عرضت 

املحدود لقمة سائغة يف فم رشكات القطاع الخاص واملستثمرين”. 
املواطن أحمد جاسم  الذي يعمل موظفا حكوميا، عىل كالم  ويعلق قاسم محمد 
بان “املحافظات تعاين نقصا يف املستشفيات الحكومية، وهي بأمس الحاجة الفتتاح 

هذه املستشفيات”.
الحصول  من  املواطن  سيتمكن  الرتكية،  املستشفيات  تشغيل  حال  “يف  انه  ويقول 
عىل خدمات طبية افضل يف ظل توزيع عادل عىل وفق الرقعة الجغرافية للسكان”.

شبهات فساد
بدوره، قال النائب حامد املوسوي يف حديث لـ “طريق الشعب”، إن “هناك مبادرة 
من قبل حكومة الكاظمي تفيض اىل ان تدار هذه املستشفيات عن طريق التعاقد 
مع رشكات خاصة متخصصة يف القطاع الصحي. أي تتحول اىل مشاريع استثامرية”.

وأكد املوسوي أن “دوائر الصحة يف املحافظات مستعدة الستالم املستشفيات”.
وشكك املوسوي: “نعتقد بوجود شبهات فساد”.

واضاف عضو لجنة االقتصاد واالستثامر يف مجلس النواب، أن مجلس النواب “منع 

هذه املؤامرة عىل املحافظات”، حسب وصفه. 
ولفت املوسوي اىل انه يف السابق “كانت هناك مادة قانونية تعطي وزارة الصحة 
مجلس  لكن  املستشفيات،  هذه  إلدارة  الخاصة،  الرشكات  مع  بالتعاقد  تخويالً 
وبذلك  مجانا،  الصحية  الخدمات  تقديم  لغرض  املادة،  تعديل  من  متكن  النواب 

اوقفنا مرشوع تحويل املستشفيات اىل قطاع خاص”.
املستشفى الرتيك يف كربالء واحد من عرشة مستشفيات، تعاقدت عليها الحكومة 
االتحادية منذ سنوات، وافتتحت اغلبها رسميا، لكنها مل تنط بوزارة الصحة لفرض 

اشغالها بالرغم من مرور سنوات.

كربالء مستعدة الستالمها
ويؤكد املتحدث الرسمي باسم دائرة صحة كربالء عدي السالمي، استعداد دائرته 
بأمر  الصحة  وزارة  شكلتها  مختصة  هندسية  لجان  قبل  من  املستشفى  “الستالم 
وزير الصحة”، مضيفاً بالقول إن “نسبة االنجاز بلغت %97 وما تبقى بضع فقرات، 

ولكنها مهمة جدا”، عىل حد قوله.
اعدت كوادرها  الصحة  دائرة   “ ان  الشعب”،  لـ”طريق  السالمي يف حديثه  وتابع 
لتشغيل املستشفى، ونحن عىل استعداد الستالم اول مريض فور تسلم املستشفى 

من الرشكة الرتكية”. 

االجهزة الطبية دخلت مرحلة االندثار
وكشف مصدر مطلع يف وزارة الصحة لـ “طريق الشعب”، عن “اندثار” كثري من 

املعدات واالجهزة واملستلزمات الطبية واملستوردة لصالح تلك املستشفيات.
وقال املصدر، انه “من املفرتض ان تتسلم وزارة الصحة املستشفى الرتيك يف كربالء 
وباقي املستشفيات يف املحافظات الوسطى والجنوبية منذ سنوات بعد ان انجزت 

الرشكة الرتكية إنشائها”.
واشار اىل وجود طرفني يف العقد املربم مع الرشكة الرتكية: االول، دوائر الصحة يف 

املحافظات. اما الثاين فهو وزارة الصحة.
وزاد املصدر ـ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ـ أنه “خالل فرتة العمل جرت 
املواد  من  العديد  املنفذة  الرشكة  فيه  ادخلت  وقت  يف  وتلكؤ،  توقف  عمليات 
بال  لآلن  بقيت  لكنها  املتعاقدة،  الجهة  مخازن  اىل  الطبية  واملعدات  واالجهزة 

تشغيل”.
وأكمل املصدر، أن “هذه املعدات واالجهزة واملستلزمات الطبية واملستوردة مببالغ 
مالية طائلة، أصبحت غري صالحة لالستعامل ودخلت بشكل فعيل مرحلة االندثار”. 
وحّمل املصدر وزارة الصحة التي اعلنت جهوزية املستشفيات الرتكية املنترشة يف 
اجهزة  خالل رشاء  من  االجهزة،  لتلك  حصل  ما  مسؤولية  املحافظات  من  العديد 

جديدة لتجهيز املستشفيات.

دوائر الصحة تتجنب مسؤوليتها
بشكلها  املستشفيات  تسلم  املحافظات  يف  الصحية  املالكات  من  الكثري  ويرفض 
الحايل، وذلك للتغلص من “مسؤولية اندثار اجهزتها الصحية”، مؤكدين ان اسباب 
عىل  االبقاء  يحاولون  الذين  املتنفذين،  رصاع  هو  املستشفيات  هذه  عمل  عدم 

مستشفياتهم الخاصة، التي متارس جشعا كبريا يف استغالل املواطنني.
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نواب يتحدثون عن إفشال خصخصتها

المستشفيات التركية.. مشاريع معتقة 
دخلت مرحلة »االندثار«

مفوضية حقوق االنسان: الحكومة عاجزة عن تقديم الدعم

خبراء: شيوع الفقر
يؤدي الى ثورة الجياع

بغداد - نورس حسن
حذر خرباء يف الشأن االجتامعي ومفوضية حقوق االنسان، الحكومة، من ارتفاع 

نسب الفقر يف البالد، مطالبني برضورة ايجاد خطوات داعمة للرشائح االكرث ترضرا 

جراء االجراءات الصحية واالقتصادية  والظروف التي متر بها البالد. ويؤكد خرباء، ان 

استمرار عجز الحكومة عن حل هذه املشكلة سيؤدي اىل ثورة “ الجياع” .
 

االزمة اثرت على الشباب
وذكر الخبري يف الشأن االجتامعي د. عبد الواحد مشعل لـ”طريق الشعب” ان “الشعب العراقي يعاين من ازمات 
اقتصادية واجتامعية مرتاكمة منذ عقود، عجزت حكومات متعاقبة عن حلها”، مضيفاً بالقول “ ان االجراءات 
االقتصادية والصحية االخرية اثرت بصورة كبرية عىل فئة العاطلني  والكسبة، وجلهم من الشباب، وهم ميثلون 

العدد االكرب يف التعداد السكاين”. وحذر املتحدث من “ثورة الجياع” مؤكداً انها” كفيلة باسقاط العروش”

الفقراء ١5 مليون
وحملت مفوضية حقوق االنسان، مسؤولية ارتفاع نسب الفقر يف البالد، اىل فشل الحكومات املتعاقبة التي 
أدخلت البالد يف دوامة من األزمات السياسية، وما تبعها من كوارث اقتصادية ابرز مترضريها املواطنني من 

ذوي الدخل املحدود.
وقال عضو مفوضية حقوق االنسان د. انس العزاوي لـ”طريق الشعب” ان” نسبة الفقر تجاوزت 31.7 يف املائة 
من الشعب العراقي مقارنة مع عدد السكان املعلن، وبهذه الحالة نصل اىل ان هناك 15 مليون مواطن يعانون 

الفقر املدقع”. مؤكداً “ ارتفاع نسبة الفقر اىل 20 يف املائة خالل 2020 فقط باملقارنة مع االعوام السابقة”
وبني العزاوي، ان “املفوضية مل تجد اي استجابة مبارشة  لدعم هؤالء املواطنني، والتخفيف عن معاناتهم جراء 

االجراءات الحكومية غري املدروسة”.

معدل الفقر يرتفع في االقليم
ويف اقليم كردستان، أكد عضو برملان االقليم أحمد دبان، يف ترصيح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”،  
أن “ معدالت الفقر ارتفعت بنسبة كبرية جدا يف إقليم كردستان خالل األشهر املاضية، معلالً ذلك بسبب “ 
الدينار،  قيمة  انخفاض  عن  فضال  اإلقليم،  تفرضها حكومة  التي  العالية  واالستقطاعات  الرواتب  توزيع  تأخر 
مقابل، غالء األسعار بشكل كبري”. وأضاف أن “فرص العمل قلت بنسبة عالية، نتيجة لتوقف أغلب املشاريع 
موقف  تقف  اإلقليم  “حكومة  ان  اىل  مشرياً  املالية”  السيولة  وانعدام  السوق  استقرار  عدم  اثر  االستثامرية، 

املتفرج عىل الوضع الكاريث للمواطنني”.

عوامل ارتفاع نسبة الفقر
و يرى املستشار املايل لرئيس الوزراء د.مظهر محمد صالح، ان “االنكامش االقتصادي وافتقار موازنة عام 2021 
اىل مشاريع جديدة فضال عن ركود السوق وارتفاع نسب السكان وقلة فرص العمل جميعها عوامل ادت اىل 
ارتفاع نسب الفقر يف البالد”. ونبه صالح، اىل “ رضورة زيادة تخصيصات الرعاية االجتامعية، وتلك املتعلقة 
بنظام البطاقة التموينية، والتصدي ملناطق الفقر”. مؤكدا “عدم وجود تغريات هيكلية ضن مرشوع املوازنة يف 
جانبي الرضائب والرسوم، وان ما ورد يف مرشوع قانون املوازنة من رضائب هي فقرات تتجدد كل عام وال يوجد 
شئ خارق للعادة املتبعة سنويا”. بدوره بني املتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح 
اطلعت عليه “طريق الشعب” ان “ هناك خطوات من قبل وزارة العمل والشؤون االجتامعية لزيادة رواتب 
املشمولني بالرعاية االجتامعية فضال عن زيادة شمول قاعدة الفقراء”، منبها عىل ان “تلك الخطوات ستطبق 

حال ميض مجلس النواب باقرار قانون املوازنة لهذا العام”.

 على دعمهم انتفاضة تشرين ورفضهم نظام المحاصصة
ً
اعتبروه عقابا

عراقيو الخارج: مصادرة صوتنا االنتخابي قرار »سياسي« لالنفراد بالسلطة

المفوضية توضح أسباب اإللغاء
الخارج،  انتخابات  إلغاء  االنتخابات،  مفوضية  وقررت 
مبينة أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية 

وصحية.
وذكرت املفوضية يف بيان تلقته “طريق الشعب”، إن 
 )9( رقم  العراقي  النواب  مجلس  انتخابات  “قانون 
لسنة 2020 نص عىل أن )يصوت عراقيو الخارج لصالح 
البايومرتية  البطاقة  باستخدام  االنتخابية  دوائرهم 
فنية  معوقات  عدة  املفوضية  واجهت  فقد  حرصاً(، 
عملية  إكامل  أن  أهمها  وصحية  وقانونية  ومالية 
تسجيل الناخبني العراقيني يف الخارج بايومرتياً مبراحلها 
كافة تحتاج إىل )160( يوماً تقريباً يف الظروف املثالية، 

بينام املدة املتبقية هي )40 يوماً( فقط. 

مخالفة للقانون والدستور
هذا  جاء  فقد  عزيز،  هادي  القانوين،  الخبري  وبحسب 

القرار بشكل “يخالف القانون والدستور العراقي”.
وأكد عزيز لـ”طريق الشعب”، إنه “ال يجوز ألي قرار 

التي  الجهة  كانت  مهام  قانونيا،  نصا  يلغي  أن  إداري 
تصدره”، مبينا أن حق التصويت للعراقيني الذين هم 
والقانون،  الدستور  يف  عليه  “منصوص  العراق،  خارج 

وال ميكن إلغاؤه”.
وأوضح الخبري ان “املادة 100 من الدستور، تقول إن 
أي قرار إداري يصدر عن أي جهة كانت، هو قرار غري 

محصن، لذلك ميكن الطعن بهذه الخطوة”.
وقوبل قرار املفوضية املفاجئ بردود فعل واسعة من 
عّده  حيث  الخارج،  دول  يف  العراقية  الجاليات  أبناء 

الكثري منهم بـ”السيايس واملهدد للدميقراطية”.

استهداف الصوات الخارج
العلوجي،  فوزية  بريطانيا،  املدنية يف  الناشطة  وقالت 
السياسية  الصفقات  عن  ببعيد  ليس  املوقف  هذا  إن 

الجارية، والرصاع عىل مقاعد الربملان.
الشعب”،  لـ”طريق  حديثها  خالل  العلوجي  وبينت 
“أهميتها  بسبب  جاء  الخارج  أصوات  استهداف  إن 
وتأثريها، وهو يستهدف الحق الدستوري بالتصويت”، 

متسائلة “كيف للمفوضية والجهات املعنية أن تتواصل 
مع السفارات بهذا الشأن، وتتجاهل املنظامت العراقية 
املؤثرة بالخارج، التي يستوجب مفاتحتها والحوار مع 
العراقيني من خاللها؟ فعىل سبيل املثال، يقوم املنتدى 
العراقي يف بريطانيا مبساعدة الجالية العراقية كثريا يف 
بشأنها  السفارة  من  يصدر  ما  كل  وتوزيع  االنتخابات 
كانت  التي  )املنتدى(  االلكرتونية  نرشته  يف  وخصوصا 
االتصال  املفرتض  من  فكان  جريدة.  شكل  عىل  تصدر 
األطراف  جميع  وسامع  للنقاش  وغريها  املنظمة  بهذه 

ألنها مؤثرة ومهتمة باالنتخابات”.
دورات  منذ  الخارج  “انتخابات  ان  قائلة  وأضافت 
 2018 عام  شهد  فقد  االنتهاكات،  إىل  تتعرض  سابقة 
من  أكرث  يف  االقرتاع  صناديق  جميع  أو  بعض  إلغاء 
بسبب  مثينة  وأصوات  كبرية  جهود  وضاعت  دولة، 
ال  املصوتني،  من  الكثري  بأن  القرار  أصحاب  معرفة 

يريدون نظام املحاصصة الطائفية.

تغييب ألصوات كثيرة
حسني  هولندا،  يف  املقيم  الكاتب  أوضح  جانبه،  من 
ينتظرون  الذين  العراقيني  الجالية  أبناء  أن  سميسم، 

املساهمة الجدية يف االنتخابات تفاجأوا بهذا القرار.
فقط  هولندا  يف  الشعب”،  لـ”طريق  سميسم  وقال 
“يوجد 66 ألف عراقي وهناك أعداد مضاعفة يف بقية 
ولديهم  السياسيني  الالجئني  من  اغلبهم  وأن  الدول، 
ماٍض سيايس وهم عىل اهتامم كبري بهذا الشأن، وفيهم 
الشعراء والقانونيون واألدباء ومن الكوادر العلمية، أي 
السياسية.  العملية  املشاركة يف  تريد  أنهم نخبة مهمة 
سياسية  مواقف  يف  شاركوا  الجاليات  أبناء  إن  علام 
أمام  مضامينها  وتوضيح  االنتفاضة  دعم  أبرزها  كثرية 
إقصاءهم  فان  لذلك  والدويل.  الهولندي  العام  الرأي 

بهذه الطريقة وحرمانهم من حقهم السيايس أمر غري 
قانوين”.

“عمال  الخارج  انتخابات  إلغاء  خطوة  سميسم  وعّد 
سيواجه  الذي  السياسية،  العملية  لشكل  تخريبيا 
أوربا  يف  الدميقراطي  التيار  من  رافض  مبوقف 
عرض  سيتم  حيث  باالنتخابات.  املهتمني  والعراقيني 
القرار،  إليقاف  والقانونيني  الحقوقيني  عىل  األمر  هذا 
ومن  االنتخاب.  بحق  العراقيني  بني  التمييز  ميكن  فال 
السياسية وفق ما نص  بالعملية  الجميع املشاركة  حق 
أرادوا  القرار  “أصحاب  أن  إىل  الفتا  الدستور”،  عليه 
الذين  العراقيني  من  املاليني  إبعاد  الخطوة  بهذه 
ضد  يعمل  منهم  كبريا  جزءا  الن  الخارج،  يف  يعيشون 
املحاصصة، وأصواتهم غري قابلة للتهديد واالبتزاز، كام 

يحصل يف الداخل”.
مبيت؛  كأنه  املفوضية  “قرار  أن  املتحدث  وزاد 
البايومرتية كان يفرتض أن نحصل عليها من  فالبطاقة 
علام  البداية،  منذ  أوقفوها  لكنهم  السفارات،  خالل 
الخارج  انتخابات  طائلة عىل  مبالغ  التذرع برصف  أن 
أمر غري منطقي، وكان باإلمكان استثامر الوضع بدون 
االلكرتوين  بالربيد  التصويت  عىل  واالعتامد  مصاريف 

كام يحصل يف هولندا.

تهديد للحريات العامة
ويف املقابل، حذر الدكتور سالم قاسم، رئيس تنسيقية 
مخاطر  من  ستوكهومل،  يف  العراقي  الدميقراطي  التيار 
وتتعارض  العامة  الحريات  متس  “التي  الخطوة  هذه 

مع مبادئ الدستور”.
الشعب”،  “طريق  مع  سالم  د.  لحديث  ووفقا 
ومشاركة  الحريات  احرتام  عىل  “نص  الدستور  فإن 
اآلن بسبب  السياسية. ولكن  القرار  الجامهري يف صنع 

ذريعة الفساد واألمور اللوجستية يحرمون املاليني من 
بسبب  باألصل  اتخذ  الذي  القرار  هذا  وفق  التصويت 
ضاقت  التي  العراقية  الجاليات  موقف  من  خوفهم 

ذرعا من الفساد الذي عاث ببالدهم”.
وأشار قاسم إىل أن القرار فيه جنبتان: سياسية وفنية؛ 
األصوات  إقصاء  تتضمن  السياسية  “الجنبة  إن  حيث 
الدميقراطية  والقوى  لالنتفاضة  والداعمة  الرشيفة 
التي  الفنية  الجنبة  إما  االنتخابات.  يف  املشاركة  من 
األموال  ونقص  البايومرتية  البطاقة  عن  فيها  تحدثوا 
محاربة  إن  به، كام  للجامهري  فهذا ال عالقة  والفساد، 
مصادرة  ال  رادعة  إجراءات  اتخاذ  عرب  يكون  الفساد 
الحريات. فكان األحرى بهم انجاز البطاقة البايومرتية 
الكثري من  الفرتات املاضية، وليس تركها وإقصاء  طيلة 

املناوئني لقوى الفساد بهذه الذريعة الواهية”.

قرار جائر
لتنسيقيات  املتابعة  هيئة  أصدرت  السياق،  ذات  ويف 
التيار الدميقراطي العراقي يف الخارج بياناً، طالبت فيه 
والعودة  املقبلة،  االنتخابات  يف  مشاركتنا  بضامن  بـ” 
اىل مجلس النواب العادة النظر يف هذا القرار الجائر”.
عىل  الشعب”  “طريق  حصلت  الذي  البيان  واضاف 
والفاشلة  الفاسدة  األحزاب  حاولت  “لقد  منه،  نسخة 
أن   2005 عام  يف  األوىل  االنتخابات  منذ  واملتنفذة 
تحرم عراقيي الخارج من حقوقهم يف اختيار ممثليهم 
امام  العراقيل  ووضعت  العراقي،  النواب  مجلس  يف 
األوراق  توفر  عدم  مثل  واهية،  بحجج  مشاركتهم 
البطاقة  حجة  تستعمل  واالن  االصلية،  الثبوتية 
تستطع  مل  إن  الخارج  عراقيي  ذنب  فام  البايومرتية. 
عىل  الحصول  مستلزمات  توفري  العراقية  الحكومة 

البطاقة؟”. 

بغداد ــ سيف زهير

أثار قرار “تجميد” انتخابات الخارج الذي أعلنته املفوضية، ردود فعل غاضبة من 
أبناء الجاليات العراقية، الذين عّدوه “قرارا سياسيا ال فنيا”، الستبعاد رشيحة كبرية 

من الناخبني عن محاولة إصالح العملية السياسية.
وقال عدد من الناشطني املبعدين عن حق التصويت، إنهم يدفعون مثن دعمهم 

انتفاضة ترشين، مضيفني أن القرار “كان مبيتا” ألن السفارات العراقية، ومنذ 
البداية، مل تسلمهم بطاقاتهم البايوميرتية.
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استعداد عراقي
آخر  منذ  للخليجي  بطولة  أية  العراق  يستضف  ومل 
مل  لكنه   ،1979 عام  فيها  بالفوز  وظفر  نظمها  نسخة 
أملت  التي  الظروف  بسبب  بالتنظيم  ذلك  بعد  ينجح 

فيه.
مؤخرا،  درجال،  عدنان  والرياضة،  الشباب  وزير  وأكد 
يف   25 خليجي  بطولة  الستضافة  العراق  استعداد 

محافظة البرصة جنويب البالد.
الشعب”،  اطلعت عليه “طريق  بيان  الوزير يف  وقال 
إن “وفد اللجنة املشكـلة من قبل اتحاد كأس الخليج 
وبقية  الرياضية  املدينة  لتفقد  البرصة  سيزور  العريب، 
املرافق الخدمية التي من املؤمل أن تستضيف بطولة 
أن  عىل  مشددا  الحايل”،  العام  نهاية  املقبلة  الخليج 
 25 خليجي  مبلف  بالغاً  اهتامماً  أولت  “الحكومة 
وتتابعه بدقة، وأغلب املنشآت والبنى التحتية جاهزة 
الرياضية  الجامهري  تنتظرها  التي  البطولة  الستقبال 
املرتقبة  زيارتها  خالل  اللجنة  وستقوم  بشغف. 
املرافقة وزيارة  املشاريع  العمل يف  باالطالع عىل سري 
والذي  متفرج،  ألف   30 سعة  امليناء  ملعب  مرشوع 
تزدان  رائعة  فنية  تحفة  ليكون  االكتامل  عىل  أوشك 

بتواجد األشقاء”.

سيتم  اللجنة  ستدونها  مالحظات  “أية  أن  إىل  ولفت 
التعامل معها مبسؤولية. وال أجد يف البرصة أية نواقص 

أو تربيرات تحرم العراق ثانية من حق االستضافة”.

تقرير اللجنة الخليجية
كأس  التحاد  التنفيذي  املكتب  عقد  ذلك،  وعقب 
الخليج العريب لكرة القدم اجتامعا افرتاضيا تم االطالع 
استضافة  ملفات  دراسة  لجنة  تقرير  عىل  خالله 
بعقد  التنفيذي  املكتب  أوىص  وقد   .25 خليجي 
اجتامع لرؤساء االتحادات الخليجية خالل شهر واحد 

التخاذ القرار النهايئ بتسمية البلد املنظم للبطولة.
موثوقة  خربية  ومواقع  األنباء  وكاالت  وتداولت 
حق  “لسحب  اتجاها  هناك  بأن  مفاده  خربا  مؤخرا، 
تنظيم الخليجي من البرصة لظروف أمنية”، والتوجه 

إلسناد املهمة إىل الدوحة.
ملفات  تقييم  للجنة  التابعة  التفتيش  لجنة  وأكدت 
لظروف  العراق،  يف  البطولة  إقامة  صعوبة  الخليجي 
كانت  والتي  للعراق،  اللجنة  زيارة  إلغاء  وتم  أمنية. 
الثاين املايض لتفقد منشآت البرصة،  مقررة يف كانون 
قبل  حدثت  التي  األمنية  األمور  بعض  ضوء  عىل 

الزيارة.

األسباب الكاملة
ونرش موقع “”winwin خالل األيام املاضية، تقريرا عن 

أسباب حرمان العراق من حلم استضافة خليجي 25.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه “طريق الشعب”، 
فإن “مصدرا خاصا داخل االتحاد الخليجي العريب لكرة 
البلد  باختيار  الخاصة  التفتيش  لجان  أن  أكد  القدم، 
تقارير  تلقت  املقبلة،  الخليج  بطولة  سيحتضن  الذي 
متخصصة  دولية  منظامت  قبل  من  مستقلة  أمنية 
املرشحة  البرصة  مدينة  وضعت  األمني،  املجال  يف 
الستضافة النسخة املقبلة، خارج الحسابات يف الوقت 

الحايل”.
ووفقا للمصدر، فإن أبرز ما جاء يف التقرير األمني هو 
“تواصل فرق االغتياالت يف البرصة باستهداف الناشطني 
القبض  إلقاء  وتم  العامة،  والشخصيات  والصحفيني 
عىل أهم مجموعة مسلحة بتاريخ 2021-2-14، والتي 
أطلق عليها )عصابة املوت(، واعرتفت باغتيال العديد 
من الشخصيات املعروفة يف السنوات األخرية. كام أن 
البرصة،  وخارج  داخل  يطرأ  مل  ايجايب  أمني  تطور  أي 

الليل  ساعات  يف  العسكرية  املواجهات  تستمر  حيث 
الدولة  أجهزة  تتمكن  أن  دون  املتنازعة،  القبائل  بني 
املشهد  هذا  عىل  وكلمتها  سيطرتها  فرض  من  األمنية 
لالتحاد  املرسلة  األمنية  التقارير  كام سجلت  املستمر. 
الخليجي، آخر مواجهة عسكرية بني قبيلتني معروفتني 

يف البرصة بتاريخ األول من آذار الحايل”.
ملقرات  املستمرة  االستهداف  “حمالت  أن  إىل  وأشار 
وتعجز  تتوقف،  مل  الدولية،  التحالف  قوات  وآليات 
تهدأ  مل  فيام  محاسبتها.  عن  العراقية  الحكومة 
النارصية  يف  وبخاصة  الجنوبية  املدن  يف  االحتجاجات 
البرصة. وتشهد مدينة  القريبتني من مدينة  والعامرة، 
والقوات  املحتجني  بني  دامية  مواجهات  النارصية 
العرشات من  الصدامات  األمنية، وذهب ضحية هذه 
مسلسل  العامرة،  مدينة  يف  يتواصل  وكذلك  الضحايا، 
األمنية،  القوات  من  واضح  عجز  وسط  االغتياالت 
املحامي  والد  الهليجي(  )جاسب  اغتيال  آخرها  وكان 
املخطوف منذ الـ8 من ترشين األول/ أكتوبر من عام 

.”2019

العراق قادر على االستضافة
البرصة،  محافظة  يف  املدين  الناشط  يرى  جانبه،  من 
ايجابية  مميزات  ميتلك  العراق  إن  القرييش،  محمد 
قد تجعله يقلل من املخاوف التي وردت يف التقارير.

بطولة  إن  الشعب”،  لـ”طريق  سعدون  وأوضح 
ورغم   1979 عام  منذ  العراق  عن  “بعيدة  الخليجي 
استطاع  أنه  إال  بالبالد،  مرت  التي  املعقدة  الفرتات 
أن يستضيف أكرث من بطولة ودية، وحرض عىل أرض 
ممتازة،  األجواء  وكانت  كبري  فريق  من  أكرث  البرصة 

ومرت بسالم بال ثغرات أمنية”.
ورهن سعدون وضع العراق يف موقف كهذا بـ”فشل 
وبسبب  مستقر،  واقع  فرض  يف  والربملان  الحكومة 
نظام املحاصصة الطائفية والرصاع عىل املناصب الذي 

انعكس عىل الواقع العام، وبينها القطاع الريايض”.

ليست البطولة األولى
منصات  يف  واسع  نطاق  عىل  الرياضيون  وتداول 
خليجي  الستضافة  ساندة  آراء  االجتامعي،  التواصل 

البرصة.
بطوالت  استضاف  “العراق  أن  منهم  الكثري  وأكد 
البرصة  مالعب  عن  الحظر  رفع  بعد  سابقة  ودية 
يف  القطري  املنتخب  زيارة  منها  وأربيل،  وكربالء 
مع   2018 عام  الثالثية  الدولية  الصداقة  بطولة 
السعودي  املنتخب  لعب  فيام  سوريا،  منتخب 
بينام حرض  العامل.  أساطري  البرصة ومنتخب  أيضا يف 
الحايل،  العام  مطلع  البرصة  إىل  الكويت  املنتخب 
الخليجي  بطوالت  يف  قيايس  رقم  أكرب  صاحب  وهو 
بكامل  الكويتي  املنتخب  ووصل  ألقاب،   10 بواقع 
الرياضة  هيئة  رئيس  يتقدمهم  وإدارييه  العبيه 
حمود فليطح، ورئيس االتحاد الكويتي للعبة الشيخ 
أحمد اليوسف الصباح، يف حدث يعترب تاريخيا بعد 

انقطاع دام ملدة 33 عاما.
ومل تكن املنتخبات املذكورة هي الوحيدة التي زارت 
البحرين يف منتصف آب  العراق، حيث توج منتخب 
والتي  القدم،  لكرة  آسيا  غرب  بطولة  بلقب  املايض، 

احتضنها العراق يف مدينتي أربيل وكربالء.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
يتعرض الصحفيون والناشطون اىل حملة اعتقاالت من 
أخذت  أن  بعد  قضائية،  وبأوامر  االمنية،  االجهزة  قبل 
الدولة”،  بأمن  “املساس  تهم  توجه  القضائية  السلطة 
العام”، رمبا بشكل كيفي، ضد من  أو “االخالل باالمن 

ميارس حقه يف التعبري عن رأيه.  
مكفولة  التعبري  حرية  فإن  العراقي  الدستور  وبحسب 
بدون قيود. وإذا تجاوز فرد حدود حرية التعبري واعترب 
دعوى  إقامة  حق  له  فاألخري  معني،  فرد  ضد  تجاوزا 
املعيار  هذا  هو  وهذا  القذف.  أو  السب  أو  التشهري 

الوحيد املحدد بالدستور.
القاء  اوامر  دون  من  اعتقال  اي  ان  محامون:  ويقول 

قبض قضائية، يعد “انتهاكا لحقوق االنسان”. 
اوامر  الناشطني صدرت عليهم  ويشريون اىل أن معظم 

القاء قبض مسبقة  غري مكشوفة اىل االن. 
السلوكيات  هذه  ان  االحتجاجات،  يف  ناشطون  ويعترب 
مختلفة  بتهم  الناشطني  اعتقال  وان  دميقراطية”،  “غري 

هو “قرار سيايس وليس قضائيا”.

أوامر قضائية مسبقة 
ومؤخرا جرى عدد من االعتقاالت، لكنها متت من دون 
يحتوي عىل  القبض  القاء  امر  ان  او  قبض،  القاء  اوامر 

خلل يف الوصف القانوين. 
لـ”طريق  حديث  يف  قالت  الرضا،  عبد  مروة  املحامية 
الشعب”، ان اي اعتقال من دون اوامر القاء قبض، يعد 

“انتهاكا لحقوق االنسان”.
واضافت عبد الرضا، ان “اغلب االعتقاالت التي حدثت 
الناشطني،  من  معظم  ألن  قضائية،  أوامر  تحمل  أخريا 
مستخدمة،  غري  قبض،  القاء  اوامر  عليهم  صدرت  وقد 

وال علم لهم بها”. 
التكييف  موضوعة  من  معاناة  “هناك  ان  وزادت 
القانوين للجرمية، حيث ان محكمة النرش كانت تراعي 
توصف  وكانت  رأيه،  عن  التعبري  يف  مارس حريته  من 
“السب  اطار  تحت  الرأي،  عن  التعبري  حرية  قضايا 
أو  واحد  العام  عقوباتها  تتجاوز  ال  التي  والشتم”، 
املتهم  يكتب  ان  ترفض  كانت  كذلك  مالية.  غرامة 

تعهدا يحد من حريته”. 

النرش تم  الغاء محكمة  انه “بعد  الرضا،  وتابعت عبد 
تأطري دعاوى حرية التعبري عن الرأي يف إطار االخالل 
باألمن العام وجرائم أمن الدولة وغريها، وهذا ما كان 

السابق”. النظام  يستخدمه 
كثرياً  “ارض  النرش  محكمة  الغاء  ان  املحامية،  وعدت 

بالناس التي تعرب عن آرائها باستمرار”. 
محاكم  عىل  توزعت  النرش  “دعاوى  ان  اىل  وأشارت 

العراق، فمن الصعب جداً السيطرة عىل املوضوع”.

سلوكيات غير ديمقراطية
الشعب”،  لـ “طريق  املعلم  املدين، عيل  الناشط  وقال 
هي  التعبري  حرية  عىل  التضييق  قرارات  ان  أمس، 
داخل  فردية  قرارات  هي  مام  اكرث  سياسية  “قرارات 

املؤسسة االمنية، كام يصورها البعض”.  
تكميم  تواصل سلوكها بخصوص  السلطات  ان  وأضاف 
وهذه   ،2013 العام  منذ  الرأي،  عن  التعبري  حرية 
بوادر “غري دميقراطية”، والسلطات يف نياتها ان تفرض 
بحسب  الدولة”  مؤسسات  عىل  العسكرية  “السيطرة 

وجهة نظره. 
حرية  متس  خطرة  “مؤرشات  ذلك  املعلم  واعترب 
حيث  مؤخراً  رأيناه  ما  وهذا  النقد،  وحق  التعبري 
خصومها  عىل  للتضييق  صالحياتها  السلطات  استغلت 

السياسيني”. 
الكثري  اعتقال  وأشار اىل ان “السنوات االخرية شهدت 
مواقع  عىل  ارائهم  عن  التعبري  بسبب  الناشطني  من 
التواصل االجتامعي”، مبينا ان “يف الوقت ذاته كانت 
باالنتامء  الغربية  املناطق  يف  الناشطني  اىل  تهم  توجه 

لتنظيامت داعش االرهابية”. 
فتح  او  امللف  هذا  انهاء  يف  الناشطني  محاوالت  وعن 
خنق  ظاهرة  من  للحد  الحكومة،  مع  للتواصل  باب 
 2019 عام  يف  “حاولنا  اننا  املعلم  قال  التعبري،  حرية 
عندما  الرأي،  عن  التعبري  حرية  قانون  مسودة  كتابة 
لكن  القانون،  تترشيع  بصدد  النواب  مجلس  كان 

املسؤولني والنواب مل يستجيبوا لها”. 
املبدأ  هذا  عىل  تلتف  “السلطات  ان  بقوله  وتابع 
مبسميات مختلفة مرة بحجة انها تخرق االداب العامة 

ومرة عىل انها تخالف العادات والتقاليد”.
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الجماهير الرياضية تترقب رؤية كأس البطولة في مالعب البصرة

خليجي 25.. حلم انتظره العراقيون 42 عامًا

محامون عزوا تفعيلها الى الغاء محكمة النشر

»المساس بأمن الدولة«.. أوامر 
قضائية جاهزة لتكميم األفواه 

رفضوا تضمين موازنة ٢٠٢١ ضريبة على االسعار 

خبراء تكنولوجا: المشروع الوطني لالنترنت 
حل الحدى مشكالت العراقيين

بغداد ـ طريق الشعب 

تتطلع الجامهري العراقية بحامسة إىل الفوز مبلف استضافة بطولة كأس الخليج العريب 
لكرة القدم، يف دورته املقبلة التي يفرتض أن تقام يف كانون االول من العام الجاري، 
وعودا  أن  خصوصا  بجديد،  ليس  بالرياضة  الشغوفني  حلم  املقبل.  العام  بداية  أو 
تبخرت ألسباب  ما  لكنها رسعان  البطولة،  تنظيم  العراق حق  منحت  كثرية  سابقة 
مختلفة، مثلام حصل يف نسخ 20 /21 /23 /24 من البطولة. وتنعقد اآلمال هذه املرة 
عىل إمكانية وضع األرسة الخليجية الكروية، الثقة مبلف البرصة الحتضان البطولة 
املحبوبة لدى العراقيني، لكن تحديات كثرية واجهت العراق، يقف يف مقدمتها امللف 

األمني واستمرار االغتياالت وقمع املتظاهرين.

بغداد ــ علي شغاتي 

املرتدية  الخدمات  من  يوميا  املواطنني  ماليني  يعاين 
التي تقدمها رشكات القطاع الخاص بإرشاف مبارش من 
قبل وزارة االتصاالت, برغم أن أسعار اشرتاكاتها تعد 

االكرث غالًء مقارنة بدول الجوار.
الذي  لالنرتنيت,  الوطني  املرشوع  عن  االعالن  ومع 
مخاوف  برزت  تكنولوجية”,  “طفرة  مختصون  عده 
الفساد  بسبب  املرشوع،  تنفيذ  عرقلة  محاوالت  من 

والبريوقراطية يف مؤسسات الدولة.
من  كبريا  استغرابا  معنيون  أبدى  ذلك،  جانب  واىل 
مرشوع  تضمني  النواب  ومجلس  الحكومة  محاولة 
موازنة العام الجاري رضيبة عىل اسعار االنرتنيت تصل 

اىل 20 يف املائة.

االعالن عن المشروع
خدمات  اطالق  عن  االعالن  املايض,  الشهر  وشهد 
آلية  عرب  رسمي  بشكل  لالنرتنيت,  الوطني  املرشوع 
الكابل الضويئ إىل املنزل ضمن مرحلة الـFTTH, يف 
منطقة زيونة يف العاصمة بغداد, حيث تأمل الرشكة 
ايصال خدماتها يف عام 2022 اىل حوايل مليوين منزل, 
عىل أن يصل للهدف الرئييس خالل ثالث سنوات عرب 

إيصال الخدمة ألربعة ماليني منزل يف العراق. 

اسباب تردي الخدمة 
عيل  املعلومات  تكنلوجيا  مجال  يف  الخبري  ويحمل 
انور, وزارة االتصاالت مسؤولية تردي خدمة االنرتنيت 
التحتية  البنية  ضعف  بسبب  للمواطنني،  املقدمة 
خالل  من  وترهله  الوظيفي،  الجهاز  كفاءة  وعدم 

البطالة املقنعة.
ارتفاع  “سبب  ان  الشعب”,  لـ”طريق  انور  ويقول 
أسعار خدمة االنرتنيت يف العراق هو محاولة الوزارة 
الف   15 عددهم  البالغ  موظفيها  رواتب  سد  يف 
مبالغ كبرية جعلت  موظف وديونها من خالل فرض 
دول  باسعار  قياسا  ضعفا   30 االنرتنيت  اسعار  من 
الجوار, بسبب فرض الوزارة اجور مترير االنرتنيت عىل 
و450  عراقي,  دينار  الف  و600  ماليني   4 دوالر  كل 

قياس  )وحدة  الواحدة  المدا  عىل  اخرى  دينار  الف 
سعات اإلنرتنت(”.

 4 فيها  يوجد  االتصاالت  “وزارة  ان  انور  ويضيف 
والسالم  واملعلومات  واالتصاالت  الربيد  هي  رشكات 
الوزارة ورثت حمال ثقيال  ورشكة االنرتنيت، حيث ان 
رواتبهم.  تكاليف  تحمل  تستطيع  ال  املوظفني،  من 
كذلك هم ال ميتلكون كفاءة تؤهلهم الدارة املوضوع. 
تكنولوجية  خربات  اىل  بحاجة  الوزارة  بقيت  وبالتايل 

حديثة”.
تقدم  وال  ضعيفة،  امكانيات  لديها  “الوزارة  ان  وزاد 
اية خدمات تستحق الذكر للمواطنني، حيث ال يوجد 
“بالنسبة  مردفا  اريض”،  هاتف  او  بريد  خدمات 
لالنرتنيت فان الوزارة مجرد وسيط ناقل فقط، وكون 

القانون نص عىل امتالكها البنية التحتية”.

حل المشكلة
سوف  لالنرتنيت  الوطني  “املرشوع  ان  انور  ويعتقد 
سيغري  لكونه  العراق  يف  االنرتنيت  مشكلة  يحل 
مترير  اجور  الوزارة  فرض  عدم  بسبب  االسعار،  من 
السعات بل ستخصص لها نسبة من االرباح، كام هي 

تجربة اقليم كردستان”.
ويشري اىل ان “املرشوع ال يكلف الدولة دوالرا واحدا، 
انتهاء  بعد  الدولة  ملكية  اىل  التحتية  البنية  وستعود 

مدة االستثامر”.
واالبتزاز  الفساد  عمليات  تعرقل  أال  املتحدث  ويأمل 
املرشوع الوطني “مثل ما حدث مع عدد من الرشكات 

االخرى”.
املالية ضعف  الرقابة  ديوان  أرجع  سابق،  تقرير  ويف 
قانونية  ترشيعات  وجود  عدم  إىل  اإلنرتنت  قطاع 
موافقات،  دون  الرشكات  غالبية  تعمل  بينام  تنظمه. 
منتظم  غري  بشكل  الخدمة  أبراج  انتشار  عن  فضال 

وعشوايئ، ما يؤدي إىل تأثر الخدمة بنسبة 40 %.

عدم الرد
املتكررة  الشعب”  “طريق  محاوالت  جميع  وفشلت 
عىل  للرد  االتصاالت،  وزارة  يف  باملسؤولني  لالتصال 

سؤال يتعلق برداءة خدمة االنرتنت. 

ضمان حقوق المستخدمين
االنرتنت,  شبكات  مجال  يف  الخبري  يقول  جانبه,  من 
لالنرتنيت  الوطني  “املرشوع  ان  صالح,  الدين  فخر 
بسـرعة  األول:  االشرتاكات,  من  انواع   4 بتوفري  قام 
و40  دينـار،  ألـف   35 بسـعر  بالثانيـة  ميغابـت   15
ميغابـت  و75  ألـفا،   45 بسـعر  بالثانيـة  ميغابـت 
رابع برسعة غري  نوع  يوجـد  كمـا  ألـفا.   60 بالثانيـة 
مسبوقة يف العراق مبقدار 150 ميغا بت بالثانية بسعر 
100 ألف”. ويضيف صالح “يبدو ان االمر جيد. لكن 
مل نعرف لغاية االن هل سوف يتم استخدام سياسة 
االنرتنيت العادل مع املشرتكني ام ستكون االشرتاكات 
مفتوحة”. ويوضح صالح, انه “يف حال اعتامد سياسة 
اىل  بحاجة  يكون  االمر سوف  فإن  العادل  االستخدام 
ارشاك  من  بد  وال  الوزارة،  قبل  من  مستمرة  مراقبة 
جهات رقابية اخرى للتأكد من رسعة االنرتنيت املزودة 
للمستخدمني”, مشددا عىل “رضورة توقيع عقود بني 
حق  ضامن  اجل  من  لالنرتنيت  واملستخدمني  الرشكة 
املواطنني يف االستفادة من رسعة االنرتنيت حسب ما 

هو معلن عنه”.

للمواطنين استغفال 
فرض  الحايل  للعام  املوازنة  مرشوع  تضمني  وحول 
مهندس  يصف  اإلنرتنت،  اسعار  املائة  يف   20 رضيبة 
االتصاالت كرار ستار, االمر بـ”محاولة تحقيق مكاسب 

مالية كبرية عىل حساب املواطنني”.
تأخذ  “الدولة  ان  الشعب”,  لـ”طريق  ستار  ويقول 
ومن  العراق،  داخل  اىل  االنرتنيت  سعات  نقل  مبالغ 
باألساس  كونها  اضافية  مبالغ  فرض  املنطقي  غري 
حملت االسعار مبالغ طائلة”, مشريا اىل ان “الحكومة 
ومجلس النواب يحاوالن استغفال املواطنني من اجل 
هذه  فرض  خالل  من  اضافية،  مالية  عوائد  تحقيق 

الرضائب املجحفة بحق املواطنني”.
ويضيف ستار, ان “عدد املستخدمني لالنرتنيت ارتفع 
االلكرتوين،  التعليم  العتامد  نتيجة  املاضية  الفرتة  يف 
يف  انرتنيت  خدمة  توفري  ارسة  كل  عىل  لزاما  واصبح 
منزلها، ليتمكن ابناؤها من مواصلة دراستهم. وبالتايل 
يعني هذا أن عوائد الحكومة املالية ارتفعت حتام”. 

ملعب “جذع النخلة” يف البرصة
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يحدث في العراقيحدث في العراق

بغداد – طريق الشعب
االجتامعية  الحركات  من  العديد   2019 ترشين  انتفاضة  افرزت 
حكومة  تشكيل  مع  سيام  ال  جديدا،  معرتكا  دخلت  التي  والسياسية، 
جديدة، كان من أولوياتها االستجابة ملطالب املنتفضني، والذهاب اىل 
انتخابات مبكرة. وألهمية التطورات املرتبطة بحراك ترشين، وما افرزه 
من معطيات، خصص املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي حلقته 
األسبوعية من برنامج “يحدث يف العراق”، الذي تبثه الصفحة الرسمية 
تحوالت   .. ترشين  “حراك  عن:  للحديث  “فيسبوك”  عىل  للحزب 
اجتامعية وسياسية ملرحلة جديدة”. ضّيف فيها عضو “حركة نازل اخذ 
حقي” مرشق الفريجي واملتحدث الرسمي لحركة “وعي” حامد السيد، 
العراقي”  “البيت  وعضو  الجود،  ابو  مهتدى  الوطني”  “البيت  وعضو 
القاسم العبادي وعضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي وسام 

الخزعيل، والتي قدمها الناشط والصحفي عيل صاحب.

انتخابات حقيقية متكافئة الفرص
المركز: احد المطالب التي رفعها المحتجون ضمن احتجاجات 
هناك  ان  تعتقد  هل  اليوم  االحزاب.  من  بالضد  كان  تشرين، 
جدا  مهم  وبالتالي  المحتجين،  وعي  في  معينة  انتقالة 
تشكيل احزاب سياسية، تتبنى الحراك التشريني، وتكون معبرة 

عنه؟
الفريجي: الشعارات التي كانت ترفع بالضد من االحزاب يف انتفاضة 
ترشين، كانت واضحة بانها ضد االحزاب املسيطرة واملهيمنة وصاحبة 
االحزاب  عن  نتكلم  ومل  الفساد.  يف  اشرتكت  والتي  املنفلت  السالح 
الصديقة التي مل تتلطخ ايديها بالدماء، والفساد. هذه الشعارات كانت 

يف وقتها مؤثرة، ولها صدى كبري.
بعد  االحتجاج  عرب سوح  نادينا  وضوحا حني  اكرث  كنا  نحن  البداية  يف 
مستقلة  انتخابات  مفوضية  هناك  تكون  بان  القتلة،  محاسبة  مطلب 
وانتخابات مبكرة. وهذا قطعا يقودنا اىل مامرسة دميقراطية حقيقية، 
نتحدث عن  ان  املعقول  واال من غري  بديل،  يكون هناك  ان  ورضورة 
انتخابات ونذهب النتخاب نفس الكتل السياسية واالحزاب املوجودة. 
هناك  تكون  بان  الشباب  من  الكثري  قبل  من  التفكري  كان  هنا  من 
تنظيامت عىل مستوى منظامت او تنظيامت عىل مستوى تنسيقيات 
يف الحراك االحتجاجي وهناك من ذهب لتشكيل احزاب سياسية، رمبا 
لنا  وسيكون  للسلطة.  خصم  او  معارض  سيايس  كبديل  نفسها  تطرح 
قول اخر يف االحتجاج القادم، اذا مل تتوفر الرشوط الواضحة والرصيحة 
ملا نرغب فيه، بان تكون هناك انتخابات حقيقية متكافئة الفرص. وإذ 
نتحدث عن تأسيس االحزاب فهو يشء طبيعي يف كل الثورات ويف كل 
العامل، لذلك حالة العراق املوجودة يف ترشين هي حالة طبيعية اليجاد 

بديل سيايس حقيقي.

تشرين: هدف واحد بأدوات متعددة
المركز: في بداية تشكيل الكيان السياسي جوبهتم بمعارضة، 
اختزال  يمكن  ال  انه  اعتبار  على  المحتجين،  بعض  من  ممكن 

االنتفاضة في حزب او كيان سياسي معين؟
العبادي: هناك نقطة مهمة جدا هي اننا اليوم امام ظاهرة اجتامعية 
كبرية، وهي احتجاجات ترشين عام 2019، واعتقد هي الظاهرة االكرب 
ان  ميكن  ال  الظاهرة  هذه  تأسيسها.  منذ  العراقية  الدولة  تاريخ  يف 
اىل  وجهت  صفعة  هي  لكن  املادي،  بالفعل  الواقع  ارض  عىل  تستمر 
السلطات التي تدير الدولة. وكانت تقول للسلطات ان ادارتكم للدولة 
غري صحيحة، وانتم بحاجة اىل تغيري تلك الطريقة، والبلد ينهار ويذهب 

باتجاه الهاوية.
نحن ال منثل الحركة االحتجاجية، وال منثل الناس املوجودين يف الحركة 
االحتجاجية، نحن نتبنى املفاهيم التي خرجت بها الحركة االحتجاجية 
وهي مفاهيم التغيري. وانا دامئا اقول ان ترشين كان لها هدف واحد 

لكن ادواتها متعددة.

ادوات مختلفة بفكرة واحدة
العمل  من  اتخذتم  هل  الوطني،  البيت  في  انتم  المركز: 
تشرين  على  للمحافظة  االساسية  الطرق  احدى  السياسي 

والتمسك بمطالبها، ام ما زلتم فاعلين في حركة االحتجاج؟
ابو الجود: يف احتجاجات النارصية التي خرجت عىل املحافظ، لدينا 
يف  هم  االن  واىل  بليغة،  بجروح  مصابون  الوطني  البيت  يف  اصدقاء 
املستشفى. ويف النجف والديوانية كذلك خصوصا هذه االيام، مع ارتفاع 
وترية االحتجاجات يف املحافظات العراقية، للمطالبة بتغيري املحافظني 
الحزب  تجاه  احادية  نظرة  فهناك  الثاين،  الشق  اما  االول.  الشق  هذا 
السيايس. اعتقد ان البيت الوطني لديه نظرة مغايرة تجاه هذا املوقف. 
خرج البيت الوطني لتصحيح الحياة الحزبية، لتصحيح النظام الحزيب، 
بأدبيات وافكار جديدة، ببدائل منطقية تنطلق من ارض الواقع، وليس 
يف  كثريا  نختلف  االحزاب.  لرؤساء  االستبدادية  االحادية  النظرة  بهذه 
اىل  نصل  النهاية  يف  لكن  نتفق،  مام  اكرث  رمبا  نختلف  الوطني،  البيت 
الحال يتكون  الدميقراطي بطبيعة  السيايس  النظام  وجهة نظر معينة: 
املسار. خرج  لتعديل هذا  من االحزاب، فال ضري من تكوين االحزاب 
البيت الوطني لبناء وارساء توجه حزيب دميقراطي، يبنى عىل التداول 
بني اآلراء، والتداول بني االفكار. هذه التنظيامت ال تختزل وجهة نظر 

ترشين. رمبا الفكرة واحدة لكن االدوات مختلفة.

ال يمكن تجريد االنتفاضة من اهدافها السياسية
النظام  في  فرق  إحداث  تطرح  وعي  حركة  المركز: 
السياسي  النظام  في  ذلك  ستحدثون  كيف  السياسي. 

وانهاء المحاصصة؟
ام  لترشين  امتداد  نحن  هل  موضوع  اوال  اصحح  دعني  السيد: 
ميثلها  ال  التي  ترشين  لترشين.  نتيجة  باعتقادي  انا  لترشين.  نتيجة 
بأي حراك سيايس. ترشين كحراك اجتامعي  اختزالها  حزب وال ميكن 
طبقة  من  مترضر  عراقي  مجتمع  قناعات  عن  يعرب  النهاية  يف  اصبح 
سياسية حكمت البالد عىل مدار ١٨ سنة. نحن جزء من هذا املجتمع، 
ونستطيع ان نصنف انفسنا بأننا جيل مظلومية ما بعد 2003، وليس 
ما قبل 2003، رغم اننا ال نحاول فعل مقياس فارق بني ما قبل 2003 
وبعدها، النه ال ميكن القياس واملقارنة بني النظام الدكتاتوري والنظام 
بالتايل  استخدامه،  السياسية  الحكم  طبقة  اخطأت  الذي  الدميقراطي 
للتجربة  الخاص  وملفهومنا  ولعقلنا  إلدراكنا  لواقعنا،  امتداد  نحن 
العراقيني،  بالنهاية ان تعرب عن قناعات جميع  التي ينبغي  السياسية 
وبالتحديد قناعات جيلنا نحن جيل ما بعد 2003. الجيل الذي انبثق 

وعيه السيايس يف لحظة 2011 يف تظاهرات شباط.
انا احاول يف هذه املداخلة ان اصحح مفهوما متشابكا او غري واضح 
سيايس؟  خطاب  اىل  ترشين  نحول  ان  بإمكاننا  هل  البعض:  لدى 
حاجة  عراقي،  ملجتمع  حاجة  هي  ترشين  ان  اقول  ان  استطيع  انا 
فعل  هو  ذاته  بحد  التظاهر  بالتايل  مغيبة.  لحقوق  حاجة  لخدمات، 
سيايس، وال ميكن بأي حال من االحوال ان ننسف هدف ترشين، وان 

نجردها من اهدافها السياسية التي بامكانها ان تغري املعادلة.

تدقيق جميع شعارات تشرين
للحفاظ على سلمية االنتفاضة 

اقدم  من  واحدا  العراقي  الشيوعي  الحزب  يعتبر  المركز: 
نحن  واليوم  الوطنية،  الحركة  وعميد  العراق،  في  االحزاب 
ينظر  كيف  الحزب،  معها  يتعامل  جديدة  معادلة  امام 
التي  الجديدة  المختلفة  والتعبيرات  والتشكيالت  لألحزاب 
بين  متبادلة  عالقة  هناك  وهل  تشرين؟  بعد  ما  انطلقت 

الحزب وبين هذه التشكيالت؟
الخزعلي: طبعا هي دعوة رصيحة اىل تدقيق املفاهيم واملصطلحات 
ترشين  انتفاضة  حول  الفكري  الجدل  زال  وما  ترشين.  انتفاضة  يف 
فيه  يحسم  اجتامعي،  سيايس  فعل  هكذا  مثل  اعتقد  انا  يحسم.  مل 
انتفاضة ترشين  التي سعت  االهداف  تتضح  ان  بعد  الفكري  الجدل 
السيايس  الحراك  سبقنا  اذ  الوحيدة  السياسية  الجهة  لعلنا  لتحقيقها. 
منذ 2003، وكان دخولنا اىل العملية  السياسية التي بنيت عىل اساس 
املحاصصة الطائفية إلصالحها. ولهذا عندما كنا نطرح شعارات داخل 
منصات الحزب الشيوعي العراقي، هل نحن بحاجة اليوم اىل التغيري 
ثم االصالح، ام االصالح ثم التغيري؟ حسم الجدل يف هذا الجانب، لعل 
عملية االصالح هي من اولويات ما يطرحه الحزب الشيوعي العراقي 
ثم نسعى اىل التغيري، وهذا اخذ جهدا طويال من رفاقنا الناشطني ان 

كان عرب ساحات االحتجاج، او عرب املنصات االخرى.
يف  اساسيني  مشاركني  كنا  عندما  املنتفضني  اخواننا  مع  كثريا  تحدثنا 
انتفاضة ترشين، حول ان من الرضوري جدا ان تعمل انتفاضة ترشين 
حفيظتنا  اثار  ما  االحزاب،  تشكل  ان  بأس  وال  نفسها،  تنظيم  عىل 
بشكل واسع الشعار الذي طرحه البعض يف انتفاضة ترشين )كال كال 
عىل  السلطة  احزاب  قبل  من  يستغل  الشعار  هذا  كان  لألحزاب(. 
اننا كّنا نوضح بان  الوراء، مع  البالد اىل  ان املنتفضني يريدون ارجاع 
الفساد،  احزاب  منه  يقصد  ترشين  انتفاضة  يف  الناشطون  يطرحه  ما 
الدولة  موارد  واستثمرت  الناس  قوت  استغلت  التي  السلطة  احزاب 
لصالحها. لكن كنا نتحفظ عىل ان ال تتطور االمور اىل شعارات، رمبا 
الرئييس،  وهدفها  مسارها  عن  االنتفاضة  يحرف  ما  فوضوية  تكون 
سلمية  عىل  للحفاظ  املفاهيم  تدقيق  اىل  دامئا  نسعى  كنا  ولهذا 
تنسيقيات.  او  احزاب  عرب  قوتها  ترشين  تنظم  بأن  ونلح  االنتفاضة. 
وبالفعل عندما انبثقت هذه االحزاب وهذه الحركات، كّنا نحن أول 

من شجع وقال: ان هذه خطوة باالتجاه الصحيح.

تشرين.. درس لمحاسبة الجميع
هذا  توجيه  سياسية  كحركة  باستطاعتكم  هل  المركز: 
نظام  انهاء  اجل  من  السياسي،  بالعمل  الشعبي  الغضب 
عّما  مختلفة  بدائل  وطرح  الفاسدين،  وضرب  المحاصصة 

مطروح االن في الساحة؟
احزابنا  مسميات  عن  بعيدة  تكون  ان  يجب  ترشين  الفريجي: 
اخطأنا.  ان  ننتظر من ترشين محاسبتنا  نحن  اعتبار  وتطلعاتها، عىل 
ترشين هي ملحاسبة كل من يسعى اىل الخراب. واملثال واضح عندما 
بوضوح:  كلمتها  قالت  السلطة. ترشين  مع  العمل  اىل  البعض  ذهب 

انهم مل يؤدوا الواجب الذي كان مرجواً منهم.
يف  والدخول  االنتخابات  اىل  الذهاب  امام طريقني؛ طريق  نحن  االن 
املؤسسة الترشيعية، ومن ثم تكون هناك رقابة حقيقية عىل السلطة 
اوارص  املواطن، العادة  واقع  تهم  قوانني  املعارضة وترشيع  ومامرسة 
الصلة بني الناس والسلطة، او اذا مل تكن هناك متطلبات االنتخابات، 
تحييد  البايومرتية،  البطاقة  حقيقية،  اممية  رقابة  الفرص،  تكافؤ 
بعيدا  نذهب  رمبا  دميقراطية،  حقيقية  مامرسة  املنفلت،  السالح 

لن  رمبا  ثانية  مرة  الثورة  واستمرار  مستمرة.  ثورة  هناك  وتكون 
تكتفي باقالة الحكومة فقط. يف بداية ترشين كنا غري منظمني. رمبا ال 
يعرف بعضنا االخر. اليوم هناك منظامت وتيارات وحراكات سياسية 
امكانية  عن  وهناك  هنا  من  حديثا  نسمع  االن  ومتعارفة.  موجودة 
تأجيل اخر لالنتخابات، وهذا يعني انهاء ملطلب االنتخابات املبكرة. 
اذن، يجب ان يكون هناك موقف حقيقي تجاه ذلك. يجب ان يكون 

هناك تنظيم عاٍل إلنهاء هيمنة هذه السلطة.

المشاركة في االنتخابات ال تخضع للعواطف
عن  انبثقت  انها  تدعي  اليوم  االحزاب  من  الكثير  المركز: 
واحزاب  السياسي  المال  يدخل  االحيان  بعض  وفي  تشرين. 
كبيرة معينة لتشكيل احزاب. ولحد االن هذا االمر غير واضح 
للناخب. بالنسبة لكم هل تعرضتم الى ضغوطات او مغريات 

قبل تشكيل حركتكم؟
اكرث  معي  حصلت  نعم  الشخيص  الصعيد  عىل  العبادي:  القاسم 
فكرية  فجوة  هناك  ان  لهم  وّضحت  حزب.  من  اكرث  ومن  مرة،  من 
التي  االزمات  من  أنفسهم  انتشال  طريق  بأي  يحاولون  هم  بيننا. 
يعانون منها. نحن كبيت عراقي اخذنا عىل عاتقنا مهمة الوصول اىل 
الحصول  باتجاه  ممكن،  وقت  وارسع  الخسائر  بأقل  مخترص  طريق 
نناقش ونسمع، واالنتخابات  بالتايل نحن  التغيري.  اكرب من  عىل نسبة 
نحتاج  وقانون.  وارقام  ومعطيات  قواعد  هناك  للعواطف.  تخضع  ال 
اىل تفكيك هذه القواعد ومعرفة كيف تواجه من وضع هذه القواعد 
نوجه  نحن  وعليه  يتشكل،  الوعي  من  نوع  هناك  صحيح.  بشكل 

خطابنا.

خيار المشاركة في االنتخابات لم يحسم
اعضاء  وهناك  الشارع،  في  موجودة  كحركة  انتم  المركز: 
لكم  ان  يعكس  هذا  هل  واالعتقال،  لالصابة  تعرضوا  منكم 

مقبولية في الشارع العراقي، وخارج اطار المحتجين؟
قوية  ونواة  االنبار،  يف  تنظيم  لدينا  وطني  كبيت  نحن  الجود:  ابو 
شيئا  عّده  ميكن  وهذا  والسليامنية،  الدين  وصالح  املوصل  يف  جدا 
داخل  سياسيا  فاعلون  شباب  لدينا  السياسية.  التنظيامت  عىل  غريبا 
االمة  منظور  من  ينطلق  الوطني  البيت  ان  ويؤمنون  السليامنية، 
مقبولية  لديهم  الوطني  البيت  شخوص  كذلك  الجامعة.  العراقية 
شباب  هم  عام.  بشكل  العراقي  الشارع  او  الترشيني  الشارع  داخل 
ان  يعتقدون  قد  والترشينيون   .2011 منذ  االحتجاج  يف  مشاركون 
كل  ومن  الجوانب،  كل  من  يسعهم  الذي  البيت  هو  الوطني  البيت 

النواحي خصوصا األصدقاء يف املحافظات املنتفضة.
خيار  االن.  لغاية  عدمه  من  االنتخابات  يف  املشاركة  خيار  نحسم  مل 
السيايس  املكتب  الوطني.  للبيت  السيايس  املكتب  عند  املشاركة 
يف  ملفات  عدة  تتناول  بحثية،  علمية  ورقة  يدرس  الحايل  الوقت  يف 
االنتخابات. منها عىل سبيل املثال دراسة قانون االنتخابات والدوائر 
املتوسطة، ودراسة النظام االنتخايب االلكرتوين وثغرات التزوير. كذلك 
الحزب  تجربة  ودراسة  و2018،   2014 انتخابات  من  عينات  دراسة 

املدين الدميقراطي الذي انبثق يف العام 2015.

مواجهة بوسائل دستورية
مدنية  هي  التشكيالت  هذه  من  االعم  الغالب  المركز: 
“وعي”  ستشارك  كيف  فيها.  واضح  العلماني  والطابع 
في ظل التقييد الذي فرضته احزاب السلطة، أال تشعر انها 

مهمة صعبة؟
السيد: بل معقدة جدا، وليست صعبة فقط. وجود السالح املنفلت 
توهني  متمرسني عىل  حيتان  امام  ناشئة  كقوة  يضعنا  السائب  واملال 
السياسية،  املعادلة  يغري  ان  بامكانه  وطني  مرشوع  أي  واضعاف 
وهي تخدم املصالح الحزبية والفئوية الضيقة، لذلك من البداية قلنا 
وبشكل رصيح وواضح ان مواجهة هؤالء ينبغي ان تكون حقيقية من 
خالل الوسائل الدستورية. وواحدة من ابرز الوسائل هي االنتخابات. 
يف  والشباب  البنات  جامجم  وفجر  شبابنا  ضد  القناص  استخدم  من 
أي  يفجر  ان  عىل  قادر  والجنوب  الوسط  محافظات  يف  الساحات 
السلطة. هم ميتلكون  او يف  الربملان،  بقاءه يف  مرشوع سيايس، يهدد 
كل يشء، ونحن ال منتلك شيئا. قوتنا يف املعادلة السياسية اننا نصارح 

شعبنا.

نهج وطني متكاتف في عملية التغيير
شروط  وفق  لكن  مشاركته  اعلن  الشيوعي  الحزب  المركز: 
معينة في االنتخابات البرلمانية القادمة. باعتقادك هل من 

الممكن تحقيق هذه الشروط؟
توحيد  رضورة  اىل   2003 منذ  دعا  من  أوائل  من  نحن  الخزعلي: 
املواكبني  الوحيدين  الدميقراطية والوطنية. كنا  القوى املدنية والقوى 
اتحدث  انا  اطالقا.  تهميش  عن  اتحدث  ال  انا  االحتجاج.  ساحات  يف 
هناك  ان  اشاهد  او  اسمع  عندما  جدا  فرح  انا  ولهذا  احزاب،  عن 
قوى ناشئة تتشكل، ويكون املعيار لديها عىل اساس املواطنة والنهج 
النجاز  الوطنية  القوى  عىل  املهمة  يسهل  فهذا  الدميقراطي،  الوطني 
كثريا  تحدثنا  لطاملا  التغيري،  معيار  يف  حتى  الثانية  القضية  مرشوعها. 
تتطور  أن  برضورة  قلنا  االعالمية،  ولقاءاتنا  السياسية  منابرنا  عرب 

ترشين،  انتفاضة  تحدث  ان  قبل  انتفاضة،  اىل  االحتجاجية  الحركة 
العراقي  الوعي  اليوم  واسعا.  اجتامعيا  سياسيا  جهدا  يتطلب  وهذا 
موجود لكن ليس باملستوى القادر عىل  ازاحة هذه الطبقة السياسية 

عن بكرة ابيها، واملجيء ببديل.

حوارات واسعة للدخول في تحالف
من  الماضية  االشهر  خالل  خضتموه  ما  خالل  من  المركز: 
تشكيالت  خطاب  نظر،  وجهات  وتبادل  ونقاشات  حوارات 

تشرين بكل مسمياتها وشخوصها، هل هو خطاب موحد؟
التي  البديهيات واالساسيات  اننا متفقون عىل  الفريجي: نحن نقول 
اختالفات.  هناك  التحالفات  مستوى  لكن عىل  الثورة،  من  بها  خرجنا 
نحن كحركة “نازل اخذ حقي” تكلمنا مع االخوة يف “البيت الوطني” 
و”امتداد” وحتى “التيار املدين العراقي”، نحن منفتحون وليس لدينا 
رشوط. لدينا هم واحد وأمل واحد. ال اعلم ما املانع الحقيقي يك نجلس 
حوارات  هناك  تكون  ان  االيام  قادم  يف  نتمنى  املوضوع.  هذا  وننهي 

اوسع للدخول يف تحالف.

مشاورات ضمن معادلة
ونذكر  الحوار،  اهمية  على  مشرق  االستاذ  تحدث  المركز: 
بدور النقابات ومنظمات المجتمع المدني والطلبة. كل هذه 

الفئات كيف سنجمعها ونرص صفوفها؟
تلزم  ومل  السلطة،  تلميع  يف  تشارك  مل  التي  القوى  جميع  العبادي: 
واالجرام  التخطيط  وسوء  االدارة  وسوء  فشل  عن  بالدفاع  نفسها 
والتامهي مع املجرمني، أرى ان علينا ان نجلس معهم ونسمع منهم، الن 
هذه الجهات بالتأكيد لديها رؤية باتجاه ان يتحسن وضع هذا البلد، 
الكريم  العيش  وسبل  االساسية  الخدمات  بتوفري  كفيال  البلد  ويكون 
للمواطن. أي جهة تنصب نفسها كمدافع عن سوء االدارة والتخطيط 
للدولة، هؤالء من غري املنطقي ان نتفاهم معهم، الن املشرتكات بيننا 
لن تكون موجودة، ال ادواتهم وال خطاباتهم وال مصالحهم. كل هذه 
االشياء ال تلتقي مع مصالحنا. اما عىل مستوى فواعل اجتامعية ونقابية 
وحتى سياسية فأرى ان من الرضوري عىل االقل ان نستمع لبعضنا، عىل 

مستوى البيت العراقي. نحن نجلس مع القوى ضمن هذه املعادلة.

المركز: هناك دعوة صريحة الى توحيد ورّص صفوف قوى 
تشرين بمختلف مسمياتها. كيف ترون الموضوع من وجهة 

نظركم؟
ابو الجود: نحن نتميز يف البيت الوطني عن البيت الشيعي الذي دعا 
الزعامات  له  الذي دعت  السني  البيت  عن  نتميز  الزعامات.  احد  له 
اخذ  نازل  وحركة  الوطني  البيت  اما  طائفية.  تخندقات  السنية. هذه 
حقي، فهام مبسار واحد وخندق واحد. واذا متيز البيت العراقي او حركة 
نازل اخذ حقي، فهو متيز للبيت الوطني ايضا، نحن يف خندق واحد، وما 

يقع علينا يقع عليكم، وما يقع عليكم يقع علينا.
يعمل البيت الوطني عىل ايجاد برامج تواصلية، تصنع خطابا تضامنيا 
شامال بني فئات املجتمع وخصوصا بني فئات ترشين، والخروج بنظرة 

مبلورة حقيقية بني هذه الكيانات.

بديل سياسي لطبقة الحكم
تحظون  انكم  تعتقدون  هل  وعي،  حركة  في  انتم  المركز: 
بدعم من المتظاهرين، وهل تعولون فقط على المتظاهرين 
المبكرة  االنتخابات  في  مشاركتكم  حال  في  والمحتجين 

القادمة ام تعولون على دعم اوسع؟
امتدادا  لسنا  اننا  البداية  قلنا يف  ناشئة،  السيد: نحن كحركة سياسية 
غري  نحن  االخطاء.  من  ترشين  عىل  نحافظ  ان  نريد  الننا  لترشين، 
مبني عىل مصالح.  العمل  نحن منارس عمال سياسيا وهذا  معصومني، 
منذ  لذلك  ترشين،  اهداف  مع  تتالءم  ال  قد  املصالح  رعاية  وبالتايل 
الحالية.  الحكم  لطبقة  سيايس  بديل  اننا  عىل  انفسنا  فرزنا  البداية 
كل  ترشين.  من  واشمل  اوسع  تكون  ان  ينبغي  الجامهريية  وقاعدتنا 
املجتمع العراقي هو محط اهتاممنا من زاخو اىل البرصة. نحن نطالب 

برضورة ان يكون لهم متثيل حقيقي يف معادلة الحكم القادمة.

المركز: اصبح من الضروري جدا ان يكون هناك تنسيق على 
مستوى عال، ليس فقط على مستوى االنتخابات، بل على 
ان  تعتقد  اال  السياسية،  والتكتيكات  التحالفات  مستوى 
عن  والحديث  اكثر،  بينكم  ما  في  للتنسيق  مناسب  الوقت 

المشتركات؟
الخزعلي: انا باعتقادي ان القوى والحركات السياسية التي انبثقت 
هذه  اجتامعي،  سيايس  فعل  شك  بدون  وهي  ترشين،  انتفاضة  عن 
هي  املشرتكات  منطلق  بالتايل  باملشرتكات.  تتحدث  ان  عليها  القوى 
املساحة االكرث تفاوضية، لكن انا استنتجت من خالل متابعتي الغلبية 
للنظام  البديل  تكون  ان  تستحق  أنها  بالفعل  الشبابية،  القوى  هذا 
اىل  للذهاب  مبادرة  هناك  تكون  ان  يجب  لكن  الحايل،  السيايس 
تنسيق جهودها، وهذه ستكون مصدر قوتها. االنتخابات هي محطة 
ونشاطها  لقوتها  اختبار  هي  بالتايل  التجارب.  كل  يف  للتغيري  باب  او 
يف  ادائها  من  خربة  تزداد  وايضا  واالقتصادي،  واالجتامعي  السيايس 

عملية كهذه.

لبرنامج “يحدث في العراق”:

وسام الخزعلي: الشيوعيون مشاركون فاعلون في احتجاجات تشرين وداعمون لحركاتها واحزابها
مشرق الفريجي: شعارات التظاهرات كانت تستهدف أحزاب السلطة والفساد

حامد السيد: المواجهة مع حيتان متمرسين باضعاف المشروع الوطني
مهتدى ابو الجود: نعمل على ارساء توجه حزبي ديمقراطي

القاسم العبادي: ال تقارب مع من يبررون فشل السلطة



الموصل – وكاالت 
تسببت موجة األمطار األخرية التي هطلت عىل املوصل، يف انهيار 
أحد املنازل اآليلة للسقوط يف مدينتها القدمية، ومن حسن الحظ 

أن املنزل كان خاليا من السكان.
صاروا  الذين  األهايل،  نفوس  يف  القلق  أشاعت  الحادثة  هذه 
يخشون من تكرارها. فمعظم املنازل املأهولة بالساكنني يف هذه 
ذلك  سيسفر  انهارت  حال  ويف  لالنهيار،  وآيلة  متداعية  املنطقة، 

عن خسائر برشية. 
القدمية،  املوصل  يف  خزرج”  “منطقة  سكان  أحد  محمود،  الحاج 
مروره  اثناء  حياته  يفقد  كاد  “رجالً  إن  يف حديث صحفي  يذكر 
صدفة بالقرب من منزل آيل للسقوط. فام ان اجتاز املبنى حتى 

انهار جراء املطر”.  
الطائفة  أبناء  من  لعائلة  يعود  املنزل  “هذا  أن  قائال،  ويضيف 
املسيحية، تقيم خارج البالد”، مبينا أن “هناك العديد من املنازل 
املهجورة، حالها ليس أحسن من هذا املنزل. وهي قد تنهار يف أي 

لحظة وال أحد يعلم عىل من ستتهاوى ومن ستقتل!”.
ووفقا لوكاالت أنباء، فإن هذا املنزل ليس األول يف املدينة الذي 
ينهار بسبب األمطار. ففي كل عام تتكرر هذه الحوادث، خاصة 
الكثري من املنازل تعرضت إىل أرضار كبرية واختلت أساساتها  أن 

جراء القصف خالل الحرب ضد تنظيم داعش اإلرهايب. 
املقدم  املوصل،  املدين يف  الدفاع  اعالم  يقول مسؤول  من جانبه، 
وتتخذ  املنازل  هذه  مع  تتعامل  دائرته  ان  الجبوري،  سعد 
ان  مبينا  املدنيني،  بالغات  عىل  بناء  حيالها،  الالزمة  اإلجراءات 

الدفاع املدين يقوم بإزالة املنازل اآليلة للسقوط يف حال حصوله 
بحضور  األمر  يتم  أن  عىل  املختصة،  البلدية  لجنة  موافقة  عىل 

صاحب املنزل نفسه. 
املدين  الدفاع  فرق  أن  صحفي،  حديث  يف  الجبوري  ويؤكد 
ازالت  وإنها  رسمي،  بالغ  اي  وصول  حال  يف  للتحرك  مستعدة 
مبوافقة  للسقوط،  اآليلة  املنازل  من  العديد  املايض  العام  خالل 
أصحابها وبحضور لجنة مختصة من البلدية، الفتا إىل ان “التأخر 
التي  البلدية  املباين، عادة ما يكون من لجنة  إزالة مثل هذه  يف 

تتأخر غالباً يف اداء واجبات من هذا النوع”.
إىل ذلك، يوضح مسؤول شعبة اعالم دائرة البلدية، عالء الحيدري، 
ان “سبب التأخر يف إزالة املنازل اآليلة للسقوط، هو أن البعض 
ان  كام  العمل.  مصاريف  تحمل  عىل  يوافقون  ال  املواطنني  من 
هناك منازل أصحابها من النازحني أو املقيمني خارج البالد، وهذه 

ال تستطيع اللجنة هدمها دون حضورهم”. 
احيانا  تقوم  املدين  الدفاع  فرق  ان  صحفي،  حديث  يف  ويضيف 
حياة  تهدد  التي  االجزاء  أو  الخارجية  املنازل  جدران  بإزالة 

املدنيني، وبعدها تقوم البلدية برفع األنقاض.
عدد  حول  البلدية  من  رسمية  إحصائية  توفر  عدم  من  وبالرغم 
الدور اآليلة للسقوط يف املدينة، إال أن الحيدري يؤكد أن عددها 

أصبح كبريا، خاصة بعد الحرب ضد إرهاب داعش.
انتهاء  بعد  لها  احصائية  آخر  املتحدة يف  األمم  أن  بالذكر،  جدير 
ان هناك قرابة 11 ألف وحدة سكنية  املوصل، قالت  الحرب يف 

ترضرت بشكل كيل او جزيئ جراء املعارك.
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وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

قسم شؤون االحوال املدنية كركوك
العدد: 4٠٠3

التاريخ: ٢3/ 3/ ٢٠٢١

اعالن
لقبه  إلضافة  املديرية  هذه  يف  دعوى  عيىس(  )محمد حسني  املواطن  قدم 
من )الفراغ( اىل )العبودي(. من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
خمسة عرش يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة وبعكسه فسوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )٢4( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

)3( لسنة ٢٠١6.
اللواء/ رياض جندي عبد الكاظم
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
العدد: 354/ ش/ ٢٠٢١
التاريخ: ٢3/ 3/ ٢٠٢١

اعالن
اىل املدعى عليه/ عبد الله محمد مطلك

املرقمة  الدعوى  احمد(  شهاب  )مريم  املدعية  اقامت 
354/ ش/ ٢٠٢١ تطالب فيها الحكم بالتفريق للرضر، 
تبليغك  املحكمة  قررت  عليه  اقامتك  محل  وملجهولية 
مبوعد املرافعة 7/ 4/ ٢٠٢١ عن طريق النرش بالصحف 

املحلية. 
عبدالله حسن عيل

محكمة بداءة الكرخ
العدد: 3٨6٠/ ب/ ٢٠١9

التاريخ: ٢٢/ 3/ ٢٠٢١

اعالن
حاميل  جواد  وخزعل  كتاب  الحسن  عبد  ونجم  رستم  احمد  منرية  عليه/  املدعى  اىل 

وميساء معاذ ابراهيم.
املرقمة اعاله يطلب فيها  البدائية  الدعوى  اقام املدعي )امني بغداد اضافة لوظيفته( 
الحكم بإبطال قيد التمليك والقيود الالحقة للعقار املرقم ) 6/ 7634/ م ١٨ عامرية 

واعادة تسجيله بإسم املدعي )امني بغداد اضافة لوظيفته(. 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القائم بالتباليغ وتأييد املجلس البلدي، عليه 
تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املصادف يوم 5/ 4/ ٢٠٢١ الساعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون. 

فقدان وصل

فقد الوصل املرقم ١٢٠٨7٢3 يف 

٢١ / ١ / ٢٠١٨ الصادر من بلدية 

فاضل  )مثنى  باسم  الزبيدية 

عليه  يعرث  ممن  يرحى  غزاي(، 

تسليمه اىل جهة االصدار.

بعقوبة – طريق الشعب 
شكا سكان “شارع مفوضية االنتخابات” يف مدينة بعقوبة، قيام الدوائر الخدمية بإلزامهم بدفع 
رسوم تنظيف شبكة املجاري مع أجور ماء اإلسالة، رغم خلو الشارع، أساسا من شبكة مجار. وبنّي 
الذي يربط منطقة “شفته” مع “شارع  الشارع  الشعب”، أن هذا  لـ “طريق  السكان يف حديث 
بهرز”، تم تبليطه حديثا، وحتى اآلن مل يتم تأسيس شبكة مجار فيه، مبينني أنه “من املتعارف عليه 
أن جباية أجور املاء تتم شهريا، لكن مديرية ماء بعقوبة صارت تجبي الرسوم سنويا، ما يؤدي إىل 
ارتفاع املبالغ التي ترتاوح بني 200 و900 ألف دينار عن املنزل الواحد”. وطالب السكان، الدوائر 
الخدمية باستثنائهم من رسوم تنظيف املجاري، داعني إىل جباية أجور املاء بصورة شهرية، يك ال 

ترتاكم ويصبح من الصعب عليهم سدادها، خاصة أن معظمهم من ذوي الدخل املحدود. 

الفاو – وكاالت 
الحكومية  الجهات  بالبرصة،  الفاو  قضاء  يف  السمك  صيادي  من  عدد  ناشد 
املعنية، التدخل إليقاف إجراءات مصادرة األسامك وتوقيف الصيادين يف بعض 
السيطرات األمنية مبحافظة ذي قار، بحجة أن أسامكهم نهرية وليست بحرية. 
النهرية  األسامك  صيد  ونيسان،  آذار  شهري  سنويا خالل  الزراعة  وزارة  ومتنع 
وبيعها وتسويقها بني املحافظات، تزامنا مع موسم تكاثرها.  وأوضح الصيادون 

يف حديث صحفي، أن البعض من رفاقهم يقومون بنقل األسامك البحرية التي 
يصطادونها، إىل خارج البرصة، لغرض تصديرها إىل بغداد واملحافظات الشاملية، 
بتوقيفهم  تصادر أسامكهم وتقوم  ما  غالبا  قار،  األمنية يف ذي  القوات  أن  إال 
بحجة منع توريد األسامك النهرية، بالرغم من كونها بحرية وليست نهرية.  إىل 
ذلك، دعا الصيادون، الجهات املعنية إىل تشجيع عملهم وتطويره مبا يساعد يف 

تصدير كمية أكرب من األسامك، من البرصة إىل املحافظات األخرى. 

ال يخفى عىل احد ان املتقاعدين باتوا اليوم يئنون تحت ضغط تدين 
متطلباتهم  ابسط  تلبية  يف  الواضح  واالهامل  الشهرية،  معاشاتهم 
الحياتية. ولو أخذنا السنوات السبع األخرية كمثال، دون الذهاب إىل 
أبعد من ذلك، سنجد الكثري من صور املعاناة التي عاشها املتقاعدون، 

وسرنى كيف تعاملت الدولة مع هؤالء اآلباء واألمهات!
املائة من  الوزراء األسبق، تم استقطاع 3.٨ يف  فخالل حكومة رئيس 
رواتب املتقاعدين و5 يف املائة منها بعد تخفيض سلم الرواتب لغرض 
متويل الجهد العسكري يف الحرب ضدداعش، وهذا االستقطاع استمر 

أكرث من عام لحني تحسن الوضع االمني.
هذا.  يومنا  اىل  نافذا  يزال  ال  فهو  الرواتب،  سلم  لتخفيض  وبالنسبة 
السلم اىل ماكان عليه، أو يتم إصدار سلم جديد، ما أرض  فلم يعاد 

كثريا بهذه الرشيحة. 
أماالحكومة السابقة، فقد سدت أذنها بالكامل عن اي مطلب شعبي، 
رصف  فيه  مبا  كليا،  االنفاق  بإيقاف  املالية  لوزارة  اوعزت  انها  بل 
األخرى  التي ضعفت هي  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  لحني  الرواتب 
خاللها، القدرة الرشائية للمتقاعدين مبا ال يقل عن 22 يف املائة، جراء 

رفع سعر رصف الدوالر، وما رافقه من ارتفاع يف اسعار املواد الغذائية 
والطبية وغريها.

 ٢6 رقم  األول  التعديل  هنا  نذكر  التقاعد،  قانون  عن  وبالحديث 
القانون   ..٢٠١4 لسنة   9 رقم  املوحد  التقاعد  لقانون   ٢٠١9 لسنة 
الذي وصف يف حينه بأنه من اسوأ القوانني التقاعدية التي مرت عىل 
املتقاعدين. فهذا  الحقه من ظلم قل نظريه برشيحة  العراق نظرا ملا 
ما  إىل حد  تعتربان  مادتني  مواد،  ما ضمه من  بني  التعديل، ضم من 
محتوياتهام،  بعض  من  إفراغهام  تم  تطبيقهام  عند  لكن  إيجابيتني، 
التقاعدية من  القوانني  للتمييز يف  التي وضعت حدا   ١4 املادة  هام: 
مبدأ  اىل  وصوال  والجدد  القدامى  املتقاعدين  رواتب  مساواة  خالل 
وضع  اراد  القرار  اصحاب  من  البعض  ان  فرنى  االجتامعية.  العدالة 
االجتامع  تم  قانونية، لكن الحقا  اسانيد  التفسري وبدون  االلغام عند 
طلب  بعد  التنفيذ  عىل  االتفاق  وجرى  الوطنية  التقاعد  هيأة  مع 

التخصيصات املالية، إال انه لحد االن مل يجر التنفيذ.
أما املادة األخرى، فهي ١3، التي تضمنت “ملسة إنسانية” من خالل 
جعل سن تارك العمل 45 سنة بدال من 5٠ سنة، والخدمة ١5 سنة 

املادة،  متييزيابهذه  قرارا  هناك  ان  يقولون  فتارة  سنة.   ٢٠ من  بدال 
وتارة  التعديل.  قبل  العمل  ترك  إىل شمول من  التعديل مل يرش  وان 
القرار  ان  النفاذ، متناسني  تاريخ  يبدأ من  التطبيق  ان  أخرى يقولون 
االول طبق عىل املشمولني قبل وبعد نفاذ قانون رقم 9 لسنة ٢٠١9. 
ترك  ثم  املقررة  الخدمة  حصول  يريدون  انهم  ذلك  من  واألغرب 
الوظيفة بعد ٢٠٢٠، ما يعني ان القانون يطبق عام ٢٠35 فهل يعقل 

ذلك!؟
ومن وجوه املعاناة أيضا، ان “الرواتب األرسية” مل تشمل بأي زيادة، 
فأرملة املتقاعد وأبناؤه ال يحصلون سوى عىل 320 ألف دينار شهريا. 

فهل هذا املبلغ كاف يف هذه الظروف!؟
بنفس  املواطنني  عيش  لقمة  مع  التعامل  الثالث  الرئاسات  من  نأمل 
إليها، دافعا لعالج  ننقلها  التي  املعاناة هذه  انساين، وأن تكون صور 
الحالية  الحكومية  الدورة  الستار عىل  ان يسدل  ماميكن عالجه، قبل 

وتبقى الغصة يف القلوب!
مهدي العيسى 
رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين

منبهات السيارات 
تزعج المرضى!

الشوارع  يف  الشائعة  السلبية  الظواهر  من 
سائقي  ضغط  كرثة  هي  للضوضاء،  واملثرية 
وألن  الصوتية.  املنبهات  أزرار  عىل  املركبات 
أهلية،  أم  كانت  حكومية  املستشفيات،  غالبية 
تقع عىل الشوارع العامة، ستكون أصوات هذه 
املنبهات مصدر إزعاج للمرىض الراقدين فيها. 

وال تتوقف الضوضاء عىل املنبهات التي تطلقها 
وعربات  الستوتات  أصحاب  فهناك  املركبات، 
بيع الغاز والباعة املتجولون والعاملون يف املواد 
منبهات  يطلقون  الذين  )العتيك(،  املستعملة 
أيضا، أو يروجون لبضاعتهم من خالل مكربات 

الصوت.
قرب  داللة  إشارات  وضع  هو  املطلوب، 
املنبهات  استخدام  بعدم  توجه  املستشفيات، 

ومكربات الصوت يف هذه األماكن.

المواطن ناجي الكعبي

النفايات تغزو منطقة
في »حي السالم« البغدادي

بغداد – ماجد مصطفى عثمان 
من  الكرخ  بجانب  السالم  حي  يف  الزراعي«  »منطقة  سكان  شكا 

بغداد، تراكم النفايات يف املنطقة بشكل »الفت للنظر«. 
املنطقة،  أزقة  معظم  غزت  واألزبال  النفايات  أن  السكان  وأوضح 
خاصة قرب مبنى كلية العلوم االقتصادية املحاذي لـ »حي االسكان 
السائبة  للحيوانات  خصبا  ومرتعا  كريهة  روائح  مخلفة  الغريب«، 
عدم  سببها  املشكلة  هذه  أن  إىل  مشريين  والحرشات،  والقوارض 
رفع النفايات من قبل كابسات البلدية بصورة منتظمة، فضال عن 

عدم توفر اعداد كافية من حاويات جمع األنقاض. 
النفايات،  تراكم  ظاهرة  من  قلقهم  عن  »الزراعي«  أهايل  وأعرب 
ملا تخلفه من تأثريات سلبية عىل الواقعني البيئي والصحي، خاصة 
بلدية  مديرية  مناشدين  كورونا،  وباء  تفيش  مع  الفرتة  هذه 

الكاظمية، وضع حل عاجل لهذه املشكلة. 

الموصل القديمة 

منازل تهدد باالنهيار على رؤوس ساكنيها! 

تعزي ارسة “طريق الشعب” عائلة الرفيق والزميل عبد  الحسني عبد الحسن 
)أبو مسار( بوفاته إثر أزمة قلبية حادة. كام تعزي زوج شقيقة الراحل، الزميل 

ثائر فاضل )أبو متام(.
الذكر الطيب للفقيد ولعائلته جميل الصرب والسلوان.

*مبزيد من الحزن واالىس ينعى االنصار الشيوعيون يف بغداد الرفيق النصري 
واالعالمي عبد الحسني عبد الحسن كاظم الساعدي )ابو مسار(،  نائب سكرتري 

رابطة االنصار الشيوعيني يف بغداد.  
ترك الرفيق ابو مسار ارثاً نضاليا ووطنيا، ومل يهادن يوماَ الطغاة والفاسدين 
عىل مبادئه، واتسم مبواقفه الثابتة مع نضال  شعبه  من اجل الدولة املدنية 
والعدالة االجتامعية، ومتيز بالخلق العايل وحبه لرفاقه وتنفيذ مهامه بحيوية 

وابداع.
املجد والخلود والذكر الطيب االبدي للرفيق ابو مسار ولعائلته ولرفاقه الصرب 

والسلوان.  
كام نعت اللجنة التنفيذية لرابطة االنصار الشيوعيني العراقيني يف أربيل، الرفيق 

النصري أبو مسار، متمنية لعائلته جميل الصرب والسلوان، وله الذكر الطيب. 
*مبزيد من الحزن واالىس تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف 
الذكر  للفقيدة  والدته.  بوفاة  ضياء(  )ابو  مكطوف  راجي  الرفيق  النارصية، 

الطيب وللرفيق والعائلة الصرب والسلوان.
*تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف املثنى، عائلة الرفيق ناجح 

جبار عبود الصفار بوفاته. للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان.
عيل  محمد  الرفيق  الهندية،  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  *تعزي 
محسن بوفاة عقيلته اثر مرض عضال. للفقيدة الذكر الطيب ولعائلتها الصرب 

والسلوان.
*تعزي محلية بابل للحزب الشيوعي العراقي عائلة الرفيق عبود نجم التالل ) 
ابو هالل ( وتعزي شقيقه محمد التالل رئيس رابطة املختارين وصديق الحزب، 
لقد كان الفقيد من املناضلني الذين واصلوا عملهم النضايل واسهم يف فعاليات 

الحزب ونشاطاته، للفقيد الذكر الطيب وألصدقاء ورفاقه خالص العزاء.

مواساة

بعقوبة.. جباية »رسوم المجاري« عن شارع بال شبكة مجاٍر!

صيادون من الفاو: أوقفوا مصادرة أسماكنا البحرية

المتقاعدون ينقلون صورا من معاناتهم للرئاسات الثالث



            7  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 60 Thursday 25 March 2021 العدد 60 الخميس 25 آذار 

عربية ودوليةعربية ودولية

الفقرية  البلدان  سكان  معظم  عىل  يتعني  ورمبا 
االنتظار للحصول عىل اللقاح حتى عام 2023. لقد 
املائة  يف   16 يعيش  حيث  الغنية،  البلدان  حصلت 
فقط من سكان العامل، عىل 70 يف املائة من كميات 
ملنظمة  ووفًقا  حرصية.  بعقود  املتاحة  اللقاحات 
اللقاحات  أرباع  ثالثة  إعطاء  تم  العاملية،  الصحة 
لعرشة بلدان فقط. وأشار رئيس االتحاد األفريقي، 
رئيس جنوب إفريقيا، سرييل رامافوزا، إىل “املفارقة 
املؤملة” املتمثلة يف أن إفريقيا تكافح اآلن من أجل 
التجارب  أن  من  الرغم  عىل  اللقاح،  عىل  الحصول 

الرسيرية تُجرى يف بلدانها.
هناك  أن  لدرجة  كبري  اللقاحات  يف  النقص 
ونقل  املرشحة،  اللقاحات  من  ملزيد  ملحة  حاجة 
األسعار،  وخفض  اإلنتاج،  وزيادة  التكنولوجيا، 
وفرص التمويل، ويف كثري من الحاالت، تربع البلدان 
بتكلفة  اللقاح  وتوفري  الفقرية.  للبلدان  الغنية 
كخطوة  أفقرها،  سيام  وال  البلدان،  لجميع  معقولة 

أساسية.
والغريب أن حكومات الواليات املتحدة األمريكية 
تدعي حامية حقوق  التي  األورويب،  االتحاد  ودول 
تأجيل  اىل  تؤدي  مواقفها  فإن  العامل،  يف  اإلنسان 
ولهذا  البرشية.   أخامس  أربعة  إىل  اللقاح  وصول 
بقوانني  العمل  تعليق  بشأن  املحادثات  توقفت 
املضادة  واألدوية  اللقاحات  اخرتاع  براءات  حامية 
للوباء. وقال متحدث باسم منظمة التجارة العاملية 
يف جنيف إن الدول الفقرية والغنية عرضت مواقفها 
باملنظمة واتفقت عىل  املختصة  اللجنة  املختلفة يف 
نيسان  منتصف  يف  املحادثات  من  مزيد  إجراء 

املقبل.

حقوق الملكية وسيلة لتحقيق األرباح
أو  الفكرية،  امللكية  لحامية  العاملية  املعايري  إن 
الدول  أقرتها  التي  “تريبس”،  باتفاقية  يسمى  ما 
األعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف التسعينيات، 

فوق  األدوية  رشكات  لضغط  نتيجة  أيًضا  جاءت 
األدوية  مطورو  يتمتع  الحني،  ذلك  ومنذ  الوطنية. 
وحامية  النطاق،  واسعة  بحقوق  اللقاحات  أو 

حرصية ملدة تصل إىل 20 عاًما.
يف زمن الوباء، الذي يكلف الكثري من األرواح، يدعو 
لجنة  ذلك  يف  مبا  الدولية،  املنظامت  من  العديد 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان واليونسكو ومنظمة 
البيانات  إىل  الوصول  إتاحة  إىل  العاملية،  الصحة 
يف  األعضاء  الدول  غالبية  وتطالب  واملعلومات. 
لحامية  مؤقت  بتعليق  العاملية  التجارة  منظمة 
حقوق امللكية حتى ميكن إنتاج أكرب وأرخص كمية 
املنظامت  اللقاحات. وتدعم مئات من  ممكنة من 
غري الحكومية يف جميع أنحاء العامل هذه املطالبة، 
براءات  عن  اإلفراج  تريد  ال  األدوية  رشكات  لكن 

االخرتاع الخاصة بها وتحظى بدعم حكوماتها.
ولتربير هذا الدعم قالت املتحدثة لشؤون التجارة 
فريير،  غارسيا  مرييام  األوروبية،  املفوضية  يف 
االتحاد  إن  العاملية،  التجارة  منظمة  اجتامع  عقب 
األورويب يعتقد أن مشكلة الحصول عىل اللقاحات 
واملشكلة  االخرتاع.  براءات  حق  بتعليق  تحل  لن 
هي أن الطاقة اإلنتاجية غري كافية إلنتاج الكميات 

املطلوبة”.

توفير الطاقة اإلنتاجية 
بتعليق  مرتبط  اإلنتاجية  القدرات  يف  التوسع  إن 
الجديدة  العامة  حقوق امللكية. وكام تقول املديرة 
ملنظمة التجارة العاملية نغوزي أوكونجو إيوياال، لن 
لتحويل  أشهر  سبعة  إىل  ستة  سوى  األمر  يستغرق 
إنتاج  يصبح  حتى  القدمية  املصانع  وتحديث 

الجديدة ممكًنا. اللقاحات 

تحتية  بنى  المتالكها  العامل،  صيدلية  الهند  تسمى 
هائلة لإلنتاج ميكن تفعيلها برسعة. وتعد الهند من 
لألدوية  مصنع  أكرب  ثالث  املنتجة  الكميات  حيث 
نوعية  حيث  من   14 التسلسل  وتحتل  العامل،  يف 
األدوية  إنتاج  طليعة  يف  الهند  وكانت  األدوية. 
السل،  الرسطان،  اإليدز،  فريوس  مبكافحة  الخاصة 
التكلفة،  مناسبة  املنتجات  وإن  أخرى.   وأمراض 
بالنسبة  حقيقي،  أمل  بصيص  متثل  توفرها  التي 
تخفيف  يف  األرضية  الكرة  جنوب  يف  الناس  ملاليني 
يف  أساسًيا  جزًءا  اللقاح  إنتاج  ويحتل  معاناتهم. 
يتم  حيث  الهند،  يف  األدوية  إلنتاج  العام  الهيكل 

إنتاج 60 باملائة من لقاحات العامل يف الهند.

رسالة مفتوحة
العامل  جنوب  بلدان  من  منظمة   200 من  أكرث 
وجهت رسالة مفتوحة لالتحاد األورويب، تدعو فيها 
بإنتاج  الخاصة  امللكية  بحقوق  العمل  تعليق  إىل 
أخرى:  أمور  الرسالة، ضمن  تقول  كورونا.  لقاحات 
إنها  صحية؛  أزمة  مجرد  من  أكرب  كورونا  وباء  “ان 
أزمة اقتصادية وأزمة إنسانية وأزمة لحقوق اإلنسان 
التعاطف والتضامن العاملي. وهناك حاجة  تتطلب 
إذا  لها،  للتصدي  مسبوقة  غري  بطرق  للعمل  ملحة 
إىل  بحاجة  فنحن  الوباء،  هذا  عىل  التغلب  أردنا 
قارة،  كل  يف  اللقاحات  إنتاج  يف  يشاركون  مصنِّعني 
مبا يف ذلك البلدان النامية، وحيثام كان ذلك ممكنا.

املفوضية  دعم  ضامن  عىل  للعمل  أملانيا  ونحث 
بعض  عن  التنازل  القرتاح  املرشوط  غري  األوروبية 
مواجهة  لصالح  “تريبس”  اتفاقية  التزامات 
عرقلة  عن  فورا  والتوقف  الوباء  واحتواء  ومعالجة 

اعتامد االقرتاح”.

و“رأس  يكل  ال  ملناضل  الكبرية  الخسارة  هذه  يف 
املال اروحي” لعامل وكادحي بالدنا اصدرت اللجنة 

املركزية لحزب توده بيانا جاء فيه:
إىل أعضاء وأنصار وأصدقاء الحزب املناضلني من أجل 

العامل والكادحني!
اللجنة املركزية لحزب توده اإليراين عن حزنها  تعرب 
صوت  خاوري،  عيل  الرفيق  وفاة  مبناسبة  العميق 
خاوري  عيل  الرفيق  كان  إيران.  توده  حزب  حقيقة 
من  يقرب  ما  خالل  ناضل  الكلل،  يعرف  ال  مناضالً 
يف  والكادحني  العامل  حقوق  أجل  من  عاماً  مثانني 
بالدنا، عىل الرغم من معاناته جراء سنوات السجن 
وسنوات  الشاهنشاهي  النظام  قبل  من  والتعذيب 
الهجرة والحملة الدعائية للنظام وأتباعه ضده وضد 
الحزب. ومل يتخل خالل حياته الغزيرة ورغم مرضه 
عن واجبه - كام قال دامئاً - كجندي يف الحزب، ومل 
الفرتات  أصعب  من  واحدة  يف  العطاء  عن  يبخل 
محددا  دورا  ولعب  تاريخنا.  يف  حساسية  وأكرثها 

ومتميزا يف استمرار عمل ونضال حزب توده إيران.
ولد الرفيق عيل خاوري يف مدينة مشهد يف الحادي 
الرفيق  والد  كان   .1923 عام  آذار  من  والعرشين 
يُلقب بـ “األديب خاوري”، فهو شاعر يكتب الشعر 

كثرياً  السبب  ولهذا  والفارسية،  العربية  باللغتني 
انجذب  منزله.  يف  الشعر  ينشدون  العلامء  كان  ما 
الرفيق خاوري إىل األفكار الشيوعية يف سن مبكرة. 
كام يورد هو نفسه: “عندما ولد الحزب، كنت صغرياً 
مشهد.  يف  وعملت  التقدمية،  باألفكار  بشدة  متأثراً 
كان أخي عبد الرسول خاوري أيضاً ناشطاً وكادراً يف 
لجنة  يف  عضواً  بعد  فيام  وأصبح  الشيوعي،  الحزب 
يف  نشاطي  عن  معه  أتحدث  وكنت  خراسان،  والية 

صفوف الشباب”.
الرفيق خاوري والرفيق الشهيد حكمت جو  انتخب 
لحزب  املركزية  اللجنة  بعضوية  سجنه  فرتة  خالل 
ودفاعهام  الشجاعة  مقاومتهام  جراء  إيران  توده 
النظام  محاكم  يف  الحزب  حقانية  عن  التاريخي 
يف  خاوري  الرفيق  وأصبح  القمعي.  الشاهنشاهي 
السجن رمزاً للمقاومة والشجاعة واإلنسانية، ولذلك 
زوايا  من  السياسية  السجون  يف  باالحرتام  حظي 

مختلفة. 
عرش  خمسة  بعد  خاوري  عيل  الرفيق  رساح  أطلق 
الشاه، من سجن قرص  عاماً قضاها يف سجون نظام 
آخر  مع   ،1979 شباط   26 يف  الثورة  انتصار  عشية 
السياسيني. وبناء عىل طلب  مجموعة من املعتقلني 

والرشوع  الحزب  مكتب  بفتح  رشع  الحزب،  قيادة 
“نامه  جريدة  من  العلني  األول  العدد  بإصدار 
الذكر  طيب  مع  بالتعاون  الشعب(  مردم”)رسالة 
محمد عيل مهميد. بعد الثورة، جرى انتخاب الرفيق 
خاوري عضوا يف الهيئة السياسية وعضوية سكرتارية 
اللجنة املركزية لحزب توده إيران، ولعب دورا هاما 

يف النضال الصعب للحزب بعد الثورة.
الرفيق عيل خاوري بصفته عضو السكرتارية الوحيد 
الباقي يف اللجنة املركزية للحزب، إىل جانب الرفاق 
الحزب  قيادة  من  الحياة  قيد  عىل  الباقني  القالئل 
توىل  النظام،  ضحايا  من  الهروب  من  متكنوا  الذين 
املسؤولية التاريخية إلعادة بناء وإحياء قيادة الحزب 

وتنظيمه، ومراجعة سياسات الحزب.
للتنظيامت خارج  أصبح خاوري مسؤوال  البداية  يف 
للجنة  عرش  الثامنة  الدورة  انعقاد  وبعد  الوطن، 
املركزية، توىل منصب السكرتري األول للجنة املركزية.

ثورياً  ومفكراً  ذكياً  مناضالً  خاوري  الرفيق عيل  كان 
الحاسمة  اللحظات  يف  استطاع  حيث  نبياًل،  وإنساناً 
يف التاريخ املعارص لحزبنا، بالتعاون مع رفاقه، اتباع 
للحزب  النظري  البناء  والحفاظ عىل  سياسة مبدئية 
كام  عليها  والحفاظ  اللينينية  املاركسية  إىل  املستند 

يحافظ عىل حدقات العني، ورفع راية نضال الحزب 
املناضل  إن هذا  والكادحني.  العاملة  للطبقة  املجيد 
الواعي والباسل يف حزب توده، سار عىل خطى أبطال 
الحزب من شاكلة روزبه وسيامك وكيوان ووارطان 

ورحمن هاتفي وسيمني فردينه.
غادر الرفيق عيل خاوري رفاقه وشعبه يوم الجمعة 
املصادف العرشين من آذار عام 2021 عن عمر ناهز 
أفكاره  لكن  قلبية.  سكتة  جراء  والتسعني  الثامنة 
النقية واإلنسانية وغري القابلة لالهتزاز حول رشعية 
ورضورة  الوطن  وكادحي  لعامل  التاريخي  النضال 
نضال حزب توده إيراين من أجل الحرية واالستقالل 
أفكار  االجتامعية واالشرتاكية هي  والعدالة  والسالم 
مبدأ  عىل  القائم  الروحي  الرتاث  وسيبقى  مثينة. 

استمرار الجامهري يف كفاحها حتى النرص النهايئ.
مبناسبة  إيران  توده  لحزب  املركزية  اللجنة  وتتوجه 
ايراين،  توده  حزب  رئيس  خاوري  عيل  الرفيق  وفاة 
و  يكل،  ال  الذي  املناضل  الحزب،  حقانية”  “صوت 
“الرأسامل املعنوي” للعامل ولشغيلة بالدنا، بتعازيه 
املناضلني  وكل  الحزب  وأنصار  أعضاء  ولكل  لعائلته 
من أجل الطبقة العاملة والكادحني بأحر التعازي. إن 

ذكراه عزيزة وستبقى عىل الدوام!

الرفيق علي خاوري رئيس حزب توده إيران في ذمة الخلود

قرابة ١٠٠ دولة تطالب بإلغاء احتكار الملكية

شركات األدوية العمالقة
تعيق منح امتياز انتاج اللقاحات

أمريكا وبريطانيا وألمانيا 
وفرنسا تبحث مبادرات 

سالم في اليمن
لندن ـ وكاالت 

مع  التقى  إنه  راب  دومينيك  بريطانيا  خارجية  وزير  قال 
أملانيا  خارجية  وزيري  وكذلك  بلينكن  أنتوين  األمرييك  نظريه 

وفرنسا، أمس، لبحث مبادرات سالم من أجل اليمن.
األربع  الدول  أعالم  تغريدة مستخدما صور  راب يف  وأضاف 
بدال من ذكر أسامئها يف رسالته “من الضغط من أجل السالم 
تقف  نووية،  قوة  تصبح  أن  من  إيران  منع  إىل  اليمن،  يف 
بريطانيا والواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا معا كقوة للخري”.
ماس  وهايكو  بلينكن  مع  مرة  ألول  شخصيا  “التقيت  وتابع 
خارجية  )وزير  دريان  لو  إيف  وجان  أملانيا(  خارجية  )وزير 

فرنسا( لبحث التحديات والفرص التي تنتظرنا”.

الفروف يصل الى سيؤل
بعد زيارته إلى الصين

سيؤل ـ وكاالت 
بدأ وزير الخارجية الرويس، سريغي الفروف، أمس األربعاء، 
اليوم  يف  وصل  حيث  الجنوبية،  كوريا  إىل  زيارته  برنامج 

السابق إىل سيؤل قادما من مدينة قويلني الصينية.
سيجري  الخميس،  اليوم  ستنتهي  التي  الزيارة،  من  وكجزء 
أوي  تشونغ  الجنويب،  الكوري  نظريه  مع  محادثات  الفروف 
بني  التبادالت  عام  افتتاح  حفل  يف  أيضا  وسيشارك  يونغ، 
البلدين، والذي تم توقيته ليتزامن مع الذكرى الثالثني إلقامة 

العالقات الدبلوماسية بني موسكو وسيؤل.
يشار إىل أنه كان من املفرتض أن يتم االحتفال بعام التبادالت 
الوضع  بسبب  ذلك  تأخر  لكن  املايض،  العام  البلدين،  بني 

الوبايئ لفريوس كورونا.
املجاالت  يف  فعالية   300 من  أكرث  املبادالت  برامج  ويتضمن 
واإلنسانية  والثقافية  واالقتصادية  والتجارية  السياسية 

وغريها.
ترسيع  يف  سيساعد  ذلك  أن  الرويس  الخارجية  وزير  وأكد 
شعبي  اهتامم  وزيادة  الثنائية  العالقات  وتعزيز  تطوير 

البعض. ببعضهام  البلدين 

ترقب حوار فلسطيني ــ 
اسرائيلي بوساطة صينية 

بكين ـ وكاالت 
عزم  األربعاء،  أمس  يي،  وانغ  الصينية  الخارجية  وزير  أعلن 
بالده تنظيم محادثات بني ممثلني فلسطينيني وإرسائيليني عىل 

أراضيها، وذلك ضمن مبادرة صينية جديدة للرشق األوسط.
ويف ترصيحات لقناة “العربية” السعودية، دعا وانغ يي، الذي 
لتحقيق حل  أوسطية،  الرشق  الرياض ضمن جولته  إىل  وصل 
الدولتني للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن بالده ستوجه دعوات 
يف  حوار  إجراء  أجل  من  وإرسائيلية  فلسطينية  إىل شخصيات 

الصني.
السابق  يف  مرات  عدة  عرضت  الصينية  السلطات  وكانت 
وطرح  واإلرسائيليني،  الفلسطينيني  بني  وساطة  يف  الدخول 

مقرتحات إلنهاء الرصاع املستمر بينهام منذ عقود.
نقاط  خمس  من  مبادرة  عن  “العربية”  لـ  الوزير  وكشف 
مؤكدا  األوسط،  الرشق  منطقة  واستقرار  ألمن  بكني  طرحتها 
أكد  كام  املنطقة.  دول  بني  املتبادل  لالحرتام  تدعو  دولته  أن 
الرشق  النووية يف  انتشار األسلحة  وانغ يي دعوة بكني لعدم 
األوسط، مضيفا “يجب دعم جهود دول املنطقة لضامن خلوها 

من األسلحة النووية”.
ولفت الوزير الصيني إىل أهمية دعم جهود دول املنطقة يف ما 
يتعلق مبلفي سوريا واليمن. وأعرب وانغ يي عن دعم الصني 
أنها  عىل  مشددا  اليمن،  يف  األزمة  لحل  السعودية  للمبادرة 
تعكس جدية الرياض لحلها، وعرّب عن أمل بكني يف تنفيذ هذه 

املبادرة يف أرسع وقت. 

متابعة ـ طريق الشعب 
أكدت النتائج االولية لالنتخابات يف إرسائيل التي جرت 
أمس االول، حصول رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو عىل 
59 مقعدا، وذلك ما يرفع حظوظه يف تشكيل الحكومة 
خمسة  عىل  العربية  القامئة  حصلت  فيام  الجديدة، 
مقاعد فقط. ومل تحدد هوية املعسكر الذي ستتحالف 
املواطنني  مطالب  تحقيق  برشط  ذلك  راهنة  معه، 
من  املائة  يف   20 يشكلون  والذين  إرسائيل،  يف  العرب 

السكان.

59 مقعدا لليمين 
وبعد فرز نحو 90 يف املائة من األصوات، أحرز تكتل 
اليمني الذي يقوده نتنياهو 59 مقعدا بناقص مقعدين 

اثنني يفصالنه عن تشكيل الحكومة.
ويف تطور مفاجئ، بات حزب القامئة العربية املوحدة 

تأمني  ثم  ومن  مقاعد،  خمسة  لتأمني  مرشحا  “رعم” 
بقاء نتنياهو يف السلطة.

نتنياهو  دعم  من  موقفه  اآلن  حتى  “رعم”  يعلن  ومل 
من  موقفه  وال  حكومة،  لتشكيل   - طبيعي  غري  كحليف   -
األحزاب املعارضة التي تسعى لإلطاحة بنتنياهو من السلطة.

ومتكنت أحزاب املعارضة من تأمني 56 مقعدا، بحسب 
آخر نتائج فرز األصوات، ورغم أن وقوف حزب “رعم” 
إىل جوار أحزاب املعارضة كفيل بأن يضمن لها تشكيل 
غري  ومن  تفتتا  تعاين  األحزاب  هذه  إن  إال  حكومة، 

املرجح أن تتفق عىل العمل معا.
ائتالف  تشكيل  من  الفريقني  من  أي  يتمكن  مل  وإذا 
أغلبية، فقد تتوجه إرسائيل إىل انتخابات هي الخامسة 

منذ نيسان 2019.
أخرى،  أشياء  بني  لالنتخابات،  النهائية  النتائج  وتحدد 

مسار العالقات اإلرسائيلية - الفلسطينية.

نفتايل  بقيادة  الصغري،  اليميني  “ميينا”  وبإمكان حزب 
لنتنياهو  يضمن  أن  لـنتنياهو،  السابق  املوايل  بينيت 
حتى  رصاحة  يعلن  مل  “ميينا”  لكن  السلطة.  يف  البقاء 
اآلن موقفه من حزب نتنياهو أو من أحزاب املعارضة 

التي تسعى لإلطاحة به.
وقال نفتايل بينيت، يف بيان عقب إغالق مراكز االقرتاع 
الرأي: “سأفعل فقط ما هو  واإلعالن عن استطالعات 

جيد إلرسائيل”.
وأكد أنه أخرب نتنياهو أن حزب اليمني الجديد سينتظر 
التالية. فيام قد  يقرر خطوته  أن  قبل  النهائية  النتائج 

تحصل أحزاب املعارضة األخرى عىل 60 مقعدا.

نسبة جيدة 
 67.2 حوايل  التصويت  عىل  اإلقبال  نسبة  وبلغت 
متدنية  نسبة  وهي  الناخبني،  إجاميل  من  املائة  يف 

نتنياهو  ويتوىل  السابقة.  باالنتخابات  مقارنة 
قد  وكان   ،2009 عام  منذ  مستمر  بشكل  السلطة 
أواخر  يف  سنوات  ثالث  مدتها  سابقة  فرتة  خدم 

التسعينيات.
ائتالف  تشكيل  من  األحزاب  قادة  من  أي  يتمكن  ومل 

مستقر بعد االنتخابات العامة الثالثة السابقة.
التي كانت  الحالية،  الوطنية  الوحدة  وانهارت حكومة 
بيني  الدفاع  وزير  مع  السلطة  لتقاسم  اتفاق  نتيجة 
غانتس، يف كانون األول املايض بعد سبعة أشهر فقط 

تشكيلها. من 
“أزرق  غانتس  حزب  حصول  إىل  التوقعات  وتشري 
غانتس:  قال  حيث  مقاعد،  سبعة  عىل  وأبيض” 
السياسية  الكتلة  لتوحيد  أستطيع  ما  كل  “سأفعل 
املؤيدة للتغيري”، يف إشارة إىل هؤالء الذين ال يريدون 

نتنياهو. بقاء 

خمسة مقاعد 
برئاسة  املوحدة  العربية  القامئة  فإن  وباملقابل، 

منصور عباس حصلت عىل 5 مقاعد.
فيه،  سيكون  الذي  املعسكر  منصور  يحدد  ومل 
راهنا ذلك مبا سيحصل عليه من مطالب املواطنني 
العرب يف إرسائيل والذين يشكلون 20 يف املائة من 

السكان.
منصور  عن  اإلرسائييل  للبث  العامة  الهيئة  ونقلت 
القادم  الحكومي  االئتالف  ملنح  مستعد  إنه  قوله 
احتياجات  تلبية  مقابل  خارجية  أمان  شبكة 

العريب. املجتمع 
أنها  غري  نهائية،  ليست  النتائج  هذه  أن  إىل  يشار 
العينات  استطالع  عرب  األولية  النتائج  تعكس 
من  االقرتاع  صناديق  أمام  من  ميدانيا  االنتخابية 

األشخاص الذين قاموا بالتصويت.

بعد فرز 9٠ بالمائة من االصوات 

انتخابات إسرائيل.. اليمين يجني اقل من نصف االصوات

رشيد غويلب

شهد األسبوع الثاين من آذار الحايل مفاوضات بني الدول األعضاء يف منظمة التجارة 
العاملية يف جنيف، بشأن تعليق العمل بحق براءة اخرتاع اللقاح خالل فرتة تفيش 
وباء كورونا من أجل توفري اللقاح للجميع وبأرسع وقت ممكن. واليشء نفسه 
ينطبق عىل إبرام عقود التوريد مع رشكات األدوية التي تصنع اللقاحات، اذ ال 
الرضوري  التعليق  فرض  أخرى،  دولة  وقرابة 100  إفريقيا  للهند وجنوب  ميكن 

للعمل بحق امللكية عىل أكرب رشكات األدوية متعددة الجنسيات.



لفته عبد النبي الخزرجي

الفترة األساسية في مسيرة الحزب 
الوطنية  وخصوصيته 

يف الحادي والثالثني من شهر آذار تحل علينا ذكرى عزيزة علينا 
العاملة  الطبقة  فكر  يحمل  الذي  املاركيس  الحزب  بروز  وهي 

العراقية.. ويهتدي بالفكر العلمي، الحزب الشيوعي العراقي. 
وعن بدايات العمل يف هذا االتجاه، يذكر عزيز سباهي ))رمبا 
والسعي  الحديثة لالشرتاكية  الدعوة  العراقيون قد عرفوا  يكون 
لتحقيقها حني نرشت جريدة “ الزوراء “ التي كان مدحت باشا 
قد أصدرها يف بغداد حني توىل والية العراق عام 1869م. ففي 
باريس”  كومونة   “ اندالع  انباء  الصحيفة  نرشت   144 العدد 
وقفت  الصحيفة  أن  ورغم  هناك.  الحكم  العامل عىل  واستيالء 
أنها  إال  بالعصاة،  ثوارها  الكومونة، ووصفت  موقفا معاديا من 
بنرشها أنباء الثورة وتأكيدها عىل أنها أقامت حكومة للفقراء، 
ومجانية  التعليم  مجانية  وأعلنت  الرضائب  حددت  وأنها 
التجنيد  وألغت  التعاون  نرشت  وأنها  القضاء  أمام  املرافعات 
برنامجا   وأنها نرشت  الشائعة،  الكنيسة  أمالك  الدائم وصادرت 
يستجيب إىل مطامح الفقراء، بنرشها هذا كله البد أن تكون قد 
أثارت اهتامم قرائها بهذا الحدث الكبري ودفعتهم إىل الحديث 
التعاطف  من  شيئا  أوجدت  ورمبا  ومفاهيمها،  االشرتاكية  عن 
الحزب  تاريخ  من  عقود  ص88  ج1   /”1“ بعضهم((  لدى 

الشيوعي العراقي .
الرشيحة  صفوف  يف  وخاصة  العراق  يف  يجري  كان  ملا  أملتابع 
املثقفة واألدباء والشعراء والعاملني يف الصحافة آنذاك، سيدرك 
محور  تشكل  كانت  ماركس،  وأفكار  االشرتايك  الفكر  أن  حتام 
كتابات العديد من أولئك املثقفني العراقيني ) ونفهم مام كتبه 
عبد الرزاق عدوة يف مجلة “ اللسان “عام 1920بأنه كان يطلع 
املانيا  الثورية يف  الحركة  تطور  يتابع  وأنه  املاركيس  األدب  عىل 
وروسيا، يقول “ من الرجال العظام أهل املبادئ )كارل ماركس( 
الرجل الذي  هذب مذهب االشرتاكية وبذل ما مل يبذله سواه 
 ”2“ العلمية(.  أالشرتاكية  أسس  حتى  مبدئه  تحقيق  سبيل  يف 

ج1 ص 90.    
وهناك الكثري من االشارات التي توضح أن الفكر االشرتايك كان 
يشغل بال العراقيني منذ فرتة تزيد عىل املائة عام، وهو ما شكل 
العديد  أذهان  يف  االشرتايك  الفكر  ونواة  املثقفة  للنخبة  ذخرية 
من أولئك وهم يتابعون أحداث ثورة اكتوبر االشرتاكية الكربى، 
بشأن  خاصة  قيمة  ذات  وشهادات  متابعات  هناك  كانت  كام 
عالقة املثقفني العراقيني بالفكر االشرتايك، فقد وردت رسالة من 
)محمود أحمد السيد( إىل نيقوال حداد، وهو الشيوعي اللبناين، 
للعربية  ترتجم  أو  تكتب  أن  ببالك  خطر  هل   ( فيها  يسأل 
وأساليبها  أنظمتها  لنا  تبني  العرصية،  االشرتاكية  كتب  عن  شيئا 
؟(./3   وبعدها  ثورتها  قبل  تاريخها  ونبذة عن  واإلدارة  بالحكم 

نفس املصدر. 
بشكل  يربز  العراقيني  عىل  االشرتاكية  اكتوبر  ثورة  تأثري  وأن 
خاص يف اندالع ثورة العرشين الخالدة.  ويرد يف تقارير الرشطة 
األحداث  وأنباء  البلشفية  االدبيات  )أن   1920 عام  الربيطانية 
الجارية يف روسيا، تناقش يف العتبات املقدسة، حيث الكثري من 
التعاطف مع البالشفة وذلك بسبب موقفهم من الربيطانيني يف 
البلشفية “ قد  ايضا أن كتاب “مبادئ  التقرير  الرشق.( ويؤكد 
أألكرب  املجتهد  أن  كام  الشريازي،  الكبري  املجتهد  نجل  إىل  وصل 
قد أصدر فتوى يقول فيها أن البالشفة هم من أصدقاء االسالم. 
هذه االشارات الواضحة تدلل متاما عىل أن الفكر االشرتايك وتأثري 
اهتامم  محور  كانت  القيرصية،  روسيا  يف  وثورتهم  البالشفة 
جدي من قبل املسلمني يف العراق ألنهم يرون يف بريطانيا عدوا 
للعرب واملسلمني، ويجب مقاومتها ...وهو ما فتح الباب واسعا 

لثورة القبائل العراقية ضد االحتالل الربيطاين.  
كانون  يف  البلشفية  الثورة  حيا  قد  الزهاوي  )كان  فقد  ولذلك 

الثاين 1921، ويف قصيدة عنوانها “ الحياة واملوت” قال فيها: 
ايها الفقراء ال تيأسوا، أيها الفقراء 

رفعت أخريا فوق راية الهدى، راية بلشفية حمراء( نفس املصدر
وللرصايف ايضا قصيدة يذكر فيها: 

لالنكليز مصالح ببالدكم ... ال تنتهي اال بأن تتبلشفوا 
جمهرة  لدى  الوطني  والشعور  املتنامي   الوعي  هذا  ظل  ويف 
املثقفني، وما أفرزته احداث ثورة العرشين،  قد دفعت محمود 
خانة،  الحيدر  وامام جامع  الدين  ابن رجل  السيد، وهو  احمد 
والذي  املانيا،  من  العائد  وهو  الرحال  حسني  مع  لاللتقاء 
املناضلة  لوكمسبورغ  روزا  خطب  إىل  االستامع  من  متكن 
اندلعت  حيث  ليبنخت،  كارل  ورفيقها  املعروفة  االملانية 
املانيا،  يف  معروف  شيوعي  فصيل  وهم  السبارتاكيني”   “ ثورة 
الرحال  حسني  عقلية  يف  مؤثرة  عوامل  كانت  االرهاصات  هذه 

حصل  وهكذا  الجديدة،  الفكرية  موهبته  صقل  يف  وساهمت 
وكان  الرحال،  السيد وحسني  احمد  محمود  بني  الكبري  التقارب 
تتضمن  قصصيا  كاتبا   السيد  من  جعلت  التي  االمور  من  هذا 
قصصه مضامني اجتامعية واضحة تشري إىل وعيه وعمق ادراكه 

للواقع االجتامعي آنذاك . 
)املاركسية  عن  تتحدث  صحيفة  أول  صدرت   1924 العام  ويف 
 ،“ “الصحيفة  الجريدة  تلك  وكانت  واضحة،  بلغة  والشيوعية( 
خالل  من  تبلورت  التي  املاركسية  الجامعة  رأي  عن  عربت  قد 
من  )وكان  الرحال  وحسني  السيد  احمد  محمود  بني  اللقاء 
طالب  فتاح،  سليم  محمد   “ الجامعة  يف  األساسيني  األعضاء 
الطب ابن املسؤول السابق يف الحكومة العثامنية وصهر الرحال، 
الذي  والرجل  نجار،  وابن  مدرسة  معلم  وهو  عيل  ومصطفى 
وعبد  للعدل  وزيرا  قاسم  الكريم  عبد  الجرنال  عهد  يف  أصبح 
ثياب،  متعهد  وابن  والربق  الربيد  ادارة  يف  املوظف  جادو  الله 
صغري  مسؤول  وابن  صحايف   – معلم  وهو  صدقي،  بكر  وعوين 
أصبح أواخر الخمسينات رئيس “ صوت االحرار “ ذات امليول 
الشيوعية (5/ ج2 حنا بطاطو / العراق :  الطبقات االجتامعية 

والحركات الثورية  ص 43 
واضافة ملا ذكره بطاطو فقد ذكر عزيز سباهي أن الرحال تعرف 
من  النقابية  الحركة  لدعم  نشط  الذي  الجدوع  الله  عبد  عىل 
وعبد  رفعت  الحميد  وعبد  صالح  وكامل  القزاز  وابراهيم  بعد، 
القادر اسامعيل وعبد الفتاح ابراهيم وحسني جميل وزيك خريي 
خانة  الحيدر  جامع  يف  الجامعة  هذه  لقاءات  وكانت  وغريهم. 
األوضاع  لتناقش  بينها  فيام  تجتمع  )وكانت  النقيب  ومقهى 
العامة يف البالد وما يثار من قضايا اجتامعية واقتصادية وقضايا 

عامة أخرى بهدف التوصل إىل وجهة نظر موحدة(. 
البدايات  تشويه  عىل  الربيطاين  االنتداب  سلطة  عملت   وقد 
التشوية  هذا  سبب  وكان  العراق،  يف  الشيوعية  للحركة  األوىل 
هو )أن ثورة اكتوبر االشرتاكية قد نبهت شعوب الرشق إىل ما 
النهوض للتخلص  الغريب، ودعتها إىل  كان يخطط لها االستعامر 
من كل ألوان االضطهاد القومي واالستغالل الطبقي ودلتها عىل 
البلشفية  الثورة  قائد  لينني  نداءات  أن  كام   ،) الخالص  سبيل 
أراضيكم خالل  اغتصبوا  الذين  املستعبدين  نري  من  تخلصوا   ((
أن  يجب  دياركم،  ينهبون  اآلن  بعد  تدعوهم  ال  السنني  مئات 
حياتكم  تنظموا  أن  يجب  بالدكم،  أسياد  أنفسكم  أنتم  تكونوا 
كام تشاؤون، فذلك من حقكم وأن مصريكم هو بني أيديكم . (( 

6/ ج1 عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ص85    
)الجرأة  متتلك  مل   “ الرحال  جامعة   “ الجامعة  تلك  أن  وحيث 
عىل االقدام لتنظيم أنفسهم يف إطار سيايس خاص، فان غريهم 
من الشبيبة الثورية رشعوا ينظمون أنفسهم يف جمعيات رسية 
حملت منذ بدايتها نزوعات الشباب املندفعة وبدت أقرب إىل 

الهواية منها إىل العمل الجاد( 7 / نفس املصدر ص124 
تحتضن  مدينة  أول  كانت  البرصة  أن  إىل  ايضا  سباهي  ويشري 
وشباب  عامل  إىل  طريقها  الشيوعية  تجد  وأن  االشرتايك  الفكر 
متواصل  احتكاك  عىل  وهم  خاصة  موانئها،  يف  العاملني  البرصة 

مع أناس من بلدان شتى.
التي  )الكيفية  وال  محدد  بتاريخ  يجزم  ال  سباهي  عزيز  لكن 
توصل بها الشيوعيون األوائل يف البرصة يف منتصف العرشينات 
الرائد  كان  ومن  الشيوعية،  األفكار  إىل  العرشين”  القرن  “من 

فيهم.( نفس املصدر.

الشيوعيون األوائل عملوا بحزم وعزيمة 
على تأسيس حزبهم الخاص 

يف الجزء األول من “ عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي 
األمر  حسم  قد   1934 عام  أن  ))يبدو  سباهي  عزيز  يذكر   “
صح  فقد  منظامتهم،  توحيد  بشأن  األوائل  للشيوعيني  بالنسبة 

عزمهم يف هذا العام عىل تأسيس حزبهم الخاص(( ص149.
واجهات  تحت  يعملون  األوائل  الشيوعيون  كان  أن  بعد 
وحزب  العراقي  الوطني  الحزب  مثل  ودميقراطية،  وطنية 
يف  مهمة  سياسية  منابر  الواجهات  تلك  وكانت  الوطني،  اإلخاء 
الحكام  سياسات  ضد  الشعبية  للمعارضة  صوت  وهناك  حينه، 
املوالية لربيطانيا، لكن إقدام تلك األحزاب لحل نفسها والتخيل 
الشيوعيني  أفقدت  محدوديتها،  رغم  املعارضة  مواقف  عن 
واليساريني عموما تلك املنابر السياسية، وهو ما دفعهم للتفكري 
فقد  خاص  بوجه  والبرصة  النارصية  يف  الشأن  هو  كام   ( الجاد 
إليجاد  العمل  وهي  وعاجلة،  ملحة  مسألة  أمام  الحل  وضعهم 

منظمتهم الخاصة الرسية ( ج2 ص149
الكرباس “ فيقول  الحزب “ حسن عباس  ويروي أحد مؤسيس 
داود،  الرحمن  عبد  الصناعة،  مدرسة  يف  الطالب  زميله،  )إن 
هذا  وكان  األسطة”،   “ ب  عرفه  قد  النارصية  أهايل  من  وهو 
لقبا يطلقونه فيام بينهم عىل من يريدون تربيزه من أصحابهم 
)واألسطة بالعامية العراقية رئيس العمل ومن يتقنه( واألسطة 
هذا كان يوسف سلامن يوسف الذي كان يلتف حوله الشباب 
الكرباس  أصبح  يومها  ومن  والبرصة،  النارصية  يف  الشيوعي 
كام  الكرباس  قاد  التواصل  هذا  أن  كام   ، به.(  االرتباط  شديد 
ونوري  توما  وجميل  حسن،  )قاسم  عىل  للتعرف  نفسه  يذكر 

روفائيل ومهدي هاشم وموىس حبيب(، نفس املصدر.
النارصية،  ترك  أن  وبعد  كان  سلامن  يوسف  سلامن  أن  ويبدو 
بغداد  شيوعيي  تعريف  يف  كثريا  )نشط  بغداد  إىل  وتوجه 
النارصية  بشيوعيي  روابطهم  وتوثيق  ببعضهم،  املبعرثين 
وبالفعل  املوحدة  منظمتهم  تكوين  عىل  وحثهم  والبرصة، 
ساروا يف هذا االتجاه وكونوا منظمتهم املنشودة لجنة مكافحة 

االستعامر واالستثامر  التي أبدلت اسمها بعد أشهر إىل  الحزب 
بغداد  يف  الشيوعيني  كل  ضمت  والتي  العراقي   الشيوعي 
والبرصة والنارصية والديوانية والعامرة، وهكذا ظهر إىل الوجود 

– الحزب الشيوعي العراقي( ص150
يقول )ومع ذلك تظل هناك تساؤالت  أن عزيز سباهي  ورغم 
الذي سلكه  الطريق املجيد  عديدة تتطلب الحسم قبل متابعة 
مؤسسوه،  هم  ومن  الحزب،  تأسيس  تم  كيف  الحزب:  هذا 

ومتى تم تأسيسه؟( ص150
لكن سباهي يعود ليؤكد ))يف التقرير الذي ألقاه يوسف سلامن 
أي   ،1944 عام  للحزب  األول  الكونفرنس  أمام  فهد”   “ يوسف 
العدد املذكور من “ كفاح  قبل عرش سنوات من تاريخ صدور 
 “ جاء   “ الوطنية  قضيتنا   “ باسم  واملعروف  الثوري”،  السجني 
لقد أدى نضال الطبقة العاملة العراقية لتأليف نقابات لها عام 
1929م ولتأليف حزبها الشيوعي عام 1934م والقيام بإرضابات 
قيمة  التحديد  لهذا  إن  عديدة”.  سياسية  ومظاهرات  جامعية 

كربى فيام نحن بصدده، فقائله،
لعب  الذي  الشخص  بالذات  يوسف  سلامن  يوسف  هو  أوال، 
تأسيس  ويف  العراق،  يف  الشيوعية  دعائم  ارساء  يف  األدوار  أكرب 

الحزب بالذات. 
القول به يأيت يف تقرير مهم ويخضع للتدقيق، ويف  وثانيها: أن 

أول مؤمتر يعقده الحزب من تأسيسه. 
وقائع  من  فقط  سنوات  عرش  بعد  جاء  القول  إن  وثالثها: 
التأسيس وذاكرة القائل ال شك فيها هنا(( نفس املصدر ص151 
وهكذا يحسم الجدل يف التاريخ املحدد للتأسيس وهو الحادي 

والثالثني من شهر آذار من العام 1934م.
كان  التأسيس  أن  تؤكد  واضحة  كثرية  اشارات  هناك  ان  كام 
تقليد  أن  نذكر  أن  أوال  بنا  1934 )حري  العام  آذار من   31 يف 
االحتفال مبيالد الحزب أريس ألول مرة يف سجن بعقوبة املركزي 
الشيوعيني  السجناء  يجتمع هناك معظم  كان  1954، حني  عام 
الذين عاشوا مع يوسف سلامن يوسف فهد يف سجن الكوت.( 

نفس املصدر.
ويف مذكرات أحد املؤسسني وهو حسن عباس الكرباس، والتي 
التأسيس محصورة يف  فرتة  أن  لنا  يتأكد  عزيز سباهي،  يذكرها 
فهمي  )الحزب عىل حد  الكرباس  يقول   .1935  -  1933 الفرتة 
– هو ظاهرة لنشاط وعمل اجتامعي معني وفق فلسفة معينة 
ينبثق  الناس، ال ميكن أن  اللينينية لطبقة من  املاركسية –  هي 
ويظهر  ينمو  هو  وإمنا  آنيا،  ومهيأ  جاهز  كعمل  فجأة  للوجود 
تطول  “زمن”  فرتات  خالل  حية  اجتامعية  كظاهرة  للوجود 
ص152،  فيها.(  يتكون  التي  البيئة  مقتضيات  حسب  تقرص  أو 
ويواصل الكرباس أن فرتة التأسيس مرت )بفرتات ثالث، سميتها 
فاألوىل  الوالدة.  اعالن  ثم  املخاض،  وفرتة  األفكار،  لقاح  فرتة 
التي  وهي   ،1934 عام  استغرقت  والثانية   ،1933 عام  انتهت 
هي  والثالثة  االوىل،  املطبعة  وتهيئة  التأسيس  بنشاط  حفلت 
فرتة عام 1935 حصل فيها اإلعالن املادي لكيان الحزب مبنشوره 
راية  تحت  جهاده  الحزب  واصل  ثم   ،1935  /14/3 يف  االول 

جريدته االوىل “ كفاح الشعب”( نفس املصدر.
بأسامء  قامئة  مذكراته،  يف  يضع  الكرباس،  عباس  أن حسن  كام 
التأسيس وهم عىل  والذين شاركوا يف عملية  االوائل  املؤسسني 

التايل: النحو 
1- يوسف سلامن )فهد فيام بعد(.

2- عاصم فليح
3- قاسم حسن

4- مهدي هاشم
5- نوري روفائيل

6- حسن عباس
7- يوسف اسامعيل

8- عبد الرحمن داود
9- موىس حبيب

النحو  هذا  و)عىل  يذكر  التأكيد،  من  وملزيد  سباهي،  أن  ثم 
تتطابق رواية الكرباس مع ما جاء به يوسف سلامن يوسف فهد 
يف تقريره الذي أرشنا اليه من أن عام 1934 هو عام التأسيس(.
تحية اكبار واجالل للذكرى ال )87( لتأسيس الحزب الشيوعي 
الكادحني  وسائر  العراقية  العاملة  الطبقة  حزب  العراقي، 
وشغيلة الفكر واالدب والثقافة، وقائدها يف مسرية النضال من 

اجل الوطن الحر والشعب السعيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر البحث:
عزيز  /ج1/  العراقي  الشيوعي  الحزب  تاريخ  من  عقود   )1

سباهي
/ ج2/ حنا  الثورية  والحركات  االجتامعية  الطبقات  العراق:   )2

بطاطو
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لمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي العراقي
في 31 آذار 1934  
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مختاراتمختارات

وهاجم روبرت آرون لونغ، بعد ظهر الثالثاء، صالون 
أتالنتا موقعا  50 كلم من  بعد  أكورث عىل  تدليك يف 
يف  النار  فتح  الحق  وقت  ويف  وجريحني.  قتىل  أربعة 
مبقتل  ليتسبب  الجنوب  مدن  تدليك يف كربى  صالوين 

أربعة آخرين.
ثالثة  يف  النار  إطالق  حوادث  إثر  توقيفه  وبعد 
صالونات آسيوية، أّق لونغ بأنه مذنب ووجهت إليه 
دافع  أّي  وجود  نفى  استجوابه،  وخالل  القتل.  تهمة 

عنرصي، مؤكداً أنّه “مهووس جنسياً”.
أما األمريكيون من أصل آسيوي الذين ال يزالون تحت 
الحوادث  هذه  أن  من  واثقون  فهم  الصدمة،  وقع 
مع  حيالهم  ظهرت  التي  العدائية  إطار  يف  تندرج 
بداية جائحة كوفيد19-. ويتهم الناشطون املعارضون 
دونالد  السابق  الرئيس  والدميوقراطيون  للعنرصية 
ترامب بتشجيع هذه الظاهرة من خالل وصفه فريوس 
كورونا بأنه “فريوس صيني” أو أنه “طاعون صيني”.

أصل  من  ثالثينية  أمريكية  وهي  هوا،  شينغ  وقالت 
آسيوي، إنها “غاضبة للغاية” ألن الرشطة مل تقل حتى 
اآلن إن ما حصل يوم الثالثاء كان بدافع “العنرصية”. 
وأضافت يف واشنطن حيث تجمع مئات املتظاهرين، 

األحد “الواقع هو أن ست نساء آسيويات قد ُمنت”.
واملرشح  البلدية  لرئاسة  املرشح  دعا  نيويورك،  يف 
املعسكر  عن  التمهيدية  لالنتخابات  السابق 
مهاجرين  نجل  وهو  يانغ  أندرو  الدميوقراطي 

أيديهم  يرفعوا  أن  إىل  األحد،  املتظاهرين،  تايوانيني، 
منذ  العنرصية  األعامل  بتصاعد  كانوا يشعرون  ما  إذا 
مرفوعة  األيادي  مئات  وشوهدت  كوفيد19-،  بداية 

باإليجاب.
يف  األحد،  ظهر  بعد  االشخاص،  مئات  تظاهر  كام 

مونرتيال بكندا، حسب مصور يف وكالة فرانس برس.
مجموعة  من  تشيو،  ماي  املسرية  منظمة  وقالت 
ضد  نتظاهر  “نحن  كيبيك:  يف  التقدميني  الصينيني 
سنوات من العنرصية املعادية آلسيا التي أثارها رئيس 
العرق األبيض أرص  الواليات املتحدة يؤمن بتفوق  يف 
وشجع  فريوس صيني  أنه  عىل  الفريوس  تصنيف  عىل 
األقليات  انواع  جميع  ضد  والهجامت  الكراهية  عىل 

املضطهدة”.
بارتفاع  الجمعة،  بايدن،  جو  األمرييك،  الرئيس  ونّدد 
الواليات  يف  اآلسيوية  الجالية  ضد  العنف  نسبة 

املتحدة.
ودعا بايدن املواطنني إىل التحرك ملنع العنف املرتبط 
إميوري  جامعة  يف  ألقاها  كلمة  يف  قائالً  بالعرق، 
أن نكون  تواطؤ. ال ميكننا  إّن “الصمت  أتالنتا  مبدينة 
متواطئني. علينا أن نتحدث عالنية، علينا أن نتحرك”، 
ظهور  “عودة  سامه  ما  محاربة  عىل  األمريكّيني  حاضاً 

كراهية األجانب”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“فرانس برس” – 22 آذار 2021

تظاهرات في الواليات المتحدة وكندا تنديدا بالعنصرية 
الجالية اآلسيوية تجاه 

تظاهر آالف األمريكيني يف نهاية األسبوع يف أتالنتا ونيويورك وواشنطن ضد 
العنرصية تجاه الجالية اآلسيوية، بعد عمليات إطالق نار يف ثالثة صالونات 

للتدليك يف أتالنتا.

ضد  العنف  بشأن  أوروبية  اتفاقية  من  تركيا  انسحبت 
املرأة، وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة حامية نسيجها 
االجتامعي، يف حني لقيت هذه الخطوة انتقادات داخلية 

وأوروبية.
مبكر  وقت  يف  الرسمية،  الجريدة  يف  نرش  مرسوم  ويف 
أردوغان  الرتيك رجب طيب  الرئيس  أعلن  السبت،  أمس 
انسحاب بالده من »اتفاقية إسطنبول« التي كانت تركيا 
وقعت عليها يف أيار 2011، ثم أقرّها مجلس الوزراء يف 

شباط 2012.
ملزمة  معايري  تضع  التي  األوىل  هي  االتفاقية  وهذه 
أساس  القائم عىل  العنف  بلدا ملنع  نحو 30  قانونا يف 

الجنس.
من  االنسحاب  الرتكية سبب  الرسمية  الجريدة  تذكر  ومل 
األتراك  املسؤولني  من  عددا  أن  غري  إسطنبول  اتفاقية 
متاسك  عىل  االتفاقية  تشكله  الذي  التهديد  إىل  أشاروا 

األرسة والتقاليد املحافظة يف املجتمع الرتيك.
وكان الرئيس الرتيك تحدث العام املايض للمرة األوىل عن 
االنسحاب من االتفاقية التي طالبت أوساط محافظة يف 
العائلية  بالقيم  أرضت  أنها  معتربة  منها،  بالخروج  تركيا 

التقليدية.

أردوغان  ندد  الجاري،  الشهر  من  سابق  وقت  ويف 
عىل  ستعمل  الحكومة  أن  وأكد  املرأة،  ضد  بالعنف 

استئصاله.
وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس الرتيك، يف تغريدة عىل 
يف  التقليدي  االجتامعي  النسيج  عىل  الحفاظ  إن  تويرت، 
تركيا سيحمي كرامة املرأة الرتكية، مضيفا أنه لهذا الغرض 
يف  عالج  عن  البحث  إىل  حاجة  هناك  ليست  السامي، 

الخارج أو تقليد اآلخرين.
بأن  صويلو  سليامن  الداخلية  وزير  تعهد  جهته،  من 
والعنف ضد  املنزيل  العنف  مكافحة  ستواصل  السلطات 

النساء.
األرسة  وشؤون  االجتامعية  والخدمات  العمل  وزيرة  أما 
الدستور يضمن  إن  الرتكية، زهراء زمرد سلجوق، فقالت 

حقوق املرأة وكذلك األنظمة الحالية.
انتقادات داخلية وخارجية

ويف مقابل دفاع املسؤولني األتراك عن قرار االنسحاب من 
اتفاقية إسطنبول، انتقدت أحزاب املعارضة الرتكية هذه 

الخطوة.
حزب  يف  والقيادي  إسطنبول  بلدية  رئيس  وصف  فقد 
من  االنسحاب  أوغلو،  إمام  أكرم  الجمهوري،  الشعب 

عىل  النساء  نضال  يتجاهل  أنه  معتربا  باملؤمل،  االتفاقية 
مدى سنوات.

بدورها رأت غوكجه غوكجن، نائبة رئيس حزب الشعب 
الخروج  أن  اإلنسان،  حقوق  بشؤون  املكلفة  الجمهوري 

من االتفاقية يعني »السامح بقتل النساء«.
وقد تظاهر املئات يف إسطنبول ومدن تركية أخرى للتنديد 

بقرار االنسحاب من اتفاقية منع العنف ضد املرأة.
وعىل صعيد ردود األفعال الخارجية، وصف مجلس أوروبا 
مدمر«،  »نبأ  بأنه  إسطنبول  اتفاقية  من  تركيا  انسحاب 

و«يهدد حامية املرأة« يف تركيا.
تركيا من  انسحاب  إن  األملانية  الخارجية  قالت  ويف حني 
اتفاقية إسطنبول يبعث بإشارة خاطئة إىل أوروبا واملرأة 
الرتكية، رأت الخارجية الفرنسية أن اإلجراء الذي أقدمت 
الرتكية يشكل تراجعا جديدا يف ما يخص  الحكومة  عليه 

احرتام حقوق اإلنسان.
من  ااملائة  يف   38 فإن  العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقا 
النساء يف تركيا يتعرضن للعنف من رشكاء حياتهن مقارنة 

بنحو 25 يف املائة يف أوروبا.
ــــــــــــــــــــــ

وكاالت – 21 آذار 2021

تركيا تنسحب من اتفاقية أوروبية
لمنع العنف ضد المرأة

الحزب الشيوعي المصري 
ينعى الكاتبة المناضلة

نوال السعداوي
نعي الحزب الشيوعي املرصي ببالغ الحزن واألىس 
واملناضلة  والروائية  والكاتبة  الطبيبة  رحيل 
التي رحلت عن  املرصية »د. نوال السعداوي«، 
عاملنا اليوم بعد رصاع طويل مع املرض، عن عمر 

يناهز التسعني عاماً،
جاء ذلك يف بيان الحزب يف هذه املناسبة املؤملة، 
وقال: انها رحلت بعد أن كرست حياتها وأعاملها 
ونشاطها السيايس واالجتامعي للدفاع عن حقوق 
اإلنسان بشكل عام وحقوق املرأة بشكل خاص، 
وفق رؤية مرصية وعلمية خالصة تربط بني تلك 
الحقوق وبني تحرر الوطن والخالص من التبعية 

واالستبداد السيايس والفكر الظالمي اإلرهايب«
السعداوى ىف 27  نوال  البيان: »ولدت  وجاء يف 
الطب  كلية  يف  وتخرجت   ،1931 عام  أكتوبر 
وعملت   1955 عام  ديسمرب  يف  القاهرة  جامعة 
كطبيبة امتياز بالقرص العيني، ثم انتقلت للعمل 
مبحافظة  بكفر طحلة  ميالدها  مكان  كطبيبة يف 
والتمييز  الصعوبات  الحظت  حيث  القليوبية، 
ملحاولتها  وكنتيجة  الريفية.  املرأة  تواجهه  الذي 
للعنف  التعرض  من  مرضاها  إحدى  عن  للدفاع 
األرسي، تم نقلها مرة أخرى إىل القاهرة. لتصبح 
الصحة  عن  املسئول  املدير  املطاف  نهاية  يف 

العامة يف وزارة الصحة«.
تعرضت بسبب آرائها ومواقفها لالضطهاد من قبل الحكومات املتعاقبة

املرصية  الجنسية  إسقاط  الدولة،  مبجلس  اإلداري  القضاء  محكمة  رفضت   2008 مايو   12 ويف 
عن نوال السعداوي، يف دعوي رفعها ضدها أحد املحامني بسبب آرائها. كام تم رفع العديد من 
القضايا ضدها من قبل جامعات اإلسالم السيايس مثل قضية الحسبة للتفريق بينها وبني زوجها 
الكاتب والروايئ واملناضل الشيوعي د. رشيف حتاتة، وتم توجيه تهمة »ازدراء األديان« لها، كام 

وضع اسمها عىل »قامئة االغتياالت«
البيان بان الراحلة »مل تكتف يف الدفاع عن آرائها بالكتابة، بل مارست ذلك عملياً، فقد  وذكر 
أسست جمعية تضامن املرأة العربية عام 1982، كام ساعدت يف تأسيس املؤسسة العربية لحقوق 
اإلنسان. وشغلت العديد من املناصب مثل منصب املدير العام إلدارة التثقيف الصحي بوزارة 
الصحة، األمني العام لنقابة األطباء بالقاهرة. كام نالت عضوية املجلس األعىل للفنون والعلوم 
االجتامعية بالقاهرة. وأسست جمعية الرتبية الصحية وجمعية للكاتبات املرصيات. وعملت فرتة 

كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحررة يف مجلة الجمعية الطبية.
حصلت نوال السعداوي عىل ثالث درجات فخرية من ثالث قارات. ففي عام 2004 حصلت عىل 
جائزة الشامل والجنوب من مجلس أوروبا. ويف عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، 

ويف عام 2012 فازت بجائزة شون ماكربايد للسالم من املكتب الدويل للسالم يف سويرسا«.
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الخيال الصوري
في الشعر الشعبي

علوان السلمان

)للشاعر عريان السيد خلف:
 تبعد معتمد..

وتوز عليه الشيب(
للذاكرة  مضافا  ومعرفيا  ثقافيا  معلام  يعد  الشعبي  فالشعر 
االنسانية..ووسيلة لغوية عميقة التأثري يف مستهلكها )متلقيها(..
الصورية  برتاكيبها  والوجودية  العملية  وحياته  متامسة  كونها 
عىل  قدرتها  عن  اللفظي..فضال  والتعقيد  الضبابية  عن  البعيدة 
التعبري عن مكنونات الذات والذات الجمعي اآلخر بشكل مكثف..
موجز العبارة..يسهل حفظه وخزنه يف الذاكر من جهة واالرتقاء 
بداللة النص الشعري اىل املستوى الذي يحقق انزياحا يف تكثيف 
من  وفكريا  نفسيا  وتفاعلها  الزمكانية  وتجاوز  الشعرية  الصورة 

جهة اخرى..كام يف نص الشاعر االستثناء عريان السيد خلف.. 
انزف صرب يا وطن .. بيه الك مية جرح

كلام يهيد األمل بجروحي اذر امللح
افديك ياوطني لو مية مرة انذبح

وارشب نخب هيبتك من املسا للصبح
مثلك محب ما ايل ومثلك جرح مايصح

يا رمح بضاميري ال خطى وال صابني
كلبي عىل وطني 

فالشاعر يطوع اللفظة املوحية وينسجها يف صوره الشعرية التي 
هي بناء تخيييل يف نسيج النص..وشكل من اشكال التعبري والداللة 
السايكولوجية..الكاشفة عن دواخل املنتج )الشاعر( بلغة ايحائية 
الشعريني.. فيقدم صورة متحركة  والقول  الفعل  لتحقيق  تفيض 
نابضة بالحياة واالنفعال والتفاعل التصاعدي من خالل توظيفه 
تقنيات فنية يف مقدمتها الرمز املزدحم وجوده يف ذاكرة الشاعر 

بداللته املوروثة املرتكزة يف الوجدان. وللشاعرة احالم الزيدي.. 
ليش بكت الحلم مني

ياحبيبي
يادفو البهدومي

الدنية ظلمة بالية  وجهك
يا ضواي

وتدري احبك يا كمر من يومي
ملكة  اىل  تنتمي  التي  املركبة  الشعرية  صورها  تنسج  فالشاعرة 
الخيال بتطويع مفرداتها املستلة من املحيك اليومي..كونها املعيار 
الذي يكشف عن اصالة التجربة الشعرية عند الشاعرة لتحقيق 
الجانب السايكولوجي املقرتن عضويا بالجانب النفيس .. وللشاعر 

عيل املقداد..
تانيتكم

جلمة عشك
بشفايف اخرس مختنك

ما ترضه تطلع وينكم
فالشاعر يحاول تفعيل الصورة الشعرية واالشتغال عىل االنزياحات 
يف  تنحرص  النص  قوة  ان  يعي  واملفاغرقة..النه  واملجاز  اللغوية 
هي  التي  الصور  طريق  عن  باالفكار  املوحية..املكتنزة  االلفاظ 
تشكيل فني متساوق يف وظائفه التفسية والداللية..فضال عن انها 
تعد اساس الخلق الشعري..النها كون جاميل يتشكل من التقاطات 
 .. الجزئية للمدركات الحسية وتشخيص املعاين  املنتج )الشاعر( 
وبهذا يكشف الشاعر الشعبي عن قدرة ابداعية مستقزة وحضور 

الفت بتميزه جامليا وبنائيا مؤثرا يف متلقيه مجتمعيا...

»آذاريات« رحيم الغالبيفضاء شعبي
قصائد في ميالد الشيوعي العراقي

 يف البيتني األولني يجتمع الغم إىل الغم، غم الشاعر 
وغم الحزب، لكن الشاعر رسعان ما يرفض التشاؤم 
حني اقبل بهمة عىل القول بأن الحزب هو “الذوق” 
أن  الشاعر  أراد  فهل  “الروح”.  “الرأي” وهو  وهو 
يعرب عن عالقة الشعر بااليدولوجيا أم أراد التهليل 
شعبيا لعالقته مع حزب جامهريي يتجه عمره نحو 
اكتامل القرن من عمره ، أم انه أراد أن يكشف لنا 
أن شعر العامية العراقية ميثل من خالل إنشاده لهذا 
العراقية،  الثقافية  الروافد  من  مهام  رافدا  الحزب 
واصل  الذي  العراقي،  الشعب  ضمري  عن  املعربة 
الغاشمة،  الحكومات  زمان طويل ضد  منذ  كفاحه 
الواحد خالل 35 عاما  وضد ظالمية سلطة الحزب 
؟، ال شك أن جدلية التفاؤل يف قصائد اذاريات تكرب 
تدريجيا بإحساس فطري متنام حني يؤكد الصفات 

الفردوسية مثل:
)) من الصبح

كون اكعد انه من الصبح
ماشوف سجينه وجرح

عامل اشوفن والفلح
طالب دفرتها..

محبة

ومزهرية
وغصن زيتون

وحاممات
ورشايط حمر تتباهه بيها اطفالنا بني املعلامت

و للمدرسة ملن يروحون
وعرصية ...

يضحكون ويفرحون
مثل نصب الحرية

من يرجعون..((
هذه مفردات ذات تعبري قادرة عىل تطهري مستقبل 
أكرث  سيكونون  الذين   ، أناسه  ومستقبل  العراق 
بغداد  الحرية يف  عامل نصب  وانسجاما مع  سعادة 
. يف الحقيقة إن وجدان الشاعر رحيم الغالبي هو 
النواب  مظفر  مثل  آخرين  شعراء  وجدان  نفسه 
وعريان السيد خلف ورياض النعامين وسامي عبد 
لنا  جسدوا  الذين  الشعراء،  من  وغريهم  املنعم 
ثم  الحب  ولوعة  الحزن  العامية من خالل  اللهجة 
الشعب  الذي هو  “اآلخر”  التواصل مع  من خالل 
الحزب  هو  الغالبي  اذاريات  قصائد  ويف  الناس  أو 
الشيوعي العراقي حني استولد قصيدته من تجربة 
مسكونة  وهي  العراق  محافظات  أفقر  يف  داخلية 

ميوت  حيث  واملستقبل  والنضال  األمل  بجدلية 
الشيوعي  الحزب  أن  غري  يستشهد  أو  اإلنسان 
العراقي يفوق الوالدة والنمو لينتقل اىل املستقبل 

مجسدا رسا كبريا بان الحزب ال ميوت إذ يقول :
هي الشمس وحده

واليل خلق هاالرض ..
تبقى الشمس شمسه

ونته شمسنه..الحزب..تاريخ أمة وشعب
مارصت خبزة ابحلك ،
واليل ميضغك حقد ....

صّدكني كل الصدك
هم ينكرس رضسه

بس عدنه احنه السمع
وافواهم خرسه….((.

تتقافز منها  الغالبي  أمام صومعة رحيم  هل نحن 
مفردات  مختلف  “الشطرة”  مدينته  مياه  ومن 
الحزب  بها  يعرّف  يك  والخلود  والوجود  الكينونة 

أنها  أم  شعرية  مبالغات  هذه  هل  الشيوعي..؟ 
أحبه  الذي  الحزب  مع  التواصل  أشكال  من  شكل 
أم أنها وعي الزمن القادم ..؟ رمبا ال يوجد جواب 
لكن  النوع  هذا  من  أسئلة  عىل  القصيدة  ضمن 
اليشء االبلغ يف قصائد اذاريات يكاد يلوح تعبرييا 
عن تجارب يف الحب بني فرد ومجموعة، بني شاعر 
بالذات  السبب  لهذا  ومكمله.  الفرد  بني  وحزب، 
يعتقد الشاعر أن حزبه لن يكون يف املستقبل عىل 
الناس  لنشاط  ساحرا  سيكون  بل  الحياة  هامش 
وملهام ألفكارهم وانه سيفلح يف نهاية املطاف أن 
يكون الحزب والشعب أكرث سطوعا يف بناء إنسان 

املستقبل وعالقته حني يقول قوال شعريا مكثفا :
)) فاض النبع نهران...

نهران
فاض النبع

نهران...
روحك رمز للشعب

والصىل ..راد آذان
أذنت محد سمع

منها..... وبدى الخرسان
يا روحي ملي الشمل.... (( .

اليشء الفني الذي وجدُت كينونته يف قصائد رحيم 
لهجة، هي  استخدم  انه  “االذاريات” هي  الغالبي 
لهجة الشعب، وانتقى مفرداتها ذات قرب ألدوات 
فهم النخب املتعلمة، مبعنى انه حاول ابتكار صيغة 
النخب  بني  الواحدة  القصيدة  يف  الشعري  التوافق 
املتعلمني، يف  املتعلمني وغري  بني  الفالحني،  والناس 
محاولة منه ألن يرشح حبه للجميع ، معربا عن هذا 
الشيوعي  الحزب  وهو  املحبوب  يكون  بان  الحب 
العراقي اختيارا شائعا لكل عاشق يف بالد الشمس 
يف  املتجسدة  بالصور  الكرميني.  والنهرين  الساطعة 
االذاريات وباملفردات املتكدسة يف أبياتها، استطاع 
الذات  بني  العالقة  يستغور  أن  الغالبي  رحيم 
افرتاق  نقاط  بني  والحزب،  الفرد  بني  واملجموع، 

الحارض ونقاط التقاء املستقبل. 

ناصر الحداد

قرأُت قصائد بالعامية للشاعر رحيم الغالبي بعنوان: )قصائد آذاريات 
مليالد الحزب الشيوعي العراقي(. بداية أقول: إن القصائد حملت مشاعر 

رحيم الغالبي “خارج” ذاته لكنها ليست منفصلة عن “داخل” كيان الحزب 
الشيوعي العراقي، يف سياق القصائد االذارية تلك، وجدُت حنينا وبحثا 

متواصال بني الشاعر والحزب، بنوع هادئ من حامسة بدت يل شعريا كحركة 
تهم بالنهوض حني يقول: ))مملوح بس وسفه االيدين كصرية متلوح بس 

فكري طويل ايتابعك شرتوح....!! .. انت الذوق.. انت الراي.. انت الروح((..

تنويه
تستقبل صفحة )ادب شعبي( قصئدكم ومشاركاتكم عىل الربيد 
االلكرتوين tareeqalshaab@gmail.comوتعتذر الصفحة عن 
مستقبال.  اصحابها  مع  تتعامل  وال  سابقاً   املنشورة  املواد  نرش 

وان املواد والقصائد املرسلة سُتعرض عىل مختصني قبل النرش.

گمرتي

محمد جواد الكعبي

يا فرحتي ويا سعدي

بنص لييل

رصيت

گمريت

دلة شتفيد

بال حطب

من نار گلبي

جمريت

صدگ سكرت

بال خمر

برضاب شفتك

خمريت

ما بدل وال والخلق

كل البنات

بسمريت

الليل لون

گصيبتي

ولون الكرز

يا حمريت

شفاف ترف

بعرشتك

طبع الفراش

بشمريت

صدگني من ذاك

الوكت

عطرك يفوح

سرتيت

ال زاد أكل

ال رشب

راح وتركني

بحرييت

طبع برحي
محمد النعماني 

صلب ناعور صندل 
من ياليك الريح ما يفحط

زمل والحك جتيل بذمته امكمط
اذا يغفه وينام الليل

ما يغفاش ذيب أمعط
طبعنه احنه مراد الله

وطبع يونس يطلعونه ابحلك حوته
اذا ينحط

طبعنه احنه طبع برحي
وابد هيهات جذع النخل ما ينمط

يعربيد الحامد اهنا ياملركط
تره سنونك كلت نابك

بعد شيفيد ملض لسانك اليلعط
تكرت ذوله احنه جبال

يتباهه الصكر فوكاهه لو جل حط
زمل فهد وسالم وكامل وسعدون

واحدهم شهم حّر عالفخر ينحط

من ذاكرة اإلبداع
مقطع من قصيدة حلب ابن غريبه

طارق ياسين

... حلب يا بن غريبه.. يا غريب الگلب..
يا مصلوب فوگ اثبات كل رّده.

حلب.. ييل سوادك سفن زنجيه..
رگص بيها الخليج وما نگص مّده.

وأخذ من كل جرف مركب...
تجاره وگاع املحمره.

وحنني امك.. لچه بدمك.. خبز فقره،
ولنب فقره.

أبيض مثل كل ثوره
واسود مثل كل رّده

يا حلامن بالحلم الچبري ودولة الفقره
،...

)مامش دوله للفقره(...

الى الشاعر علي الشباني
عبد حلو حيدر الفريجي

علينه يشع ضوه وجهك وكمراك
زماين خاوه اخذ مني وكمراك

يدنيه شكد نكض حييل وكم راك
سقيم اصبحت ويداوون بيه

انشدك هم شفت بيضة بال مح
يرف كلبي عله حلوه املال مح

انه املاصحت من عدكم مالمه اح
انه الساكت وخل اللوم بيه

شكد عندج يحره احباب ونصار
ومنهج كل نضالج ذاك ونصار

انه بكلبي عله الشبان ون صار
انازع واملكابر طبع بيه

مسافة نهر

سامي عبد المنعم 
 

طولك مسافة نهر ..
وطويل إشگرص دربه 

يلرصت بّيه درب 
ضيعني إبدربه

غايل إنته سوگك ذهب ..
وسوگي خشالة صفر 

ما واحد إيرغبة 
ياكل إبروحي الحزن

وعشگي عشگ آخرس
محبوس حدر الظلع ..

من ريتي يتنفس 
من دونك آنه أختنگ

وتبني الغربة 

مثل النهر للسمچ..
واملاي للصبة 

أنحدر وي كل نهر 
مايب سوالف دغش 
وال يشت عن دربه 
يل رصت بّية ذنب..

ترتاح إلك روحي 
إعزفيل نغمة بچي ...
خل تخدر إجروحي 
دليني وين النبع ..؟

حته أغسل ذنويب 
يل إنته بيه رصت ..

سولتي ومطلويب
 أرگص رگص منذبح 

 وإنته رگص چويب
 ورجتك إبقصتي ..

 ودليتك إدرويب 
 بسكوت أون وأحرتگ

 ناري حدر ثويب

 أميش إمكابر گمت
 من يوم بّيه إگطعت

 ال گلت عرشة عمر
 وال باملضا إتذكرت

 محرتگ مو بس حرگ
 عطاب لجلك رصت 

 وإتحملت كل أمل
 وبدروبك إتحريت

 ال إنته تشفي الجرح ...
 وال آنه منك تبت



داود امين

متر هذه االيام الذكرى املئوية النطالق 
املرسح يف مدينة النارصية، ففي 

عام ١9٢١ قدمت املدرسة املركزية 
يف النارصية عرضني مرسحيني هام 

)مجنون ليىل( و)وفود النعامن إىل 
كرسى(.

يف  يكتشف  مدينة  اول  هي  النارصية  ان  واملعروف 
السومريون  استخدمه  الذي  خمبابا(  )قناع  آثارها 
األوائل يف طقوس متثيلية تعرب عن معتقداتهم الدينية 
التي تجسد اسطورة الخلق ورثاء أور، كام إن التشابيه 
العارش  يف  الحسني  استشهاد  واقعة  وتجسيد  الحسينية 
أبناء  يقيمها  متثيلية  مشاهد  أيضاً  هي  محرم  من 
النشاط  استمر  وقد  السنني.  عرشات  منذ  النارصية 
لها  التابعة  واألقضية  النارصية  ملدارس  املرسحي 
والرفاعي  الشيوخ  وسوق  الشطرة  أقضية  وخصوصاً 
ولكنه  والخمسينات،  واألربعينات  الثالثينات  طوال 
كان نشاطاً ال يعتمد عىل االحرتاف والدراسة األكادميية 
الشخصية  والثقافة  املوهبة  عىل  يعتمد  بل  للمرسح 
املدارس  إدارات  ورغبة  واندفاع  وحامس  للمعلم، 
الغفار خرض  )عبد  الفنان  ويعترب  التدريسية،  وهيئاتها 
النارصية  يف  مرسحية  فرقة  أول  مؤسس  هو  العاين( 
عبد  أعضائها  ومن  املرسحية(  السعدون  )فرقة  وهي 
الحسايئ  وكريم  الركايب  الوهاب  َوَعَبد  حسن  املجيد 
وحمودي مجيد َوَعَبد الله سعد، وقدمت هذه الفرقة 
مرسحيتني هام)االستعباد( و)الصحراء( ليوسف وهبي. 

ومن املهم اإلشارة إىل أن الفنان املرصي يوسف وهبي 
واكيم  بشارة  ومعه   ١935 عام  النارصية  زار  قد  كان 
)الرداء  املدينة مرسحية  يف  وقدموا  املمثلني  من  وعدد 
االبيض( وهي من تأليف يوسف وهبي ومتثيل جورج 
رشدي.  وفاطمة  الشبيل  وحقي  وهبي  ويوسف  ابيض 
الفنان  والشطرة  النارصية  زار  ايضاً  الثالثينات  ويِف 
وخرض  كاترين  املمثلة  ترافقه  العزاوي(  الله  )عبد 
ومع  املدينتني.  يف  املرسحية  أعاملهم  وقدموا  العاين 

فرصة  توفرت  بغداد  يف  الجميلة  الفنون  معهد  إفتاح 
فيه،  املرسح  لقسم  النارصية  طلبة  من  عدد  النتساب 
وعزيز  العزاوي  ومحسن  العاين  وجدي  بينهم  ومن 
العديد  عبد الصاحب وغريهم، وبعد تخرجهم أخرجوا 
التابعة  االخرى  واألقضية  النارصية  يف  املرسحيات  من 
 ١94٠ عام  املولود  العاين  وجدي  فالفنان  للمحافظة. 
للفرق األهلية،  النشاط املدريس ومخرجاً  بدأ ممثالً يف 
ومثل يف مرسحية )زنزانة رقم ١7( عام ١95، كام كتب 

والتلفزيون،  لإلذاعة  املرسحية  األعامل  مئات  ومثل 
للتمثيل  القومية  الفرقة  يف  أوال  ومخرجاً  ممثال  وكان 
ومثل   ،٢٠١٢ عام  مرسحيات  ثالث  يضم  كتاباً  وأصدر 
املخرج  اختاره  كام   ،١9٨4 عام  يتزوج(  )فائق  فلم  يف 
رومانية  شخصية  ليمثل  سيف(  ابو  )صالح  املرصي 
والقمر(  )الناي  أعامله  اشهر  ومن  )الريموك(،  فلم  يف 
و)الحقد(  و)الجمجمة(  املاء(  وجه  عىل  و)رغيف 
و)الينبوع(  استامرة(  بال  والطبل( و)مواطن  و)السيف 

العزاوي  الفنان محسن  اما   .٢٠١3 عام  وتويف  وغريها، 
املولود عام ١939 واملتخرج من معهد الفنون الجميلة 
الدرامية  الفنون  أكادميية  خريج  ايضاً  فهو   ١96٠ عام 
يف  التمثيل  وبدأ   ،١967 عام  الجيك  عاصمة  براغ  يف 
و)البخيل(  التاج(  سبيل  )يف  مرسحيات  يف  النارصية 
و)املالح البائس( و)التأريخ يتكلم( وغريها، كام أخرج 
الدوه(  و)فلوس  الحرية(  )مثن  النارصية مرسحيات  يف 
 )١3 رقم  و)زنزانة  املشرتكة(  و)الغرفة  شغل(  و)ماكو 
للتمثيل  القومية  الفرقة  مدير  وكان  فقط(،  و)تجربة 
بني أعوام ١975و١9٨٢ ومدير الفرقة القومية للفنون 

الشعبية بني أعوام ١9٨7 و١99١.
 ١93٨ عام  املولود  الصاحب،  عبد  عزيز  الفنان  أما 
واملتويف عام ٢٠٠7، فبعد تخرجه من قسم املرسح يف 
فأخرج  الشطرة،  يف  تعيينه  تم  الجميلة  الفنون  معهد 
فيها مرسحيات )فلوس الدوه( و)ست دراهم( وغريها، 
ويِف النارصية أخرج عزيز العديد من املرسحيات بينها 
)اكازو( و)الغريب( و)اسياد الدم( وغريها. وبعد هذا 
الفنون  معهد  يف  املرسح  خريجي  من  األول  الجيل 
املخرجني  من  اخرى  جديدة  اجيال  ظهرت  الجميلة، 
وأخرجوا  ايضاً،  األكادميية  ومن  املعهد  من  املرسحيني 
لها،  التابعة  واألقضية  النارصية  يف  املرسحيات  عرشات 
ومنهم مهدي الساموي وحميد الجاميل وصالح البدري 
َداُوَد  وحكمت  فارس  وكاظم  جواد  كاظم  وحسيب 
ناجي  وحازم  العبودي  وكاظم  السنيد  املطلب  َوَعَبد 
الله  عبد  وراجي  عالوي  وعباس  الجبوري  وبهجت 
وفخري عرب وسلمى َداُوَد واميان خرض وعدنان شالش 
الرحمن وسعد شهاب وزيك  وفوزية حسن وسناء عبد 
عطا وأحمد موىس وسمري هامش ويارس الرباك وغريهم 
فهناك  املخرجني  هؤالء  مرسحيات  ميثل  كان  من  اما   .
عرشات املمثلني واملمثالت الذين ال يتسع املجال لذكر 
يف  أبدعوا  وقد  الزمن،  من  كامل  قرن  طوال  اسامئهم 
عىل  الجوائز  منهم  العديد  وحصد  أدوارهم،  أداء 

مستوى املنطقة الجنوبية والعراق.

مائة عام على انطالق المسرح في الناصرية

حاوره: عبد جعفر

بعيد  اآلن  ولكنه  مبدع،  فنان مرسحي  رفيق،  عيل 
التوثيق  يف  ولكنه وجد ضالته  املرسح،  أضواء  عن 
املقهى  عرب  الثقايف  والنشاط  السيناميئ،  والعمل 

الثقايف يف لندن مع عدد من الناشطني.
وحني التقيناه كنا نريد ان نستجيل تجاربه املرسحية 

كممثل ومخرج داخل العراق وخارجه، فقال لنا:
خيبات  مع  تعايشت  ريح..  قبض  مجرد  تجربتي 
جييل املتتالية حيث تقاذفتها تقلبات حياة وطني 
كمي  تراكم  اإلبداعية  فالعملية  الدراماتيكية.. 
تؤدي  تجارب  نوعي..  تغيري  إىل  بالرضورة  يؤدي 
نتائج. يف حالة جييل مل تكن إال رشارات حاملا  إىل 
تندلع ورسعان ما تخبو بفعل عوامل قرسية يفرضها 
واقع قهري.. وأنت تريدين أتحدث عن تجربتي فال 

يسعني أال أن أنظر إىل )ماضيي بغضب(.
- بعيدا عن )عناقيد غضبك( فام الذي تتذكره عن 

هذا املايض؟
يل  عمل  أول  أخرجت   1965 عام  يف  أين  أستذكر 
مرسحية )القاعدة واالستثناء( لربيخت وكانت أول 
تجربة للمرسح امللحمي يف العراق، بعد أن أصدرت 
بيانا باسم جامعة )املجددون يف املرسح العراقي( 
عمل  أول  )قدم  الذي  الرساج  سامي  زماليئ  مبعية 
)قدم  الذي  شعبان  وتحسني  بانتوميم(   – صامت 
أول عمل ال معقول( وعوين كرومي الذي )قدم أول 

عمل مرسح دائري(.
ثم عملت يف املرسح املدريس عرشة أعوام، أخرجت 
لغوغول  العام  املفتش  منها:  عديدة  مرسحيات 
وطبيب رغم أنفه ملوليري، والرس ملحي الدين زنكنه 

وأغنية عىل املمر لعيل سامل باكثري وغريها.
 وخالل هذه الفرتة نفسها عملت يف الفرق املرسحية 
ومرسح  الشعبي  واملرسح  متوز،   14 مرسح  منها: 
وتلفزيونيات  مرسحيات  يف  مثلت  كام  اليوم، 

وإذاعيات عديدة. 
-وماذا أيضا؟

/اوكرايينا  السوفييتي  االتحاد  يف  السينام  درست 
)الليلة  الروايئ  منها  أفالم  عدة  هناك  وأخرجت 
العام(  املدير  )كريس  والروايئ  األلف(  بعد  الثانية 
للحزب  الكفاحي  السفر  )صمود-  والوثائقي 
التحقت  التخرج  وبعد  العراقي(  الشيوعي 
أخرجت  وفيها  كردستان  يف  املسلح  الكفاح  بحركة 
)روح  و  لناظم حكمت،  املوقد(  )عند  مرسحيات: 
البيضاء(  و)الليايل  لوناتشارسيك  للرويس  اليانورا( 
السيف؟(  عن رواية ديستويفسيك، و)كيف تركت 
وثائقية  أفالم  عملت  املنفى  ويف  علوان..  ملمدوح 
عديدة منها )سنوات الجمر والرماد( و )نصريات(. 

-هنالك أزمة مرسح عراقي، تجلت يف قلة املسارح 
االعامل  عن  يقال  نفسه  واليشء  العروض،  وقلة 
األسباب؟  هي  فام  الخارج،  يف  العراقية  املرسحية 

وكيف يخرج مرسحنا من عنق الزجاجة هذه؟
فقد  اليوم  وليدة  ليست  العراقي  املرسح  -أزمة 
فاعل،  وبفعل  الثامنينات،  منذ  مستواه  تدىن 
البدوي- الفايش آنذاك املرسح  النظام  حيث أشاع 
الهابط، فيام عدا محاوالت جادة، مل تقو  التجاري 
أمام اإلنحدار العاصف، واملدعوم، ألن الفاعل أراد 
يف  بوظيفته  بها  عالقة  ال  لغايات  املرسح  توظيف 
التغيري يف 2003 فقد شمل  بعد  أما  اإلنسان،  بناء 
أدوات  لكل  املربمج  والتخريب  التدمري  املرسح 
الثقافة، حيث عمل املتنفذون من سياسيي الصدفة 
يف  عموما  الفن  وحاربوا  الجهل،  آفة  غرس  عىل 
كان  فهو  الوطن  خارج  يف  املرسح  أما  الوطن. 
إىل  افتقرت  موسمية،  فردية،  منفيني  أعامل  مثرة 
من  الخروج  أما  االستمرارية..  عنها  غابت  الدعم، 
الزجاجة فبتقديري يكمن بالسعي إىل إعادة  عنق 
التأسيس واستلهام مسرية الحركة املرسحية العراقية 
األصيلة يف هذا املسعى، بالعودة إىل ينابيع املرسح 
املرسح  باستنهاض  والعراقي،  والعريب  العاملي 
الذائقة  وتربية  املرسحية  الثقافة  بإشاعة  املدريس، 

الفنية.
الرسالة  اليوم  املرسح  لدى  ان  معي  تعتقد  -هل 

نفسها يف تحريض الجمهور ومخاطبة العقل النقدي 
لديه؟ 

التأثري  عميقة  فعالية  املرسح  بان  معك  أعتقد   -
يف  وأنها  العقل،  مخاطبة  يف  أبدا  قدرتها  تفقد  مل 
ألنها  الشأن،  كبرية  توعية  أداة  تبقى  ديناميكيتها 
روح  عىل  وتحرضه  املتلقي  يف  الوعي  تخاطب 
األساسية من  املرسح  كانت وظيفة  والتي  التطهري 
قبل   550 يف  ثيسبس  قدمه  مرسحي  عرض  أول 

امليالد. 
من  كبرية  كوكبة  العراقي،  مرسحنا  عامل  غادر   -
لتعويض  إمكانية  هنالك  فهل  الرواد،  املرسحيني 

هذا الجيل؟
- لكل مبدع خصائصه التي ال ميكن ان تتكرر عند 
تنتج  بد وأن  البرشي ال  التطور  غريه، لكن طبيعة 
سبقوهم،  ممن  تطورا  أكرث  كفاءات  ذوي  مبدعني 
ظروف  إزاءها  تقف  ال  إنسانية  خاصية  وهذه 
معينة، مهام كانت قاسية فهي ال تحد من اإلبداع 

اإلنساين.
دراسة  التعليم عىل  تأثري هبوط مستوى  ما هو   -
الفنون بشكل عام وخصوصا املرسح وتأهيل كادره؟

تنذر  خط،  نواقيس  تقرع  تقارير  هنالك  -نعم، 
والتعليمية  الرتبوية  العملية  تدهور  بخطورة 
الدراسة  حقول  منها  تستنث  ومل  لألسف،  بالدنا  يف 

بينها،  ومن  الفنية،  األكادميية 
وليس  الحال،  بطبيعة  املرسح 

لنا أن نبحث عميقا يف هذه 
ان  نرى  أن  سوى  الظاهرة 
للبنني  فنية  معاهد  هناك 
عامليا  والفن،  للبنات  وأخرى 

املجتمع  عن  يعرب  وإنسانيا، 
ككل دون فصل جنيس.

أسماء الحسن

حارضا  األجيال  مختلف  من  الفني  املالك  نرى  ما  كثريا 
وسينام  مرسح  من  العربية  الفنية  األعامل  يف  ومستمرا 
واألمثلة  النسوي،  املالك  وخصوصا  وغريها،  وتلفزيون 
عديدة ال حرص لها، غري أن األمر يختلف يف العراق، فمنذ 
تأسيس الدولة العراقية مرورا بصعود الفاشية سنة  1963 

والبلد ال يزال ينزف كادره من الفنانني والفنانات.
تبني  العراقي  املرسح  رائدات  حياة  إىل  رسيعة  ونظرة 
الرثوة  فهذه  له،  تعرضن  الذي  واإلرهاب  التعسف  مدى 
الحقيقية يتحكم بها )رشطة الثقافة( وتخضع للمراقبة ليل 
نهار، وجراء هذا الوضع ابتعد بعضهن عن املرسح وهربن 
الغربة والشوق إىل خشبة  الوطن يحتطنب  األخريات عن 

املرسح وجمهوره.
وجردة بسيطة ترينا مدى هذا الجرح الكبري الذي آمل بهن 

وأبعدهن عن محيطهن وجمهورهن.
العراقي(  املرسحي  )قديسة  صموئيل  آزادوهي  فالفنانة 
التي دخلت عامل الفن عام 1955 واشرتكت يف العديد من 
أنها  يعرف  فالقليل  مـتألقة،  ومازالت  املرسحية  األعامل 
اعتقلت من قبل الحرس القومي عام 1963 وطردت من 

وظيفتها بالتعليم، واضطرت أن تعمل يف صالون حالقة.  

عن  بعيدا  الغربة،  يف  )زينب(  الشعب  فنانة  وتوفت   
زينب  وعانت  املرسحية،  باألعامل  رفدته  الذي  جمهورها 
عام1963،  انقالبيي  من  ثم  املليك،  النظام  مطاردة  من 
الفنان لطيف  العراق عام 1978 مع زوجها  وهربت من 
صالح، أثر اشتداد الحملة عىل الشيوعيني والدميقراطيني.  

فقدت  التي  الكبرية  الطاقة  هذه  الرماح  ناهدة  والفنانة 
برصها عىل املرسح، هي األخرى هربت من عسف النظام 
رغم  للمرسح  وفية  وظلت  باملنايف  وترشدت   ،1978 عام 
الوطن تعرضت  مشكلة برصها، وحني عودتها االخرية إىل 
إىل حادث مؤسف، ومتوت ومل يرس خلف جنازتها إال بضعة 

اشخاص.
يف  النسيان  طواها  التي  املناضلة  خليفة  زكية  والفنانة 
املنفى، ومتوت فيه، والتي كانت دامئا تستذكر ألقها عىل 
املرسح بعد ثورة 14 متوز 1958 وعملها مع الراحل شمران 

اليارسي )أبو كاطع( يف اإلذاعة العراقية. 
واليشء نفسه يقال عن املبدعات االخريات مثل سعدية 
سامل  وداد  و  الشندي،  وفوزية  خضري،  وسليمة  الزيدي، 
وروناك شوقي، ونضال عبد الكريم والراحلة سهام حسني 
علوان وغريهن اللوايت تعرضن لإلهامل أو ترشدن باملنايف، 
وخرس الفن وخصوصا املرسح هذه الطاقات الكبرية التي 

ال تعوض.
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هل تبقى اضواء المسرح العراقي منطفئة ؟
27 آذار من كل عام ، يحتفل املرسحيون بيوم املرسح العاملي .

والعراق الذي يؤرخ ملرسحه بقرن من العطاء ، يعاين من غياب عروض املرسح وثقافة املرسح راهناً .. فيام نجد اقسام املرسح يف معهد وكلية الفنون 
عاجزان عن تقديم وعي مرسحي جاد وجديد .

كام نجد وزارة الثقافة يغيب وجودها عن كل ما له سمة بأي عطاٍء مرسحي .
ترى هل يبقى املرسح العراقي يف العتمة بدعوى ان جائحة كارونا هي املرسح .. عاملياً ؟.

وهل يكفي أن يتم ترميم مرسح الرشيد فيام اضواؤه منطفئة ؟

ف المسرح مالكه النسوي؟الفنان علي رفيق: االبداع اإلنساني ال حدود له
َ
ز

َ
كيف ن

ناهدة الرماحزينبآزادوهي صموئيل

مرسح ثانوية النارصية 1960



صورتان عراقيتان تفوزان
في أكبر مسابقة فوتوغرافية عالمية

بغداد – طريق الشعب 
فازت صورتان فوتوغرافيتان عراقيتان، يف مسابقة “وييك تهوى املعامل” 2020، التي تعد أكرب مسابقة 
الفوتوغرايف  التقطها  التي  أبو دلف”  العامل. وحلت صورة “جامع  الفوتوغرايف عىل مستوى  للتصوير 
الصورة  حلت  فيام  الفائزة،  الصور  بني   12 املركز  يف  سامراء،  مدينة  يف  عيل  حسني  عمر  البغدادي 
املوسومة “أهوار الرافدين”، التي التقطها الفوتوغرايف البرصي أحمد عبد األمري الزم يف أهوار محافظة 
ذي قار، يف املركز 14. وشارك يف املسابقة 7700 مصور فوتوغرايف من 51 دولة، تنافسوا بواقع 230 

ألف صورة عىل جوائز املسابقة التي تم ترتيبها من املركز األول إىل املركز الـ 25.

سؤال في 27 آذار
يوم المسرح العالمي

طه رشيد

ماذا لو اصبح “املرسح” وباًء؟!
بان  التذكري  من  بد  ال  السؤال  هذا  عىل  االجابة  قبل 
بسبب  الدوالرات  من  املليارات  مئات  خرس  العامل 
متواصلة.  الخسارات  زالت  وما  املستجد،  كورونا  وباء 
االعامر  مختلف  من  االرواح  االف  كورونا  وحصدت 
لهذا  االوىل  الضحية  ولكن  السن،  كبار  من  وباالخص 
الوباء، وكالعادة، من فقراء شعوب االرض  وباالخص يف 
تلك البلدان التي تشكو من بنية صحية متخلفة، مثل 
بالدنا، ويف البلدان التي ال يوجد فيها ضامن يؤّمن عيشا 
العمل  عىل  تعتمد  التي  وتلك  الفقرية،  للرشائح  كرميا 

اليومي، مثل الكثري من العوائل العراقية.
لقد عانت مختلف الرشائح من وباء كورونا مبا فيها تلك 
الشهرة واالسرتخاء واالكتفاء  لها نصيب من  التي كان 
الفنانني  رشيحة  تحديدا  ونقصد  ما،  حد  اىل  الذايت 
العاملني يف املرسح، الذين كانوا باالمس القريب ينرثون 
الفرح يف اوساط جمهورهم..ولكن التباعد االجتامعي 
املفروض بفعل الرضورات الصحية، ادى اىل توقف هذا 
تنقذ  ومل  العامل،  مسارح  مختلف  يف  الحيوي  النشاط 
املوقف محاوالت البعض من املرسحيني اخرتاع عروض 
مرسحية بال جمهور، وهو ما اسموه باملرسح اونالين، 
مستخدمني اليوتيب وبقية وسائل التواصل االجتامعي!
ترى ماذا سيحدث وكيف ستترصف الحكومات لو قلبنا 

املعادلة واصبح املرسح وباًء؟
جديدة  جهودا  ستبذل  والحضارية  املتقدمة  الدول 
لتطوير ودعم املرسح ماليا ولوجستيا باعتباره يتامىش 
يف  فقط  ليس  ويساهم  الحياة،  مجريات  تطور  مع 
رسائل  االوىل  نشأته  منذ  يحمل  ايضا  ولكنه  الرتفيه 
انسانية، تساهم باعادة تكوين وعي املتلقي من اجل 

فهم معطيات واسباب وجوده وتطويرالحياة.
اما يف الدول التي تتحكم فيها مجاميع الفاسدين ماليا 
فانه  انترش  ما  اذا  املرسح  ان  فانهم سيجدون  واداريا 
سيساهم بتبصري املتلقي ودفعه للتساؤل عن االسباب 
الحقيقية للخراب الذي حل ببالدنا يف معظم النواحي، 
بالرغم من انه بلد غني ينام عىل بحر نفط وفيه من 

الخريات ما ال يعد وال يحىص!
القتل  رس  عن  للبحث  املتلقي  املرسح  هذا  وسيدفع 
عمليات  استمرار  اسباب  وعن  بالدنا،  يف  املتواصل 
االغتيال والخطف بالرغم من اننا نتشدق بان نظامنا 

دميقراطي!
من  الحكومة  ستجعل  الحالة  هذه  مثل  ويف  لذلك 

املرسح والثقافة يف آخر اولوياتها!
فانها  لها  ستارا  الدين  من  تجعل  التي  الحكومات  اما 

ستعتربه بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار!
الحكم،  تقاسم  عىل  املذكوران  الطرفان  اتفق  اذا  واما 

فاقرأ عىل الدنيا السالم!!

معالجة األطفال 
عن “مرشوع كلمة للرتجمة” يف أبو ظبي، صدر أخريا 
كتاب بعنوان “معالجة األطفال.. قصص جّراح من عامل 
وترجمة  نيومان  كريت  د.  تأليف  من  األطفال”،  طب 

عبلة عودة. 
يف  اليومي  عمله  ارسار  كتابه،  يف  املؤلف  يستعرض 
الوطني لألطفال”، أحد أهم مشايف األطفال  “املشفى 
العالقات  متناوال  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
العميقة التي تتوطد بني العاملني يف املشفى من أطباء 
وممرضني وخرباء يف مختلف املجاالت، والتي تنعكس 

يف تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لألطفال املرىض.
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
السبت من كل اسبوع

التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

غائم جزئيC° 27طقس اليوم

إصدار

د. عايدة فوزي في “بيتنا الثقافي” 

عن »جائحة كورونا
وأثرها على االقتصاد العراقي«

بغداد – طريق الشعب 
ضّيفت لجنة املثقفني املحلية للحزب الشيوعي العراقي، أخريا، د. عايدة 
فوزي، التي تحدثت يف ندوة عن “تداعيات جائحة كورونا عىل االقتصاد 

العراقي وآثارها عىل واقع املرأة االقتصادي”.
حرض الندوة التي احتضنتها قاعة منتدى “بيتنا الثقايف” يف ساحة األندلس 
الرفيق  العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  بغداد، سكرتري  وسط 

رائد فهمي، إىل جانب جمع من الشيوعيني وأصدقائهم. 
الضيفة، ويف مطلع حديثها، تطرقت إىل التداعيات السلبية التي خلفتها 
الوقت  الناحية االقتصادية، يف  العراقي من  جائحة كورونا عىل الشعب 
الذي يعاين فيه العراقيون أساسا، مشكلة البطالة وصعوبة الحصول عىل 
فرص عمل ووظائف، رغم توفر الطاقات والكفاءات، مشرية إىل أن هذه 
كافة،  املجتمع  الجائحة، شملت رشائح  بعد  أكرث  تنامت  التي  املشكلة، 

نساء ورجاال.

وبينت د. عايدة، أن الطبقات الفقرية والتي تعيش عىل الدخل اليومي 
املحدود، أصبحت فريسة لجائحة كورونا ولألزمات االقتصادية التي 
ظروفها  عىل  سلبا  أثر  ما  النفط،  أسعار  هبوط  بعد  خاصة  تبعتها، 
املعيشية، وأيضا عىل رشيحة الفالحني التي تأثر انتاجها الزراعي كثريا 
للمناطق  االقتصادي  الوضع  انعكس عىل  الذي  األمر  الجائحة،  جراء 

الريفية التي تشكل نسبة عالية من جغرافية البالد.
االقتصادي  العراقية  املرأة  واقع  عىل  الضيفة  عّرجت  السياق،  ويف 
بعد  وتهميش  ابتزاز  من  العامالت  النساء  له  تتعرض  وما  املرير، 
أتاح  الذي  التمييز  الخاص، حيث  القطاع  العمل يف  إىل  اضطرارهن 

لبعض النساء التمتع بفرص عمل مناسبة دون غريهن. 
اللجنة  يف  الثقافية  املختصة  سكرترية  كّرمت  الندوة،  ختام  ويف 
وشهادة  ورد  بباقة  فوزي  عايدة  د.  الجواهري،  خيال  د.  املحلية، 

تقدير.

من شعارات  الحزب الشيوعي العراقي في ذكرى تأسيسه الـ ٨7 
• الحزب الشيوعي العراقي .. عطاء متواصل الجل  وطن حر  وشعب سعيد  

• 31 اذار 1934 .. عيد ميالد حزب فهد وسالم عادل والحيدري والسائرين على دربهم 
• الحزب الشيوعي العراقي .. مدافع امين عن  مصالح عمال  العراق وفالحيه وكادحيه 

• ال لتحميل الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل تبعات االزمة االقتصادية 
• يدا بيد  لتكوين الكتلة الوطنية الواسعة الحاملة للمشروع المدني الديمقراطي

• ال  بديل عن  التغيير الشامل وعن الخالص  من منظومة المحاصصة والفساد
• نحو دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة االجتماعية 

• مجدا النتفاضة تشرين 2٠19 ولشهدائها االبرار

باقة ورد للدكتورة عايدة فوزي قدمتها د. خيال الجواهري
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احتفاء بعيد الشيوعيين 
العراقيين الـ 87 

المحلية العمالية توزع سالت 
غذائية على الفقراء

      
بغداد - عامر عبود الشيخ علي

الشيوعي  الحزب  لتأسيس  الـ 87  الذكرى  يف مناسبة قرب حلول 
العراقي، وزعت اللجنة املحلية العاملية للحزب، أول أمس الثالثاء، 

سالت غذائية عىل عائالت فقرية يف عدد من مناطق بغداد. 
وتأيت مبادرة التكافل االجتامعي هذه، تلبية للدعوة التي أطلقها 
نفقات  لتحويل   ،86 الـ  عيده  عشية  املايض،  العام  منذ  الحزب 
احتفاالت ذكرى امليالد إىل سالت غذائية ومساعدات توزع عىل 
العائالت الفقرية واملتعففة، التي فقدت القدرة عىل تأمني قوتها 
االقتصادية،  األزمات  واستفحال  البطالة  تفيش  بسبب  اليومي 

وتوقف األعامل جراء الحظر الوقايئ.
أصدقائها،  من  عدد  مبشاركة  العاملية  املحلية  اللجنة  ووزعت 
ومدينة  املشتل  منطقة  يف  فقرية  عائالت  عىل  الغذائية  السالت 
الثورة )الصدر( ومدينتي الكاظمية والحرية. وقد تضمنت السالت 
وبقوليات  لحوما  بها،  التربع  يف  داليا  أم  الرفيقة  ساهمت  التي 

ومعجون طامطم وغري ذلك من املواد الغذائية. 

شيوعيات بهرز يحتفلن
باليوم العالمي للمرأة 

بهرز – طريق الشعب 
أقامت الشيوعيات العراقيات يف ناحية بهرز مبحافظة دياىل، حفال 
عائليا يف مناسبة اليوم العاملي للمرأة 8 آذار. تخللت الحفل كلامت 
تناولت الدور املهم للمرأة يف الحياة السياسية واالجتامعية، وما 
تحملته النساء العراقيات من حياة قاسية، وما أنجزنه من مهام 
صعبة كانت حكرا عىل الرجال، مستذكرة السيدة نزيهة الدليمي، 
كأول   ،1958 متوز   14 ثورة  بعد  للبلديات  وزيرة  أصبحت  التي 
امرأة وزيرة عىل مستوى الوطن العريب. ويف سياق الحفل، انشدت 

املحتفالت أناشيد وطنية تتغنى باملرأة ودورها يف الحياة. 

هنأوها بمقرها الجديد

شيوعيو كربالء يزورون
جمعية الفنانين التشكيليين

كربالء – طريق الشعب 
زار وفد من اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف محافظة 
مهنئني  املحافظة،  يف  التشكيليني  الفنانني  جمعية  أخريا،  كربالء، 
إياها يف مناسبة افتتاحها مقرها الجديد. واستقبل رئيس الجمعية 
الوفد  جسوم،  ومحمد  طعمة  األمري  عبد  وزمياله  حاتم،  محمد 
املحلية  اللجنة  باسم  ورد  باقة  مع  التهاين  منه  متلقني  بحفاوة، 
سالم  الرفيق  املحلية  اللجنة  سكرتري  تقدمه  الذي  الوفد  للحزب. 
القامئني عىل الجمعية برفدهم بنسخ من “طريق  القريني، وعد 

الشعب” ومجلة “الثقافة الجديدة”.

تصوير عمر حسني عيل تصوير أحمد عبد األمري الزم


