
يف  النور  اىل  العراقي  الشيوعي  حزبنا  خرج  عندما 
مثل هذا اليوم، الحادي والثالثني من آذار، قبل سبع 
ومثانني سنة، كان العراق قد صحا من سبات القرون 
العثامنيني،  والظلم  الظالم  هيمنة  تحت  الطويلة 
الجديد  الزمن  نبض  مع  ويتجاوب  يستشعر  وبدأ 
املتشكل يف اعقاب الحرب العاملية االوىل، مع انتصار 
افكار  وانتشار  روسيا،  يف  االشرتاكية  اكتوبر  ثورة 
تحرر االمم وحقوق الشعوب وُمُثل التقدم والعدالة 

االجتامعيني. 
وقد جسد الحزب ذلك يف اقتحامه املرسح السيايس، 
اىل  الطبقي  االستغالل  ضد  النضال  شعارات  رافعا 
التحرر  سبيل  االستعامرويف  ضد  النضال  جانب 
واالستقالل. تلك الشعارات التي ترسخت يف مجرى 
العقود التالية، وانعكست يف تكريس الحزب  نفسه 
الشعب والوطن والعطاء  املتجدد من اجل  للكفاح 
لهام، والدفاع عن حقوق ومصالح العامل والفالحني 
وعامة الكادحني، ومقارعة الظلم والقهر واالستبداد، 
والديني  القومي  اشكاله:  بكل  التمييز  ومحاربة 
بثبات  والوقوف  والسيايس،  والفكري  والطائفي 
بقيم  والتمسك   ، والحريات  الحقوق  مصادرة  ضد 
املواطنة واملساواة واحرتام االنسان وكرامته، ورفض 
كل مظاهر التطرف والتعصب واإلرهاب، والتشديد 
عىل اعتامد األساليب السلمية والدميقراطية يف حّل 

املشكالت السياسية واالجتامعية.
ومنذ البداية ايضا اعلن الحزب بجالء موقفه املنحاز 
اىل املرأة وحقوقها وقضية تحررها ومساواتها، وهو 
مثلام  وطوره،  الدوام  عىل  به  متسك  الذي  املوقف 
شدد عىل رعاية الشباب، وتأمني الحقوق والحريات 
املكفولة لهم دستورياً، وضامن اسهامهم اناثا وذكورا 
يف بناء العراق ويف صنع تقدمه ورقيه. وبجانب ذلك 
وضع نصب عينيه عىل الدوام  قضية حرية الثقافة 
والسياسية  الفكرية  التعددية  واحرتام  واالبداع، 
متطلبات  وتوفري  الوطنية،  ثقافتنا  يف  والقومية 

ازدهارها ورعاية مبدعيها وعامة املثقفني. 
وعىل املستوى االممي عرب عن الدعم الثابت لنضال 
ويف  العادلة  القومية  حقوقها  سبيل  يف  الشعوب 

تقرير املصري، وجسد ذلك بوجه  الحق يف  مقدمتها 
خاص يف مساندته حقوق الشعب الكردي ومطالبه 
الشعب  قضية  دعمه  ويف  املرشوعة،  القومية 
الوطنية  دولته  بناء  يف  املرشوع  وحقه  الفلسطيني 

املستقلة عىل ارض وطنه، وعاصمتها القدس.  
وكام اسهم حزبنا بنصيبه الكبري يف نضاالت الشعب 
وانتفاضاته ووثباته، ويف اطالق ثورة  ١٤ متوز ١٩٥٨ 
وصيانة وليدها النظام الجمهوري ومكتسباته، فانه 
جانب  اىل  يزال  وال  املاضية  السنني  يف  بقوة  وقف 
الشعب،  لجامهري  واملطلبية  االحتجاجية  الحركات 
انتفاضة  وآخرها  املتعاقبة  وانتفاضاتها  وهّباتها 
يف  مبارشة  وساهم  بل  املتواصلة،  البطولية  ترشين 
لتوسيع  زال  وما  الجهود  وبذل  السلمي،   كفاحها 
صفوفها وتعظيم  دورها يف دحر الطائفية السياسية 
وفرص  الخدمات  تأمني  ويف  والفساد،  واملحاصصة 
العمل، وتعميق املامرسة الدميقراطية وضامن حرية 

الرأي والتعبري.  
خالل  الحزب  اجرتحها  التي  املسرية  كانت  لقد 
اعوامه السبعة والثامنني املاضية، وهو يخوض غامر 
واملعارك  اليومية  الرصاعات  من  تنقطع  ال  سلسلة 
النضالية املتواصلة يف سبيل اهدافه املعلنة، والنجاز 
كانت  برنامجه..  يتضمنها  التي  الكبرية  املهامت 
بكرا  ميادين  سياقها  اخرتق يف  بحق،  ملهمة  مسرية 
خضمها  يف  وتصدر  والطبقي،  الوطني  النضال  يف 
جسورا،  مقداما  وكادحيه  الشعب  جامهري  كفاح 
بارادة  النكسات  ويواجه  االنتصارات  معها  ليحرز 
صلبة وصمود وعزمية تجديد ال يتزعزعان. وليدفع 
مثن وفائه للشعب وحقوقه، ومتسكه مببادئه وقيمه 
قادته  ارواح  من  عظمى  تضحيات  السامية،  ومثله 
امليامني وكوادره االبطال واآلالف املؤلفة من اعضائه 
البواسل، تضحيات تحولت اىل  ومنارصيه الشجعان 
التي  املضيئة،  الحافلة  مسريته  يف  شامخة  منارات 
خرج منها بدروس وعرب ال تقدر بثمن، شكلت معينا 

ال ينضب لنضاالته غري املنقطعة الالحقة. 
منها  للتعلم  حاجتنا  ما متس  الدروس هي  تلك  ان 
اليوم، ونحن نواجه مهمة ومتطلبات التغيري الناجز، 

النقاذ شعبنا وبلدنا من طاعون الطائفية السياسية 
واملحاصصة والفساد. 

بتطوير  املتعلق  الدرس  بينها ذلك  ولعل من االهم 
التي ال معوض عن دورها يف  صالتنا مع الجامهري، 
هو  العالقة  هذه  يف  الزاوية  فحجر  التغيري.  تحقيق 
ثقة الجامهري، والبد بالتايل من السعي بدأب وبدون 

كلل اىل كسب هذه الثقة. 
وألجل ذلك يتوجب عىل الشيوعيني االحتكاك املبارش 
يف  مبارشة  ومشاركتهم  معاناتهم،  وتلمس  بالناس، 
رصاعهم اليومي دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم. كام 
واساليب عملهم، ومبا  بخطابهم  االرتقاء  عليهم  ان 
كاهل  تثقل  التي  للمشكالت  حلول  من  يقدمون 

الجامهري وتسمم حياتها.
التواصل  ما يخص  الغنية  الدروس  تلك  وهناك من 
املتطلبات  وتهيئة  املختلفة،  املجتمع  عنارص  مع 
لبناء االصطفاف الوطني الدميقراطي املدين الواسع، 
والخروج  التغيري  عملية  نحو  البالد  لدفع  الرضوري 
والتقدم.  التنمية  فضاءات  اىل  االزمات  دوامة  من 
عىل  االنفتاح  اىل  املاسة  الحاجة  ادراك  يلزم  وهنا 
القوى الخرّية االخرى، ونسج الصالت معها، وجذبها 
وذلك  املشرتكة.  واملشاريع  القضايا  عىل  لالجتامع 
وما  املاضية،  اآلونة  يف  بالفعل  اليه  حزبنا  ما سعى 
مع  يواجه  وهو  اكرب،  بجهد  اليوم  السعي  يواصل 
واملخاطر  املسبوقة،  غري  الكثرية  التحديات  البالد 

الكربى التي تتهددها من كل صوب.
ويبقى كنز الدروس التي حفلت بها مسرية السنني 
العراقي،  الشيوعي  لحزبنا  املجيدة  والثامنني  السبع 
وتنظيمه  ذاته  بالحزب  طبعا  بعضها  يتصل  والتي 
العودة  الشيوعيني  تلزم  ثرا  معينا  ونشاطه،  وبنائه 
اليوم  عربه  استلهام  عليهم  ويتوجب  دامئا،  اليه 
النضال  معرتك  يف  منخرطون  وهم  خاصة،  بصورة 
املعقد والصعب مع سائر القوى الوطنية الدميقراطية 
املدمر  املنزلق  من  البالد  النقاذ  املخلصة،  واملدنية 
الذي تدفعها اليه قوى الطائفية السياسية والفساد، 
املدنية  الدولة  سكة  السالمة،  سكة  عىل  ووضعها 

الدميقراطية والعدالة االجتامعية.

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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خصخصة القطاعات االنتاجية 2                 والتغيير

تثري الفاسدين والمتنفذين
سخط نقابي على »التقاعد 

6                 والضمان االجتماعي« إنهضوا الى الكفاح !4                  14
اقتصاد أخبار وتقارير ذكرىأخبار وتقارير

No. 43 Monday 25 January 2021 العدد 43 االثنني 25 كانون الثاين

بدون تعليق
وزير المالية يكشف التواطؤ الخطير

الراصد هذه املرة هو وزير املالية السيد عيل عبد االمري عالوي، واملرصود هو التواطؤ املشتبه 
حتى اآلن بوقوعه بني مسؤولني يف الدولة واحزاب متنفذة، عىل رسقة ممتلكات الدولة ونهبها.
الوزير عالوي قال يف ترصيح نقلته وكالة فرانس برس ان “هناك نوعاً من التواطؤ بني مسؤولني 
نهب  يف  يساهم  ككل  النظام  “هذا  ان  وأضاف  فاسدين”،  أعامل  ورجال  سياسية  وأحزاب 

الدولة”.
واشار اىل أن “األحزاب والجامعات املسلحة تستخدم نفوذها السيايس لالحتفاظ مبواقعها التي 

تسمح لها بتكديس األموال، وال تتواىن عن التهديد باستخدام العنف”.
ويف شأن بيع الوظائف واملناصب يف قطاع الكامرك قال وزير املالية ان “سعر أصغر وظيفة يف 

الكامرك يرتاوح بني 50 ومئة ألف دوالر، ويف بعض األحيان يرتفع السعر إىل أضعاف ذلك”.
من  سنويا  دوالر  مليارات  سبعة  عىل  الدولة(  )يقصد  نحصل  ان  يجب   “ موضحا:  وأكمل 

الكامرك، لكن يف الواقع يصل 10 اىل 12 يف املائة فقط من العائدات اىل وزارة املالية”. راصد الطريق 

في عيد الحزب السابع والثمانين مسيرة مجيدة ودروس ثمينة

المجد للذكرى 87 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي

على طريق الشعب

رائد فهمي: البلد يعيش محنة والتغيير ضرورة ملحة
أجرى املركز اإلعالمي للحزب الشيوعي العراقي، لقاًء خاصاً 

مع الرفيق رائد فهمي، سكرتري اللجنة املركزية للحزب، 
عشية حلول الذكرى الـ 87 مليالد الحزب، بُّث مساء 

السبت 27 آذار الجاري عىل صفحة الحزب الرسمية عىل 
“فيسبوك”. وأدار اللقاء الرفيق عيل صاحب، عضو اللجنة 

املركزية للحزب. ومام جاء يف حديثه:

اىل  أدت  مسارات  العراق  وشهد  االوضاع  تعقدت  التغيري  بعد 
دخوله يف سلسلة من االزمات التي تحولت اىل مشاكل وأزمات 
بنيوية. ملاذا نقول ازمات بنيوية؟ البلد اليوم يعيش اقتصادا ريعيا 
بامتياز، ويعتمد عىل النفط فقط. وعندما يعتمد البلد عىل الريع 
فقط، تكون هناك تداعيات ونتائج من ضمنها ان يشتد النزاع ما 
بني القوى املتنفذة عىل تقاسم الريع، وهذه القوى املتنفذة قد 
تكون من نفس الطيف، وايضا قد يكون رصاع بني االطياف عىل 
هذا الريع النفطي. وهذا يؤدي ايضا اىل سوء استخدام االموال 
التي تدخل للبلد من ايرادات نفطية، فبدل أن تذهب اىل التنمية 
وبناء القدرات االنتاجية، واىل تطوير الخدمات، يستحوذ عليها 
فئويا وشخصيا من خالل بناء ثروات كبرية جدا. هذا من شأنه 

ثراء  العراق   يف  االجتامعية حيث  الفوارق  زيادة  اىل  يؤدي  ان 
فاحش مقابل فقر مدقع. اليوم نالحظ الفوارق ليس فقط عىل 
مستوى االفراد والفئات االجتامعية، امنا هناك أيضا فوارق ما بني 
النسيج والتامسك  اىل تفكك  املناطق واملحافظات، وهذا يؤدي 
املجتمعي، وكذلك الرصاعات بني النخب املاسكة بالسلطة. هذا 
النمط من البناء واالدارة االقتصادية، وهذا )النموذج(، مل يعد، 
النهج. الكثري من  اليوم، قادرا او باستطاعته ان يستمر يف هذا 
املوارد استنزفت، واالنتفاضة الباسلة كشفت الكثري من االمور، 
البطالة وغياب الخدمات والفجوة الكبرية ما بني الذين ميلكون 

والذين ال ميلكون. كذلك  
البلد  يف  السيايس  البناء  منو،  اي  طريق  يف  عقبة  اصبح  الفساد 
واملؤسسات الغائبة.. كل هذه اصبحت حالة بالغة الهشاشة، لذلك 
نقول ان التغيري اصبح رضورة ملحة ومفرتق طرق. ما مل يحدث 
التغيري فسيظل البلد يسري تحت رحمة نفس النهج املدمر، نهج 
املحاصصة والفساد، ونهج التفريط مبوارد البلد. وهذا يؤدي اىل 
معاناة بالغة الخطورة، سياسيا واقتصاديا واجتامعيا. وبالتايل ففي 
ظل هذه االوضاع، يرسم حزبنا سياساته وتوجهاته ويحدد املهام 

امللحة والتحديات التي أمامه وأمام الوطن.



مقاول ديالى: مشاريع المحافظة تحولت الى مصادر تمويل لألحزاب
بغداد ـ طريق الشعب

قال مدير فرع اتحاد املقاولني يف دياىل اسامعيل الربيعي، إن رشكات تابعة ألحزاب سياسية “تهمني” عىل مشاريع املحافظة.
واكد الربيعي يف حديث صحفي, أن “مشاريع محافظة دياىل تذهب إىل رشكات هي باألساس تابعة ألحزاب متنفذة، دون األخذ باالعتبار 

الرشكات الرصينة”، عىل حد تعبريه.
وأضاف الربيعي، أن “رشكات تأسست مثال قبل عام، تحصل عىل مشاريع مبليارات الدنانري، رغم انه ليس لها أي أعامل مامثلة، ملا يتم التعاقد 

معها عليه”.
وأشار إىل أن “رشكات األحزاب ظاهرة موجودة يف دياىل وبقية املحافظات وهي متثل مصدر متويل جديد لألحزاب والقوى املتنفذة”.

وتابع، أن “إبعاد الرشكات املعروفة عن عامل البناء واإلعامر قرار خاطئ وله تداعيات سلبية”، مؤكداً بأن “االحرتاف واملهنية يجب أن تكون 
حارضة يف تنفيذ املشاريع”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com
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تحية لحزب التنوير 
والتغيير ..

جاسم الحلفي

تاريخ  الكفاحي  عمره  وازى  الذي  للحزب   ..
تفاصيل  يف  واضحة  بصامته  وترك  املعارص،  العراق 
وعي  بناء  يف  وساهم  ومسريته،  البلد  حياة 
الوطنية  للثقافة  ورّوج  واسع،  ودميقراطي  وطني 
الدميقراطية بأفقها اإلنساين،  وخّضب كل رقعة من 
طبقات  مختلف  من  شهدائه  بدماء  الوطن  ارض 
غامر  يف  واديانه،  وقومياته  ورشائحه  الشعب 
عرب  والفاسدة،  املستبدة  السلطات  مع  املنازالت 
الباسلة،  الشعبية  واالنتفاضات  الجامهريية  الهبات 
التي لن تكون إنتفاضة ترشين خامتتها، طاملا بقي 

الظلم والقهر والحرمان.
الحزب الذي تأسس يوم ٣١ آذار عام ١٩٣٤، والذي 
كفاحه  يواصل  والثامنني،  السابع  بعيده  يحتفل 
ويؤكد وقوفه مع شعبه وكفاحه يف صفه من اجل: 
منهج  وفق  عىل  السياسة  العملية  بناء  إعادة   -
اميانا  والواجبات،  الحقوق  يف  املتساوية  املواطنة 
املواطنة  دولة  الدميقراطية،  املدنية  بالدولة 

واملؤسسات والعدالة االجتامعية.
عشعش  الذي  املحاصصة،  مأزق  من  الخروج   -
نهجها  جناحي  تحت  وعاث  ظلها،  يف  التطرف 
املفسدون فسادا، وأطلقت أزمة سياسية واقتصادية 

واجتامعية تدفع بالعراق اىل حافة الخطر.
عىل  ورصاعاتهم  املتنفذين  سطوة  من  الخالص    -
ثرواتهم  تعظيم  وعىل  والنفوذ،  واملال  السلطة 
الحكومية  مناصبهم  تدره  مام  املرشوعة  غري 
صفقات  من  مواقعهم  توفره  وما  وامتيازاتهم، 

دسمة.
االستقطابات  عن  بعيدا  العراق،  وحدة  صيانة   -
وعن  املرفوضة،  ورصاعاتها  والقومية  الطائفية 
اجل  ومن  العابرة،  واالمزجة  واالهواء  الشخصنة 
أساسها  التي  الوطنية  الوحدة  طريق  اىل  العودة 

اعتامد مبدأ املواطنة.
واألمية  الفقر  انتجت  التي  للسياسات  التصدي   -
يعيشون  من  نسبة  جعلت  والتي  واألمراض، 
وموارده  النفط  بالد  يف  الفقر  خط  مستوى  تحت 
الهائلة، نسبة مخيفة وموجعة يف حسابات العدالة 

االجتامعية.
متس  التي  تلك  سيام  املواطنني،  قضايا  تبني   -
واالهتامم  كرامتهم،  وتحفظ  ومعيشتهم  حياتهم 
املهمشة،  والفئات  الفقرية،  بالطبقات  االستثنايئ 

واملعوزين.
ويف  السكن،  يف  املواطنني  حقوق  عن  الدفاع   -
االجتامعي،  والضامن  املجانيني،  والطبابة  التعليم 

وكل ما يحفظ الكرامة االنسانية.
يف  الدميقراطية  املدنية  القوى  مع  الوقوف   -
قوى  كل  فيها  وتنتظم  فيها،  مهادنة  ال  مجابهة 
االموال  هدر  سياسات  ضد  واإلصالح،  التغيري 
العامة وتبديدها، والتصدى بشجاعة للفساد املايل 

واإلداري، وعدم الرتاجع امام تغّوله وطغيانه.
- ادانة نهج الوالءات الخارجية عىل حساب سيادة 
العراق ومصالح شعبه، هذا النهج الذي سار عليه 
رأس  يف  اإلقليمية  الدول  جعلوا  الذين  املتنفذون 
قامئة اهتامماتهم، النها صاحبة الفضل يف تأمني ما 

يحتلون من مواقع يف السلطة السياسية.
والتصدي  استقالل وطننا وسيادته،  الحفاظ عىل   -
النيل من مصالحه وحقوقه، ومن  لكل اإلطامع يف 

مقدراته.
باملساواة والعدل  الذي برش ويبرش  للحزب   تحية 

والتقدم.

مفوضية حقوق االنسان مستغربة من “صمت” الجهات المعنية 

الفقراء يتلقون ضربة موجعة قبيل رمضان.. التجارة تعدهم بـ”حصة كاملة”

ارتفاع جنوني في األسعار
الزعفرانية،  منطقة  من  فالح،  نوال  املواطنة  وقالت 
املواد  أسعار  إن  أمس،  يوم  الشعب”،  لـ”طريق 
ارتفاعا  العام  هذا  شهدت  الخضار،  وحتى  الغذائية 
مبالغا فيه، مبينة أن سعر كيلو الطامطم قفز مؤخرا 
البطاطا  وكذلك  دينار،   1.500 اىل  دينار   500 من 

ارتفعت من 750 دينارا اىل 1000 دينار.
وأضافت فالح، أن اللحوم الحمراء والدجاج ارتفعت 
أيضا، برغم تشديد الجهات االمنية عىل أسعارها من 
أسواق  يف  رفيعني  ملسؤولني  ميدانية  جوالت  خالل 
كيلو  سعر  أمس  يوم  اشرتت  أنها  اىل  مشرية  بغداد، 

الفا.   12 من  مرتفعاً  دينار،  الف  بـ14  الغنم  لحم 
كذلك أسعار الدجاج العراقي ارتفعت من 6 آالف اىل 

9 آالف دينار.
ارتفاع  عىل  اعتادت  الناس  أّن  املواطنة،  وتابعت 
األسعار يف أيام املناسبات، ال سيام يف املوسم الرمضاين.

يف  الجنوين  االرتفاع  ان  كالمها:  املتحدثة  وأردفت 
ذلك  معللة  يكن مسبوقا،  الغذائية، مل  املواد  أسعار 
من  التجار  وجشع  الدوالر،  رصف  سعر  بـ”تغيري 
ضعاف النفوس”، االمر الذي أنهك املواطنني من ذوي 

الدخل اليومي املحدود.
عثامن  الداخلية  وزير  أجرى  املاضيني،  اليومني  ويف 
من  عدداً  شملت  تفقدية  ميدانية  جولة  الغامني 
العاصمة  من  والرصافة  الكرخ  جانبي  يف  املناطق 
بغداد، تفقد خاللها عدداً من املحال التجارية والتقى 
من  َوغريها  الغذائية  املواد  أسعار  ملعرفة  أصحابها، 
تعاون  أهمية  عىل  ذاته  الوقت  يف  مؤكداً  املواد، 
الجميع وعدم استغالل الظروف الحالية لرفع أسعار 
يعاقب  مخالفة  يعد  ذلك  لكون  احتكارها  او  املواد 

عليها القانون.

“حصة تموينية كاملة”
من جهتها، أكدت وزارة التجارة، اتخاذها اجراءات 
بينها  من  السوق،  اسعار  ارتفاع  مواجهة  يف  عدة 
لجوؤها “قريبا” اىل توزيع حصة متوينية “كاملة”.

وقال املتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، 
“الفرق  ان  أمس،  يوم  الشعب”،  “طريق  ملراسل 
يف  ارتفاع  اي  تلمس  مل  للوزارة  التابعة  الكشفية 
الطحني،  وهي:  رئيسة،  غذائية  مواد  أربع  اسعار 

الرز، الزيت، والسكر”.
سعيها  اطار  يف  الوزارة  أّن  حنون،  وأضاف 
للمحافظة عىل االسعار يف االسواق، “ستعمل عىل 
توزيع وجبة كاملة من مواد الحصة التموينية عىل 

املواطنني املستفيدين منها”.

من يوقف التجار الجشعين؟
العليا  املفوضية  مجلس  عضو  أبدت  بدورها، 
الحلفي،  الواحد  عبد  فاتن  د.  اإلنسان،  لحقوق 
املعنية  الجهات  وتجاهل  سكوت  من  استغرابها 
املواد  أسعار  يف  الكبرية  الزيادة  عن  الحكومة  يف 

الغذائية بشكل غري عقالين.
“طريق  عليه  اطلعت  ترصيح  يف  الحلفي  ودعت 
اىل  التجارة،  وزارة  يف  املعنية  الجهات  الشعب”، 
بالحصة  املواطنني  تزويد  يف  اإلرساع  “رضورة 
حصة  املتعففة  العوائل  إعطاء  مع  التموينية 
إضافية، ال سيام املواد االساسية مثل الزيت والرز 

والطحني”.
وأكدت الحلفي أن “األسواق التجارية شهدت يف 
اآلونة األخرية ارتفاعا كبريا يف أسعار املواد الغذائية 
خاصة مع قرب حلول شهر رمضان”، مشددة عىل 
استغالل  مبنع  الحكومية  الجهات  قيام  رضورة 
العوائل  وحامية  النفوس،  قبل ضعاف  من  الناس 
حركة  مراقبة  خالل  من  املحدود  الدخل  ذات 

السوق. 
الروابط  تعزيز  أهمية  عىل  الحلفي  وشددت 
أوارص  وترسيخ  املجتمع،  فئات  بني  اإلنسانية 
البالد متر  التضامن والتكاتف والتعاون السيام أن 
بأوضاع صحية صعبة ومحرجة، يف مواجهة جائحة 
كورونا وتداعياتها عىل مجمل القطاعات الحياتية.
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ـ طريق الشعب بغدادـ 

كشفت وزارة التجارة عن خطتها 
يف مواجهة ارتفاع أسعار املواد 

الغذائية يف األسواق املحلية، 
مع اقرتاب حلول شهر رمضان، 
واستمرار تفيش جائحة كورونا 
وما يرافق ذلك من تداعيات، 

يدفع مثنها املواطنون من ذوي 
الدخل اليومي املحدود.

وتؤكد الوزارة أنها تعتزم توزيع 
حصة “كاملة” عىل املستفيدين 

من البطاقة التموينية، فيام 
أرّشت مفوضية حقوق اإلنسان، 

“سكوتا وتجاهال” من جانب 
الجهات املعنية عن الزيادة 

الكبرية يف أسعار املواد الغذائية.

رسائل وبرقيات تهان في الذكرى 87 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي

تسلمت اللجنة المركزية للحزب رسائل وبرقيات تهنئة من عدد من االحزاب والحركات منها:

االتحاد الوطني الكردستاني 
يهنئ “حزب الشهداء”

ونحن نودع آذار، آذار السالم، آذار نوروز، وآذار الربيع وبساعاته 
األخرية للرحيل تبزغ من بني هذه السويعات ارشاقة مضيئة ال بد 
تأسيس هامة  آذار  االخري من  اليوم  ان نقف عندها ونستذكر يف 

سياسية باشقه اطلت عىل العراق 87 عاما. 
الشهداء  حزب  املناضلني،  حزب  الكادحني،  حزب  ميالد  انه 
وانهار  الشهداء  من  قوافل  اعطى  الذي  الحزب  هذا  والتضحيات، 
من الدم عىل طريق الحرية ويف سبيل العيش الرغيد الكريم ألبناء 

الشعب العراقي. 
ولعل ارض كردستان شاهدة بقمتها وسفوحها ووديانها عىل الدماء 
التي سالت من خالل جهاد مناضليه وثواره عندما قارعوا عىل مر 
التاريخ كل عروض الدكتاتورية وآخرها اسقاط اعتى الدكتاتوريات 
النظام الصدامي املقبور. واليوم ال يسعنا اال  العامل، دكتاتورية  يف 
الحزب وعوائلهم وجامهريهم،  املناضلني يف هذا  لرفاقنا  نبارك  ان 
هذه الذكرى الباقية بشموخها ولهم من القلب ومن ابطال حزبنا 
)حزب االتحاد الوطني الكوردستاين( رشكاؤهم يف التاريخ والنضال 

والتضحية.
كل الحب والتربيك وللشهداء الرحمة والخلود.

اىل امام..
مكتب العالقات العراقية
االتحاد الوطني الكوردستاين

حزب االمة العراقية: تهاني 
عطرة الى شريكنا الحقيقي 

في المشروع المدني
الحزب  وتنظيامت  قيادة  واالخوة  االخوات  اىل 

الشيوعي العراقي
االمة  لحزب  السيايس  املكتب  وباسم  باسمي 
العراقية وتنظيامت الحزب، نقدم لكم احر التهاين 
هذا  حزبكم،  تأسيس  مبناسبة  التربيكات  واعطر 
الحزب املدين صاحب التضحيات الكبرية والعطاء 
لتحقيق  الشهداء  من  بكوكبة  ضحى  والذي  الرث 
وقيام  واالمان  والرفاهية  االجتامعية  العدالة 
الحزب  ان  العراقيني،  جميع  تحرتم  مدنية  دولة 
يف  لنا  الحقيقي  الرشيك  هو  العراقي  الشيوعي 

املرشوع املدين.
نتمنى لكم دواء التقدم واالزدهار لخدمة الشعب 

العراقي الصابر.
اخوكم 

محمود العكييل
امني عام حزب االمة العراقية

الشيوعي البريطاني: 
حزبكم يواصل نضاالته المفعمة بالتضحيات

اىل اللجنة املركزية
الحزب الشيوعي العراقي

الرفاق األعزاء
الشيوعي  الحزب  لرفاق  تهانينا  عن  أعرّب  الربيطاين  الشيوعي  للحزب  التنفيذية  اللجنة  بإسم 

العراقي مبناسبة الذكرى الـ87 لتأسيسه. 
إن لديكم تاريخاً يبعث عىل الفخر. اذ قاد رفاقكم النضال ضد السيطرة االستعامرية الربيطانية 
النفط  احتكارات  قبل  من  بالدكم  موارد  نهب  وضد  املايض  القرن  وأربعينيات  ثالثينيات  يف 
لعبوا  ايضاً  السنني  تلك  امتداد  املليك يف 1958. وعىل  النظام  إسقاط  الربيطانية. وساهموا يف 
دوراً قيادياً يف حركات أوسع من أجل التحرر االجتامعي واالقتصادي، ودافعوا عن حقوق املرأة، 

وتصدوا للمامرسات الطائفية والقمعية.
وعىل مدى ثالثة عقود قاوم حزبكم الدكتاتورية، ثم تصدى إلعادة فرض الحكم الطائفي من 

قبل اإلمربيالية األمريكية وغريها من القوى الخارجية. 
واليوم نرى حزبكم وهو يواصل هذه النضاالت، ورفاقكم ال يزالون يواجهون القمع، وال تزال 

مقرات حزبكم تتعرض اىل اعتداءات عنيفة.  
أيها الرفاق األعزاء

إن قضيتكم هي قضية االشرتاكية والتضامن العاملي بني الشغيلة. نتمنى لكم النجاح يف املستقبل.
عاشت االشرتاكية!

عاش تضامن الطبقة العاملة العاملي!
روبرت غريفيثس
األمني العام للحزب الشيوعي الربيطاين
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معنيون يدعون الى الغائها او تعديلها بما يواكب الوضع الراهن

قوانين موروثة توظف في تكميم االفواه

تظاهرات احتجاجية في البصرة وذي قار وكربالء

بغداد ــ نورس حسن

العراق  يف  البعث  حزب  حقبة  تجريم  من  الرغم  عىل 
العام 2003، والحديث املتكرر من جانب األطراف  بعد 
أن  عن  التغيري،  بعد  ما  مرحلة  يف  الفاعلة  السياسية 
إال  الرأي،  عن  التعبري  حرية  يقّوض  كان  السابق  النظام 
أن الحكومات املتعاقبة بعد سقوط نظام الطاغية، بدت 
تشكّل  “كونها  القانونية،  قواعده  من  بالكثري  متمسكة 
منافذ لقمع الحريات يف الوقت املناسب”، بحسب مراقبني 

وقانونيني.

قوانين قمعية
ان  الشعب”،  لـ”طريق  عزيز  هادي  القايض  يقول 

املباد، مل تكن  النظام  املتعاقبة بعد سقوط  “الحكومات 

من اولويات عملها تعزيز حقوق االنسان؛ فهناك الكثري 

من القوانني القمعية للحريات مبختلف اشكالها، رشعت 

يف زمن الدكتاتورية، لكنها ما تزال نافذة ويؤخذ بها، وهي 

قوانني تتناىف مع مبادئ حقوق اإلنسان”.

ويُؤرش القايض عزيز عدداً من القوانني التي تتناىف مع ما 

نص عليه الدستور بحرية املعتقد والدين والتعبري وغريها،  

من  كل  عىل  باإلعدام  “الحكم  نافذا  يزال  ال  أنه  مضيفا 

يعتنق الديانة البهائية او يؤدي طقوسها، فضال عن قوانني 

اخرى تتعلق بحرية التعبري والتظاهر السلمي”.

الخلل في تطبيق القانون
يقول  عزيز،  هادي  القايض  اليه  ذهب  ما  مقابل  ويف 

ميتلك  “العراق  ان  االسدي،  امني  القانوين  الخبري 

وحريات  لحقوق  ومساندة  رصينة،  قانونية  منظومة 

املواطنني”، مردفا ان “املشكلة تكمن يف اآللية املتبعة 

لتطبيق هذه القوانني وكيفية توظيفها”. وقال االسدي 

بسن  مطالبات  “هناك  امس،  يوم  الشعب”،  لـ”طريق 

قانون العنف األرسي”.

النظام  سقوط  بعد  املتعاقبة  “الحكومات  أن  وأضاف 

القوانني  لتطبيق  امكانياتها  تطوير  اىل  تسع  مل  املباد 

مع  تتناىف  متوارثة  “قوانني  هناك  ان  مردفا  النافذة”، 

مبادئ حقوق االنسان”.

ودعا االسدي اىل اجراء “تعديالت تنسجم مع املتغريات 

املتعلقة   41 املادة  خاصة  املجتمع  عىل  طرأت  التي 

بتأديب املرأة”.

وعّد الخبري القانوين، ما لحق الناشطني والصحفيني من 

قمع ملجرد التعبري عن آرائهم، يعكس قرارات تعسفية، 

التعبري  حرية  يجرّم  “قانون  وجود  عدم  اىل  مشريا 

السلمي”. والتظاهر 

ازدواجية السلطات
“القوانني  أّن  فريى  التمر،  عيل  القانوين  املختص  أما 

النافذة يف العراق بصورة عامة هي قوانني مرنة، ويتم 

تطبيقها وفقا للحاجة”. ويقول التمر إن قانون مكافحة 

اإلرهاب “نص عىل كل من يهدد امن الدولة هو ارهايب. 

وبالتايل فإن االستعراضات املسلحة التي شهدتها مؤخرا 

شوارع العاصمة، تصنف ضمن االرهاب”.

التعبري  وميلك العراق قوانني رصينة ومساندة لحريات 

يف  السلطات  ازدواجية  لكن  الوطني،  لألمن  وضامنة 

الرادعة،  القوانني، اضعفت من رصانتها وقوتها  تطبيق 

بحسب رأي التمر.

ويالحظ التمر ان “السلطات بعد سقوط النظام املباد 

مل تسع اىل ترشيع قوانني حقيقية، تنسجم مع مبادئ 

ترشيع  هو  عليه  عملت  ما  كل  امنا  االنسان،  حقوق 

قوانني لتحقيق مصالح خاصة ال اكرث”.

عىل  عاما   18 مرور  ورغم  “السلطات،  ان  اىل  ويلفت 

تغيري النظام الدكتاتوري، ال تزال أحكام مجلس قيادة 

الثورة، نافذة حتى االن”.

العراق، بحاجة  ان “الوضع االجتامعي يف  التمر  ويجد 

اىل خرباء قانونيني مهنيني، يعملون عىل ترشيع القوانني 

التي تنسجم مع تطورات املجتمع وحاجاته”.

قوانين بانتظار التعديل
من جانبه، يقول الناشط والقانوين محمد السالمي، ان 

قبل  القمعية  السلطات  ابان  النافذة  القوانني  “جميع 

الحكومة  انتقاد  عىل  يعمل  من  كل  تجرم  عام 2003 

والسلطات، وتصل العقوبات اىل حد االعدام”.

املرحلة  أن  الشعب”،  لـ”طريق  السالمي  ويضيف 

الدولة للمرحلة  ادارة  االنتقالية شهدت ترشيع قانون 

االنتقالية عام 2004، والذي تضمن بنودا تعزز مبادئ 

الحريات”.

ويتابع السالمي، ان “الخلل يكمن يف االجهزة االمنية 

تنارص  التي  القوانني  التي ال ترغب يف تطبيق  القامئة، 

قوانني  هناك  ان  اىل  السالمي  ويشري  االنسان”.  حرية 

بحاجة اىل تعديل منها قانون انضباط موظفي الدولة 

املدير  مبوافقة  اال  املعلومات  بتقديم  يسمح  ال  الذي 

عىل  الحصول  حق  قانون  من  الرغم  عىل  الرئيس،  او 

املعلومات.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
شهدت محافظة البرصة وقفة احتجاجية لطلبة الجامعات، الذين أبدوا 

رفضهم آللية االمتحان املوضوعة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث 

التابع  الرفاعي  املحتجني يف قضاء  العرشات من  فيام جدد  العلمي, 

الرابط بني املحافظة  الرئييس  اىل محافظة ذي قار, قطعهم الطريق 

والعاصمة بغداد, مطالبني بإعادة القامئّقام السابق اىل منصبه.

وقفة احتجاجية للطلبة
ونظم العرشات من طلبة جامعة البرصة، وقفة احتجاجية امام مبنى 

رئاسة جامعة البرصة، مطالبني باجراء امتحانات الكرتونية.
وقال الطالب محمد قاسم لـ”طريق الشعب”, ان “الهدف من الوقفة 
العلمي برضورة  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اىل  هو إليصال رسالة 
اعادة النظر يف آلية االمتحان الحضوري وتحويله اىل االلكرتوين، بسبب 

ان آلية الدوام كانت الكرتونية”.
العودة  اىل  الدرايس  العام  بداية  يف  دعوا  “الطلبة  ان  قاسم  واضاف 
للدوام الحضوري، لكن الوزارة قابلت االمر بالرفض”، مقرتحا “تكثيف 
املناهج الدراسية واعطاء كورس مكثف يف املواد املراد االمتحان فيها 
حضوريا، من اجل متكني الطلبة من أداء االمتحانات بصورة تؤهلهم 

للنجاح”.

قطع للطرق في الرفاعي
قطع  الرفاعي،  قضاء  املحتجني يف  من  العرشات  جانبهم, جدد  من 

من  بغداد  والعاصمة  قار  ذي  محافظة  بني  الرابط  العام  الطريق 

خالل حرق اإلطارات، مطالبني بإعادة القامئّقام السابق كاظم موىس 

“االحتجاجات  ان  جمعة  عيل  املتظاهر,  وذكر  منصبه.  اىل  الفياض 

اعفاء  احتجاجا عىل قرار  اسبوع،  اكرث من  القضاء مستمرة منذ  يف 

الفياض، وتعيني شخصية من االحزاب املتنفذة بدال منه”.

وأكد جمعة “استمرار االحتجاجات لحني تراجع الحكومة املحلية يف 

املحافظة عن قرارها وإعادة الفياض إىل منصبه”.

وقفة احتجاجية في كربالء

محافظة  يف  املجان  يف  املحارضين  من  العرشات  نظم  جهتهم,  من 

منذ  املتأخرة  رواتبهم  برصف  للمطالبة  احتجاجية  وقفة  كربالء، 

عدة أشهر.

املحارضين  من  العرشات  إن  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 

تربية محافظة كربالء،  أمام مبنى مديرية  احتجاجية  نظموا وقفة 

املتأخرة وتضمينها يف مرشوع قانون  للمطالبة برصف مستحقاتهم 

املوازنة العامة 2021”.

بغدادـ  عبدالله لطيف 

صّنف الجواز العراقي، مؤخراً، ضمن أسوأ جوازات العامل، برتبعه عىل املركز  ما قبل 
األخري يف العام 2021.

ووفقاً للمعايري العاملية، فإن أي جواز سفر يف العامل تكمن قوته يف عدد الدول التي 
تسمح لحامله بالدخول اليها من دون تأشرية او بتأشرية دخول عند وصوله اىل 

مطار البلد املسافر اليه.

ترجيحات برلمانية بوجود معلومات “مغلوطة” لدى الجهات الدولية المعنية 

نواب ومراقبون: تخلف الجواز العراقي مرتبط بـ »عاملين بارزين«

وراء  تقفان  رئيسيني”  “سببني  ومعنيون  نواب  وحدد 

تخلف الجواز العراقي، وهام “تفيش الفساد”، و”األزمة 

االقتصادية” املرتبطة بنظام املحاصصة املقيت.

ويف تلك االثناء، حثت لجنة العالقات الخارجية يف الربملان، 

لتدارك  تنفيذية”  “إجراءات  اتخاذ  عىل  الخارجية  وزارة 

املشكلة. كام اقرتحت تشكيل فريق مختص للتواصل مع 

الجهات الدولية املعنية، ألنها تفرتض ان هناك “معلومات 

مغلوطة” قد تنتشل الجواز العراقي من ذيل القامئة.

معايير دولّية 
وهناك ثالثة عوامل تتحكم بقوة الجواز؛ اولها، استقرار 

الجواز  وطباعة  الدولة،  عالقات  وقوة  اقتصاديا،  البلد 

مبواصفات أمنية عاملية.  وترتبط قوة العالقات الخارجية 

ان  شأنها  التي من  البلدان،  بني  ثنائية  اتفاقيات  بتوقيع 

تلغي تأشرية الدخول “الفيزا”. وهذا ال يأيت إال بعد استقرار 

البالد اقتصادياً؛ فالعنرص االسايس لقوة اي جواز يف العامل، 

يعتمد عىل االستقرار وقوة االقتصاد يف البلدان. 

اما عن طباعة الجواز، فالبلدان التي وصلت اىل مقدمة 

التصنيف العاملي،  تقوم بطباعة جوازات وفقاً للمواصفات 

املدين  للطريان  العاملية  املنظمة  حددتها  التي  االمنية 

من  عدد  اكرب  تضع  العامل  دول  ان  نجد  لذلك  “ايكاو”. 

العالمات االمنية يف جوازاتها، فضالً عن اعتامدها الجواز 

حامله،  بيانات  تضم  رشيحة  يحوي  الذي  البايوميرتي، 

ومعممة عاملياً. وبرغم ان التكلفة املادية لهذا الجواز تعد 

عالية، إال ان الكثري من البلدان، توافق عىل اعطاء تأشرية 

دول ألصحاب هذا الجواز.  

أسباب اقتصادية 
وقال الخبري االقتصادي، صالح الهامش لـ”طريق الشعب”، 

إّن “عمليات غسيل األموال يف العراق كثرية جداً، والبالد 

الشفافية  منظمة  كام  العامل.  يف  فساداً  الدول  اكرث  من 

الدولية تقول ان العراق غري واضح يف التعامالت املالية”. 

العراق،  يف  املوجود  املايل  “الفساد  أن  الهامش  وأضاف 

ان هذه  اىل  املحلية”، مشريا  املافيات  تغول  يشجع عىل 

للحصول  اقليمية،  مافيات  استقطاب  اآلفة “تشجع عىل 

ما  مرشوعة،  وغري  مرشوعة  بطرق  العراقي  الجواز  عىل 

اضعف الجواز العراقي، وجعله يتذيل الرتتيب”.
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العاملية  االستشارات  ورشكة  “هنييل”  مؤسسة  وبحسب 

قامئة  تصنيفات  بإصدار  املعنيتني  كابيتاليست”  “نوماد 

ألفضل جوازات السفر يف العامل؛ فقد جاءت لوكسمبورغ 

باملرتبة األوىل كأفضل جواز سفر، تلتها السويد، ثم إيرلندا، 

سويرسا، بلجيكا.

أما عربيا، فقد تصدرت اإلمارات )38 عامليا( ثم الكويت 

)97( فقطر )98(، سلطنة عامن )103(، البحرين )105(. 

وذلك يف قامئة ضمت 199 جوازاً عاملياً لعام 2021. 

العراق،  اليمن،  سوريا،  إريرتيا،  سفر  جوازات  وتذيّلت 

أفغانستان القامئة. وحصل العراق عىل 23 نقطة من أصل 

مئة، حيث يستطيع حامل الجواز العراقي السفر إىل 28 

دولة فقط من دون تأشرية أو بتأشرية إلكرتونية.

ويعتمد مؤرش الجوازات “نوماد كابيتاليست” عىل خمسة 

الرضيبة  وقوانني  تأشرية،  دون  من  السفر  هي  معايري 

الدولية، والسعادة والتنمية، واملواطنة املزدوجة، والحرية 

الشخصية.

الرضائب  مجال  يف  استشارات  رشكة  هي  وكابيتاليست 

والهجرة.

 
متابعات برلمانية 

ترميم  الربملان،  يف  الخارجية  العالقات  لجنة  وتحاول 

مشكلة الجواز العراقي، من خالل حث وزارة الخارجية 

عىل “إجراءات تنفيذية”، بحسب ما يوق رئيسها النائب 

شريكو صالح.

مع  امللف  هذا  “ستناقش  لجنته  إن  صالح  ويقول 

الخارجية وسفراء العراق والجهات ذات العالقة من أجل 

من  مختص  فريق  تشكيل  مقرتحا  نتيجة”،  إىل  التوصل 

قبل وزارة الخارجية، للتواصل مع الجهات الدولية ذات 

العالقة، من أجل معالجة املشكلة”.

البيانات  تكون  أن  الربملانية،  اللجنة  رئيس  ويخّمن 

هذا  صّح  حال  ويف  “مغلوطة”،  التصنيف  رشكات  لدى 

االحتامل، فإن صالح يعتقد ان “جوازنا سينتقل ملرحلة 

متقدمة”.

أسباب أمنّية 
أما عضو لجنة العالقات الخارجية الربملانية، عامر الفايز، 

فقد حدد “سببا رئيسيا” لتدين مرتبة الجواز العراقي ضمن 

مؤرش أفضل جوازات السفر يف العامل، مشريا اىل أن ذلك ال 

ميكن أن يكون منعزال عن “السالح املنفلت يف العراق”. 

وقال الفايز يف بيان تابعته “طريق الشعب”، إن “الحكومة 

تعمل عىل تحسن مرتبة الجواز العراقي من خالل إلغاء 

تأشرية الدخول مع دول أخرى”، موضحاً أن “هذا األمر 

مرتبط بالوضع السيايس واألمني يف العراق”.

وهو  الجواز،  بتقييم  مرتبط  آخر  عامال  الفايز  وأضاف 

“األزمة االقتصادية” التي رافقت تفيش جائحة كورونا يف 

البالد، وتداعيات عىل أسعار النفط وغريها.

تأشرية  من  دولة   37 مواطني  مؤخرا  الحكومة  وأعفت 

الدخول إىل العراق.  وقال املتحدث باسم الوزارة، اللواء 

خالد املحنا، انه “قرار جريء، يتعلق بتنشيط االستثامر 

ودعم االقتصاد”.

 وبني املحنا أن “القرار شمل رجال األعامل والرشكات من 

دول مجلس األمن دامئة العضوية ودول االتحاد االورويب 

ونيوزيلندا  واسرتاليا  وكندا  الجنوبية  وكوريا  واليابان 

 75 البالغة  الدخول  سامت  رسوم  دفع  مقابل  وسويرسا، 

دوالرا ملدة شهرين”. ويسعى العراق إىل جذب املستثمرين 

إعفاء  خالل  من  أراضيه  إىل  دخولهم  عملية  وتسهيل 

كانت  بعدما  الدخول،  سامت  من  الدول  بعض  مواطني 

موافقات  إىل  تحتاج  العراقية،  األرايض  إىل  الدخول  سمة 

تأخذ وقتا طويال، ورمبا ال تصدر يف الكثري من األحيان.



جهود مضاعفة لألساتذة 
الطلبة  تواجه  ال  االنرتنت  خدمات  ضعف  مشكلة 
عىل  مفروض  مأساوي  واقع  أيضا  هي  بل  وحدهم، 
نظام  مع  التكيف  يحاولون  الذين  الجامعات  اساتذة 
ميلك  ال  منهم  الكثري  ان  رغم  االلكرتوين  التدريس 
املهارات الكافية بسبب ضعف البنى التحتية للدولة يف 
التدريبية وغريها  الدورات  قلة  عن  املجال، فضال  هذا 

من العوائق التي ظهرت فجأة بعدما تفىش الوباء.
الجهود  إن  باسم،  غدير  الجامعي،  االستاذ  ويقول 
الجامعات،  يف  التدريسية  الكوادر  تبذلها  التي  الكبرية 
بسبب ضعف  “للضياع  كثرية  أوقات  تكون معرضة يف 

االنرتنت”.
إن  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  باسم  ويوضح 
من  كبري  عدد  مع  يوميا  يتعامل  الجامعي  “االستاذ 
من  وألكرث  املختلفة،  الدراسية  للمراحل  املحارضات 
مرة خالل نفس اليوم، تتكرر املعاناة من خالل ضعف 
الصوت أو انقطاع االتصال وهذا يستغرق وقت طويل 
لألسف  متغري  الدرايس  الجدول  توقيتات  ويجعل 
جهود  يعطون  أصبحوا  “االساتذة  إن  مبينا  الشديد”، 
الدوام  بعد  ما  أوقات  يف  الدروس  ويقدمون  مضاعفة 
الرسمي من أجل ضامن وصول املعلومة لجميع الطلبة”.
الشخصية  اوقاتنا  نعطي  “أصبحنا  املتحدث  ويضيف 
املواد،  ارباك يف فهم  إىل طلبتنا من أجل عدم حصول 
الجميع  يتكاتف  أن  تتطلب  الحالية  املرحلة  وألن 
لتقليل مساوئ نظام التعليم االلكرتوين”، مشريا إىل “إن 
عىل  أسهل  يكون  الجامعية  القاعات  داخل  التدريس 
مفروض،  أمر  هو  الحايل  الواقع  إن  مبا  ولكن  االستاذ. 
فال بد من ايجاد حل ملشاكل االنرتنت الكثرية فالطلبة 
يعانون ونحن نقدم كل ما نقدر عليه ولكن الرتدي هذا 

يضيع الكثري من جهودنا”.

الطلبة: مشاكلنا كثيرة
تعود  ومالية  اقتصادية  مبشاكل  العراق  يتخبط  وفيام 
الطبيعي  فمن  الراهنة،  السياسية  األزمة  إىل  باألساس 
ملا  التعليم والطلبة ضحايا  ان يكون  املشهد  وفق هذا 
أهميتهم  رغم  األضعف  الحلقة  وأنهم  خصوصا  يجري 
القصوى لبلد يعاين من مخلفات كثرية بسبب الحروب 

واألمية.
جدا  كثرية  أصبحت  مشاكلهم  إن  يؤكدون  فالطلبة 
يألفوه  مل  عليهم  جديدة  درايس  أسلوب  فرض  بسبب 
سابقا رغم إن الدراسة عن بعد مارستها دول رائدة يف 

مجال التعليم منذ تسعينات القرن املايض.
ويقول الطالب يف جامعة بغداد، عيىس حسني، إن أوىل 
املشاكل التي بدأت مع الطلبة الجامعيني كانت تتعلق 

بـ”االمييالت الرسمية”.
االمييالت  هذه  إن  الشعب”،  لـ”طريق  حسني  ويبنّي 
تتميز  حسابات  وهي  الجامعات  بإعدادها  “تقوم 
محارضات  اىل  الطلبة  دخول  تسهل  مهمة  بخواص 
)األونالين( بدون تعقيدات. لكن اعطائها تأخر بالنسبة 
)االمييالت(  عىل  منهم  الكثري  اعتمد  الذين  للطلبة 
الشخصية، علام أن االخرية ال تسمح للطالب باالنضامم 
ما مل يوافق االستاذ عليه، وبذلك يكون االستاذ مشغول 
بني اعطاء الدرس واملوافقة عىل الطلبة املنضمني الذين 
االنرتنت  شبكة  ضعف  بسبب  واحد  بوقت  يأتون  ال 

وتفاوت الخدمات من طالب اىل اخر”. 
ويتابع املتحدث “احيانا االستاذ يتحدث عن جزء مهم 
االنرتنت  شبكة  تضعف  ذلك  واثناء  املحارضة  من  جدا 
املعلومة.  بعضنا  عىل  فتضيع  رديء،  يكون  والصوت 
كام ان بعض االساتذة يسجلون محارضاتهم ويرسلونها 
عدم  بسبب  يستطيعون  ال  اخرين  ولكن  طلبتهم  اىل 

مهارتهم بهذا الجانب او بسبب االنرتنت ايضا”.

قضايا تقنية
مجال  يف  املهندس  يشري  املوضوع،  عىل  وتعليقا 
ال  كثريين  طلبة  إن  إىل  فيصل،  أحمد  االتصاالت، 
وال  االنرتنت  بشبكة  القوي  باالتصال  تزويدهم  يتم 
االلكرتونية،  الربامج  مع  التعامل  عىل  جيدا  يدربون 

وبالتايل يفشل بعضهم باللحاق يف زمالئهم. 
“العوائق  قائال:  الشعب”،  لـ”طريق  ويتحدث فيصل 
مشكلة  مبثابة  االلكرتوين  التعليم  جعلت  التقنية 
ميلكون  ال  الذين  وبالخصوص  الطلبة.  من  للبعض 
أجهزة كومبيوتر لخزن املواد وترتيبها والتعامل الجيد 
رداءة  قضية  إن  كام  موبايل حديثة.  اجهزة  او  معها 
جودة االنرتنت أصبحت مستعصية يف العراق بسبب 
الفساد وعائدية رشكات االتصاالت إىل جهات متنفذة 

ال يهمها التعليم وال الطلبة”.
األمية  محو  إىل  “االفتقار  إن  عىل  املتحدث  ويؤكد 
اليوم،  الطالب  بني  رئيسية  مشكلة  ميثل  الحاسوبية 

األساسية  الربامج  تشغيل  منهم  الكثري  يستطيع  فال 
وبالتايل   PowerPoint و   Microsoft Word مثل 
ذلك،  عىل  عالوة  ملفاتهم،  مع  التعامل  ميكنهم  ال 
يجد العديد من الطالب أن إصالح مشاكل الكمبيوتر 
هذا  يف  شيًئا  يعرفون  ال  حيث  مزعج،  أمر  األساسية 

املجال”.

حلول مقترحة
كرار  واالتصاالت  الشبكات  مجال  يف  الخبري  ويقرتح 
ووزارة  العايل  التعليم  وزارة  بني  التنسيق  ستار، 
السريفرات  الستخدام  االتصاالت  ورشكات  االتصاالت 
االلكرتونية  املحارضات  ايصال  عملية  يف  الداخلية 

للطلبة دون املرور بتعقيدات السريفرات الخارجية.
“املشكلة  ان  الشعب”,  لـ”طريق  ستار,  ويقول 
املعنية  ووزاراتها  الحكومة  رغبة  عدم  الحقيقية هي 
منذ  العراق  يف  وتوفرها  بساطتها  رغم  االزمة  بحل 

تقنية  استخدام  يف  يكمن  “الحل  ان  مبينا  سنوات”, 
الكاش وتوفري سريفرات داخلية يتم من خاللها عرض 
السريفرات  تعقيدات  اىل  الذهاب  دون  املحارضات 

الخارجية وقضية ضعف خدمة االنرتنيت يف البالد”.
العراق  يف  االنرتنيت  “رشكات  ان  ستار,  ويضيف 
منذ  الداخلية  والسريفرات  الكاش  تقنية  تستخدم 
سنوات عديدة يف تقديم خدمات مشاهدة القنوات 
مشريا  العاملية”,  واملسلسالت  االفالم  او  املشفرة, 
الكثري  يتطلب  ال  التقنية  هذه  “تطبيق  ان  اىل 
ورشكات  املعنية  الدولة  وزارات  بني  التنسيق  سوى 

االنرتنيت”.
من  تعاين  الدولة  “مؤسسات  ان  الخبري,  ويوضح 
بطالة مقنعة وقصور يف التفكري وعدم بذل اي جهد 
داعيا  املواطنني”,  تواجه  مشكلة  اي  حل  سبيل  يف 
االختصاص  اصحاب  استشارة  اىل  املعنية  “الجهات 

وذوي الخربة يف مجال تكنلوجيا املعلومات”.
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رداءة األنترنت تعرقل جهود االساتذة وتحرج الطلبة
بغداد – طريق الشعب

يتحدث عدد كبري من اساتذة وطلبة الجامعات عن مشاكل تواجه محارضاتهم 
الدراسية االلكرتونية بسبب رداءة خدمات االنرتنت املقدمة من قبل رشكات 
التزويد التي أصبحت يف مأمن عن املحاسبة رغم تقاضيها أمواال كثرية مقابل 

خدماتها هذه. ومن ضمن هذه املشاكل، رداءة جودة الصوت خالل املحارضات، 
او االنقطاعات املتكررة باالتصال، وصعوبة ارسال التسجيالت وغريها الكثري من 

التفاصيل.

نقابات العمال تدعو الى تعديلها

مسودة »التقاعد والضمان االجتماعي«.. تفاؤل برلماني وسخط نقابي
ـ طريق الشعب بغدادـ 

مع إعالن لجنة العمل والشؤون 
االجتامعية الربملانية عن قرب التصويت 

عىل مرشوع قانون التقاعد والضامن 
االجتامعي، دعا اتحاد نقابات عامل 

العراق اىل رضورة توفري ضامن اجتامعي 
حقيقي، وعدم مصادرة حقوق العامل، 

وتعديل مسودة القانون، بعد االخذ 
بنظر االعتبار رأي االتحادات والنقابات 

العاملية، والعمل مبعايري العمل الدولية، 
وخرباء منظمة العمل الدولية.

املعنية  والربملانية  الحكومية  االطراف  ان  االتحاد  وأكد 
العاملية  والنقابات  االتحادات  ارشاك  “تجاهلت” 
ذلك  اعترب  فيام  القانون،  مرشوع  مسودة  صياغة  يف 
والشؤون  العمل  وزارة  وراءه  تقف  سلبيا”  “مؤرشا 

االجتامعية.
وتقول لجنة العمل والشؤون االجتامعية الربملانية، ان 
للقطاع  نوعية  “نقلة  سيحقق  اقراره  حال  يف  القانون 

الخاص”. 

من مسودة القانون..
رشائح  شمول  عىل  الجديد  القانون  مرشوع  وينص 
النشاطات  وجميع  املهن  يف  العاملني  من  واسعة 
سائقي  مثل  االجتامعي،  بالضامن  الخاصة  االقتصادية 
املحال  وأصحاب  الخاص  والنقل  األجرة  سيارات 
النشاطات،  من  وغريها  الصناعية  والورش  التجارية 
مرشوع  وحدد  اليومية.  املجتمع  حياة  تهم  التي 
الخاص،  القطاع  العامل يف  الحد االدىن لتقاعد  القانون 
مبا ال يقل عن 350 ألف دينار عراقي، مع إلزام صاحب 

العمل بأن يأخذ يف االعتبار املؤهل الدرايس للموظف، 
قبل احتساب أجره.

وحدد مرشوع القانون العمر التقاعدي بعمر 63 سنة 
و58  خدمة،  سنة   15 لديه  الذي  الرجل  إىل  بالنسبة 
سنة بالنسبة إىل املرأة. ورهن استحقاق الرجل للراتب 
التقاعدي بأن تكون لديه خدمة مضمونة تصل إىل 30 
عاماً وعمره 50 سنة. وضمن حصول املرأة عىل التقاعد 
وتكون  سنة   25 لـ  مضمونة  خدمة  امتالكها  حال  يف 
التقاعد  إىل  املرأة  إحالة  نص عىل  كام  سنة.   50 بعمر 
يف أي سن كانت، إذا كان لديها ثالثة أطفال، وخدمة 

15 سنة.

اعتراضات نقابية
العراق عدنان  العام التحاد نقابات عامل  وقال األمني 
الصفار ملراسل “طريق الشعب”, ان “مرشوع القانون 
الصناعات  واتحاد  النقابية  الحركة  مناقشته مع  تتم  مل 
العمل  قضايا  مناقشة  يف  اساسيا  طرفا  بصفتهم 
والعامل”, معتربا “عدم اخذ رأي االتحادات والنقابات 
والشؤون  العمل  وزارة  عىل  سلبيا  مؤرشا  العاملية 

االجتامعية”. 
بعض  من  العامل  يحرم  القانون  ان  الصفار,  وأضاف 
نسبة  “رفع  خالل  من  وذلك  املكتسبة”  “الحقوق 
االشرتاك يف الضامن االجتامعي من 5 اىل 7 يف املائة من 

اجور العامل, ما يزيد من اعداد العازفني عن التقديم 
ويؤدي اىل عدم التسجيل”. 

“الغاء  القانون  مسودة  تضمني  اىل  الصفار  واشار 
لسنة   39 السابق  القانون  يف  املوجود  الخدمات  فرع 

.”1971
العاملية  االتحادات والنقابات  أثر ذلك، قدمت  وعىل 
لجنة  اىل  القانون  مرشوع  حول  كثرية  “مالحظات 

العمل الربملانية” بحسب تأكيدات الصفار.
مرشوع  عن  االجتامعي  البعد  “غياب  املتحدث  وارّش 
يلتزم  مل  أنه  كام  الراتب”,  عىل  واقتصاره  القانون، 
التي   202 وتوصية   ,102 واتفاقية  الدولية  باملعايري 
التي مل  الحامية االجتامعية،  الحد االدىن ألرضية  توفر 

تلتزم بها وزارة العمل والشؤون االجتامعية.
ايجابية  “نقاطا  هناك  بأن  كالمه  العام  االمني  وأردف 
العمل  عن  العاطلني  شمول  مثل  القانون  مرشوع  يف 
نعتقد  تعجيزية،  برشوط  لكن  املنتظم,  غري  والقطاع 

انها غري صحيحة”.
الحكومي  الدعم  “رفع  من  استغرابه  الصفار  وابدى 
عن صندوق الضامن، بعد ان كان مدعوما بنسبة 30 

يف املائة من مجموع اشرتاكات العاملني”.
اجتامعي  ضامن  توفري  “رضورة  اىل  الصفار,  وخلص 
وتقديم  مهنية  وسالمة  صحة  فيه  تتوفر  حقيقي، 
القانون  اجتامعية, من خالل تعديل مرشوع  خدمات 

قبل التصويت عليه”.

تفاؤل نيابي
والشؤون  العمل  لجنة  رئيس  أعرب  جانبه,  من 
أمله  عن  الربملانية،  واملهجريــــن  والهجرة  االجتامعية 
يف إقرار قانون الضامن االجتامعي عقب إقرار املوازنة 

مبارشة.  
صحفي  ترصيح  يف  الدهليك،  رعد  اللجنة  رئيس  وقال 
نسـبة  وزيادة  التموينية  البطاقة  مفـردات  “زيادة  إن 
الطبقة  اىل  تذهب  االجتامعية،  الرعاية  يف  الشمول 
أن  موضحاً  العراقي”،  الشعب  أبناء  من  املستحقة 
تأمــــني  عىل  تســــاعد  التي  الخطوات  أهم  “من 

قانون  إقــــرار  هو  الغذايئ،  واألمن  الفقــــرات  هذه 
شــــرائح  يشــــمل  الذي  االجتامعي  الضمــــان 
والعاطلني  العراقــــي  الشــــعب  أبناء  من  مهمــــة 
للقطاع  نوعية  نقلة  يعد  وإقراره  العمــــل،  عن 

الخاص”.  
قانون  يكون  أن  املوازنة،  إقرار  بعــــد  “نأمل  وأضاف 
الضامن االجتامعي، هــو أول القوانني التي تقرأ قراءة 
لجنته  عزم  مؤكداً  عليه”،  التصويت  ثم  ومن  ثانية 
لرشيحة  كبريا  إنصافا  يعد  “ألنه  القانون  إقرار  عىل 
عىل  الوقوف  شبح  عنهم  ويبعد  واملواطنني،  الشـباب 
الضامن  من  التقاعد  ويضمن  التعيينات  شباك  طابور 

االجتامعي أسـوة باملوظف”.

تحديات التطبيق   
عن  خضري,  احمد  االقتصادي  الخبري  تساءل  بدوره, 
بدفع نسب  الصغرية  املشاريع  اصحاب  الزام  إمكانية 

االشرتاكات للعاملني معهم.
“محاولة ترشيع  إن  الشعب”,  لـ”طريق  وقال خضري 
محاولة  هو  االجتامعي  والضامن  للتقاعد  قانون 
حكومية إليقاف الزحف نحو الوظائف الحكومية من 
خالل ضامن توفري رواتب تقاعدية للعاملني يف القطاع 
القانون  هذه  مثل  “تطبيق  أن  اىل  مشريا  الخاص”, 
سيواجه مشاكل عديدة من خالل تهرب اغلب رشكات 
والصغرية  املتوسطة  وخاصة  الخاص  القطاع  ومعامل 
وعدم  االجتامعي،  الضامن  يف  العاملني  تسجيل  من 

قدرة الدولة عىل محاسبة هؤالء”.
العاملني  بتسجيل  الرشكات  الزام  “رضورة  اىل  واشار 
“رضورة  اىل  داعيا  اشرتاكاتهم”,  بدالت  ودفع  فيها 
وتخفيض  الضامن  لصندوق  الحكومي  الدعم  اعادة 
نسب االشرتاكات، سواء عىل ارباب العمل أم العامل، 
هذا  يف  واملساهمة  االشرتاك  عىل  حّثهم  أجل  من 

الصندوق”.
وأكد أنه “يف حال ترشيع قانون مالئم للوضع الحايل 
القطاع  سيمكن  صحيحة،  بصورة  تطبيقه  وضامن 

الخاص من النهوض مجددا”.
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بغداد – وكاالت 
األخرية،  األيام  العراقية،  األسواق  شهدت 
موجة غالء يف أسعار املواد الغذائية، متاشيا 
أمام  العراقي  الدينار  قيمة  خفض  مع 

الدوالر.
األسعار،  يف  االرتفاع  هذا  أن  البعض  ويرى 
أضعاف  ثالثة  املواد  بعض  يف  تجاوز  الذي 
بسبب جشع  يأيت  تقريبا،  الحقيقي  سعرها 
إىل  يعمدون  الذين  التجار،  من  البعض 
رمضان،  شهر  حلول  قرب  مع  األسعار  رفع 
وزيادة إقدام املواطنني عىل التسوق خالل 

هذه الفرتة.
مسؤولية  جانبها،  من  الحكومة  وألقت 
الذين  التجار،  عاتق  عىل  األسعار  ارتفاع 
وصفتهم بـ “أصحاب النفوس الضعيفة”.  

ويف هذا الشأن قال رئيس الوزراء مصطفى 
جلسة  خالل  ألقاها  كلمة  يف  الكاظمي، 
إن  آذار،   23 الثالثاء  الوزراء،  مجلس 
التي  الغذائية  املواد  بعض  أسعار  “ارتفاع 
النفوس  أصحاب  من  محاولة  محليا،  تصنع 
التجار،  من  الجشعني  وبعض  الضعيفة، 
أن  مؤكدا  االجتامعي”،  الوضع  إلرباك 
“هؤالء يستغلون إقبال املواطنني عىل رشاء 

هذه املواد مع قرب شهر رمضان”. 
وتابع قائال، انه وّجه وزارة الداخلية واألمن 
االقتصادي بـ “اتخاذ إجراءات مناسبة ملنع 
التالعب بقوت املواطنني، وكف جشع بعض 

التجار، ومتابعة األسواق”. 
بغداد،  تجارة  غرفة  عضو  يرى  جانبه،  من 
املتسبب  هي  “الحكومة  ان  الغالبي،  عيل 
أسعار  تشهدها  التي  الغالء  ملوجة  الرئيس 
السلع، خصوصا املواد الغذائية”، موضحا يف 
حديث صحفي، أن رفع سعر رصف الدوالر 

أثر بشكل سلبي عىل األسعار. 
املواد  من  الكربى  “النسبة  أن  إىل  وأشار 
بالدوالر،  الخارج  من  تستورد  الغذائية 
باألسعار  صعوداً  تشهد  أن  البديهي  ومن 
أن  مبينا  الدوالر”،  رصف  سعر  ارتفاع  مع 
والرز  الطعام  كزيت  الرئيسة  املواد  اسعار 
ملحوظا  ارتفاعا  سجلت  والطحني،  والسكر 
يستعدون  وهم  خصوصا  املواطنني،  أرهق 

لشهر رمضان. 
إىل ذلك، أكد عضو اللجنة املالية يف الربملان، 
املواد  اسعار  “بعض  أن  كوجر،  جامل 
الغذائية ارتفعت بنسبة 300 يف املائة رغم 
أن الزيادة يف سعر رصف الدوالر هي 18.5 
يف املائة فقط”، واصفا ارتفاع أسعار الغذاء 

بـ “املؤمل”. 
عبوة  ان  إىل  صحفي،  حديث  يف  وأشار 
 3000 بلغت  واحد،  لرت  الطعام سعة  زيت 

دينار، بعد أن كانت بـ 1250 دينارا فقط،  
موضحا أن “الحكومة غري قادرة عىل ضبط 

أسعار املواد الغذائية”. 
ولفت كوجر إىل أن “كرثة الترصيحات التي 
تتحدث عن إعادة سعر الدوالر إىل ما كان 
السوق”،  إرباك  يف  ايضا  ساهمت  عليه، 
ونتمنى  جدا،  مرتفعة  “األسعار  أن  مضيفا 

أن يكون الضمري هو الحاكم”.
“الحكومة  أن  املالية  اللجنة  عضو  وأكد   
املواد  رشاء  أسعار  مبتابعة  مطالبة 
معقولة  ربح  نسبة  ووضع  املستوردة، 

عليها”. 
الحكومة  سياسية،  وكتل  نواب  ويطالب 
بإعادة سعر رصف الدوالر إىل ما كان عليه 
سابقا، بسبب ما خلفه خفض قيمة الدينار 
انعكاسات سلبية عىل معيشة  العراقي من 

املواطنني.

مواطنون يحّملون الحكومة المسؤولية

رفقا بالفقراء يا أطباء!موجة غالء تجتاح األسواق مع اقتراب رمضان
قاسم عناد

خاصة  العراقي،  املجتمع  رشائح  بني  والعوز  البؤس  حاالت  تتفاقم 
الفقرية وذات الدخل املحدود، يوما بعد يوم، مع تصاعد وترية األزمات 
االقتصادية وسوء اإلدارة املالية يف البلد، فضال عام خلفته جائحة كورونا 
من تداعيات معيشية منهكة. وقد استفحلت هذه املعاناة أكرث، بعد 
خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدوالر، وما عكسه ذلك من ارتفاع 

يف أسعار املواد الغذائية والسلع والخدمات األخرى.
البعض من  الكبرية، مل يسلم املواطن من جشع  وأمام هذه املعاناة 
العيادات الطبية والصيدليات األهلية.. هذا الجشع القائم منذ سنوات، 

والذي يبدو أن الدولة عاجزة عن إيقافه! 
ويضطر املواطن إىل مراجعة العيادات والصيدليات الخاصة، كونها توفر 
له رعاية أفضل من يف املؤسسات الصحية الحكومية، التي بدت عاجزة 

حتى عن توفري بعض األدوية الرضورية، كأدوية األمراض املزمنة!
اثر اوجاع  أيام، ان قصدت عيادة احد االطباء عىل  وحدث يل، قبل 
حصلت يل يف منطقة الصدر. وكالعادة، بلغت “كشفية” الطبيب 30 
ألف دينار. إال أن الذي أرهقني كثريا، هو أجر املخترب. فقد بلغ 70 

ألف دينار!
هذا املخترب الذي يقع إىل جوار غرفة الطبيب، ألزمني بدفع املال كامال، 

رغم استغرايب من حجم املبلغ. 
وبحسب وصية الطبيب، توجهت بعدها إىل غرفة املضمد التي تقع 
ليصدمني  للقلب،  تخطيطا  فأجريت  ذاته،  املبنى  يف  األخرى  هي 
املضمد مطالبا بـ 25 ألف دينار، وليس 5 آالف كام تجري العادة يف 

بقية العيادات!
صيدلية  إىل  الطبيب  أرشدين  هذه،  الفحص  جولة  من  انتهايئ  بعد 
مجاورة لعيادته، لغرض جلب الدواء، فكانت كلفته 75 ألف دينار، 

ليصبح مجموع ما أنفقته يف هذه املحنة 200 ألف دينار. 
الطبيب وصاحب  بني  اتفاقات مسبقة  أن هناك  تبني يل  النهاية،  يف 
مبراجعة  ألزمني  األول  كون  الصيدلية.  وصاحب  واملضمد  املخترب 
وهذه  إليه،  تذهب  األرباح  من  نسبة  هناك  أن  يعني  ما  اآلخرين، 
النسبة ينتزعها هؤالء الثالثة، من املواطن الفقري املغلوب عىل أمره!

األطباء  نقابتا  أين  الجشع؟  هذا  من  الدولة  أين  نتساءل: 
والصيادلة؟ 

أگـول

اعــــالن
مديرية بلدية كربالء املقدسة / شعبة تنظيم املدن

العدد 12648  
 التاريخ 23 / 3 / 2021 

تعلن مديرية بلدية كربالء املقدسة عن تعديل التصميم )735( والوارد الينا مبوجب كتاب مديرية التخطيط العمراين يف كربالء املقدسة املرقم 
)215 يف 21 / 1/ 2021( فعىل من لديه اعرتاض من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واملكاتب االستشارية واملواطنني تقديم طلب

رسمي معنون اىل مديرية بلدية كربالء املقدسة خالل )30 ( يوما من تاريخ االعالن وبعكسه سوف يتم تصديق التصميم املعدل. مع التقدير.

م. ر. مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

فقدان هوية
الصادرة  الهوية  فقدت 

من رشكة مصايف الوسط 

بإسم   )2467( املرقمة 

محسن(،  عبد  )عصام 

عليها  يعرث  ممن  يرجى 

جهة  اىل  تسليمها 

اإلصدار.

اعـالن
رضا  )محمد  املدعي  قدم 
عبدالرحمن( طلباً يروم فيه تسجيل 
لقبه من )فراغ( اىل )الكعبي( فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
اقصاها  مدة  خالل  املديرية  هذه 
ينظر  ايام( وبعكسه سوف  )عرشة 
 )24( املادة  احكام  وفق  بالدعوى 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

فقدان
الصادرة  الهوية  فقدت 

الرشكة  التجارة/  وزارة  من 

املواد  لتجارة  العامة 

)ساجد  بإسم  االنشائية 

يرجى  جرب(،  عبدالكاظم 

ممن يعرث عليها تسليمها اىل 

جهة اإلصدار.

فقدان
من  الصادر  القبض  وصل  فقد 

النفطية/  املنتجات  توزيع  رشكة 

املستند  رقم  بغداد  توزيع  هيأة 

)294259( بتاريخ 8 /10 /2012 

عرشة   )10.000.000( باملبلغ 

كريم  )باسم  بإسم  دينار  ماليني 

سويدان(، يرجى ممن يعرث عليه 

تسليمه اىل جهة اإلصدار.

اعـالن
قدم املدعي )عيل رضا عبدالرحمن( 
من  لقبه  تسجيل  فيه  يروم  طلباً 
لديه  فمن  )الكعبي(  اىل  )فراغ( 
مراجعة  الدعوى  عىل  اعرتاض 
اقصاها  مدة  خالل  املديرية  هذه 
ينظر  ايام( وبعكسه سوف  )عرشة 
 )24( املادة  احكام  وفق  بالدعوى 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اعـالن
رضا  )احمد  املدعي  قدم 
عبدالرحمن( طلباً يروم فيه تسجيل 
لقبه من )فراغ( اىل )الكعبي( فمن 
لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
اقصاها  مدة  خالل  املديرية  هذه 
ينظر  ايام( وبعكسه سوف  )عرشة 
 )24( املادة  احكام  وفق  بالدعوى 
من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

*الرفيق العزيز الفنان فراس البرصي
مبشاعر يغمرها األىس نتوجه إليكم وللعائلة الكرمية بالتعازي برحيل 
ذوي  لكل  الجميل  والصرب  والسلوان  العزاء  السعد.  نوال  السيدة 
ومحبي الفقيدة بهذا املصاب األليم، و الذكر العاطر دوما للسيدة 

الفاضلة أم دان.
 الحزب الشيوعي العراقي/ مكتب اعالم الخارج

الثورة  مدينة  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تنعى 
)الصدر(، الرفيق صالح زغري )ابو رسول(، الذي تويف اثر مرض عضال. 
واكب الراحل مسرية الحزب منذ ستينيات القرن املايض، وكان أحد 
أعضاء محلية الثورة يف السبعينيات. وقد التحق بالحزب بعد سقوط 
العمل.   اقعده عن  املرض  لكن  بجهد وتفان،  السابق وعمل  النظام 

الذكر الطيب  للفقيد العزيز والصرب والسلوان لرفاقه وذويه.
الرفيق  عائلة  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املقرات  هيئة  تعزي   *
محمود اسامعيل حسن )ابو نزار(، الذي تويف بعد معاناة مع املرض. 

للفقيد الذكر الطيب ولعائلته ورفاقه جميل الصرب والسلوان.

مواساة

الناصرية 

التهاب أسعار 
المواد الغذائية والدواجن 

الناصرية – وكاالت 
شكا مواطنون وأصحاب محال تجارية يف مدينة النارصية، ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية والدواجن يف األسواق، مرجعني ذلك إىل زيادة سعر رصف 

الدوالر.
تتصاعد  املواطن  معاناة  ان  إىل  املحال،  واصحاب  املواطنون  ولفت 
البطاقة  يتأخر فيه توزيع مفردات  الذي  الوقت  مع تصاعد األسعار، يف 
الغذائية  املواد  غالبية  أن  موضحني  املوظفني،  رواتب  ورصف  التموينية 
ارتفعت مبقدار 500 إىل ألف دينار للكيلوغرام الواحد، فيام سجلت الخضار 
والفاكهة ارتفاعا واضحا يف السعر، يصل إىل الضعف يف بعضها، إىل جانب 

لحوم الدجاج التي زاد سعر الكيلوغرام منها مبعدل ألف دينار. 
وأشاروا إىل أن هذا االرتفاع أدى إىل ضعف القدرة الرشائية لدى املواطن، 
وإىل تراجع حركة البيع والرشاء يف السوق وعدم متكن الرشائح الفقرية من 
تأمني احتياجاتها املعيشية، داعني الجهات الحكومية إىل اتخاذ إجراءات 

رسيعة للحد من هذا الغالء.
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مشروع النبراس للبتروكيمياويات

الفساد والمصالح الضيقة يعطالن تنفيذه منذ العام 2012
ـ علي شغاتي بغدادـ 

يعد مرشوع النرباس للصناعات البرتوكيمياويات، 
واحداً من املشاريع الحيوية التي طالها النسيان، 

بعد مرور أكرث من تسعة أعوام عىل طرحه 
لالستثامر.

والنرباس يحمل رقامً ضمن 83 مصنعاً ومعمالً، 
تعمل وزارة الصناعة واملعادن عىل وضع خطط 

لتأهيلها أو إنجازها.
ويف العام 2012، وقعت وزارة الصناعة واملعادن, 
اتفاقية مبدئية مع رشكة “شل” الدولية لالستثامر 

يف مرشوع النرباس للصناعات البرتوكيمياويات 
يف محافظة البرصة, قرب موانئ ام قرص. وال 

يزال الرشوع يراوح يف مكانه. ويف العام 2015 
طرح تنفيذ املرشوع بإنشاء مجمع عاملي يكون 

االكرب يف الرشق االوسط، ورابع اكرب مصنع 
للبرتوكيمياويات يف العامل، ومل تغادر تلك 

االتفاقات أورقها، حتى االن.

كلفة المشروع
وتقدر تكلفة انشاء املرشوع بـ8 مليارات دوالر. اما االرباح السنوية 
املتوقعة فهي أكرث من مليار دوالر. وتعهدت الرشكة، يف حينها، ان 
تكون مدة التنفيذ خالل  5 سنوات, وانه يوفر فرص العمل بني 10 
من  الف شخص  و50  التنفيذ،  مدة  خالل  عمل  فرصة  الف   30 اىل 

التحويلية االخرى.  الصناعات 
وكان مخططا لكمية اإلنتاج السنوية أن تبلغ مليونا و800 الف طن.

تأكيدات عىل التنفيذ
النفط احسان عبدالجبار, مؤخرا, ان املرشوع  ورغم تأكيدات وزير 

سريى النور خالل أسابيع, لكنه ما زال بحاجة اىل قرار مركزي.
وأشار وزير النفط اىل انه “سيتم عرض املوضوع عىل مجلس الوزراء 

ووزير املالية إليجاد الحلول املناسبة خالل االسابيع املقبلة”.
املرشوع  تنفيذ  تواجه  التي  املعرقالت  تجاوز  الجبار  عبد  ورهن 
برضورة إيجاد “قرار مركزي”، مضيفا ان “القرار سيكون اما باالتجاه 
تغيري  شل(  )رشكة  رشكائنا  من  الطلب  او  نرباس،  مرشوع  بناء  نحو 

سعر هذه املادة”.
من جهته، قال وزير الصناعة واملعادن منهل عزيز الخباز، إن تنفيذ 
أكرث من  “يوفر  البرصة  البرتوكياموية يف  للصناعات  النرباس  مرشوع 

30 ألف فرصة عمل”.

املشاريع  من  النرباس  “مرشوع  أن  ترصيح صحفي,  يف  الخباز  وأكّد 
طن  ألف  و800  مليوناً  ينتج  الذي  املنطقة،  يف  والعمالقة  الكبرية 
سنوياً، ويوفر أكرث من 30 ألف فرصة عمل”، الفتاً إىل ان “املرشوع 
الكلفة  وتبلغ  مستقبالً،  الدولة  لخزينة  كبرية  مالية  إيرادات  يحقق 

التخمينية للمرشوع 8 مليارات دوالر”.
املصانع  لتأهيل  املدى  قصرية  خططاً  وضعت  “الوزارة  أن  وأضاف 
ومصنعاً  معمالً   17 وعددها  واحد  عام  مدتها  املتوقفة،  واملعامل 
بجهود ذاتية من قبل الرشكات”, موضحا أن “عدد املصانع واملعامل 
وأخرى  تعمل،  مصانع   205 منها   ،288 إىل  تصل  للوزارة  التابعة 

متوقفة والبالغة عددها 83”.
الفساد.. املعرقل األبرز 

الشعب”,  لـ”طريق  الخبري االقتصادي, احمد خضري  من جانبه, قال 
القطاعات  لتطوير  مرشوع  أي  تنفيذ  مينع  العراق  يف  “الفساد  ان 
عىل  متنفذة  جهات  ارصار  بسبب  والسياحية،  والزراعية  الصناعية 

بقاء العراق سوقا للبضائع املستوردة”.
“تسيطر  العسكرية  واجنحتها  املتنفذة  االحزاب  ان  خضري،  واضاف 
“منع  ذلك  ان  اىل  مشريا  البالد”،  يف  االقتصادية  املرافق  اغلب  عىل 
توقيع  برغم  املرشوع  يف  ملموس  تقدم  أي  تحقيق  من  شل  رشكة 

يف  أصلية  تفاهم  مذكرة  مع   ,2015 العام  بداية  يف  انشائه  صفقة 
العام 2012”.

وزاد الخبري االقتصادي أن “ال يشء مينع العراق من ان يكون رائدا 
املناسبة  البيئة  توفرت  لو  فيام  البرتوكيمياوية،  الصناعات  مجال  يف 

لالستثامر”.
نتيجة  مستغلة،  غري  هائلة  طبيعية  ثروات  ميتلك  “العراق  أن  وبنّي 

لركون السياسية االقتصادية يف البالد للريع النفطي”.

طفرة نوعية 
وقال الباحث يف الشأن الصناعي, احمد عيل, لـ”طريق الشعب”, إّن 
من  وهو  العراقي،  لالقتصاد  نوعية  طفرة  سيحقق  املرشوع  “تنفيذ 
البرتوكيميائيات،  الصناعات  قطاع  يف  املهمة  االسرتاتيجية  املشاريع 
تنفذه رشكة شل، والتي متلك نسبة 49 يف  املؤمل أن  التي كان من 

املائة منه, مقابل 51 يف املائة لوزاريت النفط والصناعة مناصفًة”.
هو  املرشوع،  تنفيذ  تواجه  التي  املعوقات  “ابرز  أن  عىل  وأضاف 
توفري غاز االيثان املغذي للمرشوع، النتاج مادة البويل أيثيلني، التي 

تشهد منوا رسيعا يف االسواق العاملية”.
بالصناعات  لالرتقاء  متاما  مهّيأة  “الظروف  ان  عيل  واكد 

النفط،  من  كبرية  احتياطات  العراق  ميلك  حيث  البرتوكيمياوية، 
وبالتايل فانه ميكن أن توفري املواد االولية لهذه الصناعة”.

أرباحا  يحقق  البرتوكيمياويات  صناعة  “تفعيل  ان  املتحدث  وتابع 
استرياد  من  يقلل  انه  كام  دخله،  مصادر  من  وينوع  للبلد،  طائلة 
احياء  يف  ويساهم  البرتوكيمياويات،  منتجات  من  الكبرية  الكميات 

عدد من الصناعات”.
مبارش،  وغري  مبارش  بشكل  عمل  فرص  يوّفر  املرشوع  أن  عيل  وزاد 
الصغرية  البالستيكية  الصناعات  يف  عمل   فرص  توفري  “مثل 
عليها  ستقام  التي  املناطق  يف  التحتية  البنية  وتطوير  واملتوسطة, 
التحميل  منصات  وتطوير  والطرق  الحديد  السكك  منها  املشاريع 
من  عمرانيا  املرشوع  مناطق  تطوير  عن  فضال  املوانئ،  يف  والتفريغ 

خالل بناء مجمعات تسويقية ومناطق سكنية”.
الصعيد  عىل  اساسيا  العبا  يكون  ان  املمكن  من  العراق  ان  وأكد 
املرشوع  هذا  فان  وبالتايل  البرتوكيمياويات,  صناعة  يف  العاملي 
واملنتجات  الغاز  لفوائض  االمثل  االستغالل  “من  الحكومة  ميكن 
يف  مقارنة  عالية  مضافة  قيمة  وتحقيق  السائلة  الهايدروكاربونية 
حرقها  او  الكهربائية  الطاقة  كتوليد  اخرى  نشاطات  يف  استخدامهام 

بدون تحقيق اي فائدة”.

المطلوب حلول »آمنة« إلشراك القطاع الخاص

خبراء يحذرون: خصخصة القطاعات اإلنتاجية تثري الفاسدين والمتنفذين
بغداد – طريق الشعب

عّد خرباء يف الشأن االقتصادي، مؤخرا، توجه الحكومة 
غري  أمر  البلد  يف  اإلنتاجية  القطاعات  خصخصة  نحو 
القانون  غياب  ظل  يف  يأيت  ألنه  “مخالف”  و  صائب 
من  أكرث  وجود  عن  فضال  الجانب،  هذا  ينظم  الذي 
هذا  ودراسة  الرتيث  يستدعي  ما  للخصخصة،  شكل 
امللف من قبل حكومة يكون أمامها وقت كايف ووفق 
خطورة  من  الخرباء  وحذر  هادفة.  إسرتاتيجية  خطة 
بيع أمالك الدولة وفق ذريعة الخصخصة، لغرض إثراء 
املؤسسات  أهم  عىل  حصولهم  خالل  من  املتنفذين 

التي يفرتض بالحكومة أن تنهض بها.

توجه مثير للقلق
وجاءت التحذيرات هذه بعد أن أعلنت وزارة الصناعة 
واملعادن، األحد املايض، عن طرح معامل إلنتاج السكر 

يف محافظتي ميسان ونينوى إىل االستثامر.
فأنه  الصايف،  مرتىض  الوزارة  باسم  للمتحدث  ووفقا 
“تمَّ طرح معامل إلنتاج السكر يف ميسان واملوصل إىل 
االستثامر من أجل تأهيل خطوطها اإلنتاجية وإعادتها 

إىل العمل”.
رعد  االقتصادي،  الخبري  أوضح  الخطوة،  هذه  وبشأن 
عملية  يف  ارشاكها  املمكن  من  الخصخصة  إن  تويج، 
الشكل  وفق  ليس  ولكن  االنتاجية  القطاعات  احياء 

الحايل.
تكون  أن  يجب  الشعب”،  لـ”طريق  تويج  وقال 
جزيئ  وبشكل  الحكومة،  مع  “مشرتكة  الخصخصة 
عىل  كبرية  مخاطر  تحمل  األخرية  ألن  كيل،  وليس 

االقتصاد وال تقدم املنافع املرجوة، فهي تعرض أصول 
الدولة إىل البيع رغم أنها ملك املجتمع”.

الشاملة  الخصخصة  نحو  “التوجه  الخبري  وأستغرب 
قانون  يوجد  ال  بينام  مدروسة  وغري  بطريقة رسيعة 
القيام  حقها  من  ليس  الحكومة  فأن  ولهذا  ينظمها، 

عنها”،  غائب  الترشيعي  الجانب  دام  ما  بالخصخصة 
داعيا إىل “إرشاك القطاع الخاص بالعمل لكن برشط 
حق  من  لذلك  وخالفا  للدولة.  امللكية  تبقى  أن 
تقوم  التي  الحكومة  عىل  يشتيك  أن  العام  الرأي 
وليست  طويل  بعمر  تتمتع  ال  وهي  العملية  بهذه 

منتخبة  وال متلك إسرتاتيجية تنموية واضحة املعامل”، 
باألمر  واملعنيون  واملختصون  الخرباء  “إن  أكد  فيام 
املستأثرين  من  مجموعة  وهنالك  برأيهم  يؤخذ  ال 
تجامل  والتي  املجدية  غري  االقتصادية  باالستشارات 

املسؤولني”.

تحذير نيابي
“خطورة”  من  الفييل،  مازن  النائب  السياق،  ويف 

خصخصة معامل السكر يف ميسان ونينوى.
وذكر النائب يف بيان طالعته “طريق الشعب”، “حذرنا 
سابقا من تضمني املوازنة مواًد كارثية مرضّة عىل مجمل 
تجيز  التي   )٣٨( املادة  ومنها  االقتصادي،  البالد  وضع 
اإلنتاجية  الدولة  ومؤسسات  قطاعات  جميع  خصخصة 
بالتدريج  سيحّول  منهج خطري  يف  والصناعية  والخدمية 
معدودين  متنفذين  أشخاص  ملكية  إىل  الدولة  ملكية 
السيايس واالقتصادي للبالد لعقود من  القرار  يحتكرون 
السنني وال ميكن أن يتحرر الشعب من هيمنتهم الظاملة 
إال بدفع أمثان باهظة”. وأضاف البيان “يبدو إن الحكومة 
استبقت حتى التصويت عىل املوازنة وأعلنت طرح معامل 
إنتاج السكر يف ميسان واملوصل إىل االستثامر الخاص. ويف 
الوقت الذي نرفض هذا املنهج ونحذر من تضييعه ملوارد 
الدولة االقتصادية خصوًصا يف ظروف انتشار الفساد املايل 
واإلداري بهذا الشكل املرعب، نؤكد إمكانية الدولة ومن 
خالل املوازنة االستثامرية البالغة )٢٤( تريليون دينار أن 
الفنية الوطنية وذوي الخربة  تنهض ومن خالل الكوادر 
والكفاءة يف الوزارة بهذا النشاط االستثامري وتطوير إنتاج 
هذه املصانع وغريها من مئات املصانع واملعامل وعندها 
نحقق مجموعة أهداف وطنية بزيادة اإليرادات وتجنب 
تنتجه  أن  ميكن  ملا  مشابهة  مواد  استرياد  عىل  اإلنفاق 
مصانع ومعامل الدولة وتوفر فرص عمل إضافية للشباب 
بدال من منح هذه الفرص للمستثمرين واملقاولني الذي 
يفكرون بزيادة أرباحهم ولو عىل حساب ترسيح آالف 

املوظفني العاملني يف هذه املصانع واملعامل”.

معمل السكر يف ميسان 



رائد فهمي: البلد يعيش محنة والتغيير ضرورة ملحة

في بداية اللقاء تحدث الرفيق فهمي عن 
مغزى 31 اذار 1934 بالنسبة للشيوعيين 

والوطنيين العراقيين قائال:
وعزمية  بإرصار  الصعاب  متحدين  اليوم  النضال  نواصل 

عن  دفاعا  االمل،  خيوط  ينسجون  الشيوعيون  شيوعية. 

والفكر،  اليد  شغيلة  الكادحة،  وجامهريه  شعبنا  حقوق 

وملناضليه  الحزب  لرسالة  وأمناء  أوفياء  بذلك  وهم 

وقدموا  ضحوا  عاما،   87 مدى  وعىل  انهم،  وشهدائه. 

واملعتقالت  السجون  ودخلوا  بالروح،  التضحيات  اغىل 

عن  دفاعا  واالضطهاد  املالحقة  اشكال  لشتى  وتعرضوا 

املبادئ السامية للحزب ومثله. ويف هذه املناسبة نتوجه 

ونشيد  الحزب  شهداء  باعتزاز  ونذكر  واالعتزاز،  بالتحية 

وكوادره،  قياداته  من  الحزب  شهداء  امللهمة،  مبواقفهم 

االنتفاضة  شهداء  كذلك  ورفاقهام.  عادل  وسالم  فهد 

وشهداء الحركة الوطنية العراقية. 

مشروعية الدولة ال تختزل
االنتخابية  بالعملية 

المركز: المشهد في العراق معقد، الحزب وفي 
الذكرى الـ 87 لتأسيسه، كيف يراه؟

رائد فهمي: عيد الحزب هو ليس مناسبة احتفالية، 

الوطنيني،  كل  بل  فقط  فيها،  الشيوعيون  يحتفل 

والذكرى تتجاوز حدود الشيوعيني. إنها مناسبة أيضا 

للوقوف عند مسرية الحزب وعند األوضاع السياسية 

املحيطة بعمله. وهي مناسبة للمراجعة واستخالص، 

قدر اإلمكان، الدروس االيجابية والسلبية من خالل 

هذه الفعاليات املختلفة التي يقوم بها الحزب. 

كقوى  ولسنا وحدنا  ـ  يتفق  والكل  اليوم  الظروف   

ناضلت من اجل الوطن وامنا حتى املراقبني الدوليني 

ـ عىل ان العراق عىل مفرتق طرق، خالل  السنوات 

النظام  الصعبة يف ظل  الظروف  السابقة،  سواء يف 

الدكتاتوري السابق والحقا بعد العام 2003. 

العراق  وشهد  االوضاع  تعقدت  التغيري  وبعد   

االزمات  من  سلسلة  يف  دخوله  اىل  أدت  مسارات 

ملاذا  بنيوية.  وأزمات  مشاكل  اىل  تحولت  التي 

اقتصادا  يعيش  اليوم  البلد  بنيوية؟  ازمات  نقول 

وعندما  فقط.  النفط  عىل  ويعتمد  بامتياز،  ريعيا 

يعتمد البلد عىل الريع فقط، تكون هناك تداعيات 

القوى  بني  ما  النزاع  يشتد  ان  ضمنها  من  ونتائج 

املتنفذة  القوى  وهذه  الريع،  تقاسم  عىل  املتنفذة 

يكون رصاع  قد  وايضا  الطيف،  نفس  تكون من  قد 

يؤدي  وهذا  النفطي.  الريع  هذا  عىل  االطياف  بني 

ايضا اىل سوء استخدام االموال التي تدخل للبلد من 

وبناء  التنمية  اىل  أن تذهب  فبدل  نفطية،  ايرادات 

الخدمات، يستحوذ  االنتاجية، واىل تطوير  القدرات 

كبرية  ثروات  بناء  خالل  من  وشخصيا  فئويا  عليها 

الفوارق  زيادة  اىل  يؤدي  ان  شأنه  من  هذا  جدا. 

االجتامعية حيث يف العراق  ثراء فاحش مقابل فقر 

مدقع. اليوم نالحظ الفوارق ليس فقط عىل مستوى 

فوارق  أيضا  هناك  امنا  االجتامعية،  والفئات  االفراد 

ما بني املناطق واملحافظات، وهذا يؤدي اىل تفكك 

الرصاعات  وكذلك  املجتمعي،  والتامسك  النسيج 

يف   تأثريه  يجد  وهذا  بالسلطة.  املاسكة  النخب  بني 

عىل  قادرة  وتكون  بناؤها  يتم  ان  فبدل  الدولة، 

التغيري، وان ترسم برامج ورؤى، هذه الدولة تكون 

ميدان رصاع مستمر وتشٍظ متزايد، وهذا يقود اىل 

تداعيات اخرى عىل مستوى االداء، ومستوى رشعية 

فقط  ليست  الدولة  فمرشوعية  الدولة؛  ومرشوعية 

ما  خالل  من  امنا  االنتخابية  العمليات  خالل  من 

تقدمه من خدمات للمواطنني.

وهذا  االقتصادية،  واالدارة  البناء  من  النمط  هذا 

ان  باستطاعته  او  قادرا  اليوم،  يعد،  مل  )النموذج(، 

استنزفت،  املوارد  من  الكثري  النهج.  هذا  يف  يستمر 

االمور،  من  الكثري  كشفت  الباسلة  واالنتفاضة 

بني  ما  الكبرية  والفجوة  الخدمات  وغياب  البطالة 

الذين ميلكون والذين ال ميلكون. كذلك  

 الفساد اصبح عقبة يف طريق اي منو، البناء السيايس 

اصبحت  هذه  كل  الغائبة..  واملؤسسات  البلد  يف 

اصبح  التغيري  ان  نقول  لذلك  الهشاشة،  بالغة  حالة 

التغيري  يحدث  مل  ما  طرق.  ومفرتق  ملحة  رضورة 

فسيظل البلد يسري تحت رحمة نفس النهج املدمر، 

مبوارد  التفريط  ونهج  والفساد،  املحاصصة  نهج 

الخطورة،  بالغة  معاناة  اىل  يؤدي  وهذا  البلد. 

سياسيا واقتصاديا واجتامعيا. وبالتايل ففي ظل هذه 

ويحدد  وتوجهاته  سياساته  حزبنا  يرسم  االوضاع، 

املهام امللحة والتحديات التي أمامه وأمام الوطن.

ال يمكن لالنتخابات أن تحقق تغييرا منشودا 
بينما السالح “يصوب ويجول” 

المركز: هل من الممكن ان تكون االنتخابات 
المبكرة مفتاحا أو طريقا لعملية التغيير؟ وهذه 

االنتخابات على وفق اية شروط يجب أن تجرى 
حتى تكون رافعة لعملية التغيير؟

التناقضات  من  والرتاكم  الزخم  هذا  أمام  رائد فهمي: 

والنزاعات، ومن الفجوة املتزايدة ما بني السواد االعظم 

من املجتمع، وبني الفئات املتنفذة، نالحظ كيف تنعكس 

عىل شكل احتجاجات مستمرة، وبدل ان تقابل بالحلول، 

والشهداء  الضحايا  اعداد  ورغم  والنار.  بالحديد  تقابل 

فرض  عىل  قادرة  كانت  فهي  االنتفاضة،  قدمتهم  الذين 

السياسية  املنظومة  عىل  فرضته  اهدافها،  من  جزء 

الحاكمة، من خالل اوال االنتخابات املبكرة، فضال عن تغيري 

االنتخابات  أن طريق  االنتفاضة  قوى  وأكدت  الحكومة. 

ينبغي ان يكون فاتحة للتغيري املطلوب. االنتخابات بحد 

لتحوالت وتغيري، وليس  الطريق  تفتح  ذاتها هي خطوة 

كل التغيري، ولكن هذا ايضا مرشوط بجملة من األمور. 

ارادة  هناك  هل  شعبي؟  عام  رأي  هناك  هل  قلنا  اذا 

لها  أتيح  لو  الشعبية  االرادة  هذه  هل  للتغيري؟  شعبية 

ان تعرب عن نفسها بأمانة وبصدق وشفافية وعدالة هل 

مراقب  كل  االنتخابات؟  نتائج  عىل  تنعكس  ان  ممكن 

محسومة  تكون  تكاد  االمور  هذه  ان  يقول  موضوعي 

لكن  االخرية،  السنتني  يف  االقل  عىل  شهدناه  ما  يف ضوء 

هذا  تلعب  ان  يجب  االنتخابات  ان  يف  تكمن  املشكلة 

الدور وتكون رافعة للتغيري وتكون فاتحة ملسلسل التغيري 

التغيري  نحو  البلد  يأخذ  والذي  والدستوري،  السلمي 

الخسائر وبصورة سليمة،  وشاطئ االمان وتقليص حجم 

يتطلب  هذا  ان  املواطن.  حقوق  اىل  يكون  ما  واقرب 

ومنظومة  قانون  وفق  نزيهة  حرة  االنتخابات  تكون  ان 

كام  واليوم  مستقلة.  وايضا  ومنصفة  عادلة  انتخابية 

يتابع الجميع ان كل هذه هي ميادين رصاع ابتداًء من 

موعد  االنتخابات. البعض من القوى السياسية السباب 

مختلفة ال تريد لالنتخابات ان تتحقق وتتسرت بشعارات 

ومربرات مختلفة. وايضا االليات هي موضوع تجاذبات 

والقانون نفسه فيه عيوب كثرية وبدأت بالظهور، فقسم 

من هذه العيوب عىل صعيد التنفيذ، وتوجد جملة  من 

االمور املعقدة وصعبة التحقيق، بحيث تكون تداعياتها 

عىل حساب سحب ومصادرة حق فئات اجتامعية كبرية 

حقها  من  وحرمانها  التصويت،  يف  العراقي  املجتمع  يف 

االن  بدأ  اذ  الخارج؛  كانتخابات  االنتخابات،  خوض  يف 

السباب  الخارج  انتخابات  الغاء  موضوع  عن  الحديث 

فنية. القانون ينص عىل جملة من التغيريات، واملفوضية 

يصادر حق  وبالتايل  التنفيذ،  عىل  قادرة  غري  انها  تدعي 

خالفا  وهذا  بصوتهم،  االدالء  من  اكرث  او  عراقي  مليوين 

تجرى  ان  املعقول  غري  من  وكذلك  والقانون،  للدستور 

ويجول  يصول  الدولة  خارج  االن  والسالح  االنتخابات 

سواء  ذلك  عىل  عديدة  امثلة  نشهد  يوم  وكل  البلد،  يف 

وعمليات  الرتويع،  ام  االختطاف  ام  االغتيال  عمليات 

محاوال  استفزازية،  بصورة  الدولة  عىل  السالح  تغول 

الظروف  هذه  ظل  يف  نعم  للدولة.   هيبة  اي  اسقاط 

املطلوب.  الهدف  تحقق  ان  االنتخابات  عىل  يصعب 

قد  ذلك  االوضاع، وخالف  تعدل هذه  ان  الدولة  مهمة 

تكون النتائج مفتوحة االحتامالت.

نتطلع الى تغيير يبعد الدولة عن التشظي 
والمحاصصة والصراعات 

المركز: هل يرهن الحزب مشاركته االنتخابية 
بتحقيق هذه المستلزمات؟

الحزب  عليه  يعمل  الذي  الرئييس  الهدف  رائد فهمي: 

ويعكس الحاجة امللحة للبالد هو التغيري، والتغيري نقصد 

التي  الجسيمة  للمعضالت  حلوال  يجد  الذي  التغيري  به 

البالد،  واقع  يف  تغيري  عن  نتحدث  نحن  البلد.  يواجهها 

تحقيق  لجهة  النفط  اموال  من  ويستثمر  يستفيد  وان 

متطلبات التنمية،  وان يدفع بالدولة من دولة متشظية 

الذين يدعون  بني  ما  املحاصصة والرصاعات  وتقوم عىل 

انهم ممثلو االطياف املختلفة اىل دولة املواطنة، والدولة 

تحقق  عمل،  وخطط  برامج  عىل  تعمل  التي  املدنية 

درجة عالية من العدالة االجتامعية، وتفتح الطريق نحو 

تنمية حقيقية تعزز التنوع يف االقتصاد العراقي وازدهار 

الصناعة والزراعة، وتخلق فرص عمل كبرية، وتعمل عىل  

تطوير عالقاتها الدولية واالقليمية. 
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طريق الشعب - خاص

أجرى املركز اإلعالمي للحزب الشيوعي العراقي، 
لقاًء خاصاً مع الرفيق رائد فهمي، سكرتري اللجنة 

املركزية للحزب، عشية حلول الذكرى الـ 87 مليالد 
الحزب، بُّث مساء السبت 27 آذار الجاري عىل 
صفحة الحزب الرسمية عىل “فيسبوك”. وأدار 

اللقاء الرفيق عيل صاحب، عضو اللجنة املركزية 
للحزب. 

حوار



وتعاملنا مع االنتخابات له صلة بأية درجة تكون رافعة 

تسري  االمور  كانت  اذا  القضايا.  هذه  لتحقيق  وفاتحة 

العادة  صيغة  مجرد  االنتخابات  وتصبح  هذا،  عكس 

انتاج نفس املنظومة املسؤولة عن كل ما جرى يف البالد، 

وهذا عمليا معناه ان مشاكل البلد باقية، وكل املطالب 

ان  املنطقي  فمن  مستجابة،  غري  للمواطنني  املرشوعة 

تصاعد  نشهد  اليوم  وتتصاعد.  باقية  االحتجاج  عوامل 

االحتجاج، وان عوامل تجدد االنتفاضة قامئة. 

االجواء  هذه  وكل  االنتخابات  موعد  من  نقرتب  عندما 

الوقت  ذلك  يف  فبالتأكيد  الشكل،  بهذا  محتقنة  تكون 

ستربز اوضاع مستجدة، ال بد للحزب ان  يتوقف عندها.  

لنكن واضحني اذا كانت االنتخابات مجرد وسيلة ملصادرة 

صوت الناخب واستخدام املال السيايس واشكال مختلفة 

والرتويع،  للتخويف  السالح  اىل  واللجوء  التزوير،   من 

رسالة  نوجه  املوقف.   سرناجع  بالتأكيد  الوقت  ذلك  يف 

حالة  يف  لهم:  ونقول  كافة  السياسية  القوى  اىل  تنبيه 

التغيري  حصول  وعدم  انسدادات   اىل  البلد  دفعكم 

املآالت  مسؤولية  تحمل  فعليكم  الدميقراطية،  بالطرق 

ساكنة  تقف  ال  فالشعوب  ذلك.  ستتبع  التي  واألوضاع 

واملجتمعات عندما تنغلق أمامها أبواب التطور والحلول 

السلمية والدميقراطية عندئذ تتولد أرضية قوية الشكال 

تكون  اجتامعية،  انفجارات   اىل  ذلك  يؤدي  وقد  اخرى، 

عن  تخرج  وقد  معينة.  بضوابط  رمبا،  محكومة،  غري 

ستستفيد  للحراك  املعارضة  األخرى  والقوى  سلميتها، 

ان  ويجب  جزئية،  ليست  االنتخابات  قضية  اذن  منها. 

وطبعا  لذلك،  واعني  السياسيون   املسؤولون   يكون 

الدولة بدرجة خاصة.

استجابة الحكومة لمطالب المحتجين
كانت ضعيفة 

المركز: كيف يقّيم الحزب عمل الحكومة، وقد 
مضى على تشكليها سنة كاملة، وعليها  

مجموعة من االلتزامات، بينما هي لم تحقق 
ما وعدت به، إال تحديد موعد االنتخابات. ما 

موقفكم منها؟
رائد فهمي: هذه الحكومة مل تكن لتأيت بهذه الصيغة 

لوال االنتفاضة والكل يقّر بذلك. ان االنتفاضة والتطورات 

املاسكة  املتنفذة  القوى  فرضت عىل  التي  الالحقة  هي 

بزمام االمور ان تقبل بشخصية السيد الكاظمي وبتغيري 

الحكومي  بالربنامج  تقبل  وايضا  السابقة،  الحكومة 

من  مجموعة  يتضمن  والذي  الكاظمي،  به  جاء  الذي 

املطالب التي اكدت عليها االنتفاضة، مثل محاسبة قتلة 

املتظاهرين ومحاربة الفساد بشكل جذري، وكذلك حرص 

املنفلت،  السالح  مشكلة  ومعالجة  الدولة  بيد  السالح 

ميض  وبعد  االلتزامات.  هذه  وثبتت  جاءت  والحكومة 

شهور عدة عىل تشكيلها، نرى أن ما تحقق عىل مختلف 

مل  رئيسية  مفاصل  ان  بل  جدا.  محدود  هو  املسارات 

تتغري، وخاصة مسألة التعامل مع املتظاهرين واملحتجني 

وقضية مكافحة الفساد، وكشف قتلة املتظاهرين وايضا 

هناك ضحايا جدد، سقطوا من املتظاهرين يف االشهر التي 

مضت. كذلك حاالت اختطاف من قبل جامعات مسلحة 

بعناوين مختلفة، ال تزال تروع املواطنني، وبشكل خاص 

أخرى،  بغداد ومدنا  والبعض اضطر ألْن يرتك  املحتجني. 

ويلجأ اىل أماكن أخرى خشية من املالحقات .

واما عىل الصعيد االقتصادي واالجتامعي فرنى ان االوضاع 

سعر  وتغيري  مرتفع  التضخم  اليوم  صعبة.  املعيشية 

القدرة  املعاناة، وخفض  الدينار أدى اىل مضاعفة  رصف 

انخفضت  لكنها  ضعيفة،  باألساس  هي  والتي  الرشائية، 

اكرث وخاصة عند الرشائح الفقرية والضعيفة الدخل، التي 

تضافر  هناك  القول  ميكن  اليومي.  العمل  عىل  تعتمد 

كورونا.  جائحة  بني  وما  الصعبة  املالية  االوضاع  بني  ما 

كورونا،  ملكافحة  اجراءات  اتخاذ  عىل  الحكومة  أقدمت 

التي تعتمد  الرشائح  انعكاسات كبرية عىل  لها  لكن كان 

مرتفعة،  فهي  البطالة  صعيد  عىل  اليومي.  العمل  عىل 

وما زال الخريجون والشباب يفرتشون الطرقات والشارع 

بإيجاد فرص عمل.  املرشوع  بحقهم  معتصمني، مطالبني 

اتخذتها  التي  االجراءات  رغم  الفساد  أن  أيضا  ونالحظ 

وفيام  متفشيا،  يزال  ال  انه  اال  الفساد،  مكافحة  لجنة 

عىل  شهود  فالكل  الدولة،  بيد  السالح  بحرص  يتعلق 

وجود الجامعات املسلحة املستمر يف الشوارع.

حصيلة العمل الحكومي لم تكن مشجعة

المركز: رئيس الوزراء صّرح وتحّدث بأنه وحكومته 
بحاجة الى فرصة؟

بالدعم  يحظى  ان  الوزراء  رئيس  أراد  إذا  فهمي:  رائد 

الشعبي الكبري ملواجهة الضغط من القوى املتنفذة، فعليه 

الحكومي،  برنامجه  تنفيذ  يف  االقل  عىل  قدما  مييض  أن 

وبخطوات ثابتة ومحسوبة، باتجاه اعطاء رسائل واضحة 

للمواطن بأنه جاد يف الذهاب قدما، وانه ال يستجب لهذه 

الضغوطات دون ان نطالبه بأن يدخل مبواجهات خطرية، 

ورمبا ليست خطرية عليه فقط بل عىل البلد ككل. الحصيلة 

غري مشجعة، والصورة العامة التي تولدت زعزعت الوعود 

حقيقية،  مصاعب  هناك  أن  تفهم  ميكن  اطلقت.  التي 

لكنها مل تكن مفاجأة، فهناك علم بان هذا الطريق وعر 

عنه.  بديل  ال  الطريق  هذا  ولكن  باملخاطر،  ومحفوف 

التغيريات املطلوبة التي نتحدث عنها هي الطريق الخراج 

طريق  عن  االمان  بر  اىل  به  والذهاب  ازماته  من  البالد 

إقامة دولة ذات طابع مدين، بعيدة عن املحاصصة. االن 

السري  تعمل عىل  ومؤسسية  ومجتمعية  سياسية  قوة  اي 

باتجاه تأمني بعض متطلبات التغيري ال يجوز التفريط بها، 

لكن يف الوقت ذاته ال ميكن املراهنة كليا عىل نهج فيه نوع 

من الرتدد، ونوع من املساومات يف ظل ظرف اي مساومة 

الحارض،  الوقت  يف  بعيدة.  االسرتاتيجية  اثارها  تكون  قد 

لها،  داعمني  نحن  السليم،  باالتجاه  تذهب  خطوة  أي 

ناقدين،  ايضا نكون  اية حسابات خاصة، لكن  بعيدا عن 

ونقدنا ليس الجل التهديم او االحراج، ولكن نقدنا يتضمن 

مقرتحات وبإرادة مخلصة لدفع االمور باالتجاه السليم.

منفتحون على الفضاءين المدني 
الديمقراطي والوطني

المركز: الحزب منذ المؤتمر الوطني العاشر 
كان يدعو الى تحالفات واسعة واصطفافات 

شعبية للمتضررين من هذه المنظومة. ما 
هي الخطوات التي تحققت في الفترة االخيرة 

لتوحيد القوى المدنية والديمقراطية؟ ما هي 
تلك الجهود وأين وصلت؟ هل سيكون تحالفا 

انتخابيا مدنيا ام هو أبعد من تحالف انتخابي 
ويكون تحالفا سياسيا؟

ميدان  يف  سواء  التغيري  عمليات  إلنجاز  فهمي:  رائد 

االستغناء  ميكن  ال  االجتامعي،  التغيري  عملية  ام  الدولة 

انواع  السياسية  والتحالفات  السياسية.  التحالفات  عن 

ومستويات، قد تكون هناك ائتالفات لهدف تكتييك معني. 

تكون  قد  او  معني  لغرض  انتخابية  ائتالفات  تكون  قد 

ائتالفات وتحالفات سياسية طويلة األمد. هذه التحالفات 

هناك  مبعنى  اجتامعية  تحالفات  اىل  تستند  انها  يفرتض 

قوى وطبقات اجتامعية لها مصلحة بالتغيري املنشود. يف 

واملشهد  حراك،  حالة  يف  تزال  ال  االجتامعية  البنية  بلدنا 

أساس  وليس عىل  الهويات،  اساس  متشٍظ عىل  السيايس 

متثيل املصالح الواضحة املعامل. البلد ال بّد أن يحدث فيه 

التغيري وبوجهة نظرنا التغيري ال بد ان يسري باتجاه دولة 

الن  واالجتامعي  السيايس  ببعديها  ودميقراطية  مدنية 

مجتمعنا اليوم يعاين من غياب العدالة االجتامعية: فوارق 

تتحقق  أن  وألجل  بالتايل  خدمات.  وغياب  ومتايز  وفقر 

هذه االصالحات عىل املستوى االجتامعي، ال بّد ان يكون 

االطار السيايس مناسبا الجل ان تفتح باب التغيري. اليوم 

نقول ان نضالنا ال بد ان يسري باتجاه التغيري السيايس نحو 

دولة مدنية، نحن االن نعمل بثبات من اجل ايجاد األطر 

ممكن  عدد  اكرب  استيعاب  عىل  القادرة  املرنة  السياسية 

من القوى التي لها مصلحة يف النضال املدين والدميقراطي.

انتخابيا، نحن باتجاه تعزيز التحالف املدين الدميقراطي، وهذا 

أخرى  نفسه، هو منفتح عىل قوى  ليس منغلقا عىل  التحالف 

عديدة ممكن ان تكون هناك مشرتكات معه. وعملية بناء عملنا 

املوحد قد يأخذ وقتا، وتتطلب جهدا مستمرا، ال بد ان يتجسد 

يف مامرسات ومبادرات مشرتكة. ويبقى التغيري هو الهدف.

قوى ترشين من خالل عملهم، هم جزء من هذا التحالف 

املشرتكة  االرضية  هذه  ترجمة  يف  سننجح  هل  املنشود. 

التحالف  املوجودة اىل صيغة تعاون وتنسيق، وصوال اىل 

السيايس؟ فيام يتعلق بنا نحن راغبون يف ذلك. اما هذه 

سياسية  احزاب  اىل  يتحول  منها  كبري  فجزء  الحركات 

تأخذ  ال  قد  مختلفة،  حركات  شكل  يتخذ  االخر  والقسم 

شكل احزاب سياسية. نحن نتواصل االن مع من يرغب يف 

التواصل. وهناك تواصل مع قسم منهم.

فهي  افعال،  اىل  املشرتكة  الرؤية  هذه  نرتجم  أن  علينا 

واالصطفاف  املشرتك  للعمل  قوية  مرتكزات  ستوفر  التي 

السيايس املنشود.

املتنفذة  القوى  االنتفاضة كيف اضطرت  اثناء  الحظنا يف 

من  وتنصلت  تراجعت  والحقا  تنازالت،  تقديم  اىل 

وعودها. لكن االنتفاضة اثبتت ان الشعب عندما يتوحد 

رغم  ايضا،  اليوم  كافة.  املتنفذة  القوى  تقهر  قوة  يكون 

ان  نالحظ  و2020،    2019 عن  تراجعت  االنتفاضة  ان 

موقف،  عىل  تتوحد  عندما  والدميقراطية  املدنية  القوى 

وتعرب عنه بصورة مشرتكة يكون وزنها السيايس اكرب بكثري 

مام البعض يلخصه ويختزله بوزنها الربملاين. هذه القوى 

مؤثرة يف املجتمع، والعمل الرتاكمي هو الذي يعزز الثقة 

تعظيمه  عىل  نأمل  الذي  الزخم  لهذا  االستدامة  ويحقق 

من أجل تغيري موازين القوى.

الدولة ستبقى مترهلة والفساد مستشٍر 
فيها في ظل البنية المكوناتية المتشظية

المركز: الحزب في اكثر من مكان ومناسبة طرح 
مالمح مشروع التغيير. هل هناك اخرون لديهم 
مشتركات مع هذه المالمح؟ هل تتبنى القوى 

المدنية االخرى هذا المشروع، وبالتالي نحن 
نمشي في طريق واحد، ام هناك تقديرات 

أخرى لها في مشروع التغيير؟
مساحة  فان  الربنامجي،  املستوى  عىل  فهمي:  رائد 

نذهب  ان  عىل  اجامع  هناك  جدا.  كبرية  املشرتكات 

مواطنة  بدولة  نقول  نحن  مواطنة.  دولة  باتجاه 

مواطن  كل  حقوق  وتحرتم  والعبادات،  االديان  تحرتم 

يكون  ان  ينبغي  ولكن  وطقوسه،  عباداته  مامرسة  يف 

الديني.  الحيز  عن  وبنائها  الدولة  بني  ما  فرق  هناك 

هناك ايضا قناعة مشرتكة بان البلد ال ميكن ان يستمر 

وعىل  النفطي،  الريع  عىل  املتزايد  االعتامد  هذا  عىل 

التنمية  باتجاه  نذهب  ان  وينبغي  الواحد،  املورد 

تبني  يتطلب  وهذا  االقتصادية،  القاعدة  وتنويع 

مجموعة  يتطلب  وايضا  تنموية،  اقتصادية  سياسات 

من  لنتخلص  الدولة،  بناء  يف  الجذرية  االصالحات  من 

املحاصصة،  عىل  والقامئة  املتشظية  املكوناتية  البنية 

والهدر  االداء،  يف  والفشل  الفساد  اال  تجلب  مل  والتي 

واعتبارها  الدولة  عن  الحديث  اذن،  لالموال.  الهائل 

الدولة مرتهلة  أيضا  لكن  مطلقا هو يشء خاطئ،  رشا 

والفساد مسترشي فيها، وال تعتمد عىل عنارص الكفاءة 

والنزاهة، وغري قادرة عىل بلورة رؤية مشرتكة.  

بناء  يف  وجوهري  حقيقي  اصالح  عن  نتحدث  نحن 

نتحدث عن  املشرتكات. عندما  ايضا من  الدولة وهذه 

دورا  تلعب  ان  ممكن  االصالح  فيها  تحقق  وقد  دولة 

قادرة  وتكون  التنمية،  لعملية  داعام  إيجابيا  اقتصاديا 

الخاص  القطاع  النتعاش  واسعة  فضاءات  خلق  عىل 

بصورة اكرث تكامال، ويف بعض االحيان تنافسية. واالمر 

البيئة  هذه  ظل  ففي  االجنبي؛  الرأسامل  مع  كذلك 

الفساد  فيها  ويتفىش  والنزاهة  األمان  اىل  تفتقر  التي 

البلد  فان  الظروف،  من  وغريها  الكبرية  والبريوقراطية 

قدم  مهام  لالستثامر،  مناسبة  بيئة  اي  يوفر  ال  اليوم 

للمستثمر االجنبي من اغراءات. وهذه التجربة تأكدت 

جدا،  ضعيف  الخارجي  االستثامر  سنوات،  مدى  عىل 

القطاعات  وبعض  النفطي  بالقطاع  محصور  وعمليا 

العقارية. اما يف عملية بناء البنى التحتية واملؤسسات 

وبالتايل  املوضوع،  هذا  عن  عازف  فالجميع  االنتاجية 

واالجور،  الرواتب  باتجاه  تذهب  عمليا  الدولة  موارد 

وال يبقى منها يشء الجل االستثامر. 

الوضع غري قابل لالستدامة ما مل يحدث التغيري، وما مل تنشأ 

سياسات  وتعتمد  تنهض  ان  عىل  قادرة  دولة  مؤسسات 

اقتصادية تنموية. هذه كلها ارضية مشرتكة واسعة جدا، 

الذايت.  العنرص  يف  تربز  املشاكل  املشاكل؟  تربز  اين  لكن 

رمبا يف التجارب هناك ما يخص العالقة ما بني الكثري من 

املكونات واطراف القوى السياسية املدنية، وجوانب مثل 

التنازع عىل الزعامات اذا جاز التعبري. اليوم يتوجب ان 

وان  سيام  االمور،  هذه  عىل  التغلب  عىل  قادرين  نكون 

البلد  يعيش هذه املحنة، وهذا الرتدي املتسارع، ونشاهد 

ماليني الناس يف الفقر والفقر املدقع،  والتقديرات تشري اىل 

وجود اكرث من 10 ماليني عراقي اليوم تحت خط الفقر.

هذه العوامل جميعها من املفرتض ان تحدث تقاربا بني 

مدنية.  ليست  قوى  فيها   تشاركنا  وايضا  املدنية،  القوى 

الكل عليه ان يعي املخاطر املحدقة وجسامتها، وبالتايل 

هناك مساحة الئتالفات وطنية ايضا، لكن القوى املدنية 

املهم  العنرص  التي تحدثنا عنها تكون هي  وباملواصفات 

يف عملية التغيري.

إجراءات الحكومة الوقائية
لم تراع احتياجات المواطن

المركز: هل باإلمكان االشارة الى المعالجات 
اآلنية لألوضاع التي يعيشها العراقيون في ظل 

الجائحة؟
رائد فهمي: نعم، أوال تأمني الجانب االعالمي والوقاية 

من هذه الجائحة، التي هي تحٍد كبري ليس فقط لبلد مثل 

العراق، بل حتى البلدان املتقدمة. الجائحة شكلت تحديا 

كبريا لها، فكيف بالنسبة إىل بلدنا. وتداعياتها يف بلدنا اكيد 

تكون أخطر واكرب خاصة، واننا لدينا بيئة اقتصادية هشة، 

جائحة  إجراءات  بينام  تعاين،  اجتامعية  فئات  وهناك  

يف  الدولة  دور  يأيت  وبالتايل  مبصالحهم.  تصطدم  كورونا 

والخطوات  الجائحة  هذه  وآثار  االعباء  وتخفيف  تأمني 

التي يجب أن تتخذ تجاه هذه الفئات االجتامعية ضعيفة 

الدخل، وتشمل أيضا كام ذكرنا الوسطى منها.

الدولة  موضوع  ويف  أيضا.  ومجتمعي  دويل  جهد  هناك 

كان  دورها  البداية  يف  الصحة  وزارة  صعيد  عىل  الحظنا 

بإداراتها،  بتجهيزاتها  فقرية  الصحية  واملؤسسات  ضعيفا، 

والحظنا يف فرتات عديدة ان ابسط األمور مل تكن تتوفر 

ايضا  الدولة،  يف  أولوية  له  هذا  ان  قلنا  وقد  للمواطن. 

تأمني  عليها  الدولة  السوقية طاغية.  االعتبارات  تكون  ال 

والبرشية.  املادية  مواردها  وحشد  الرئيسية  االحتياجات 

لكن ال  تطور،  كبري وحصل  البداية ضعف  كان هناك يف 

تزال مؤسساتنا الصحية عاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، 

والدولة؛  املواطن  بني  كبرية  فجوة  هناك  أن  عن  فضال 

فاإلجراءات التي تتخذ ال تحسب احتياجات املواطن فيها، 

بحيث املواطن  يغدو غري قادر عىل أن يستجيب ملواجهة 

مثل  الوقائية  االجراءات  ببعض  االلتزام  حتى  الجائحة، 

لبس الكاممة، ومسألة التباعد االجتامعي. كل هذا نتيجة 

عدم االنسجام بني الدولة واملواطن. االنسجام الجل تلبية 

األزمة  مواجهة  عىل  القدرة  حتى  املواطن،  احتياجات 

والسياسات  للدولة  االقتصادية  السياسات  الن  ضعيفة، 

احتياجات  وتلبي  كلها،  تتضافر  أن  يجب  االجتامعية، 

فإن  ذلك  بخالف  الضعيفة،  الرشائح  وخاصة   املواطن 

االجراءات  تتضمن  ان  يجب  ايضا  ستستمر.  الجائحة 

مكافحة الفساد، وحشد جهود الكادر الطبي، كام ينبغي 

التحتية.  البنى  من  الكثري  الستكامل  مؤسسات  ايجاد 

املواطن،  بدواء  يتعلق  ما  خاص  بشكل  أيضا  الحظنا 

عالية.  نسب  إىل  أسعاره  ارتفعت  قد  االساس،  هو  الذي 

الدواء، وتكون  ان تكون هناك سيطرة عىل  املفرتض  من 

ان  علام  املواطن.  إمكانيات  وفق  عىل  معقولة  االسعار 

االحتياجات.  تلبية جزء من هذه  قادرة عىل  الدولة غري 

اىل  تفتقر  الصحية  ومراكزنا  مستشفياتنا  تكون  وعندما 

إىل  يذهب  أن  إىل  املواطن  يضطر  املستلزمات،  ابسط 

القطاع الخاص، وهناك سيواجه أسعارا مرتفعة.

ومقدمة  صدارة  يف  تكون  أن  بد  ال  العوامل  هذه  كل 

املهامت، واالن الرتكيز عىل موضوع اللقاح وتنظيم عملية 

وصوله إىل املواطنني وكيفية ضامن العدالة يف وصوله اىل 

الشعبية. كل هذه  واملناطق  املدن  ويِف  الريفية،  املناطق 

العوامل يجب أن تدرس بدقة عالية، فغري ذلك سيكون 

هناك عدم عدالة يف مواجهة املرض.
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ال بد من تغيير بنية االنفاق
والتصرف بالموارد

المركز: هل للحزب خطوات أساسية اقتصادية 
بديلة في ظل هذا التوجه المتزايد نحو 

النيولبرالية؟
هذه  ليست  املوازنات،  نحلل  نحن  فهمي:  رائد 

أن نسب  السابقة، ونالحظ  املوازنة  املوازنة فقط حتى 

القوات  حصة  من  يكون  منها  كبري  جزء  التخصيصات 

االدارية وبنود  املجاالت  املسلحة والسالح، والكثري من 

نراها  البلد،  أولويات  عن  بعيدة  هي  التي  االنفاق، 

التي  واولوياتنا  االنفاق.  من  كبريا  جزءا  تستوعب 

نتحدث عنها نقصد بها عنارص التنمية التي تؤمن البلد، 

باألولوية.  تحظى  ال  افضل  بشكل  موارده  ويستخدم 

الصحة  وال  باالولوية،  يحظى  التعليم  قطاع  ال  يعني 

اليوم ال تستطيع ان تنمي او  التحتية.  البنى  وال قطاع 

وغريها  والثقافة  والصناعة  الزراعة  تطوير  عن  تتحدث 

نقل  او وسائل  او مستشفيات  متتلك طرقا  كنت ال  اذا 

كام ينبغي، البد ان تكون توجهات السياسة االقتصادية 

نحو التنمية وحشد املوارد .

االثار  مواجهة  وكيفية  النفطي  الريع  موضوع  وثانيا، 

اىل  يتحول  قد  ادارته  يحسن  مل  اذا  الريع  السلبية. 

يهدد  وهذا  اقتسامه،  ليتم  واالنقسام  للتصارع  ميدان 

عىل  تستحوذ  وفئة  طبقة  ويخلق  الدولة،  مرشوعية 

ميادين  يف  رصفه  ويتم  للمساءلة،  تخضع  وال  الريع، 

مستقبل  يهدد  اليشء  وهذا  التنمية  ميدان  عن  بعيدة 

السيادية،  الصناديق  انجاز  البلد. لذلك نحن نؤكد عىل 

النفطي،  العائد  من  قليل  غري  جزء  اليها   يذهب  التي 

اما تخصص ملواجهة مشاكل   ميادين؛  ليخصص يف عدة 

تسديد ديوان العراق واستحقاقاته، او توجه اىل اهداف 

االمد،  بعيدة  الغراض  تستخدم  او  معينة،  تنموية 

الكل  اليوم  السيادية  الصيغة  هذه  اسرتاتيجي.  لبعد 

ونالحظ  فيها.  كبري  تأخر  وهناك  رضورتها،  عىل  يتفق 

وعملية  ببنود  تتم  تزال  ال  املوازنات  إعداد  طريقة  ان 

تتغري  ان  بد  ال  التنمية،  اهداف  عن  بعيدة  مساومة 

الجزء  ينفق  البلد  بقي  اذا  أدوات.  كلها  وهذا  آلياتها. 

استهالك  سواء  ـ  استهالكية  ايراداته ألغراض  من  االكرب 

حكومي ام استهالك شخيص ـ فإنه غري قابل الن ينهض. 

ال بد ان نغري بنية االنفاق والترصف باملوارد، وان ترتفع 

قاعدة  وبناء  استثامرية،  ألغراض  املخصصة  النسبة 

انتاجية متطورة، وتطوير البنى التحتية وهذه تصطدم 

السيايس.  بالعمل 

العامل  سياسية.  بإرادة  تتم  ان  يفرتض  التغيريات  كل 

عىل  تحصل  كيف  اليوم  الطاغي.  العامل  هو  السيايس 

الن  الدولة،  خالل  من  ترد  وااليرادات  النفط،  موارد 

الدولة،  عىل  املسيطر  فان  وبالتايل  حكومي.  املورد 

موردا  يعترب  الذي  النفطي،  املورد  عىل  أيضا  يسيطر 

أساسيا. كذلك يسيطر عىل طريقة الترصف به وتوزيعه، 

سياسة  عن   نتحدث  عندما  اسايس  جزء  هذا  وبالتايل 

الحقيقية  املتطلبات  توفر  التي  السياسة  تنموية، 

جهة،  من  االجتامعية  العدالة  لتحقيق  معني،  بقدر 

كيفية  نطرح  ما  دامئا  والتنمية.  النمو  متطلبات  ولبناء 

الترصف باملوازنات وآلياتها، وان يكون   القرار ذا صلة 

واىل  تنموية.  ومشاريع  ذات خطط  تكون  بتخصيصات 

واملصالح  الرصاعات  بسبب  يتحقق  مل  كله  هذا  االن 

السياسية الضيقة .

بني  بالعالقة  تتعلق  البديلة  االسرتاتيجية  السياسة 

مع  لسنا  نحن  واالقتصاد.  الدولة  وموقف  الدولة 

االقتصاد الدولتي والبعض يعتربه “اشرتاكيا”. ولتوضيح 

القطاع  اىل  مشاريعها  كل  تحيل  الدولة  االمور.  بعض 

الخاص، وبالتايل عندما تكون لديك مشاريع غري منفذة 

التي  الرشكات  بعض  وامنا  الدولة  فقط  ليس  تتحملها 

بشأن:  واضحني  لنكن  فساد.  وفيها  كفوءة  غري  هي 

هناك  مطلق.  خري  خاص  وقطاع  مطلق  رش  دولة 

وما  اغتنت  التي  املنشآت  وهناك  الطرفني،  بني  تشابك 

تشكل  فهي  وتواطؤاتها،  اشرتاكاتها  لوال  لتغتني  كانت 

موارده،  استخدام  من  ومتنعه  البلد  تخنق  منظومة 

لذلك املرشوع االقتصادي والسياسة االقتصادية البديلة 

التنموية التي تسعى اىل تطوير قدرات البلد االنتاجية 

أن  بد  أكيد ال  إىل ذلك هي  وما  والزراعية،  والصناعية 

تلتزم بإطار وتوجه سياسيني، وإال سرنتكب الخطأ نفسه 

بربامج  والتزمت  املتعاقبة،  الحكومات  به  وقعت  الذي 

اصالحية، تحتوي عىل جوانب ايجابية، ولكن غري قابلة 

للتحقيق، الن الرشط السيايس غري متوافق .

الدولة املدنية والتوجه نحو دولة مواطنة والدولة القامئة 

عىل اعتامد الخربة والنزاهة وتكافؤ الفرص للجميع من 

جانب،  ومن جانب آخر االعتامد عىل تطوير االنتاجية 

القادرة عىل خلق فرص عمل، والشباب الذين يحتجون 

تستوعب  ان  قادرة،  غري  الدولة  فإن  بالتعيني  مطالبني 

بني  ما  الرقم  وصل  اليوم  منهم.  الكبرية  االعداد  هذه 

من  اكرث  اىل  ومتقاعدين  متعاقدين  بني  وما  موظفني 

لكن  كموظفني،  اجورهم  لهم  تدفع  والدولة  ماليني،   6

حقيقية؟!  عمل  فرص  يخلق  ان  عىل  قادر  هل  البلد 

وليس  ايضا،  الخاص  للقطاع  التقاعد  يكون  ان  يفرتض 

يحل  فهذا  الدولة.  غطاء  تحت  يعملون  للذين  فقط 

ان يكون لكل شخص مهام  امكانية يف  مشكلة، وتكون 

كان عمله، ضامن اجتامعي. 

االولويات  هو  البديلة،  االسرتاتيجية  التوجهات  احد 

مبفهوم  الصلة  وثيق  جزء  فهذا  بالترشيعات؛  املتعلقة 

اجتامعي،  نظام متكامل  التي هي  االجتامعية،  العدالة 

ومخاطر  والشيخوخة  املرض  مخاطر  يغطي  مبعنى 

واالرامل  االيتام  رشائح  يعالج  وحتى  والعطل،  البطالة 

هناك  جانبه  واىل  رضوري،  النظام  هذا  ذلك.  اىل  وما 

يف  االنتاجية  للقوى  تحفيزي  اقتصادي  ترشيعي  اطار 

منظومة  ايجاد  وأيضا  الدولة.  ولدى  الخاص  القطاع 

منظم  غري  كان  اذا  فالسوق  السوق.  ضوابط  وفق 

قوية  دولة  لديك  اذا  لكن  وعصابات،  مافيا  فهو  اذن 

السوق؟  تنظم  كيف  تعرف  فهي  قوية،  ومؤسسات 

تؤمن  ان  دون  من  السوق  حرية  تطلق  كيف  واليوم 

امنا تفتح  متطلبات تنظيمه؟ هذه ليست فقط فوىض، 

تضخموا،  أساسا  هم  لفئة  الرثوات  تراكم  امام  مجاال 

عىل  االستحواذ  نتيجة  طائلة،  ثروات  اصحاب  واصبحوا 

لذلك  مرشوعة،  غري  الغالب  يف  وبطرق  فساد،  أموال 

وال  السياسية،  الرؤيا  عن  تنفصل  ال  االقتصادية  الرؤية 

لبناء املؤسسات.  الفساد  تنفصل عن متطلبات محاربة 

إن املنظومة الحالية غري راغبة، وغري قادرة وال مصلحة 

لها يف بناء املؤسسات .

الوعي الشعبي والحركات االحتجاجية 
أوقفت تمرير تشريعات تنتهك حقوق 

االنسان

المركز: اليوم هناك محاوالت لتشريع مجموعة 
من القوانين فيها التفاف كبير على حقوق 

االنسان، وبنفس الوقت هناك انتهاكات تمارس 
ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، وممن 

نشط خالل االنتفاضة، وال توجد ضمانات لحماية 
حياتهم. ما هو تقييمكم لوضع حقوق االنسان 

والحريات في العراق؟
تشري  دولية  منظامت  من  مؤرشات  هناك  رائد فهمي: 

اىل ان واقع حقوق االنسان مرتٍد، رغم أن الدستور فيه 

منظومة حريات متقدمة. ذكرتم أن الكثري من التجاوزات 

التي حصلت يف التعامل مع االحتجاجات، وال تزال هذه 

تطرح  التي  القوانني  مشاريع  بعض  موجودة.  الظاهرة 

املعلوماتية  قانون  الحظنا  االفواه.  لتكميم  محاولة  هي 

عىل  والسيطرة  وتداولها  باملعلومة  املتعلقة  والقوانني 

مامرسات  وهناك  قوانني  هناك  اذن  االعالم.  وسائل 

واملعتقلون،  املغيبون  هناك  اليوم  القانون،  عن  بعيدة 

ذلك  من  واألنىك  يقتلهم.  ومن  يعتقلهم  من  نعرف  وال 

واملفقودين.  املغيبني  هؤالء  عن  صامتة  الدولة  تزال  ال 

الدولة تعرف من يقوم بذلك، لكن  ان  هناك من يقول 

العتبارات سياسية وخشية من التداعيات ال تقوم بذلك. 

يجري حديث عن اعداد متصاعدة من  الذين يتعرضون 

استخدام  خالل  من  تحصل  الحاالت  وبعض  لالغتيال، 

ارضية قانونية، واحيانا من خالل االلتفاف عىل القانون، 

يكون  وغريها،  االنسان  حقوق  منظامت  حتى  وبالتايل 

صوتها محدودا جدا وهذا خطر.

مع ذلك نود القول: ان هناك يف البلد وعيا عاما بخطورة 

الترشيعات  حتى  والحظنا  االنسان  حقوق  عىل  التجاوز 

متض  مل  االنسان،  حقوق  ميدان  يف  خلل  فيها  كان  التي 

بسبب ظهور هذا الوعي املتقدم والحركات االحتجاجية 

سالح  هناك  يكون  عندما  اليوم  اوقفته.  التي  الكثرية 

منفلت خارج اطار الدولة وفساد واسع بحيث ان املجرم 

قادر عىل الخروج والفاسد ايضا قادر عىل رشاء خروجه، 

وهناك ترشيعات قدمية مل يجر تحديثها والخالص منها. 

كل هذه عوامل يف ظل هذا الوضع السيايس غري املستقر، 

السالح، وحالة  الدولة، ومتتلك  اطار  ووجود قوى خارج 

القانوين يخضع اىل ضغوطات كبرية من  الفساد والنظام 

قبل القوى السياسية. بالتأكيد ميدان الحريات لن يكون 

مبأمن أمام كل هذه التطورات، لذلك ال ارى من الغرابة 

ان تزداد معدالت االنتهاكات.

الحزب الذي ال يتجدد يندثر.. ورصيدنا 
التاريخي ليس بديال عن المستقبل 

المركز: هناك سؤال نسمعه كثيرا هل الحزب 
هو حزب التاريخ والمواقف والشهداء أم هو 

حزب للمستقبل؟
رائد فهمي: مهام عظم تاريخنا وكرُب رصيدنا التاريخي، 

ميكن  ال  حزب  أي  املستقبل،  عن  بديال  يشكل  ال  فهو 

ارثه  او  املعنوي  او  السيايس  رأسامله  عىل  يعيش  ان 

التاريخي، الحزب الذي ال يتجدد وال يواكب الحياة ميوت 

ويندثر، ونحن واعون لذلك خاصة وان العامل يتطور يف 

ميادين عديدة بوتائر رسيعة وتغريات كبرية والتداعيات 

االجتامعية واملجتمعية ايضا كبرية جدا، بالتأكيد نحن يف 

وعي تام لها. السؤال املطروح هل بنى االحزاب ورؤاها 

هذه  تواكب  التي  الكافية  بالرسعة  تتطور  وبرامجها  

ذلك  يف  نتحدث  ان  املمكن  من  املوضوعية؟  التطورات 

املواكبة،  ان تكون هذه  لكن هناك وعي كامل برضورة 

الخامس  املؤمتر  منذ  الحزب  املواكبة؟  هذه  تتم  فكيف 

ايضا  وجاءت  الدميقراطية،  عملية  أطلق   1993 عام 

انهيار  مع  العامل وخاصة  ما شهده  مع  وتفاعال  انسجاما 

وتداعياتها،  والعوملة  آنذاك،  االشرتاكية  البلدان  انظمة 

التطورات، وأطلقنا  تعاملنا وتفاعلنا مع هذه  اذن نحن 

االن  تزال  ال  التي  التغيريات،  من  ومجموعة  سلسلة 

جارية عىل صعيد البناء التنظيمي، وعىل صعيد الخطاب 

السيايس، وحتى تحليل الواقع  وتطوير ادواتنا التحليلية. 

او ملرة واحدة.  ليوم واحد  ليست عملية تحدث  وهذه 

عملية  وخاصة  والتجديد  الدميقراطية  ان  نعتقد  نحن 

يف  ترتاجع  قد  تتوقف.  ال  مستمرة،  عملية  التجديد هي 

بعض االحيان وقد تتسارع يف أحيان أخرى، لكن ال بد ان 

مهمة  محطات  هي  الحزب  مؤمترات  وبالتأكيد  تستمر، 

وتحليالتنا  واملواقف  السياسات  فيها  تراجع  ان  ألجل 

نراجع  عندما  وايضا  يتطلبه.  وما  االجتامعي،  للواقع 

مستجدات  هناك  وهل  الخلل،  اين  نشخص  مسريتنا 

املؤمتر  يف  شأننا  سيكون  وهذا  التطورات،  هذه  تفرضها 

الوطني الحادي عرش.

نحن نريد الدولة ألننا نعاني من غيابها

المركز: ما هي التحضيرات الجارية في اطار 
االعداد للمؤتمر الحادي عشر؟

رائد فهمي: حددنا كهدف ان يعقد املؤمتر خالل هذا 

االن  الصحية.  الظروف  تتيحها  فرصة  اقرب  ويف  العام، 

اصبح العامل الصحي عامال أساسيا نعتمده. التحضريات 

بدأت. اسلوبنا يف التحضريات ان نراجع الوثائق الرئيسية، 

منذ  جارية  العملية  وهذه  والربنامج،  الداخيل  النظام 

تتم  وعندما  الوثائق،  هذه  وتدقيق  مراجعة  يف  اسابيع 

العام،  للنقاش  سنطرحها  والتعديالت  املقرتحات  صياغة 

عدة  يف  نهجنا  وهذا  الشيوعيني،  لنقاش  فقط  وليس 

العراقي  املجتمع  ان  مبا  االن  وايضا  سابقة.  مؤمترات 

جدا،  وكبرية  رسيعة  تغيريات  يشهدان  العراقية  والدولة 

االجتامعية،  البنية  يف  حتى  انعكاساتها  تجد  وهذه 

ذلك  اىل  وما  والثقايف،  االقتصادي  الجانب  عن  ناهيك 

نتوقف  ان  منا  ذلك  يتطلب  وبالتايل  مستويات،  من 

طبيعة هذه  ايدينا عىل  ونضع  عميق،  بشكل  ذلك  عند 

التغيريات، وهذه العملية قد تستدعي فتح نقاش وحوار 

واسعني مع مختصني ومع جهات ليست بالرضورة داخل 

والواقع  االجتامعي  املحيط  هذا  دراسة  ألجل  الحزب، 

رشعنا  ونحن  وتغرياته.  للبلد  واالقتصادي  االجتامعي 

وادواتنا  مطبوعاتنا  خالل  من  سواء  املوضوع  بهذا 

سلسلة  وبدأنا  واالعالمية،  والثقافية  الفكرية  ومنابرنا 

العراقي  الندوات والنقاشات املعمقة حول املجتمع  من 

حصلت،  التي  التغيريات  صعيد  وعىل  الطبقية،  وبنيته 

وأود  الدولة.   حول  اخر  نقاشا  سنفتح  ايضا  واليوم 

التوقف عند هذه النقطة. اليوم الجميع يتحدث ويقول 

من  نعاين  الننا  صحيح  يشء  وهذا  الدولة  نريد  نحن 

وهنا  ذلك.  اىل  وما  الالدولة  قوى  ومن  الدولة،  غياب 

الدولة  عن  يتحدثون  من  كل  هل  سؤال:  نثري  ان  علينا 

البعض  املطلوبة؟  الدولة  ما هي  بالرؤيا حول  متفقون  

يختزل الدولة بهيبتها وامكانيتها يف ضبط االمن والسلم 

غري  االحيان  بعض  يف  لكن  مهم  جزء  هذا  االجتامعي. 

كاف. كيف تقوم الدولة بتأمني السلم واالستقرار، وهي 

 - اقتصادية  اقتصاديا، وال توجد عدالة  استقرارا  ال متلك 

اجتامعية. املجتمع غري منسجم ككل؛ قسم من فئات هذا 

املجتمع هي مسؤولة عن الظلم املفروض عىل االخرين. 

هي  وما  رشوطه  هي  وما  املطلوب  العقد  نوع  هو  ما 

الدولة بشكل مجرد خارج  متطلباته؟  نحن ال ننظر اىل 

الحظنا  املجتمع.  عىل  املسيطرة  القوى  وخارج  املجتمع 

ليست رشا  الدولة  بان  قلنا  االقتصاد  عن  تحدثنا  عندما 

عىل  تعتمد  سياساتها  من  الكثري  بالتأكيد  لكن  مطلقا، 

من  ستكون  املواضيع  هذه  بالدولة.  املتحكمة  الجهات 

ضمن املواضيع التي تشكل خلفية التي عىل اساسها تتم 

مراجعة وتدقيق برنامج الحزب.

بوصلتنا لن تحيد عن مصالح شغيلة اليد والفكر 

المركز: أفهم من كالمك ستكون هناك تغييرات 
جذرية ـ نوعا ما ـ في سياسة الحزب وهيكليته؟

رائد فهمي: كل هذه االمور مُيهد لها بخطوات سابقة. 

ويف املؤمتر يتم جمع خالصات هذه التجربة يف السنوات 

االربعة، وخالصات الجهد الفكري والسيايس والتنظيمي. 

املحيط  لواقع  دراستنا  يف  له  توصلنا  ملا  دراستنا  وخالل 

للبحث  خاضع  يشء  كل  ان  نعتقد  نحن  االجتامعي. 

الحزب  هوية  هي  الثوابت  ومتغريات.  ثوابت  هناك 

والفكر  اليد  للتعبري عن مصالح شغيلة  من خالل سعيه 

املنتجة  والقوى  واملثقفني  والفالحني  العاملة  والطبقة 

بوصلتنا.  هي  وهذه  هدفنا  هذا  نسميها.  كام  للخريات، 

صياغات  لدينا  ان  فقلنا  للتغيري  القابلة  القضايا  اما 

 17 وبعد  اليوم،  العراقي  املجتمع  بنية  حول  عمومية 

عاما تغري املجتمع العراقي،  الطبقات،  وظهرت مصالح 

ستكون  التي  التاميزات  هذه  وتجمعت  متناثرة،  كانت 

التغيري،  عن  نتحدث  برنامجنا  يف  اليوم  دراسة.  موضع 

محور  تكون  ان  يجب  التي  هي  مفصلية  قضايا  وهناك 

عىل  نركز  نحن  الثانوية.  الحلقات  تتفرع  ومنها  التغيري، 

الحلقات الرئيسية، سواء عىل الصعيد السيايس من خالل 

املدنية  والدولة  املواطنة  دولة  لبناء  االصطفاف  خلق 

الدميقراطية، وعىل الصعيد االقتصادي برشوطه الرئيسية 

التنموي،  البعد  نحو  اقتصادية،  انعطافة  احداث  ألجل 

ونحو معالجة املشاكل الهيكلية، وعىل الصعيد التنظيمي 

املاضية.  الفرتة  اختلفت عن  التثقيف  نجد وسائل  اليوم 

اليوم لدينا وسائل التواصل االجتامعي التي هي وسائل 

قد  وسائل  وهي  والتواصل،  للتنظيم  ووسائل  للتثقيف 

تستخدم ايجابيا، وايضا سلبية، لكنك لست قادرا عىل ان 

تتغافل عن دورها وتأثريها. طبعا كل هذه االمور عامة. 

كيف نجد ترجامتها يف النظام الداخيل؟ هناك جملة من 

وكيفية  واولوياتهم  الشباب  مختلفة،  ميادين  يف  االمور 

التواصل معهم، يف كل هذه االمور نأمل ان يكون هناك 

حوار خصب، وقلنا ان هذا الحوار ال يكون محصورا بني 

ان  الجل  جميعها،  املنابر  سنفتح  بل  فقط،  الشيوعيني 

اكرب عدد من  استقطاب وارشاك  قادرا عىل  يكون حوارا 

الرشائح يف املجتمع، لتكون معنا للتفكري، وايجاد الحلول 

واملعالجات.  
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الماركسية قادرة
على مواكبة عصر التغيير والتجديد

المركز: قبل 28 عاما انعقد المؤتمر الوطني 
الخامس، مؤتمر الديمقراطية والتجديد. هل ال 

تزال موضوعة الديمقراطية والتجديد تحتفظ 
بحيويتها، خصوصا في ظل الظروف والمتغيرات 

التي تجري االن؟
رائد فهمي: نقول إن السعي نحو التجديد هو جزء من 

التجديد. عىل البعد النظري نحن متمسكون باملاركسية، 

الفكرية هي  مصادرنا  ان  الداخيل  النظام  يف  قلنا  وايضا 

تنصال  ليس  هذا  فقط،  املاركسية  ليس  لكن  املاركسية، 

من املاركسية، لكن هناك ميادين رمبا املاركسية يف زمن 

هناك  ان  يجب  كام  معالجتها،  عىل  قادرة  تكن  مل  ما 

معطيات جديدة، وحتى يف داخل املاركسية هناك الكثري 

من األمور تغريت، وتطورات كثرية  يف ضوء املستجدات 

عىل  حتى  نحن  اذن،  نشأت.  التي  الجديدة  واالوضاع 

مع  نتفاعل  ان  ايضا  ونحاول  نخوضه  النظري  املستوى 

الفكر  بها  جاء  التي  واالضافات  والتغيريات  املستجدات 

الصعيد  عىل  االجتامعي،  واقعنا  دراسة  يف  املاركيس 

من  الكثري  صعيد  وعىل  بلداننا  صعيد  وعىل  العاملي، 

منطلقات  من  كتابات  هناك  سريى  يتابع  ومن  األمور. 

من  املئات  هناك  االن  املختلفة.  الحقول  يف  ماركسية 

البحوث التي تصدر يف هذا امليدان. وبالتايل هذا امليدان 

واالحزاب  املاركسية  ان  البعض  يقوله  ملا  خالفا  خصب، 

نظرية.  دوغمة  نحو  ومتكلسة  متجمدة  الشيوعية 

املاركسية بحد ذاتها مواكبة لعرص التغيري والتجديد. اذن، 

ليست  الدميقراطية  اليوم  دامئة.  حالة  التجديد هو  نعم 

فقط عنوانا، وال هي فقط عملية انتخابات. الدميقراطية 

يف جوهرها املشاركة يف صنع السياسة. املشاركة يف عملية 

وزج  ارشاك  عىل  قادر  انت  كم  وبالتايل  االفكار،  تالقح 

العملية.  هذه  يف  االقل  عىل  الحزب  داخل  يف  الرفاق 

كان  ما  اىل  قياسا  تطورا،  حققت  معينة  آليات  لدينا 

سابقا، ونحن دامئا نقول علينا ان نحقق مزاوجة سليمة 

ما بني املشاركة االنتخابية والتجربة النضالية والخصائص 

ندرسها يف ضوء  نحن  اخرى  معادلة  ايضا  االخرى. هذه 

انجازات ومكاسب،  الدميقراطية، وما حققته من  تجربة 

هي  واجهناها،  التي  والنقص  الضعف  جوانب  وايضا 

يجري  مرة،  كل  يف  للمراجعة  وتخضع  مستمرة،  عملية 

فيها التوقف عند الوثائق الخاصة باملؤمترات.

نعمل على تأمين مشاركة الشباب
في مواقع القرار الحزبية

المركز: هل من الممكن زج دماء شابة في 
قيادة الحزب؟

رائد فهمي: نحن ال ننطلق من منطلق رصاع االجيال. 

فيام  تنتقل  والخربة  تتكامل  ان  االجيال  عىل  ان  نعتقد 

بينها. عمر الحزب 87 سنة. بالتأكيد لدينا رفاق اعامرهم 

متقدمة وبالتأكيد لدينا شباب. النقطة املهمة هو كيفية 

الخربة وما بني حيوية  بني  ما  املناسب  التعشيق  يتم  ان 

ومواقف  تحفظات  وجود  عدم  يعني  ال  هذا  الشباب. 

محافظة، هناك رفاق رمبا يضعون متطلبات هي اكرث من 

للمراجعة والتحديث  امور خاضعة  الالزم، وبالتايل هذه 

والتجديد وايجاد افضل السبل لضامن مشاركة الشباب. 

الرؤية االن هي توسيع مشاركة الشباب وتطوريها. عملنا 

من  الكثري  تأخذ  التي  الطبيعية  االتجاهات  تعزيز  الجل 

ادخلنا  لذلك  املعوقات  من  الكثري  تواجه  ورمبا  الوقت، 

نعتمد  ال  مرحلة  اىل  نصل  ان  علينا  ولكن  الكوتا،  فكرة 

ذاتها  بحد  داخليا  الحياة  ان  املفرتض  من  الكوتا،  فيها 

صيغة  هي  الكوتا  ان  نقول  دعنا  بالتايل  االفضل،  تفرز 

مؤقتة.

خربات  واكتساب  معرفية  امكانيات  يحمل  الزمن  اليوم 

الزمنية  العتبات  اكيد  السابق.  الزمن  يف  كان  مام  اكرث 

الزم تفتح مجاال اكرب للشباب وعملية الدورات الداخلية 

جهدا  بذلنا  اننا  اعتقد  الفكرية،  والدورات  والتثقيفية 

عملية  يف  وهي  السابقة،  السنوات  خالل  فيها  كبريا 

تطور  وتوسع مستمرين. واالهم من كل ذلك هو تأمني 

املحلية  سواء  الحزبية  القرار  مواقع  يف  الشباب  مشاركة 

تأيت  التجربة  ان  االخري،  املطاف  يف  ونعتقد  املركزية،  ام 

من خالل املشاركة الفعلية وليس فقط من خالل املعرفة 

النظرية.

مساهمة النساء تحٍد كبير أمامنا

المركز: ماذا على صعيد النساء وتعزيز دور 
الرفيقات والتمثيل النسوي في قيادة الحزب 

والمستويات القيادية األخرى؟ 
رائد فهمي: يف الحقيقة مساهمة النساء تحد اكرب من 

متواضع  حققناه  ما  ان  ونقول  الشباب.  تحدي  موضوع 

وقسم  داخيل،  منها  قسم  كثرية؛  االسباب  االن.  حتى 

هي  املحافظة  القيم  مجتمعنا  يف  اليوم  موضوعي.  منها 

السائدة، واملامرسات املقيدة للمرأة وحرية عملها كبرية 

سبيل  العامة. عىل  الحياة  يف  املرأة  مشاركة  ومتنع  جدا، 

سوق  يف  يشرتكن  فقط  النساء  من  املئة  يف   15 املثال 

العمل، ما معناه ان هناك 85 يف املئة، من النساء يجلسن 

يف البيوت. ويف الغالب هذه البيوت تحت سيطرة ابوية 

وهناك قيود كبرية.

فهام  تعتمد  التي  االحزاب  يف  تنعكس  ان  بد  ال  وهذه 

واسعا لدور املرأة ومشاركتها. نعم، لكن ال نعترب هذا تربيرا 

يعفينا من تحمل مسؤوليتنا الذاتية كحزب يف ايجاد افضل 

الوسائل الستقطاب املرأة وارشاكها وزجها. نحن نعترب هذا 

من أولوياتنا ومن اكرب التحديات ان يكون للمرأة دورها 

يف الحزب، نحن لدينا قضية الكوتا وجرى تطور ما محدود 

يف ارشاك املرأة يف مواقع العمل الحزيب املختلفة، لكن ما 

تحقق نعتربه دون املستوى املطلوب، وهذه مهمة كبرية 

هذا  عند   يتوقف  ان  يجب  إذ  ايضا،  املؤمتر  يف  للحزب 

االمر، ولكن قبل املؤمتر علينا ان نبلور تصورات واضحة 

الجل تطوير عملنا يف ميدان املرأة.

الشيوعيون أمام مسؤولية كبيرة
في عملية بناء االصطفاف المدني 

الديمقراطي والوطني المنشود

ارشنا  فهمي:  رائد  الرفيق  قال  اللقاء،  ختام  ويِف 

الشيوعيني  وتواجه  البلد،  تواجه  التي  التحديات 

من  الكثري  لدى  عليهم  يعّول  والشيوعيون  أيضا. 

اثبتوا كفاءتهم  أوساط شعبنا، كقوة وحزب ومناضلني 

ونزاهتهم وارصارهم واخالصهم للوطن. هذه العنارص 

قوية ومهمة لكن هي غري كافية وتفرض عىل الشيوعيني 

ان يطوروا عالقاتهم بالجامهري، ويكسبوا ثقتها. وهذا 

له ابعاده وعنارصه ومنها جزء يتعلق بدور الشيوعيني 

ومشاريعهم  خطابهم  عملهم،  واساليب  أنفسهم 

مالمستهم  ومدى  يقدمونها،  التي  والحلول  ورؤاهم 

عن  الدفاع  يف  الفعلية  ومشاركتهم  الناس،  ملشاكل 

عىل  ام  املطلبية،  القضايا  صعيد  عىل  سواء  حقوقهم، 

صعيد الحراك املجتمعي والسيايس الجاري. 

امليادين،  هذه  كل  يف  حارضون  الشيوعيني  إّن 

ونسج  دورهم  تطوير  يواصلوا  ان  عليهم  ويتوجب 

وايضا  املختلفة،  املجتمع  عنارص  مع  التواصل  شبكة 

االصطفاف  بناء  عملية  يف  كبرية  مسؤولية  لديهم  هم 

دفع  املنشود، ألجل  الكبري  املدين  الدميقراطي  الوطني 

والخروج  التنمية  وفضاءات  التغيري  عملية  نحو  البالد 

من دوامة االزمات. وهذا يعني عالقة الشيوعيني مع 

انفتاحهم  يؤكدوا  ان  الشيوعيني  عىل  األخرى.  القوى 

عىل هذه القوى. والحزب سيصدر نداًء بهذا الخصوص 

لكل هذه القوى الخرية، والقوى املدنية بشكل خاص، 

املشرتكة،  والقضايا  املشاريع  عىل  تجتمع  ان  أجل  من 

وعىل  السبيل.  هذا  يف  عملها  توّحد  ان  أجل  ومن 

حاملني  يكونوا  بأن  كبرية  مسؤولية  ايضا  الشيوعيني 

لهذه الرؤية ومدافعني عنها.

يتبنون  وهم  املجتمع،  هذا  من  جزء  الشيوعيني  إّن 

الرؤى والتصورات االكرث تقدما، ازاء الكثري من القضايا 

فكر  وثقافة،  فكر  حملة  وهم  والثقافية،  االجتامعية 

متقدم إزاء القضايا االجتامعية وبشكل خاص املوقف 

هم  لهم.  بالنسبة  جوهرية  قضية  وهذه  املرأة،  من 

تطويرها،  وكيفية  االجتامعية  بالعالقات  أيضا  يعنون 

العالقات  ومنها  والتطور،  للتقدم  حاضنة  لتكون 

واالطر  والضوابط،  الترشيعات  عىل  املرتكزة  املدنية 

املدنية املستندة اىل االرادات الحرة للمواطنني.

كل  نحرتم  والعبادات.  االديان  نحرتم  الشيوعيون  نحن 

حملة املعتقدات، ونفرتض ان االخرين يحرتموننا. الجميع 

واملعتقدي  والثقايف  الفكري  التنوع  هذا  باحرتام  معني 

للمواطنني، ونعتقد ان هذه مرتكزات أساسية نبني من 

أطياف  كل  بحقوق  تعرتف  مركبة  وطنية  هوية  خاللها 

العناوين  القومية والدينية واملذهبية. كل هذه  شعبنا: 

ممكن ان تحويها هذه الهوية الوطنية. 

ومخاطر  جدا  كبرية  تحديات  يعيش  اليوم  العراق  إن 

بناؤه  كاملة،  غري  وسيادته  مخرتق  هو  اليوم  جمة. 

مع  نحن  عدة.  السباب  بالتصدع  مهددان  ونسيجه 

الذي  باملفهوم  الوطنية  والسيادة  الوطنية  الهوية  بناء 

والعالقات  حقوقنا  ويحرتم  االخرين،  سيادة  يحرتم 

املتبادلة. كل هذه االمور هي جزء من التحديات التي 

كشيوعيني.  تواجهنا 

االعتناء  الشيوعي  عىل  ان  نشدد  املناسبة  هذه  ويف 

رصيدنا  هو  االسايس  رصيدنا  االجتامعية.  مبكانته 

الوطني، ورصيدنا النضايل واملعنوي واالخالقي، ورصيدنا 

يف الدفاع عن مصالح الناس، هذا هو رأساملنا الكبري، 

وال يوجد رأسامل اكرب من هذا، ودعونا نقول هذا عهد 

يرتكب  عندما  اليوم  الشيوعي  ان  شيوعي.  كل  عىل 

خلال معينا، غالبا ما ميتد تأثريه لعموم الشيوعيني، اذن 

الكبرية،  املسؤولية  هذه  يتحمل  ان  شيوعي  كل  عىل 

ونتحملها جميعا ملواصلة مسرية من استشهدوا ورووا 

هذه املسرية بدمائهم وبتضحياتهم الغالية. وعلينا ان 

ونواصل  لها  ونضيف  التضحيات،  لهذه  أمناء  نكون 

العطاء لخري الشعب والوطن. 

حوار
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بغداد ــ سيف زهير

الحزب  لتأسيس  والثامنني  السابعة  الذكرى  مناسبة  يف 
الحزب  اعضاء  من  عدد  تحدث  العراقي،  الشيوعي 
الشباب عن تجربتهم السياسية واالجتامعية والثقافية، 
وحمل  السيايس،  العمل  يف  االنخراط  قرروا  عندما 
هموم املواطنني والفقراء، يف وقت تنترش فيه املغريات 
مصالح  اجل  من  املواطنني  وخداع  الطائفي  والتحريض 

ذاتية ضيقة. 
وأكد املتحدثون، إن تجربة العمل الحزيب تكون ناجحة 
جدا اذا كانت مبنية عىل اساس وطني ال يتعلق بالحصول 
عىل مردود مايل مقابل هذا العمل، بل تستهدف النشاط 
والحركة بني صفوف الجامهري ونقل معاناتهم واالهتامم 

باملصلحة الوطنية من اجل تخليص البلد مام هم فيه.

مبدأ إنساني نبيل
الحزب  لصفوف  انتمى  الذي  يحيى،  يوسف  ويقول 
“كنت  عمره:  من  مبكر  وقت  منذ  العراقي  الشيوعي 
تأسيس  ذكرى  مبناسبة  الشيوعيني  احتفاالت  أحرض 
العالقات  بطبيعة  سني  صغر  رغم  وتأثرت  الحزب، 
ومع  بينهم  ما  يف  الشيوعيون  نسجها  التي  االجتامعية 
واالنشغال  التفرقة  وعدم  االحرتام  خالل  من  اآلخرين، 
أحظر  كنت  لذلك  آخر.  يشء  كل  قبل  الوطني  بالهم 

بانتظام إىل هذه املناسبات وانتظرها بشغف”.
منطقة  يف  “اسكن  الشعب”،  لـ”طريق  يحيى  ويضيف 
بالشيوعيني  احتكايك  وبعد  كربالء،  محافظة  يف  ريفية 
إىل  االنضامم  طلبت  الحقيقي،  جوهرهم  ومعرفة 
سكني  منطقة  يف  الشيوعية  املنظمة  لكن  صفوفهم، 
رفضت ذلك بسبب صغر سني، الذي ال يسمح به النظام 
الداخيل، عىل الرغم من أن عمي أحد شهداء الحزب عام 
1979 لكنهم طلبوا االنتظار لغاية بلوغ السن املسموح 
به، وهذا ما زاد اعجايب بهم، وأوضح يل أن هذا الحزب 
باإلنسان  يهتم  فيه،  يناضل  وهو  عمي  استشهد  الذي 

ويحمل قيام نبيلة”.
حزيب  اجتامع  ألول  حضوري  “اتذكر  يحيى  ويستطرد 
عام 2011 بعد ان حصلت عىل عضوية الحزب، وخالل 
االجتامعات والدورات التثقيفية وفسح املجال يل ولبقية 
خالل  ملست  الرأي  وابداء  النقاش  اجل  من  الشباب 
عىل  به  حظيت  ملحوظا  تطورا  ذلك،  تلت  التي  املدة 
الصعيد الفكري حيث بدأت أتغري نحو األحسن وأفهم 

العاطفة  وتحولت  السياسية.  والقضايا  الحياة  مجريات 
التي كسبتها يف البداية عن طريق املناسبات الشيوعية 
فاألمر  تتزحزح.  ال  راسخة  فكرية  قناعة  إىل  وعائلتي، 
بخيار  والتمسك  والحرية  االجتامعية  بالعدالة  يتعلق 

الوطن اآلمن، وهذه املفاهيم مل أكن أعرفها سابقا”.
وجعلني  شخصيتي،  صقل  الحزيب  “العمل  إن  وقال 
ناشطا بني صفوف الشباب من أجل حامية حقوق هذه 
الذين  والكادحني  الفقراء  أجل  ومن  الكبرية.  الرشيحة 
يهتم الحزب بهم من خالل برامجه أو خطاباته أو حتى 
الحزب  تأسيس  ذكرى  مناسبة  ويف  امليدانية.  نشاطاته 
يبقى  أن  امتنى  وأصدقاؤهم،  الشيوعيون  يحييها  التي 
حزبنا بخري ويقدم الجهود النبيلة من أجل أبناء شعبنا”.

تجربة نضالية ملفتة لالنتباه
أحد  الشاب عيل حسني عالوي، وهو  يقول  من جانبه، 
“الحزب  إن  بغداد،  يف  الشبابية  الشيوعية  الكوادر 
الشيوعي له تاريخ سيايس يلفت انظار الشباب املهتمني 
أن  بعد  اليه  انتاميئ  كان  لذلك  يجري.  وما  بالسياسة 
العدالة  تحقيق  أجل  من  الكبري  نضاله  من  تأكدت 
االجتامعية والدميقراطية الحقيقية واالزدهار يف البلد”.

إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  عالوي  ويلفت 
جميع  يحرتم  انسانيا  فكرا  يحمل  الحزب  “برنامج  أن 
إىل  ويدعو  واالنتامءات،  واملذاهب  والطوائف  األديان 
إقامة دولة املواطنة التي تعتمد عىل الكفاءات ووضع 
واضح  بشكل  ويهدف  أماكنهم.  يف  املناسبني  االشخاص 
اليد والفكر والعامل  ورصيح إىل حامية مصالح شغيلة 
من  االجتامعية  الرشائح  ومختلف  والطلبة  والفالحني 

دون أي تفرقة”.
وأما عىل الصعيد الثقايف واالبداعي، فيوضح أن “الحزب 
وانضم  العراقية،  الثقافة  بهموم  انشغل  تأسيسه  ومنذ 
اىل صفوفه الكثري من املبدعني يف مجال الشعر واملرسح 
واهتاممه  تأثريه  مدى  عن  تعبريا  والفنون،  واألدب 
يف  املعروف  الرائد  أنه  كام  االبداعية.  الحقول  هذه  يف 
حكومات  واجهت  التي  الوطنية  االحتجاجية  الحركات 
الشباب  “حضور  معتربا  عاما”،   87 مدار  عىل  عديدة 
الشيوعيني يف انتفاضة ترشين وتقدميهم التضحيات هو 
الشعب  من  لالقرتاب  الحقيقي  الجوهر  من  نابع  امر 

والدفاع عن املظلومني عىل كافة االصعدة”.

الحزب يفتخر بنسائه 

الحضور  إن  تقول  الشيوعية  الناشطة  جبار،  منال 
النسوي داخل الحزب الشيوعي العراقي، شجع الكثري 
الدعم  بسبب  االنتامء،  عىل  والنساء  الفتيات  من 

واالحرتام الذي يقدمه لهن.
الحزب  “سياسة  إن  الشعب”،  لـ”طريق  جبار  وتبني 
وال  محددة،  أماكن  يف  النساء  من  اعضاءه  تحرص  ال 
للعمل  الكبري  املجال  تفسح  إمنا  برشوط،  تقيدهن 
العمل  مراكز  اىل  الناشطات  ودفع  واالبداع  والتطوير 
مراكز  إىل  وصلن  الشيوعيات  من  والكثري  القيادي 
“املنظامت  ان  اىل  الفتة  مهمة”،  قيادية  حزبية 
باستمرار  تعمل  املحافظات  مختلف  يف  الشيوعية 
يف  حارضة  لتكون  ودعمها  وتأهيلها  املرأة  متكني  عىل 
هذا  ان  ارى  أنا  ولهذا  والحزبية،  السياسية  الساحة 
الضعف  الدعم والتوجه اسفر عن نجاح الفت، برغم 
نتيجة  السيايس،  العمل  عىل  النساء  بإقبال  العام 

الظروف االجتامعية الصعبة”. 
وتتابع جبار حديثها “مشاكل املرأة العراقية كثرية جدا 
يدرسها  أن  عىل  قادر  الحزب  برنامج  لكن  ومتشعبة، 
بعناية، ويشخص الثغرات ونقاط الضعف، ولو قامت 
االعتبار  بنظر  الربنامج  هذا  بأخذ  املسؤولة  الجهات 
املرأة بشكل حقيقي”، مردفة “يف مناسبة  لتغري واقع 
ذكرى تأسيس الحزب اوجه التهنئة إىل كل الشيوعيني 
والشيوعيات، وأقول للجميع أين سعيدة فعال ألين ارى 
حزيب يفتخر بنسائه ويضعهن مبقدمة املحافل الكبرية. 
االحرتام  من  العراقية  املرأة  حال  يكون  ان  وامتنى 

واالعزاز كحالها يف منظامت الحزب الشيوعي”. 
يف  تعمل  التي  امليايل،  انتصار  ترى  السياق،  ذات  ويف 
للشيوعيني  السيايس  الربنامج  أن  الحزب،  تنظيامت 
والقضايا الوطنية التي يتبنوها ودفاعهم عن العراقيني، 
النفعية، هي  الطموحات  بعيدا عن  الفقراء،  ومصالح 
الكثري  انتامء  انتمي اىل الحزب، وأرى  عوامل جعلتني 

من النساء االخريات عىل مدار فرتات طويلة”. 
وتوضح امليايل “الحزب مؤمن بحقوق املرأة، واملفاهيم 
التي تعني  بالحقوق  العدالة واملساواة  االنسانية مثل 
االشداء  املدافعني  من  فهو  املرأة.  اىل  بالنسبة  الكثري 
االصعدة.  مختلف  عىل  ومتكينها  وحقوقها  املرأة  عن 
كوادر  لديه  تكون  ان  إىل  جهوده  بكل  ويسعى 
النساء  تطور  فان  لذلك  االعامر.  مختلف  من  نسوية 
واالحتجاج  القرار  صنع  يف  واشرتاكهن  الشيوعيات 
القيادية،  املواقع  اىل  والوصول  الجامهريي  والعمل 

نتيجة طبيعية لهذه الرؤية الواضحة بشأن النساء”.
تمكين المرأة وحمايتها

املنظامت  الناشطة يف مجال  الشيوعية  أما رؤى خلف، 
الشابات  النساء  من  “باعتباري  قائلة:  فتؤكد  املدنية، 
الشيوعي  الحزب  أن  أرى  السياسية،  بالقضايا  املهتامت 
هو أكرث من يشجع عىل انخراط النساء بالعمل النقايب 
إىل  إضافة  واالجتامعي،  املدين  املجتمع  منظامت  ويف 
عدالة  وضامن  املرأة  مبلف  برامجه  يف  يهتم  فهو  ذلك 
متثيلها بالنقابات والهيئات واملؤسسات املهنية والعاملية 
املنتخبة واملنظامت االجتامعية، ويسعى إىل ايجاد آليات 

تكفل ضامن التمثيل العادل لها مبختلف االصعدة”.
عىل  كبري  بشكل  عمل  “الحزب  أن  عىل  خلف  وتشدد 
الغاء اشكال التمييز ضد املرأة وسن الترشيعات الالزمة 
كثريا  وناضل  منها،  االنتقاص  ومناهضة  لضامن حقوقها 
واالقتصادية  السياسية  الحقوق  يف  املساواة  لتحقيق 
رشوط  عىل  تركيزه  عن  فضال  تام،  بشكل  واالجتامعية 
واألجر  التعليم  وحق  الوظيفية  واملكتسبات  العمل 
النساء  فان  ولهذا  والعاملة.  الريفية  باملرأة  والعناية 
منها  تعاين  التي  الهموم  من  الكثري  يفهمن  الشيوعيات 
عىل  الحزب  برامج  تحقيق  عىل  ويعملن  العراقيات 
الجانب االجتامعي وايضا تجدر االشارة اىل ان حضورهن 

يف ساحات التظاهر كانت مميزة جدا”. 

انتماء ال يبحث عن مردود
الشيوعي، احمد سالم  الشاب  األنبار، يقول  ومن محافظة 
بريكع، إن “االنتامء إىل صفوف الحزب يف ظل هذه املغريات 
والتشويه للعمل الحزيب، أمر الفت لالنتباه، ألن الشيوعيني ال 

ينتظرون مردودا من أحد”.
ويرشح بريكع لـ”طريق الشعب”، كيفية انتامئه إىل الحزب 
االجتامعية يف  البيئة  من خالل  الحزب  إىل  “تعرفت  قائال: 
يحرتمون  األهايل  كان  فقد  فيها،  اسكن  التي  هيت،  قضاء 
ليسوا  الذين  وحتى  اعضائه،  نزاهة  بسبب  كثريا  الحزب 
شيوعيني، وامنا اصدقاء لهم، كنت اراهم عىل قدر عال من 
املسؤولية والنزاهة. ورغم ان بعضهم كان يعمل يف أماكن 
تنترش فيها الرىش والفساد ولكن أياديهم بقيت نظيفة مع 
حاجتهم املاسة إىل املال. األمر اآلخر هو اين عندما اصبحت 
كثريا  وتابعت  عندي،  يتبلور  السيايس  الوعي  بدأ  شابا، 
الحزب وتحليالته وعمله يف مناطق حاول آخرون  مواقف 
تدمريها بالتطرف والكراهية، لكنني ومثل اي شاب يحب 
الحياة انجذبت اىل خطاب الحزب ووجدت نفيس عضوا فيه 

بعد فرتة. لتبدأ مرحلة اخرى من القراءة وتطوير املعارف 
والثقافة عىل اياد الشيوعيني”.

ويؤكد أن “مواقف الحزب الوطنية اثرت بالكثري من الشباب 
خصوصا وانه بعيد عن السلطة، لكنه اثر بالشارع االجتامعي 
من  ومدنيني  دميقراطيني  مع  سياسية  تغيريات  واحدث 
اجل رفض بعض القوانني او املطالبة ببعضها، وهذا التأثري 

والحضور كان واضحا وجليا يف االوساط الشعبية”.

تغيير الواقع
“الحزب  ان  فيقول  بغداد،  من  التميمي  محمد  أما 
انتشلني من واقع مرير كنت اعيشه، واصبحت بفضل 
وعيا  ميلك  افضل،  انسانا  الطيبة  وروحهم  الشيوعيني 

سياسيا، وينبذ التطرف والكراهية”.
يعمل  بات  انه  الشعب”،  لـ”طريق  التميمي  ويوضح 
ورضورة  الشباب  بحقوق  “واهتم  الحزب  صفوف  يف 
املحاصصة  فرضته  الذي  الجهل  مستنقع  عن  ابعادهم 
ونتحدث  نكتب  اصبحنا  كشباب  نحن  الطائفية. 
ونأخذ  السيايس،  الوضع  ونستقرئ  ونناقش  ونطالب 
الوطنية  بالقضايا  واملطالبة  البلد  مسؤولية  عاتقنا  عىل 
الكربى”، مضيفا أن “الحزب فسح املجال امامنا وحّملنا 
كان  للحزب،  انتاميئ  ان  اقول  لذلك  مهمة،  مسؤوليات 

العالمة الفارقة يف حيايت”.
من  تتقاىض  هل  يسألوين  “كثريين  ان  املتحدث  وتابع 
الحزب امواال؟ وانا اجيب يف كل مرة اننا اعضاء الحزب 
اجل  من  نعمل  الننا  والجهد  والوقت  املال  يعطي  من 
بافكار  مؤمنون  فنحن  الشخصية.  املنافع  ال  الوطن، 
وسائر  والفالحني  العاملة  الطبقة  عن  تدافع  وطنية 
الكادحني”، الفتا اىل ان “الحزب ال ميلك املال السيايس 
وال اي محطة فضائية، لكنه مؤثر وسمعته محرتمة بني 
تورطت  التي  الجهات  من  للكثري  خالفا  شعبه،  ابناء 

بالفساد”. 

المعرفة واالفكار التقدمية
ان  السفري,  عيل  الرفيق  يقول  ميسان،  محافظة  ومن 
املناهض  الثوري  الوطني  الحس  من  ينبع  “عملنا 
العامل  مع  والوقوف  والتخلف  والفساد  لالستعامر 

والكادحني”, متسلحا بـ”نزاهته ومصداقيته”.
ويضيف ان “حزبنا ال يقدم مردودا ماديا معينا ألعضائه, 
لكنه يغنيهم باملعرفة واالفكار التقدمية والحس الوطني، 

ما يدفعنا اىل تقديم اقىص طاقاتنا يف سبيله”.

الشبيبة الشيوعية: النزاهة واالفكار التقدمية
 سبب رئيسي في استمرار نضاالتنا

تهنئة الشاعر الكبير كاظم الحجاج بذكرى التأسيس

"فتى يف الثامنني، نقي يف الثامنني، دمت يا حزب املثقفني يف كل العامل"

تحية وتهنئة حارة

تحية حب واعتزاز وفخر لحزب الشيوعيني العراقيني مبناسبة عيد ميالده السابع والثامنني.

واملجد والخلود لشهدائه االبرار، الذين ضحوا بأمثن ما ميلكون  ارض العراق الطيبة بدمائهم الزكية 

من اجل وطن حر وشعب سعيد.

ان الحزب الشيوعي العراقي هو حزب الشعب الحقيقي، الذي نبع من تربة العراق الطيبة، ومن 

رحم شعبه، كحاجة موضوعية، وتغذى ومنا وشب واكتمل، مكافحاً مخرضماً عنيداً، ثابتاً عىل 

مبادئه وأهدافه النبيلة، شامخاً بإباء وهو يغذي السري يف طريقه الصعب والشائك والخطري نحو 

تحقيق أهدافه السامية يف سبيل حرية شعبه وسعادته ورخائه. 

د. كاظم المقدادي

ابارك للوطن ميالد حزب الشعب والفقراء واملثقفني ، الحزب الشيوعي العراقي االصيل

الشاعر عمر السراي

باقة ورد، ومستقبل زاهر...
مبناسبة عيد امليالد  ال87...

مع التهنئة والتربيكات والتمنيات الصادقة لك ايها املناضل العزيز ابا رواء ومن خاللك  اىل جميع 

اعضاء واصدقاء  ومؤيدي الحزب يف مسعاكم الوطني الصادق  من اجل  تحقيق الجبهة  الوطنية 

الشعبية الواسعة  الهادفة لبناء الدولة  الدميقراطية املدنية الحرة  املستقلة ، دولة املواطنة 

املتساوية، 

دولة  الضامنات والعدالة االجتامعية   ، 

والحريات الخاصةو  العامة ...

وحقوق االنسان.

كل الود واالعتزاز..
د. غالب العاني

تصميم: محمد حياوي
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الرفيق العزيز رائد فهمي، السكرتري األول للجنة املركزية للحزب 
العراقي الشيوعي 

رفاق ورفيقات اللجنة املركزية للحزب ومكتبها السيايس 
الرفاق والرفيقات واألصدقاء األعزاء

تحية قلبية ومتنيات عطرة
يسعدين ان أهنئ رفاق وأصدقاء الحزب جميعاً وهم يشاركون يف 
إطفاء الشمعة السابعة والثامنني من عمر الحزب النضايل املجيد، 
والدميقراطية  الوطنية  األحزاب  عميد  أصبح  الذي  الحزب  إنه 
يف  تأسيسه  منذ  قائم  عراقي  حزب  أقدم  فهو  العراقية،  املدنية 
املحاربة  رغم  انقطاع،  ودون  اآلن  حتى   1934 أذار/مارس   31
والقتل  والتعذيب  والسجن  والترشيد  واالعتقال  الجائر  والتنكيل 
بأعداد  ومؤيديه  الحزب  وأصدقاء  وأعضاءه  وكوادره  لقادته 
غفرية وعىل مدى تاريخه املديد، ورغم ظروف الظلمة والظالمية 
التي مرًّ بها والتي ما تزال قامئة ويعاين منها مع الشعب بسبب 
خنوع  وتابع  فاسد  محاصيص  طائفي  سيايس  نظام  وجود  واقع 

األساليب  مارس  مطلق  دكتاتوري  بعثي  نظام  أنقاض  عىل  أقيم 
اإلنسانية،  وضد  الجامعية  واإلبادة  الدموية  والشوفينية  الفاشية 
وعرب مساومة وقحة بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران وتلك 
القوى واألحزاب التي ساندت الحرب واالحتالل والهيمنة األجنبية 

ونهب خريات البالد.
أن  يف  األخرى  وقومياته  وكرده  بعربه  العراقي  الشعب  يتطلع 
النضال  يف  ومتقدماً  مهامً  دوراً  العراقي  الشيوعي  الحزب  يلعب 
بعزم  تلتحم  واسعة  دميقراطية  شعبية  جبهة  إقامة  أجل  من 
يف  لتساهم   2019/2020 الترشينية  االنتفاضة  بقوى  وإرصار 
التغري  تحقيق  وتساهم يف  الشعب  وأبناء  بنات  من  املزيد  تعبئة 
لواقع  الجذرية  التغيري  عملية  لصالح  القوى  ميزان  يف  املنشود 
الفاسد  الطائفي  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  العراق 
بل  وخانع،  تابع  وغري  مستباح  غري  وطن  إقامة  لصالح  الراهن، 
سيد نفسه، ودولة دميقراطية علامنية مستقلة غري هامشية وغري 
منهوبة وذات سيادة فعلية، وبناء مجتمع مدين دميقراطي حديث 

والعدالة  والدميقراطية  الحرية  مبادئ  فيه  تسود  مزدهر  وعلامين 
الديانات  وأتباع  القوميات  وحقوق  اإلنسان  وحقوق  االجتامعية 

الدميقراطية.  واملذاهب والفلسفات 
شعبية  جبهة  وجود  أهمية  اىل  رسالته  يف  حبيب  الرفيق  وأشار 
واسعة وواعية ملهامت النضال ضد الحكم الطائفي واملال املنهوب 
قتلة  محاكمة  أجل  ومن  املنفلت  السالح  وضد  الفاسدة  والنخب 
االنتخابات  ومفوضية  االنتخابات  قانون  وتغيري  املتظاهرين 
وإبعاد  القادمة  االنتخابات  عىل  دولية  ومراقبة  إرشاف  وضامن 
لصالح خوض  فيها  املشاركة  من  واملهيمنة  الكبرية  الفساد  حيتان 

انتخابات نزيهة وعادلة ودميقراطية. 
للجميع  وأرجو  أيديكم  عىل  وأشد  بحرارة  أحييكم  قائال،  وختم 
األماين  لتحقيق  الدؤوب  والنضال  والسالمة  املوفورة  الصحة 
الرائعة لهذا الشعب املضطهد واملقموع واملرسوق برثواته ولقمة 

عيشه وكرامته والفاقد حتى اآلن عىل استقالل وسيادة دولته.
مع خالص الود واالعتزاز. 

علي بداي

يف صغري األول، كنت أعتقد أن السادة املعممني هم الشيوعيون! 
فالسيد كان كام لقنونني ال يكذب وال يرسق و ال يعتدي عىل أحد 
الشيوعي  الكبار عن معنى  اقاريب  الله. وملا سألت أحد  ألنه يخاف 
أحد ويساعد  يعتدي عىل  و ال  الذي ال يكذب وال يرسق  قال: هو 
كل من يحتاجه قدر طاقته! ضحك الرجل الكبري مني عندما سألته: 

والشيوعي يشّور مثل السيد؟
مبثل  منطقتنا  يف  الشيوعيون  متسك  كيف  رأيت  قليالً  كربت  عندما 
قريبة من مثل القديسني، وجعلوا من مفهوم “ الله” الذي إسُتثِمر 
عىل مدى العصور الستغالل الناس وترويعهم، مفهوماً ملموساً واضحاً 
يعني الصدق والتفاين يف اإلخالص ملصالح البسطاء من الناس. فكان 
التخيل  البوح بإسامء رفاقه ودون  الشيوعي يصل عتبة املوت دون 
عن أفكاره. وبلغ متسك الشيوعيني باملثل العليا للتسامح ونبذ الغدر 
حداً متطرفاً وصل اىل خلو تأريخهم من القصاص حتى ممن بالغ يف 
اإلساءة لهم. فبقي منفذو مجازر شباط 1963 مثالً طلقاء يختالون 

يف األرض عىل مسمع ومرآى من الجميع.
العراق كام هو: يسمع الغريب عن العراق وأهله، لكنه اليجده اال 
يف نسيج الشيوعيني اإلجتامعي ، فكان حزبهم وبقي الحزب العراقي 

الوحيد الذي يضم الجميع من كل األعراق واألديان والطوائف .
فريداً  عالقة الشيوعيني العراقيني بالزمان: شكل الشيوعيون مقياساً 
الوعي  وسمو  واملعرفة  بالثقافة  مزدهراً  الزمان  كان  كلام  لزمانهم: 
لون  وكلام شحب  دوره،  وقوة  واستقراره  الحزب  ازدهار  ذلك  عنى 
الزمان وقتم وغرق املجتمع اىل أذنيه بالرذيلة والتخلف ، عنى ذلك 
أن الشيوعني قد غابوا أو غّيبوا، وبالعكس، هذه حقيقة قد ال تريض 

البعض منا لكنها حقيقة موجودة بالرغم منا.
إرصار  بعد  الشيوعيني  قامة  إرتفاع  من  بسبب  الشيوعيني:  حلفاء 
قادتهم واآلالف من منارصيهم عىل إمتداد الزمن عىل إختيار املوت 
املصالح  أيديهم وزهدهم عن  نظافة  االستسالم، وبسبب  بديالً عن 
الشخصية ،كانت األحزاب املختلفة ال ترى يف التحالف معهم سوى 
مشهد يُظهرها مبظهر الصغري، وتساهل الشيوعيون يف ادراك حقيقة 
مفادها أن معظم أحزاب ما يسمى بالحركة الوطنية قد ُخلق باألصل 
ملحاربتهم فانطلقوا من مبدأ توفر حسن النية وافرتضوا متسك هذه 
أن  بعد  نضجها  توهموا  أو  و”أخالقية”  “وطنية”  بثوابت  األحزاب 
جاوزت مرحلة املراهقة السياسية، مام جر اىل الوقوع مبطبات عميقة 

والتعرض لصدمات ما كان يجب حدوثها.
ريادة الشيوعيني الفكرية:

سابقة  تاريخية  ريادة  السيايس  الفكري  الشيوعيني  موقف  سجل 
ألوانها يف ثالثة محاور:

1. محور الوحدة واالتحاد العريب يف بداية الستينات بطرحهم املبكر 
االندماجية،  املشاريع  عن  بديالً  التدريجي  العريب  التكامل  ملرشوع 

وهو ما يقر بصحته اآلن حتى عتاة القوميني.
2. محور مرشوع الدولتني الدميوقراطيتني للعرب واليهود يف فلسطني 
الذي طرحته قيادة فهد يف األربعينات وهو ما يسعى له العرب اآلن 

بكل قوتهم عبثاً، بعد أن كان يف متناولهم قبل أكرث من نصف قرن.

3. محور مرشوع الحل الدميوقراطي للقضية الكردية يف العراق وهو 
ووجدوا  آنذاك  العراق  يف  العرب  القوميون  رفضه  الذي  املرشوع 
أنفسهم بعد عقود مضطرين للقبول مبا هو أقىس منه عىل مشاعرهم 

القومية اإللحاقية.
توفري  من  الشيوعي  الحزب  وبناء  سياسة  خلت  الشيوعيني:  روادع 
غطاء الحامية الرادع، وبقي اآلالف من منارصيه الشجعان مكشوفني 
أمام أجهزة القمع واملخابرات ضمن مسلسل متكرر ألكرث من مثانية 
واملطارد.  واملعتقل  للسجني  مرادفاً  الشيوعي  اسم  عقود، جعل من 
وبعد أن ساد االعتقاد لفرتة من الزمن أن الحزب الشيوعي قد فهم 
الدرس جيداً وخرب أهمية أن يكون لحزب املهام الكبرية جهاز ردع 

رفاقه  معنويات  وغري  وصموده،  البرشي  الجسد  غري  كبري  وحامية 
العالية، تنازل طواعية وإمياناً منه “باملرحلة الجديدة” وتنفيذاً لقرار 
النظام  زمن  يف  هربّها  التي  أسلحته  عن  املليشيات،  بحل  هالمي 
ويف  التصور.  تفوق  قد  التي  ومغامراتهم  رفاقه  مبجازفات  السابق 
ساحة امتألت باألحزاب والتجمعات اإلنتهازية واملشبوهة التي الترى 
يف القتل اال حرفة مثل باقي الحرف، بقي الحزب الشيوعي معوالً عىل 
تأريخه الطويل .. فاتحاً املقر تلو املقر .. ماضياً لبناء مجتمع عادل 

ظل يحلم ببنائه منذ مثانني عاماً...
تحية ملن زرع وما حصد، وجّد، فام وجد و سار عىل الدرب ومل يصل 

وتفاءل بالخري فلم يجده!

سلوى زكو

مل يكن سالم عادل وحده اسطورة الشيوعيني
أبحث هنا عن اساطري صغرية لشيوعيني مل يدونها التاريخ 

لكل حكايته التي ال نعرف عنها شيئا
هذا شاب تجاوز العرشين بقليل او لعله مل يتجاوزها بعد

ليست لديه ارسار حزبية تلك التي يطالبه بها الجالد
ينكرس  اال  واحدة  فكرة  رأسه  ويف  الشهادة  منصة  يرتقي  لكنه 

فيكرس معه الحزب
ويف  املسالخ  دخلوا  دنيا  تنظيمية  مراتب  يف  الشيوعيني  من  آالف 

رؤوسهم فكرة اال ينكرس الحزب

بغداد  مثل  االتساع  هائلة  مدينة  تصبح  العسس  يطاردك  عندما 
اضيق من خرم ابرة

بأن عربت  البيت  مداهمة  من  االخرية  اللحظة  يف  فرت  يل صديقة 
سور الحديقة اىل بيت الجريان.

عباءتها  والبستها  وفوطتها  شيلتها  العائلة  عجوز  خلعت  هناك 
ونظاراتها فخرجت بنت العرشين عجوزا تسعى يف شوارع بغداد.

سارت عىل قدميها حتى وصلت الكاظمية فدخلت الحرضة تختلط 
هذه  عىل  اياما  وظلت  الشباك  عىل  املتزاحمة  الزائرين  بجموع 
الزوار  الحرضة من  تخلو  الليل عندما  يأيت مع  الويل  الحال. ولكن 

فيصبح وجود اي وجه غريب الفتا للنظر.
زاوية  او  البيوت  حدائق  يف  ساعات  بضع  تنام  الشوارع  تجوب 

املزابل  يف  العائالت  ترميها  التي  الفضالت  من  تأكل  مظلم  لزقاق 
وتصحو قبل الفجر لتعاود رحلتها النهارية.

والخوف يرافقها يف كل خطوة.
 من قال لكم ان الشيوعيني ال يخافون؟

الجبل  ترتقي  ذهبت  والعائلة  البيت  دفء  غادرت  فتاة  وهذه 
تسعى وراء حلمها.

كردستان  يف  انتظموا  وشاباته  الشيوعي  الحزب  شباب  من  آالف 
ضمن قوات االنصار

وهو  النهرين  بني  ما  سهل  ابن  يواجهه  ما  املرء  يتخيل  ان  صعب 
ينتقل اىل الجبل.

السري عىل ممرات خطرة معلقة يف السامء والعدة العسكرية تقصم 

من  توقف  بال  والفرار  عجل  عىل  رتبت  عشة  .يف  والسكن  الظهر 
مالحقة طائرات النظام ورائحة الثوم النفاذة التي يطلقها القصف 

الصدور. الكيمياوي فتخنق 
الثامنينات  يف  حاول  يوم  الصغرية  االساطري  اصحاب  من  وكوكبة 

بعض من اشجع العراقيني مللمة التنظيم الحزيب بعد رضبة 79.
هؤالء ايضا لن نعرف قصصهم وكيف مرت عليهم لحظاتهم االخرية.
منهم ومن  استشهد  من  الصغرية  االساطري  اصحاب  عيد  العيد هو 

بقي
عيدكم مبارك ايها االنقياء

ــــــــــــــــــــ
منشور كتبته الكاتبة عىل صفحتها يف “فيسبوك”

كاظم حبيب: من أجل إقامة جبهة شعبية ديمقراطية 
واسعة تلتحم بعزم وإصرار بقوى االنتفاضة التشرينية

رسالة تهنئة في مناسبة الذكرى87 جاء فيها:

تحية لمن زرع وما حصد، وجّد فما وجد،
و سار على الدرب ولم يصل، وتفاءل بالخير فلم يجده!

عيد الشيوعيين.. وأساطير ال احد يذكرها

الشيوعي العراقي
رحلة حياة لم تزل مستمرة 

فالح المشعل 

الدولة  تاريخ  من  مبكر  بوقت  العراقي  الشيوعي  الحزب  استطاع 
السيايس  للنضال  واألهم  األول  املتكأ  تأسيس  من  الحديثة  العراقية 
يف  والتقدمية  اليسارية  للحركة  املنظم  التشكيل  ميثل  بكونه  الوطني، 
البالد ، مجسدين مقولة لينني الشهرية " التنظيم أعىل حاالت الوعي " .
بفئاتهم  للعراقيني  الشيوعي  الحزب  يقدمه  كان  الذي  الجاذب  اإلغراء 
املتعددة كان فضاء ً واسعا من تنوع الثقافة التقدمية وبعدها اإلنساين 
الذي يسعى لتحرير الفرد من التخلف ويضعه يف إطار النضال من أجل 
الحرية والعدالة االجتامعية يف نظام اشرتايك يحقق املساواة ويقيض عىل 
املعييش،  باملستوى  الطبقي  والتفاوت  الناس  استغالل  وينهي   ، الفقر 
دون  والفئات  الطبقات  جميع  بني  االجتامعي  التكافؤ  فرص  ويحقق 

متييز عىل أساس الدين أو القومية .
السلطة  دور  وتنهي  للبرشية  والرفاهية  بالخري  توعد  إنسانية  افكار 
كأداة قمع بل تضعها بيد الذين يصنعون الحياة من العامل والفالحني 
والثقافة،  والعلم  والفن  الفكر  حملة  من  واملبدعني  الثوريني  واملثقفني 
العراقي حتى تجد نفسك مدفوعا بشهية  الشيوعي  وما أن تقرتب من 
واكتشاف  املعرفة  وتنوع  االفكار  من  نهر عذب  يف  العوم  عىل  التقاوم 
الذات واآلخر ، معرفة دورك بهذه الحياة وكيف تتحول اىل كائن ميضء 

يف عتمة مسارات املحيط الذي تنتمي اليه .
الرصيد األعىل يف بنك املعرفة والثقافة واآلداب والفنون والعلوم أيضا، 
نقلة  احدث  الذي  البناء  ذلك  يف  األكرب  فيه  الشيوعيني  حصة  كانت 
يثريك  الذي  املرسحي  العرض  أمام  يضعونك  العراقية،  للحياة  تاريخية 
العاين  ويوسف  أمام  شوقي  خليل  تقابل  من  أحىل  وال  وامتاعيا  فكريا 
تقرأ   والجريان،  النخلة  يحايك  محمد  وقاسم  الرماح  ناهد  أمام  وزينب 
السياب والبيايت وسعدي يوسف ومظفر النواب إيقونات تتواىل تاريخيا 
يف قصائد توقظ فيك األسئلة وتقودك لغابات مل تكتشف من قبل، وهذا 
والنظر  والدهشة  السحر  من  عامل  نحو  يأخذك  التشكيليني  من  الرهط 
جديدة  ثقافة  يف  وافكارهم  مقاالتهم  وتقرأ  أجمع،  للعامل  يتسع  بعني 

وتفهم بوضوح ماذا يعني فائض القيمة، وملاذا يجوع اإلنسان ؟
بال  العامل  لهذا  ومنتميا  مشاركا  وتجعلك  بالحياة  تنبض  وقصص  حكايا 
تضيف  أممي  كائن  بكونك  واإلحساس  املشرتكة  الروح  تلك   ، حدود 
بأفكار   االنسانية وهي تستظل  الكوين من رصيد  الحوض  لهذا  حكايتك 
الفيلسوف " كارل مار كس " وما تفرعت عنه من مدارس الفكر وفقه 
الحياة  تكامل يصوغ  الوجود يف  لتشكيل وحدة  الفلسفة  الجامل وعامل 
لصياغة  رحلتهم  يف  للبرش  سعادة  كمسارات  ويضعها  يكون،  ما  بأبهى 

الحياة .
مل يكن الشيوعي نقطة دالة عىل الثقافة واستعداده للتضحية من أجل 
مبادئه دون مهابة أو خوف من السجن والسجان، وإمنا كان محط ثقة 
واحرتام املحلة التي يعيش يف وسطها سواء أكانت شعبية أم يف األحياء 
الراقية، ميزة تعطي له الروح الشعبية واأللفة مع الناس ، وتلك واحدة 
بل كانت سببا  أن تحد منها،  للسلطات  التي ال ميكن  من عنارص قوته 
لتقرب الكثريين منه " ولو رسا ً " بعد أن تقوم السلطة بتحذيرهم من 

الشيوعي الخطر !؟
يف العمل والشارع واالوساط العلمية واالكادميية والهندسية والرياضية 
واالخالص  ذات  بنكران  والعمل  االبتكار  يف  أمنوذجا  الشيوعي  كان 

الوظيفي وتحفيز اآلخرين لخدمة الهدف األسمى ..الوطن .
سبعون عاما من القرن املايض للحياة العراقية لن تخلو جوانب الحياة 
من بصامت الشيوعي ، املعلم واملناضل واملتحدي والشهيد ثم الصاعد 
الحرية  نشيد  الوطن  ذرى  مع  ويردد  الدكتاتورية  يقاوم  ليك  للجبل 
وعذوبتهم  حياتهم  عشقت  وجبال  البنادق  معه  ترددها  معزوفة  يف 
ألجل  بوعي  املقاتل  الصوت  األنصار  فهم  كردستان،  قمم  مع  ألفة  يف 
حرية الوطن، وحني نزل من الجبال بعد رحيل الدكتاتور ، نقل صوت 
االحتجاج الواعي والنقدي لساحة التحرير وبقية ساحات الوطن املحتج 

.
عادل  وسالم  فهد  وأبناء  رفاق  مآثر  عن  مفتوح  بأفق  مييض  اسرتسال 
وتوما  الخرضي  ومحمد  الدليمي  ونزيهة  كاطع  وابو  زيك  احمد  وخالد 
تؤرشف  وقوافل  برتو  وبرشى  محمد  عزيز  الحافظ  وصفاء  توماس 
كامل  حر  وطن  أجل  من  الوطني  النضال  تاريخ  من  بيضاء  صفحات 
السيادة وشعب يرفل بالسعادة، ولنا الحق أن نحتفل ونهنئ اصدقائنا 
استحقوا  فقد   ، حزبهم  لتأسيس   86 الذكرى  يف  الشيوعيني  وأحبتنا 
الوظيفي  واالخالص  النزاهة  ناصية  عىل  يقفون  وهم  واملحبة  االحرتام 
الدولة  بوزارات  اشرتاكهم  او  الربملاين  التمثيل  تجربة  يف  خاضوا  حني 
الدولة  قيادة  يف  األوسع  التمثيل  لهم  كان  ولو   ،  2003 بعد  العراقية 
وانهيار  فساد  من  االن  عليه  ملاهو  البالد  حال  يصل  مل  رمبا  وسلطاتها 

وأزمات .
* شهداء الحركة الشيوعية ونزاهتهم متنحهم صك الغفران عن أخطائها 

التاريخية . السياسية 
* الشيوعي العراقي هنا اشارة للحزب مرة وللشيوعي اإلنسان العراقي 

الذي عاش مخاضات الحياة العراقية زهاء نصف قرن .
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منظمات تتوقع ان يكون العدد اعلى من ذلك بكثير 

500 قتيل حصيلة احتجاجات بورما وسط أدانات دولية  
متابعةـ  طريق الشعب 

كشفت جمعية مساعدة السجناء السياسيني، أمس، عن  
حصيلة القتىل يف بورما حيث أكدت انها تجاوزت 500 
قتيل من بينهم عدد كبري من األطفال واملراهقني، مشريًة 
اىل انها تتوقع ان تكون اعداد القتىل اعىل من ذلك بكثري، 

إذ ال يزال املئات من املعتقلني يف عداد املفقودين. 
ودان املجتمع الدويل وعدد من البلدان قمع املتظاهرين، 
الذي خلف يف عطلة نهاية األسبوع 120 قتيال؛ إذ قتل 
107 أشخاص السبت، من بينهم 7 أطفال، و13 شخصا 

األحد.

مقتل 500 مدني  
العسكري  االنقالب  فإن  “رويرتز”  وكالة  وبحسب 

أطلق موجة من االحتجاجات الشعبية املستمرة. حيث 
اظهرت مقاطع فيديو مسجلة يف مدينة رانغون، قيام 
النار عىل املتظاهرين، ومراسم جنازة  الرشطة بإطالق 
عدد من املتظاهرين القتىل، وحواجز أقيمت من طرف 

املحتجني لحامية املتظاهرين من قوات األمن.
وأعلنت “جمعية مساعدة السجناء السياسيني”، أمس، 
من  كبري  عدد  بينهم  مدين،   500 من  أكرث  مقتل  عن 
الطالب واملراهقني، عىل أيدي قوات األمن يف بورما منذ 
االنقالب العسكري الذي أطاح بالحكومة املدنية يف 1 

شباط املايض.  
وقالت املنظمة غري الحكومية يف بيان، تابعته “طريق 
وفاة”،  حاالت   510 وثقت  “املنظمة  ان  الشعب”، 

محذرة من أن “عدد القتىل رمبا يكون أعىل من ذلك 
بكثري”، يف وقت ال يزال فيه املئات ممن اعتقلوا خالل 

الشهرين املاضيني يف عداد املفقودين.
ويأيت اإلعالن عن هذه الحصيلة املروعة بعدما أدانت 
األرسة الدولية القمع الدموي الذي متارسه قوات األمن 
الفائت  األسبوع  نهاية  عطلة  حصدت  حيث  بورما  يف 
أكرب عدد من الضحايا منذ االنقالب، إذ تخطت حصيلة 

القتىل املدنيني 120 شخصا.
من  عدد  أكرب  الفائت  األسبوع  نهاية  عطلة  وشهدت 
القتىل منذ االنقالب مع سقوط ما ال يقل عن 107 قتىل 
يف يوم السبت فقط، بينهم 7 أطفال، و13 قتيال األحد، 

بحسب جمعية دعم السجناء السياسيني.

رفض دولي وأممي 
ودعت بريطانيا إىل اجتامع طارئ ملجلس األمن حول 
ذكرت  ما  بحسب  األربعاء،  سيعقد  بورما  يف  الوضع 

دبلوماسية. مصادر 
غوترييس  أنطونيو  املّتحدة  لألمم  العام  األمني  وكان 
قد قال إنه “من غري املقبول بتاتا رؤية استخدام هذا 
املستوى من العنف ضد الناس ومقتل هذا العدد من 
األشخاص وهذا الرفض العنيد للقبول برضورة اإلفراج 
إىل  تعود  البالد  وجعل  السياسيني  السجناء  كل  عن 

املسار الدميقراطي االنتقايل”.
والتزام  الصف  وحدة  من  مزيد  إىل  “نحتاج  وأضاف 
أكرب من األرسة الدولية للضغط بغية التوصل إىل قلب 

الوضع”.

وأعلنت إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن االثنني فرض 
التفاق  فوري  تعليق  مع  بورما  عىل  جديدة  عقوبات 
تجاري إىل حني عودة حكومة “منتخبة دميقراطيا” إىل 

السلطة.
إن  تاي  كاثرين  األمريكية  التجارة  ممثلة  وقالت 
املتحدة  للواليات  ارتباط  كل  “تعليق  قررت  اإلدارة 
حول   2013 للعام  االتفاق-اإلطار  مبوجب  بورما  مع 
“هذا  مضيفة  فوري”  مفعول  مع  واالستثامر  التجارة 
منتخبة  إىل حني عودة حكومة  التعليق سيبقى ساريا 

دميقراطيا”.
“املشني  الدموي  القمع  األحد  دان  قد  بايدن  وكان 
بـ”األمر  إياه  واصفا  بورما،  يف  للمتظاهرين  جدا” 

املروع”.

ذهنية قومية عنصرية وراء اصداره

المحكمة الدستورية األلمانية توقف العمل ببرنامج االتحاد 
األوروبي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا 

يف نهاية متوز 2020، وبعد مساومة صعبة، اتفق رؤساء 
إعادة  برنامج  عىل  األورويب  االتحاد  دول  حكومات 
إعامر ملواجهة تداعيات األزمة االقتصادية التي أحدثها 
كورونا: باإلضافة إىل 1074 مليار يورو ملوازنة السنوات 
السبع املقبلة ) 2021 – 2027(، ينبغي أن يكون هناك 
وتشجيع  االقتصادي  للتحفيز  كحزمة  يورو،  مليار   750

االستثامر يف التقنيات “الخرضاء”.
ولتمويل هذا الربنامج، سيتم الحصول عىل القروض ألول 
مرة باسم االتحاد األورويب، وستتم إعادة توزيع األموال 
وسدادها معا عىل مدار 30 عاما اعتبارا من عام 2028. 
مالية  سياسة  نحو  خطوة  أنه  عىل  التوجه  هذا  وعد 
املانيا  يف  املتطرف  لليمني  بالنسبة  كان  لكنه  مشرتكة، 

والليرباليني الجدد، كابوسا.
عىل  األورويب  الربملان  وافق   ،2021 شباط  بداية  يف 
يف  تغيريات  بإجراء  املطالبة  بعد  كورونا  دعم  صندوق 

وقت سابق. وبذلك تم التغلب عىل العقبة األوىل.
األورويب”.  االتحاد  من  القادم  “الجيل  الربنامج  يسمى 

الذي من  التعايف واملرونة”،  وأهم مفصل فيه “تسهيل 
خالله يتم توزيع 672.5 مليار يورو مبارشة عىل الدول 
األعضاء، منها 312.5 مليار يورو كمنح وقرابة 360 مليار 
يورو قروض. ويتم متويل ما تبقى من إجاميل 750 مليار 

من خالل برامج يف ميزانية االتحاد األورويب.
النمو وفرص العمل،   وينبغي أن تحفز هذه املليارات 
أكرث حداثة  األورويب  االقتصاد  نفسه تجعل  الوقت  ويف 
عىل  املائة  يف   37 إنفاق  ينبغي  لذلك،  للبيئة.  وصداقة 
األقل من أموال صندوق إعادة االعامر عىل حامية املناخ 
البلدان  الرقمنة. ويجب أن تستفيد  املائة عىل  و20 يف 
سبيل  عىل  إيطاليا،  ستحصل  الوباء.  من  ترضراً  األكرث 
املثال، عىل قروض ومنح تصل اىل قرابة 200 مليار. وعىل 
بلدان االتحاد األورويب، حتى 30 نيسان 2021، تقديم 

خططها الوطنية لإلصالح واالستثامر.

شرط الموافقة الجماعية
بدء املفوضية األوروبية بالحصول عىل القروض وسداد 

األعضاء  الدول  جميع  مبوافقة  مرشوط  املدفوعات، 
الترشيعية  السلطة  جناحا  ووافق  األورويب.  االتحاد  يف 
عىل  اذار   25 يف  االتحادي  واملجلس  الربملان  املانيا:  يف 
املحكمة  قرار  ان  اال  كورونا،  اعامر  إعادة  صندوق 
تنرش  الحايل. مل  الوقت  به يف  العمل  أوقف  الدستورية 
املحكمة الدستورية االتحادية، حتى اآلن، أسباب قرارها، 
وستصدر  الحق.  وقت  يف  التفاصيل  تقديم  يجب  لكن 

املحكمة قرارها النهايئ خالل بضعة أسابيع. وحتى ذلك 
الحني سيتأجل دخول صندوق إعادة اإلعامر حيز التنفيذ.
امام  الدعوى  االقتصاد،  أساتذة  من  مجموعة  قدمت 
املحكمة الدستورية، ويف مقدمتهم بريند لوك، املؤسس 
اليميني  املانيا”  اجل  من  “البديل  لحزب  املشارك 
املتطرف، والذي يؤسس مناهضته لالتحاد األوريب عىل 
أسس قومية عنرصية. ويريد املُدعون ان تحصل الدول 

الخاصة  مسؤوليتها  وعىل  منفردة  قروض  عىل  األعضاء 
بدالً من ان يتحمل االتحاد األورويب هذه املسؤولية. فهم 
لبلدان  السامح  ان  ضيقة،  قومية  رؤية  وفق  يعتقدون 
يجعلها  أخرى،  بلدان  مسؤوليتها  تتحمل  أموال  بإنفاق 
استخدام  واإلفراط يف  الكفاءة  “التبذير وعدم  إىل  متيل 
إىل  املطاف، سيؤدي هذا  نهاية  لها”. يف  املمنوح  الحق 
ديون مشرتكة، وبعبارة أخرى “اتحاد ديون”، يف سخرية 

واضحة من االتحاد األوريب.

المحكمة الدستورية االتحادية في دائرة 
الخطر القومي

ينتقد املؤرخ االقتصادي الربيطاين آدم توز بشدة املحكمة 
املحكمة  استغالل  “يتم  قائال:  األملانية،  الدستورية 
الدستورية من قبل أقلية مناهضة ألوروبا يف أملانيا. وان 
مسائل الحقوق األساسية األوروبية، تدخل دائرة خطر 
قومي”. وهذا واضح أيضا لدى اقتصاديني يف دائرة اليمني 
عىل  يعملون  األوريب،  االتحاد  بلدان  اغنى  يف  املتطرف 
قطع الطريق عىل تعاون مشرتك يتجاوز حدود الدولة 
القومية، مل يكن من أولويات القوى املهيمنة، ولكن ازمة 

الوباء املتفاقمة فرضته.
إن تعطيل العمل بصندوق اإلعامر ميثل صفعة للمفوضية 
للمستشارة  وأيضا  األورويب،  االتحاد  وبرملان  األوربية 
الوسط.  الحل  هذا  عن  دافعت  التي  مريكل،  األملانية 
بالحكومة  الثقة  فقدان  مساحة  فيه  تتسع  وقت  يف 
االتحادية، بسبب اإلرباك يف التعامل مع الوباء واإلثراء 
لطريف  املشرتكة  الربملانية  الكتلة  يف  ألعضاء  اإلجرامي 
صفقات  يف  تورطهم  نتيجة  الحاكم،  املسيحي  االتحاد 
استطالعات  يف  وترتاجع  بها،  املتهمني  عدد  يزداد  فساد 
الرأي نسب التأييد لحزب املستشارة، يف سنة االنتخابات 
الربملانية العامة. وتوصف مريكل يف نهاية عهدها يف أوربا 

بـ”بطة عرجاء”. 

رشيد غويلب

قررت املحكمة الدستورية االتحادية األملانية الجمعة 26 اذار تأجيل برنامج 
التحفيز االقتصادي “جيل االتحاد األورويب القادم”، والذي تم إطالقه بصعوبة 
كبرية يف متوز 2020 بسبب مقاومة “كتلة البخالء” من دول االتحاد األورويب 
)هولندا، الدمنارك، السويد، النمسا( التي وقفت حينها ضد املنح غري القابلة 

للسداد للبلدان املترضرة بشكل خاص من وباء كورونا. ومبوجب القرار تلقى 
االتحاد األوريب الذي هزته أزمة عدم توفر الكميات املطلوبة من اللقاحات، رضبة 

قاسية أخرى بعد تأجيل خطة إعادة بناء كورونا التي تبلغ 750 مليار يورو.

اليمني املتطرف خطر عىل القضاء الدستوري

ابو ظبي ـ وكاالت 
لتصنيع  مشرتكاً  مرشوعاً  والصني  املّتحدة  العربية  اإلمارات  أطلقت 

لقاح رشكة سينوفارم الصينية املضاّد لكورونا يف اإلمارات.
وقالت وكالة األنباء اإلماراتية إنه جرى، يوم األحد املايض، “اإلعالن 
بني  اإلمارات  يف  كورونا  لقاح  وإنتاج  تصنيع  خط  أول  تدشني  عن 

مجموعة جي 42 اإلماراتية ومجموعة سينوفارم الصينية”.
إّن  الخارجية اإلمارايت الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان  وقال وزير 
التاريخية  تاريخ عالقتهام  يف  “بكني وأبو ظبي تدّشنان فصالً جديداً 

واالستثنائية”.
وأضاف خالل حفل شارك فيه نظريه الصيني وانغ يي أّن “املرشوع 
أجل  من  املبذولة  العاملية  للجهود  نوعية  إضافة  يشكّل  الجديد 

التصّدي إىل جائحة كوفيد19- التي تأثّر بها العامل أجمع”.
األول  كانون  يف  كورونا  ضّد  للتلقيح  وطنية  حملة  اإلمارات  وبدأت 
وفايزر  الصيني  سينوفارم  للقاحي  رّخصت  بعدما  املايض  العام  من 

األمرييك-األملاين.
أسرتازينيكا  هو  ثالث  للقاح  اإلمارات  رّخصت  الحني  ذلك  ومنذ 
نسمة  ماليني   10 حوايل  سكّانها  عدد  البالغ  واإلمارات  الربيطاين. 

سجلت أحد أعىل معدالت التطعيم للفرد يف العامل بعد إرسائيل.
إصابة  ألف   388 من  أكرث  اإلمارات  يف  ُسّجلت  الوباء  بداية  ومنذ 

بفريوس كورونا بينها 1481 حالة وفاة.

القدس ـ وكاالت 
السنوية  الذكرى  الفلسطينيون، أمس،  احيا 

وسط  األرض”،  لـ”يوم  واألربعني  الخامسة 

للتمسك  الفلسطينية  الفصائل  من  دعوات 

باألرض وتعزيز الوحدة الوطنية.

منذ  األرض”  “يوم  الفلسطينيون  ويحيي 

السلطات  استيالء  بعد   ،1976 العام  اذار 

أرايض  من  الدومنات  آالف  اإلرسائيلية عىل 

توسيع  بهدف   ،48 العام  يف  الفلسطينيني 

املستوطنات.

بيان  يف  “فتح”  حركة  أكدت  املناسبة،  ويف 

لها أن “األرض هي جوهر الرصاع”، مشددة 

يتوقف  لن  الفلسطينيني  “كفاح  أن  عىل 

حتى تحقيق حريته سيدا عىل أرضه”.

بيان  يف  “حامس”  حركة  أكدت  بدورها، 

“األرض  أن  األرض”،  “يوم  ملناسبة  لها، 

الفلسطينية هي أحد الثوابت التي ال ميكن 

بأي حال من  بها  التفريط  أو  عنها  التنازل 

األحوال، وستبقى األرض محور الرصاع مع 

اإلحتالل”.

وأكدت حامس أنها “لن تسمح بتمرير أي 

مخطط يستهدف عزل أو فصل أي جزء من 

فلسطني”.

من جهته، دعا املجلس الوطني الفلسطيني 

يف بيان له، الفلسطينيني “لتعزيز وحدتهم 

اإلجراءات  “خطورة  من  محذرا  الوطنية”، 

القدس  يف  اإلرسائيلية خصوصا  االستيطانية 

واألغوار.”

وكان الجهاز املركزي لإلحصاء أصدر تقريرا 

ملناسبة الذكرى السنوية الـ 45 ليوم األرض، 

اإلرسائييل  االحتالل  “سلطات  إن  فيه  قال 

تستغل بشكل مبارش ما نسبته 76 يف املائة، 

من مجمل مساحة الضفة الغربية املصنفة 

اإلرسائييل  “االحتالل  أن  إىل  مشريا  )ج(”، 

يسيطر عىل أكرث من 85 يف املائة، من أرض 

فلسطني التاريخية”. 

املستوىل  املساحات  أن  التقرير  وأوضح 

ومواقع  العسكرية  القواعد  ألغراض  عليها 

التدريب العسكري متثل حوايل 18 يف املائة 

إىل  باإلضافة  الغربية،  الضفة  مساحة  من 

جدار الضم والتوسع الذي عزل أكرث من 10 

يف املائة من مساحتها، وترضر ما يزيد عىل 

الجدار،  إقامة  فلسطينيا جراء  تجمعا   219

باالستيالء  االحتالل  سلطات  قامت  كام 

األرايض  من  دومنا   8,830 حوايل  عىل 

الفلسطينية، باإلضافة اىل 11,200 دونم تم 

إعالنها كمحميات طبيعية، متهيدا لالستيالء 

عليها.

الكويت ـ وكاالت 
أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد 
األمة،  مجلس  أمام  الدستورية،  اليمني  أمس،  الصباح، 
 91 للامدة  وفقا  األمة،  مجلس  يف  أعاملها  ملبارشة  وذلك 

من الدستور.
وتقيض املادة بأنه قبل أن يتوىل عضو مجلس األمة أعامله 
أمام املجلس يف جلسة  اليمني  أو لجانه يؤدي  املجلس  يف 

علنية.
الغانم،  مرزوق  األمة  مجلس  رئيس  توجه  جانبه،  من 
بالتهنئة إىل الحكومة قائال “نهنئ السادة الوزراء، ونتمنى 

لهم كل التوفيق”.
الكويت الشيخ نواف األحمد يف وقت سابق  وأعرب أمري 
النواب  مجلس  جلسة  تشهد  بأن  أمله  عن  أمس،   ليوم 
بعيدا  والتنفيذية،  الترشيعية  السلطتني  بني  مثمرا  تعاونا 

عن أية توترات.
الشيخ  الوزراء  مجلس  رئيس  إعطاء  األحمد  ومتنى 
ملامرسة  الكافية  الزمنية  الفرصة  وحكومته  الخالد  صباح 
املسؤوليات، خصوصا يف ظل الظروف التي مير بها الوطن 

واملنطقة بأرسها.

 مشروع صيني - إماراتي 
إلنتاج لقاح سينوفارم 

الفلسطينيون يحتفلون بـ »يوم االرض« 
ودعوات لتعزيز الوحدة الوطنية

الكويت.. الحكومة تؤدي 
اليمين الدستوري 
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إنهضوا الى الكفاح !
ترجمة: رضا الظاهر

وارد،  هانز  األملاين  املغني  ينشدها  التي   ،”! الكفاح  اىل  “إنهضوا  أغنية 
انترشت  القدمية  األصلية  ونسختها  األملاين،  لليسار  أغنية كالسيكية  هي 
 1919 عام  يف   .)1871  –  1870( بروسية   – الفرانكو  الحرب  خالل 
بريخت نسخة جديدة كرد فعل عىل مرصع روزا  برتولد  الشاعر  كتب 
وارد  يغنيها  التي  النسخة  هي  وهذه  ليبكنخت.  وكارل  لوكسمبورغ 

مرتجمة عن االنجليزية:
أنهضوا اىل الكفاح ..

إنهضوا اىل الكفاح، فقد ولدنا لنكافح ..
إنهضوا اىل الكفاح، فنحن عىل أهبة االستعداد له ..

لقد أقسمنا لكارل ليبنخت أننا سنمنح يدنا لروزا لوكسمبورغ !
هناك يقف انسان .. يقف قوياً مثل شجرة بلوط

ومن املؤكد أنه واجه العواصف ..
رمبا يكون غداً قتيالً، شأن الكثري من املكافحني من أجل الحرية

نحن ال نخىش .. أبداً ال نخىش، هدير املدافع
وال الرشطة ذوي البدالت الخرض 

يا كارل ليبنخت .. لقد خرسنا
فقد وقعت روزا لوكسمبورغ يف أيدي القتلة .. 

أنهضوا اىل الكفاح ..
إنهضوا اىل الكفاح، فقد ولدنا لنكافح ..

إنهضوا اىل الكفاح، فنحن عىل أهبة االستعداد له ..
لقد أقسمنا لكارل ليبنخت أننا سنمنح يدنا لروزا لوكسمبورغ !

ترجمة واعداد: رشيد غويلب

هذا،  يومنا  حتى  لوكسمبورغ،  روزا  متنح  الواقع  معطيات 
الثورية،  رؤيتها  أساس  عىل  للرأساملية  ادانتها  يف  الحق 
ثورة.  بدون  لإلصالح  قابلة  الرأساملية  بان  قناعتها  وعدم 
االشرتايك  الحزب  يف  خصمها  برنشتاين،  إدوارد  اقرتح  لقد 
ومهام  االشرتاكية  “متطلبات  كتابه  يف  الدميقراطي، 
ملبدأ  ثوري  غري  تجاوزا   )1899( الدميقراطية”  االشرتاكية 
رفضت  لوكسمبورغ  روزا  سلمية.  إصالحية  بطريقة  الربح 
أمر  الثورة  بأن  املاركيس  االفرتاض  عن  االبتعاد  هذا  بشدة 
الرببرية.  إىل  تعود  أال  اإلنسانية  عىل  كان  إذا  منه  مفر  ال 
وبدالً عن ذلك، طالبت بسياسة يومية إصالحية عىل أساس 

متطلبات منظور ثوري.
ثورة؟”  أم  اجتامعي  “إصالح  لوكسمبورغ  كتاب  يزال  ال 
تواجهنا  التي  املشاكل  لحل  بأهميته  يحتفظ   )1899(
يف  الوقوع  عملها  يف  لوكسمبورغ  روزا  تجنبت  لقد  اليوم. 
اإلصالح  بني  املتضادة  املقارنة  اىل  حتام  يؤدي  الذي  الفخ 
الحركة  انشقت  بالتحديد،  املناقشة  هذه  يف  والثورة. 
إىل  سعى  اتجاه  اىل  اغتيالها،  قبل  االشرتاكية،  العاملية 
إصالحية،  بأساليب  الربحية  املصالح  هيمنة  عىل  التغلب 
وآخر سعى إىل الهدف ذاته بأساليب ثورية. وأدى انشقاق 
تيارين رئيسيني والعديد من  للرأساملية إىل  الناقدة  القوى 
التيارات الصغرية إىل خلق لوحة اشرتاكية واسعة. ومل يصل 
الشيوعيون  ال  الحقة،  االشرتاكية  إىل  التيارات  أي من هذه 

الثورة، وال ورثة إدوارد برنشتاين. وأدى فشل  تبنوا  الذين 
ويف  للفاشية،  املجال  فتح  إىل  هذا  االشرتاكية  السياسات 
ال  التي  الجديدة،  الليربالية  اىل  العرشين،  القرن  سبعينات 

تزال تشكل االقتصاد واملجتمع يف العامل اىل يومنا هذا.
اقتصاد  بناء  القدرة عىل  تأمل يف  لوكسمبورغ  روزا  كانت   
متجدد، ميثل مزيجا من اإلصالح والثورة، اذ مل تكن الثورة 
الربجوازية،  الثورات  العنف:”يف  الستخدام  مرادفة  عندها 
السالح  السيايس  والقتل  واإلرهاب  الدماء  إراقة  كانت 
الثورة  إن  الصاعدة.  الطبقات  أيدي  يف  عنه  غنى  ال  الذي 
إنها  أهدافها،  أجل  من  اإلرهاب  إىل  تحتاج  ال  الربوليتارية 
تكره ومتقت القتل البرشي. إنها ال تحتاج إىل هذه األسلحة 
تدخل  ال  وألنها  املؤسسات،  بل  األفراد  تحارب  ال  ألنها 
)ماذا  بالدم”  أملها  لخيبة  تنتقم  ساذجة،  بأوهام  امليدان 

تريد عصية سبارتكوس؟ كانون األول 1918(.
مقبوالً  الثوري  العنف  كان  لوكسمبورغ،  لروزا  بالنسبة 
الحاكمون  ينتهك  عندما  مضاد،  كعنف  األحوال  أحسن  يف 
لوكسمبورغ  رفضت  وباملقابل  العنف.  إىل  يلجأون  القانون 
اإلرهاب واإلرهاب الفردي يف جميع األحوال، ألنه ال يضفي 
سوى الرشعية عىل املزيد من قمع الدولة. وبدالً من ذلك، 
املبكرة  الغربية  األوروبية  االشرتاكية  الحركة  مع  اتفقت 
التي رأت يف مزيج من التأهيل السيايس والتنظيم والنضال 
الربح:”ليس  مبدأ  من  املجتمع  لتحرير  طرقا  للجامهري 
الثوري،  الجامهري  تصميم  بل  الجسدي،  العنف  استخدام 
العواقب  امام  الرتاجع  وعدم  االرضاب،  يف  االستمرار  يف 

التضحيات، هو ما  النضايل، وتقديم كل  للوضع  االستثنائية 
أنه غالبا ما يكون  الفعل قوة ال تقاوم لدرجة  يعطي هذا 
قادرا عىل قيادة املعركة إىل انتصارات مميزة يف فرتة زمنية 

البلجيكية( التجربة  قصرية”. )مقالة 
الرصاع  من  الثورات  تنبثق  لوكسمبورغ،  لروزا  بالنسبة 
 ،1848 عام  يف  ماركس  عنه  أعرب  الذي  التوقع  الطبقي. 
يف  انجلس،  فريدريك  األقل  عىل  نصفه  عن  تخىل،  والذي 
لالشرتاكية  الباب  ستفتح  الثورة  بأن  والقائل،   ،1895 عام 
بسهولة، مل تشاركه فيه روزا لوكسمبورغ، عىل أبعد تقدير، 
بعد هزمية الثورة الروسية يف 1905/1906. لقد أدركت: كل 
القوى  تراجع ال مفر منه لزخم  ثورة تعاين من نكسة بعد 
كلام  اقل حدوثا،  الحالة ستكون  ولكن هذه  تقودها.  التي 
اتجهت الثورة يسارا، وصوال اىل، قرتة قصرية من دكتاتورية 
الربوليتاريا، الن األخرية غري قابلة للحياة بشكل دائم.هذه 

هي النقطة املركزية يف فهم روزا لوكسمبورغ للثورة.
عىل  الثورات  لوكسمبورغ  روزا  فهمت  فصاعدا،  اآلن  ومن 
أنها عمليات طويلة األمد ومتقطعة بشكل متكرر ودورات 
وليست أحداثا منفردة. وال يتم انجاز انقالب اشرتايك خالل 

24 ساعة، بل هو حدث مييز فصال تاريخيا طويال. 
احتجاجات  مثل  الراهنة،  االحتجاج  حركات  خلفية  وعىل   
بني  التفاعل  حول  لوكسمبورغ  روزا  تأمالت  أصبحت  املناخ، 
مثل  العاملية  الحركات  تظهر  أهمية.  أكرث  والثورة  اإلصالح 
أنها قادرة عىل بناء  احتجاجات “جمعة من أجل املستقبل” 

ضغط يجرب النظام السيايس عىل التغيري.

هل يمكن إصالح الرأسمالية بدون ثورة؟ 

االصالح والثورة

آخر تأثري سيايس حقيقي لروزا لوكسمبورغ ضمن إطار 
السابع  املؤمتر  يف  نجاحها  يف  متثل  الثانية«  »األممية 
بإدخال   )١٩٠٧ آب  )شتوتغارت،  الثانية«  لـ»األممية 
التاريخي  القيادي  من  املقدم  االقرتاح  عىل  تعديل 
بيبيل  أوغست  األملانية  الدميقراطية   - االشرتاكّية  يف 
جاء  أوروبا.  يف  العسكرية  النزعة  تنامي  بخصوص 
والروسّيني  لوكسمبورغ  روزا  بتواقيع  ممهوراً  التعديل 
»البلشفي« فالدميري إيليتش لينني و»املنشفي« يوليوس 
 - االشرتاكّية  واجب  »من  أن  عىل  وينص  مارتوف، 
أجل  من  النضال  الحرب  تقع  عندما  الدميقراطّية 
أويت  ما  بأرسع  والسعي  ممكن،  وقت  بأرسع  إيقافها 
والسياسية  االقتصادية  األزمة  استغالل  ألجل  قوة  من 
التي تتسبب بها الحرب ألجل تحريض أعمق الرشائح 
بالسيطرة  اإلطاحة  ترسيع  شأنه  من  ومبا  الشعبية، 
كانت  بعدما  التعديل  مترير  أمكن  الرأساملية«. 
مسألة الحرب بني الدول األوروبية، والخطط الواجب 
استأثرت  قد  حيالها،  االشرتاكيني  قبل  من  اعتامدها 
بقسط  وافر من النقاشات يف املؤمتر، إذ احتدم الجدال 

تحديداً بني املندوبني الفرنسيني واملندوبني األملان.
ما  يف  للغاية  منقسمني  الفرنسيون  االشرتاكّيون  كان 
بينهم، سواء بني الخط الرافض للمشاركة يف الحكومات 
يقلل  من  بني  أو  للمشاركة،  املسوغني  أو  الربجوازية 
الوطنية  شأن غوستاف هريفيه يف  الرابطة  من أهمية 
بني  كتعاضد  األممية  إىل  ينظر  من  وبني  املرحلة،  تلك 
وطنيات، ويرى إىل الرابطة الوطنية بوصفها البيئة التي 
كل  يف  مختلفة  بخصائص  العاملية  الحركة  فيها  تنمو 
فايان،  وادوار  جوريس  جان  وجهة  كانت  وهذه  بلد. 
باريس ١٨٧١، لكن سيتحول  األخري من رموز كومونة 
الربجوازيّة  مع  املقدس«  »االتحاد  رموز  أحد  إىل 
الفرنسية ضد أملانيا يف حرب ١٩١٤. أما جوريس فبدأ 
وتطور  برجوازي،  جمهوري   كنائب  السيايس  نشاطه 
هذا  يف  اعتداله  لكن  االشرتايك،  الفكر  نحو  تدريجيًّ 
املضاد  ملوقفه  الفكر مل مينعه من أن يدفع حياته مثناً 
يف  متطرف.  قومي  اغتاله  إذ  وقوعها  عشّية  للحرب 
القصوي  الجحود  رمز  هريفيه،  غوستاف  يقف  املقابل 
نفسها  اللحظة  يف  بالتمرد  واملنادي  الوطنية،  بالفكرة 

بضُع  متر  فلم  الجبهة،  عىل  الجيش  فيها  ينهمك  الذي 
عىل  رأساً  انقلب  حتى  شتوتغارت  مؤمتر  عىل  سنوات 
 ١٩١٤ حرب  واستَبَق  هذا،  األممي  غلوه  عىل  عقب 
بالفاشّية  بشعار »الدفاع الوطنّي أوال«، والتحق الحقاً 

الفرنسية.
شتوتغارت  مؤمتر  يف  الفرنسية  االشرتاكية  رموز  توافق 
الحرب.  شبح  وجه  يف  العام  اإلرضاب  فكرة  دعم  عىل 
تربّم املندوبون األملان، وعىل رأسهم بيبيل، يف املقابل، 
املناخات  ملواجهة  العام  باإلرضاب  املناداة  عبثية  من 
الحربية. بيد أن بيبيل مل يكن لديه ما يقرتحه يف املقابل 
سوى الدعوة الهالمية لـ»بذل ما يف الوسع« يك ال تقع 
الذي  للمطاعن، وهو  األممي  التزامه  وتعرض  الحرب. 
برهن يف شبابه عن تجذر هذا االلتزام، يوم حوكم هو 
ورفيقه فيلهلم ليبكنخت )املخرضم - إذ كان إىل جانب 
اليبزيغ  يف  الشيوعيني«(  »عصبة  يف  وإنغلز  ماركس 
لتنديدهام  الرايخستاغ،  يف  عضوين  وكانا   ،١٨٧٢ عام 
كومونة  جانب  إىل  ووقوفهام  لفرنسا  الربويس  بالغزو 
واللورين،  لإللزاس  املوحدة  أملانيا  ضم  وضد  باريس 
وسجنا لعامني ونّيف. يف حينه، استخَدم بسامرك هذه 
األمر  األوطان،  خَونة  باالشرتاكّيني  للتشهري  املحاكمة 
الذي تكرس يف قوانني االستثناء ضد االشرتاكّيني ١٨٧٨ 
يف  - ١٨٩٠. لعبت فرتة املالحقة والتضييق هذه دوراً 
 - االشرتاكية  داخل  الطبقي«  »الرصاع  خطاب  تعزيز 
نسبة  وترتفع  تتوسع  ظلْت  التي  األملانّية  الدميقراطية 
بوصفها  نفسها  فرضْت  ما  مبثل  لها،  العاميل  التصويت 
القوة األكرث ثقالً وتنظيامً يف »األممية الثانية« املؤسسة 

يف باريس عام ١٨٨٩.
»التنقيحية«  برنشتاين  إدوارد  نزعة  ضد  بيبيل  وقف 
مقولة  مكان  »التطور«  مقولة  إحالل  إىل  الداعية 
أقرب  سياسياً  كان  لكنه  الحزب،  برنامج  يف  »الثورة« 
الدميقراطية   - االشرتاكية  الوسط« يف  إىل متثيل »نقطة 
إىل  الوقت  مع  تحول  فقد   .١٩١٣ عام  وفاته  إىل حني 
الجامهريي  الحزب  تجنيب  يريد  »احرتازي«،  موقف  
شديد التنظيم، والذي أخذ يتعزز فيه عديد املوظفني 
له،  التابعة  والنقابات  ومؤسساته  أجهزته  يف  الدامئني 
الرغبة  عن  فضالً  جديد،  أمنّي  أو  سيايس  اضطهاد  أّي 

بتصويره  له  املستمّر  »النْبذ«  وضعية  من  الخروج  يف 
البالط  قَبل  من  سواء  اإلمرباطوريّة«  »عدو  أنه  عىل 
األخرى. وعندما فرض  األحزاب  قبل  أو من  والسلطة، 
سؤال الحرب املقبلة عىل أوروبا نفسه أكرث فأكرث، كان 
»الرببرية  أن  عىل  يشددون  الذين  جملة  من  بيبيل 
العاملة  الطبقة  عىل  وجودياً  خطراً  متثل  الروسية« 
لخطاب  املجال  إفساح  شأنه  من  الذي  األمر  األملانية، 

للحرب. تسويغي 
كام يالحظ جيمس مول »لنئ كان بيبيل وبقية الزعامء 
كانوا  فإنهم  روسيا،  من  خائفني  األملان  االشرتاكيني 
ينسوا  مل  نفسها.  األملانية  الدولة  سلطة  أكرث  يخشون 
االشرتاكية  مكافحة  قوانني  من  عاماً  عرش  االثَني  يوماً 
يف ظل بسامرك«. من هنا، ضاق بيبيل ذرعاً يف مؤمتر 
ليبكنخت،   - فيلهلم  ابن   - كارل  بلهجة  شتوتغارت 
اآلمال  يعقد  كان  ألنه  وأسف  العسكرة،  ضد  الحادة 
عىل هذا الشاب يك يكون يف موقع قيادي مثل والده - 
علامً أن كارل انتخب لقيادة أممية الشبيبة االشرتاكّية 
العنيفة  اللهجة  هذه  لكن   - شتوتغارت  مؤمتر  يف 
الربوسية.  العسكرية  السلطات  تستثري  أن  شأنها  من 
ليبكنخت  حوكم  املؤمتر،  عىل  شهرين  بعد  وبالفعل، 
الكراس  عىل  لعام  وسجن  العظمى  الخيانة  بتهمة 
واألنتي  »العسكرية  بعام  ذلك  قبل  أصدره  كان  الذي 
- عسكرية« الذي نقل فيه إىل الشباب العاميل األملاين 
ضد  النضال  يف  والسويدية  البلجيكّية  الشبيبة  تجارب 

كارل  ملحاكمة  كان  فروليش،  بول  يشري  كام  العسكرة. 
يف  الصدمة  وقع   ١٩٠٧ األول  ترشين  يف  ليبكنخت 
االشرتاكيني  ضد   املالحقات  كانت  إذ  الحزب،  صفوف 
زهاء  بعد  الوقت،  ذلك  يف  نادرة  الدميقراطيني   -
أن  إال  ضدهم.  االستثناء  قوانني  انتهاء  عىل  العقدين 
نجم ليبكنخت ارتفع بعد تجربة السجن هذه، فدخل 
بعدها إىل النغدتاع )برملان( بروسيا عام ١٩٠٨، ثم إىل 
سياسية  عزلة  مقابل  يف  هذا   .١٩١٢ عام  الرايخستاغ 
أعقبت  التي  السنوات  يف  لوكسمبورغ  لها  تعرّضت 
مؤمتر شتوتغارت، األمر الذي يرده املؤرخ جيلبري باديا 
الذي  التعديل  نفسه، من خالل  املؤمتر  موقفها يف  إىل 
نجحت بتمريره هي ولينني ومارتوف عىل مرشوع قرار 
األممية بشأن الحرب الذي صاَغ اقرتاَحه األّل أوغست 

بيبيل.
وكيفية  العتيدة  الحرب  حول  املحتدم  الجدال  أن 
والفرنسّيني  األملان  املندوبني  بني  أساساً  دار  مواجهتها 
)زائد اإلنكليز( عىل كيفية الضغط لتفادي اندالعها، يف 
حني أن التعديل املقدم ركز باألحرى عىل كيفية بلورة 
ويبدو،  وقوعها.  حال  يف  الحرب  عىل  االشرتايك  الرد 
»األممية  ميني  أن  هوبت،  جورج  إليه  يذهب  ما  عىل 
التعديل،  هذا  أمام  كثرياً  يتوقفا  مل  ووسطها  الثانية« 
إذ اعترباه افرتاضياً، وال يتطلب منهام شيئاً ملموساً يف 
األمد املنظور، وهكذا نظر إىل القرار الختامي للمؤمتر 
إىل  بالنسبة  الجميع.  يريض  أنه  عىل  ككل  مأخوذاً 

الثوريني، اعتربوا أنهم َفرضوا أجندتهم عىل اإلصالحيني. 
ربط  تفادوا  أنهم  اعتربوا  اإلصالحيني،  إىل  بالنسبة 
العمل ضد الحرب مبفهوم اإلرضاب العام. أما الفرنيس 
الفرنسية  لالشرتاكية  »انتصاراً  فسيعتربه  جوريس  جان 
يف سياستها الدولية«. مع هذا، يعترب هوبت، أحد أهم 
املؤرخني لـ»األممية الثانية« أن مؤمتر شتوتغارت شكل 
الدميقراطية  االشرتاكية  مرجعية  فيه  ضعفت  منعطفاً، 
األملانية عىل صعيد األممية، يف مقابل تقدم االشرتاكية 
األملان  االشرتاكّيني  بني  التوتر  تجدد  الفرنسية. وهكذا، 
بكوبنهاغن  لألممية  الثامن  املؤمتر  يف  والفرنسيني 
١٩١٠، الذي كان محوره األسايس كيفّية محاربة شبح 
البلدان  يف  االشرتاكّيني  بأن  الشعوَر  ذلك  ولّد  الحرب. 
والحامسة  الوترية  بنفس  يتحركون  ال  لالحرتاب  اآليلة 
دوراً  سيلعب  أنه  الحقاً  تبني  الذي  األمر  الحرب،  ضد 
من  وهكذا،  وقعت.  أن  ما  الحرب  تسويغ  يف  إضافياً 
وكوبنهاغن   ،١٩٠٧ شتوتغارت  مؤمتر  قرارات  بعد 
مؤمترها  عقد  األممية  تستطع  مل   ،١٩١٢ وبازل   ١٩١٠
معظم  وجارْت  الحرب،  اندالع  بسبب   ١٩١٤ فييّنا  يف 
عن  يدافع  كلٌّ  املتحاربة،  الحكومات  رسيعاً  أحزابها 

وطنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أستاذ جامعي وصحايف لبناين
 2019 عام   22 العدد   – )بدايات(  مجلة  موقع 

)مقتطف(

نضال روزا لوكسمبورغ ضد الحرب من داخل »األممية«
وسام سعادة*

واجهت روزا لوكسمبورغ الخيبة من رؤية الحزب األملاين )الحزب االشرتايك 
الدميقراطي( يستلهم تجربة ١٩٠٥ الروسية باالنخراط يف التدريس يف مدرسة 

الحزب، ويف إيالء موضوع اإلمربيالّية ومخاطر االحرتاب بني الدول األوروبية شأناً 
أكرب يف كتاباتها ونضالها، وكانت أزمة املغرب األوىل املعروفة بأزمة طنجة، الناشبة 

عام ١٩٠٥ أيضاً عىل خلفية مطالب »الرايخ الثاين« بأقىص الشامل األفريقي، قد 
أثارت املخاوف بشأن اندالع حرٍب شاملة.

روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت
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الشيوعيون وثقافة االحتجاج
االحتجاج.. موقف معارض وناقد صادر عن إرادة واعية وذهن فطن. من هنا كان الشيوعيون يف مسرية نضالية طويلة ويف دفاع دائم 

عن الحقوق املغتصبة واملهدورة للشغيلة وللمثقفني وكل قطاعات الشعب.
وكانت “طريق الشعب” ومل تزل هي الصحيفة األوىل والوحيدة التي تكتب وتحلل بدءاً الصفحة األوىل منددة بالواقع العراقي املر 

واملرير واألزمات الحادة التي تواجه البالد.
من هنا نكرس “الطريق الثقايف” اليوم للذكرى الـ )87( مليالد الحزب الشيوعي العراقي وهي خاصة بثقافة االحتجاج التي تتجسد يف 

الكلمة الحرة ويف التظاهرات الوطنية الباسلة.
المحرر الثقافي

للثقافة  نعطي  أن  نريد  ال  الوقت  بنفس  ولكن   *
الجامهريي  الوعي  ونضج  طبخ  يف  السحري  الدور 
واملحن  والقهر  العوز  سنوات  خالل  تبلور  الذي 
عىل  مثال  وأبسط  بالدنا..  تعيشها  التي  العجاف.. 
ذلك أن الفرد العراقي )رجالً أو إمرأة( ال يحتاج اىل 
قراءة قصة أو رواية أو قصيدة تتحدث عن الجوع 
التعاسات  من  وغريها  املجاين  والقتل  والتخلف 
الٔن  جداً،  واضح  والسبب  بها  يشعر  يك  واالٔزمات، 
هذا الفرد يعيشها ذاتياً ويتلمسها ويتحسس ويشعر 
بها خصوصاً يف الطبقة الفقرية التي أصبحت تشكل 
نسبة كبرية يف املجتمع، دون الحاجة اىل قراءة ذلك 
الثقافة  امنا  فنياً..  أو  أدبيا  محدد  ابداعي  منجز  يف 
واقع  مرير  وشعور  تلمس  يف  الرئييس  العامل  هي 
الجوع ومعاناة التخلف وتفشيه يف مختلف جوانب 
البئية والحياة..، بل أن الثقافة هي أحد الروافد التي 
)تصقل( درجة الوعي التي تتطلبها أسباب االٔحتجاج 
والرتّدي  والتخلف  الجوع  صناع  بوجه  واالٕنتفاض 
وكل صور االٕنحطاط السيايس واالٔخالقي وفق منهج 
)الفوىض الخالقة( الذي جاء به العدوان واالٕحتالل 
وهيمنة بعض دول الجوار عىل أغلب قرارات الدولة 

العراقية.. 
* وال ننىس أن العنارص البرشية للثقافة هي ليست 

فهمنا  ما  اذا  خصوصاً  العراقية  االُٔرسة  عن  بغائبة 
)باالٔديب  تحدد  ال  اذ  )العام(،  مبعناها  الثقافة 
والكاتب والشاعر والقاص والفنان بأنواعه( فحسب، 
االٔخرى يف قطاعات  املثقفة  البرشية  بالعنارص  وامنا 
فاملهندس  بديهياً،  ومعروفة  واسعة  ومساحات 
واالٔكادميي  واالٕعالمي  والصحفي  واملعلم  والطبيب 
والرتبوي استاذا وطالباً من كال الجنسني،  هم الوجه 
هم  كلهم  وهٔوالء  البرشية،  الثقافة  لعنارص  االٓخر 
أُرسياً،  املجتمع  إدارة وقيادة  جزء حيوي وفاعل يف 
املثقفة  املدنية  املنظامت  اىل جانب جمع كبري من 
وإسرتاتيجياً  تتفاعل عفوياً  التي  املتنورة   - والواعية 
الوعي  وصقل  نرش  يف  خارجي  إيعاز  دون  ومن 

الجمعي املشار اليه.. 
وبالنسبة يل فائن أجد معنى )صقل الوعي( هو ايجاد 
آنياً  االٕسلوب  هذا  وتطوير  االٕحتجاجي(،  )االٔسلوب 
مع وعىل وفق تطور االٔحداث السياسية ومع تطور 
السلطات  قبل  من  االٔسلوب  لهذا  املضاد  التصدي 
الجائرة والقمعية بتوحش القتل والخطف وتكميم 
تجييش  أقلها  خبيثة  وتكتيكات  بأساليب  االٔفواه 
لالٔحزاب  والتابعة  املوالية  االٔلكرتونية  الجيوش 
الحاكمة وميليشياتها الخارجة عىل القانون واملضادة 

للمتظاهرين السلميني.، 

وبياضاً  نصوعاً  أكرث  الثقايف  الفعل  يبدو  وهنا   *  
وأهداف  الٕرادة  املناوئة  االٔساليب  تلك  فضح  يف 
ملتوية  أساليب  وهي  االٔحرار،  وثوارها  االٕنتفاضة 
وتربيرية فاشلة وتسويفية محبطة لالٓمال والعزائم 
االٕحتجاج عىل  املتصاعدة يف سوح  الوطنية  والهمة 
االٔكرث  هي  الثقافة  أن  بإعتبار  الوطن..  مساحة 
إحساساً وإبداعاً يف إبتكار وسائل وأساليب التظاهر 
واالٕحتجاج مبا يحصن الثورة من االٕخرتاقات املتوقعة 
واملشّوهة لوجهها الربيء والوطني  واالٕنساين / إذن 
فال بد للثقافة أن تأخذ دورها الطليعي يف التواجد 
والحضور اليومي الفردي االٕنساين للعنارص الثقافية.. 
إن بلورة الشعارات وصياغتها ورفعها وإطالقها عىل 
مهمة  من  هي  االٔحرار  املنتفضني  جامهري  لسان 
يتطلب  الوعي  صقل  أن  كام  واملثقفني.،  الثقافة 
عىل  الحضور  يف  مهامً  عامال  معاً  يكونا  أن  منهام 
انتشار  من  لها  ملا  االٕجتامعي  التواصل  منصات 
الفرصة  يفّوت  ومبا  الثائر،  املواطن  حياة  يف  واسع 
والتواصالت  املواقع  تلك  اىل  للنفاذ  املرتبصني  عىل 
أو  أو منشور  بأنواعها.. فتدوين  - ميديا(  )السشيو 
تغريدة مخلصة ونقية واحدة يف هذه املواقع ميكن 
أن تشعر الناس مبفرزات وسموم الخطر املحيط بهم 
لغرض  بعضهم  وعقول  ساحات  اىل  الذي يرسي  أو 
االٕيقاع بهم وكشف نواياهم وتحركاتهم مبا يضعف 
وعنفوانهم  الوطنية  املعنويات  ويحبط  العزمية 
خالياً  وطناً  وطن(..  )نريد  العراق  بحب  الصاخب 
والفساد  والتخلف  والجهل  والخراب  العبث  من 

والطغاة.. 
مقبل  يف  الخالدة  ترشين  إنتفاضة  زخم  إدامة  إن 
االٔيام واالٔشهر ورمبا السنوات، رضوري جداً.. وأهمية 
هذا الزخم البد أن تتكاثف بسبب أن االٕنتفاضة مل 
وما  أيامها  أول  من  املعلنة  أهدافها  كامل  تحقق 
أضيف اليها يف كشف القتلة ومحاسبتهم، إضافة اىل 
باقة مهمة من املطاليب املرشوعة قانونيا وإنسانياً 
التنازل  ميكن  ال  وطنية  مطالَب  أصبحت  حتى 
العادلة، مع كل  لحرق مضامينها  تسويفها  أو  عنها 
التضحيات الزكية التي تقّربت بها اىل حرية الوطن 
وكرامته.، وهذا يستدعي من الثقافة واملثقفني عدم 
الكلل وامللل يف )صقل الوعي( املجتمعي والوطني، 
وإبتكار املزيد من وسائل التنوير الثقايف االٕحتجاجي  

نفوس  يف  املخزونة  الثورية  الطاقة  عىل  باالٕعتامد 
الشباب الناهض والصاعد.. والبد أن نعي جيداً أنه 
اذا ما تعرثت أو أخفقت خطوات الثقافة واملثقفني 
وإستثنائية  طارئة  لحظة  يف  الخالقة  ومبادراتهم 
فذلك  واالٕختطاف  والرتهيب  التخويف  بسبب 
ينبغي أن ال يستمر يك ال تُحبط املعنويات وتُنكّس 
الرايات.. فالوطن الحبيب يستحق منا التضحية، فهو 
بلد الحضارات والخريات وهو االٔم الرٔووم الحاضنة 
واملتحابة  املتآخية  وطوائفنا  وأدياننا  قومياتنا  لكل 

عىل مرمى التاريخ والبرص..
كام أن شعبنا املضحي الكريم الطيب النبيل يستحق 
أن يعطوا  املثقفني وثقافتهم  الجميع وخصوصاً  من 

له بال حدود روحاً وعقالً وابداعاً.. 
من  املتظاهرين  مع  والعميل  الروحي  التعايش  إن 
الصعيد  عىل  هدفني  شك  بال  يحقق  املثقفني  قبل 

الوطني والثقايف هام : 
خالل  من  الوعي،  ويصقل  املعنويات  تقوية  أوالً 
خالصة،  وطنية  رٔوية  عىل  املبني  السليم  التوجيه 
السلمي  والكفاح  النضال  خوض  يف  بارعة  وحكمة 
الرئيس  الهدف  لتحقيق  وللجامهري  الجامهري  بني 

املنشود )نريد وطن(.. 
من  للمثقفني  االٕبداعية  للتجربة  صقل   / ثانياً 
املثقف  مفردة  فتائت  فنياً(   - )أدبياً  املنجز  حيث 
نافثة  مستبرصة  بارصة  التنويري  املجال  هذا  يف 
وداللتها  برموزها  ومنجزه  تجربته  مالمح  دقة  يف 

وجامليتها..
هناك  فأن  االٔبرز،  هام  الهدفان  هذان  كان  واذا 
أيضاً ستتجذر يف  أهداف ونتائج متفرعة ومتشعبة 
إتون مثابات الحياة عىل املستوى االٓين - واملستقبيل 
الطيبة  ومثارها  نتائجها  تعطي  أن  ميكن  منها، 
مستقبالً الٔنها ستصبح تاريخاً ونرباساً ورساجاً وهاجاً 
ييضء مالمح الطريق لالٔجيال القادمة.. ولهذا ينبغي 
أن نستمر يف  دعوة الثقافة واملثقفني أن ينفضوا عن 
أنفسهم غبار التكاسل والتهاون والضعف..  ينفضوا 
أن  االٕنتفاضة، بل يجب  للمثقف يف  الثانوي(  )دور 
يكون املثقف فاعالً رئيسياً  ومهامً بالتامس املبارش 
معها، الٕضاءتها أكرث مبا ال يدع الٔي غربال أن يغطي 
املجيدة وتأثريها  التحررية  االٕنتفاضة  مالمح شمس 

عىل حياة الجيل الحارض والقادم من الشعب.

عبد  تعشق  جيلها،  بنات  كأغلب  مديحة،  كانت 
الرشفة  يف  الجريان  وابن  الياسمني  وتعشق  الحليم 
شخصاً  تحب  كانت  جيلها،  بنات  وكأغلب  املقابلة. 
جيله،.  أبناء  كأغلب  زوجها،  وكان  بآخر.  وتتزوج 
منشداً  سابقة،  عالقاٍت  بال  فتاًة  يتزوج  أن  يحب 
بذلك استقراراً يف حياته العاطفية والعائلية. وكانت 
مديحة تَنُذر إذا ما رزقها الله مولوداً ذكراً ستسميه 
مل  كثري،  ودعاٍء  مرير  صرٍب  بعد  لكنها  الحليم،  عبد 
ترزق وزوُجها سوى بفتاٍة وحيدة، فأسموها ياسمني.

كرُبْت ياسمني وسط دالٍل وحرٍص شديٍد من والديها. 
فكانت ال تخرج من املنزل إال بجملة وصايا ودعواٍت 

كانت  الحرام.  أوالد  عنها  ويُبعد  الله  يحميها  يك 
األب  توصيات  عىل  بناًء  أمها  من  شديدًة  املراقبة 
بدأت  وعندما  وسمعته.  وبيته  ابنته  عىل  الحريص 
مظاهرات الربيع العريب، كانت ياسمني ممنوعًة من 
الخروج من املنزل خوفاً عليها. وكان والدها، الذي 

يقدس االستقرار. 
ترص  كانت  صديقاتها،  زيارة  وبحجة  ياسمني،  لكن 
من  غفلٍة  يف  وغالباً  يومياً،  املنزل  من  الخروج  عىل 
ٍ عليها من أمها. ال للمشاركة باملظاهرات،  أبيها وتسرتُّ

وإمنا لتجد فرصًة تلتقي بها تامر. 
ويغني  جميل  صوته  وجريئاً،  قوياً  شاباً  تامر  كان 

لعبد الحليم. فعندما كانا يلتقيان يف الحديقة العامة 
ويغني  بيدها  ميسك  كان  الناس،  عيون  عن  بعيداً 
لها ويصدح بصوٍت عاٍل: “أنا لك عىل طول خليك 
ليا... يا حبيبي عشت أجمل عمر يف عنيك الجميلة، 
عيون  عن  بعيداً  ذلك  كل  عمر...”  أجمل  عشت 

أهلها ووسط قلق وانشغال أمها عليها.
بعدم  والدها  وصية  عىل  حريصًة  ياسمني  كانت 
تهمه  ال  تامر،  كان  وكذلك  التظاهرات،  يف  التدخل 
يحرش  أحياناً  كان  لكنه  بها،  يتدخل  املظاهرات وال 
ياسمني  بيد  ميسك  املتظاهرين،  آالف  بني  نفسه 
ويرفعها عالياً متظاهراً بالتظاهر والهتاف، فيام كان 

يف الواقع ينشد مقطعاً من أغاين عبد الحليم.
عىل  يلتقيان  املظاهرات،  يف  فرصًة  يجدان  كانا 
فيها،  ينخرطان  وأحايناً  بحذائها،  يسريان  هامشها، 
لكن مل يكن يهمهام من املوضوع سوى اللقاء بعيداً 
عن أنظار األهل، متامهيني مع جموع املتظاهرين 
يسقط”،  “يسقط،  واحد  نفٍس  عىل  يهتفون  الذين 
الشوق  وملسات  الحب  عبارات  هام  يتبادالن  فيام 
املختلسة والحميمة. وكانا كبقية املتظاهرين يلوذان 
النار  بالفرار حرصاً عىل حياتهام عندما يبدأ إطالق 
لتفريق الجموع املحتشدة، فيهرعان إىل أقرب ملجأ 

يؤويهام، يتعانقان ويتبادالن القبالت.
كانت  إذ  املخاطر،  مضاعفة  ياسمني  مغامرة  كانت 
حياتَها  والدها:  عليه  يحرص  ما  بأغىل  تخاطر 
يحدث  أن  ميكن  مبا  تبايل  تكن  مل  لكنها  وسمعَتها. 
التي  العيون  آالف  أمام  اليوم  تخرج  هي  فها  لها، 
هي  وها  وأبيها،  أمها  إىل  الخرب  يصل  وقد  تراها، 
تتحدى املوت والرصاص مثلها مثل بقية املتظاهرين 
بالحب  هي  مأخوذًة  التعبري،  بحرية  املأخوذين 
الذي سلبها وبالشاب الحليمي الذي سحرها بصوته 

وعطفه وشجاعته.  
جامعٍي  شعوٍر  يف  يشرتكان  والحرية  للحب  نداءان 

جعل ياسمني وتامر يتامهيان مع جموع املتظاهرين. 
ترتاقص ياسمني مع تسارع إيقاع التظاهر، ويتقافز 
املتظاهرون نشوًة بني التطام األكف وفّض الحناجر. 
وتشتد وطأة التظاهر لتبلغ األصوات أعنان السامء. 
عىل  متمركٍز  قناٌص  يرتقبها  التي  الفرصة  هي  تلك 
رصاصه  فيطلق  العالية،  البنايات  إحدى  سطح 

الخرتاق لحظة النشوة وتقليب املشاعر. 
وتبدأ لحظات التشتت والفرار. يقبض تامر عىل يد 
الوجد واالنجذاب  بها، ليس بدافع  ياسمني ويركض 
هذه املرة، بل بدافع حب الحياة املشرتكة والتمسك 
أحد  يسقط  منهام  قريبٍة  مسافٍة  وعىل  بها. 

املتظاهرين مصاباً برجله. 
مل يقدر تامر عىل متالك نفسه، وهرع فوراً لنجدته 
يدرك  أن  ودون  اندفاعه،  لخطر  يهتم  أن  دون 
قلبه  تخرتق  قناص  برصاصٍة  محتوٌم  قدره  أن 
ياسمني  ُفجعت  بدمائه.  مرضجاً  قتيالً  ليسقط 
منه  لتسمع  وتنتحب،  تبكيه  فوقه  وارمتت  بتامر 
أنفاسه.  يلفظ  أن  قبل  يلفظها  الحب  كلامت  آخر 
وأموت  أحبك  وأعيش  أحبك،  أقول  أحبك،  “أقول 
جديداً.  شهيداً  معلنني  املتظاهرون  صاح  أحبك”. 
االنتهاكات،  وتوثيق  للتصوير  املوبايالت  تزاحمت 
ياسمني  عزل  إىل  النساء  بتحصني  املهتمون  وسارع 
النساء  لدى  أمانًة  وتسليمها  الرجال  مجتمع  عن 

املشاركات يف ظل املظاهرة. 
وبلحظة  بقَدرها  مذهولًة  البيت  إىل  عودتها  ولدى 
الفصل الفاجعة يف حياتها، صاحت ياسمني مستنجدًة 
بأمها: قتلوا تامر يا ماما، قتلوه. لكن والدها الذي 
كان ُجل همه السمعُة واالستقرار، أدرك الرواية من 
مشهد ابنته املفجوعة ومن الدماء عىل ثوبها. ودون 
أن يرغب يف معرفة التفاصيل، سارع إىل إغالق باب 
ومؤكداً عىل  باكياً  ابنته  باملزالج، وراح يضم  البيت 

موقفه الثابت من التظاهرات؟”. 

مقهى الثقافة

شاكر السامر 

املوضوعية الجمعية التي يعيشها املجتمع العراقي عموماً ، منذ الخيبات 
التي طفح كيل الصرب بها ، منذ ٢٠٠٣ وحتى االٓن ، كانت الحافز الرئييس 

لتثوير الذات العراقية رفضاً عفوياً لوجه من أرادوا للوطن سباتاً عميقاً يستفز 
االٔرادة الوطنية مبا يجعلها أكرث عزماً ملواجهة التحديات االٓنية يف ظل ظالم 
الجهل ، وإشاعة الغيبيات الساذجة واملحبطة الٓفاق التطلع اىل غد أفضل .. 

ولو مل تكن الثقافة بكل أشكالها حارضة يف املشهد الحيايت ملا أصبحت لرغبة 
التغيري واالٕنتفاضة مبعناها االٕصالحي الثوري هذه الصورة الناصعة التي 

تجلّت يف سلمية انتفاضة ترشين املجيدة  ٢٠١٩ )من جانب املتظاهرين 
طبعاً( وأهدافها الوطنية واالٕنسانية ..  

قصة قصيرة

تظاهرات 
فهد مرتيني/ كندا/ خاص

كان صباحاً ربيعياً غري اعتيادي عندما أطلّْت مديحُة من رشفتها مرتديًة أجمل 
فساتينها، متحليًة بطوٍق من الياسمني من شغلها، تنادي جارتها باستعجاٍل 
ولهفة، تدعوها إىل فنجان قهوة صباحي وجلسٍة بجوار مذياعٍ كبري يعمل 
عىل مبدأ الصاممات املفرغة، وهي التقنية التي كانت سائدة يف األجهزة 
اإللكرتونية قبل استخدام الرتانزستور. كانت املناسبة أغنية جديدة لعبد 

الحليم حافظ، سيتم بثها عىل راديو صوت العرب.

 الثقافِة والمثقفين في انتفاضة تشرين
ُ

ل الوعي .. مهمة
ْ

صق
أوراق ساحة التحرير

ياسين النصير

ومعارصة،  قدمية  أوراق  العراق  يف  التحرير  لساحة 
أن  ميكنك  باستعامالتها،  وممزقة  بسطورها  نظيفة 
تقرأها عرب الذاكرة أو تقرأها وأنت تتصفحها، هذه 
باقالم عراقية وطنية مختلفة األحبار  األوراق كتبت 
ومختفية،  واضحة  وصغرية،  كبرية  حروفها  فجاءت 
فيها ما دون وقت حدوثه، وفيها ما أُلحق بصفحاتها 
بعد اكتامل أحداثها، هذه الساحة املدونة التاريخية 
هذا  يلغى  أن  وعبثا  للعراق،  سيايس  ثقايف  معتمد 
املعتمد أو يهمش، او أن يصبح جزءا من مؤسسات 
التي  فالحكاية  بغريه.  يستبدل  أن  او  السلطة، 
تأسست يف الساحة ليست حكاية أفراد أو نظام، بل 
هي حكاية شعب مرَّ بظروف كتب احداثها كمدونته 
ألزمنته الالحقة يك تقرأها األجيال وتتفهم مقاصدها 
العبث  بطريقة  احيانا  وكتبت  نهجها،  عىل  وتسري 
الشبايب الذي اصبح الحقا هوية لالحتجاج والرافض. 
لذا يصعب عىل أي منا عّد هذه األوراق أو تصفحها 
دون وعي مبرجعياتها، ليس ألنها كثرية ومنفتحة عىل 
يستدعي  صفحاتها  يف  سطر  كل  ألن  وإمنا  اإلضافة، 
يف  تدقق  أن  وعليك  العراق،  تواريخ  من  تاريًخا 
حروفها وكلامتها وجملها وحكاياتها، ففي كل حكاية 
الحكاية  عاّم يف  مثة جمل وكلامت وحروف مختلفة 
للحرية  رمزا  التحرير  ساحة  تعد  ولذلك  األخرى، 
وهي  العراقي  االجتامعي  الطيف  الوان  الفتها  التي 

تتظاهر فيها رافعة الفتتها الوطنية..
 املكان املشحون بقضايا شعبية  مثل ساحة التحرير 
يكون متحركا حتى لو فرغ من املارة، فيصبح عصيا 
تجد  حينئذ  حرس،  أو  دبابة  بأي  تسيجه  عندما 
نفسك يف لحظة وعي انك انت املسجون يف تاريخها. 
رأيتها  التحرير،  ساحة  من  بالقرب  أمر  وأنا  باألمس 
واىل  السبعينيات  يف  اراه  كنت  عاّم  مختلفة  رؤية 
بسلسلة  مقيدة  رأيتها   املايض،  القرن  عقود  أواخر 
الحرية  بنصب  يحيطون  وهو  املدججني  الحرس  من 
وشوارع  املارين  عىل  يطل  أن  من  مينعونه  وكأنهم 
طبيعة  يف  الرؤية  امعنت  ولو  وتفرعاتها.  الساحة 
يف  منتظمني  تجدهم  نصبها،  يقيدون  الذين  هؤالء 
لنصب  وظهورهم  املارة،  صوب  وجوههم  صفوف 
لقالع  اخرى  صورة  الجند  هؤالء  شكل  الحرية.لقد 
مسيجة  ممرات  للساحة  جعلوا  حني  السلطة 
هويات  ميلك  ملن  واجازوا  والبنادق،  بالكونكريت 
خالل  من  الحرية  يعتقلون  انهم  باملرور،  خاصة 
مغيبا  النصب  منظر   بدا  حتى  وبنادقهم.  وقفتهم 
من  منسحبة  نفسها  الرؤية  وبدت   ، الرؤية  عن 

النصب اىل غريه.
قلت القرتب كثريًا من الساحة ألرى تفاصيل املشهد 
الساحة  ميأل  ما  أن  فوجدت  النقائض،  من  املركب 
ليس هم العسكر الذين اساء وجودهم لرمز الحرية 
فقط، بل الناس املختفني وراء استار الحرس املدجج 
باألسلحة املصوبة اىل ارض العراق برمزية وجودهم 
اولئك  عىل  بالتعرف  وبدأت  الحرية.  نصب  تحت 
بعضا  بينهم  الجد  السالح  بقوة  املختفني  املنتفضني 
بكوكبة  يحيطون  وهم  مختلفة  عراقية  اجيال  من 
العراق  برايات  من شباب ترشين وقد كفنوا جميعا 

الوطنية. 
النصب  عىل  الرصاص  السابقة  السلطات  اطلقت 
املشعوذين  بعض  واقتلعتهم،وكتب  عليهم  فارتدت 
من ايتام امللكية: ان النصب نذير شؤم للعراق، ألنه 
رمز باربع عرشة ايقونة  نحتية لذكرى ثورة 14 متوز، 
فكانت اللعنة تالحق املشعوذين من كتبة التعاويذ. 
ليس النصب والساحة مجرد امكنة وجدت يف وسط 
العراقي  الشعب  يتنفس  التي  الرئة  هام  بل  بعداد، 

كله عربهام.



  TAREEK AL SHAAB www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com No. 62 Year 86 Wednesday 31 March     2021 العدد 62 االربعاء 31 آذار

16 صفحة  اخبار وتقارير  2 - 4 • حياة الشعب 5 • اقتصاد 6 • حديث ابو رواء 7 - 10 • مواد العيد 11 • قصائد للعيد 12 • تقرير العيد 13 • ذكرى 14 • ثقافة 15

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

غائم جزئيC° 26طقس اليوم

شيوعيو الديوانية 
كّرمت فنانات ووزعت سالت غذائية يحيون ذكرى الميالد  

رابطة المرأة الكربالئية 
تحتفل بيومها العالمي

في مقر شيوعيي الهندية 

عماد الدعمي يوقع 
“كشكول ومنوعات”

في الحرية والمنصور

الشيوعيون ينشرون شعارات 
ذكرى تأسيس حزبهم 

الديوانية – طريق الشعب 
رفع  العراقي،  الشيوعي  الحزب  مليالد   87 الـ  الذكرى  مناسبة  يف 
شيوعيو مدينة الديوانية، اليومني املاضيني، شعارات تحيي الذكرى 

وتعرب عن أمجاد حزبهم ومسريته النضالية. 
كبرية، يف مركز  التي حملتها الفتات  الشعارات  الشيوعيون  وعلق 
أبناء  الحزب من  بأسامء عائالت شهداء  املدينة وأسواقها، موقعة 

الديوانية.

كربالء – طريق الشعب 
رابطة  أقام فرع  آذار،  للمرأة 8  العاملي  اليوم    يف مناسبة 
تخلله  منوعا،  حفال  كربالء،  محافظة  يف  العراقية  املرأة 

تكريم عدد من الفنانات التشكيليات املتميزات.  
أدارت الحفل الذي شهد حضورا من كال الجنسني، اإلعالمية 
وداد هاشم، داعية يف بدايته الجميع إىل الوقوف دقيقة 
النسوية وسائر شهداء  الحركة  ذكرى شهيدات  صمت يف 

الوطن. 
صبيحة  السيدة  الرابطة،  فرع  سكرترية  ألقت  ذلك،  بعد 
العاملي ميثل  املرأة  هاشم، كلمة أشارت فيها إىل أن يوم 
حقوق  عن  كمدافعات  بالعمل  “التزامنا  لتجديد  فرصة 
املرأة، ومساهامت فاعالت يف حل مشكالت البلد عموما”، 
األوضاع  تحسني  إىل  دوما  تسعى  املرأة  رابطة  أن  مبينة 
املشاركة  يف  حقها  وضامن  للمرأة،  واالجتامعية  املعيشية 

السياسية.
وكانت لسكرتري اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف 
كربالء، الرفيق سالم القريني، كلمة يف املناسبة، ألقى فيها 
الضوء عىل الدور النضايل للمرأة العراقية، مشيدا بالشابات 

الاليت ساهمن بشكل فاعل يف انتفاضة ترشين. 
ويف سياق الحفل، ألقى الشاعر صفاء الصمت، قصيدتني، 
واحدة تعرب عن معاناة املواطن العراقي يف ظل الظروف 

الصعبة التي يعيشها، وأخرى مهداة إىل املرأة يف عيدها. 
ويف الختام، جرى توزيع هدايا رمزية وشهادات تقدير، عىل 

الفنانات التشكيليات املحتفى بهن. 
يذكر أن فرع رابطة املرأة وزع يف املناسبة قرابة 50 سلة 

غذائية عىل عائالت فقرية.

الهندية - غانم الجاسور

ضّيفت اللجنة الثقافية يف منظمة الحزب الشيوعي العراقي 
والناقد  الشاعر  املايض،  السبت  كربالء،   - الهندية  بقضاء 
عامد الدعمي، ليتحدث عن كتابه الجديد املوسوم “كشكول 

ومنوعات”.
مقر  يف  اكتوبر”  “قاعة  عىل  التأمت  التي  الجلسة  حرض 
الرفيق  كربالء  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  سكرتري  املنظمة، 

سالم القريني، وجمع من املثقفني والرتبويني. 
الشاعر والتشكييل حاتم عباس بصيلة الشافعي، أدار الجلسة 
واستهلها مقدما سرية الضيف ومعرفا بكتابه، الذي يتناول 
حالة االستعصاء السيايس قبل االحتالل 2003 وبعده، وخالل 

الظروف الحالية وما خلفته جائحة كورونا من تداعيات. 
بعد ذلك، تحدث الدعمي عن كتابه الجديد، وذكر انه يلقي 
الضوء عىل الواقع املرير واأليام الصعبة التي يعيشها املواطن 
العراقي، والتي شهدت تفاقام يف حاالت الفقر والفاقة وتناميا 
 - القاسية  الظروف  أن هذه  موضحا  االقتصادية،  لألزمات 
وفق ما بينه يف الكتاب – ناتجة عن السياسات الخاطئة التي 

ينتهجها الحكام املستبدون املتشبثون بالسلطة.
وأشار الضيف، إىل أن “الذي حدث يف العراق بفعل االحتالل 
سوى  يخلف  ومل  التاريخ،  فجر  منذ  يحدث  مل  األمرييك، 
املآيس والدمار والخراب وحاّممات الدم. فقد أحيلت الدولة 
بعراقتها وعمقها التاريخي الحضاري والثقايف إىل قرية مهملة 
وسط صحراء، تتدفأ عىل الحطب وتعتاش عىل ما تجود به 

األرض!” – عىل حد ما عرب عنه يف كتابه. 
حياتنا  بها  ضجت  التي  “األوضاع  عن  الدعمي  وتحدث   
املكتظة بالوجع اإلنساين، من مآس  وجراحات نازفة”، مؤكدا 
أن “النهج الدميقراطي ال يتحقق اال بتحقيق الدولة املدنية، 
االمم  وتطور  للسلطات  الرئيس  املصدر  هو  الشعب  وان 

وتقدمها”.
مداخالت  الحارضين  من  عدد  قدم  الجلسة،  سياق  ويف 
عن كتاب الضيف، بضمنهم الرفيق سالم القريني، الشيخ 
أبو حيدر الجشعمي، الرفيق باقر عجة، باإلضافة إىل مدير 
قصيدة  مداخلته،  سياق  يف  قرأ  الذي  الشافعي،  الجلسة 
مهداة إىل الحزب الشيوعي العراقي يف مناسبة ذكرى ميالده 

الـ 87. 
نسخا من  الدعمي  والناقد عامد  الشاعر  الختام، وقع  ويف 

كتابه ووزعها عىل الحارضين.

بغداد – طريق الشعب 
شكلت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف مدينة الحرية/ اللجنة 
شعارات  بنرش  قام  جواال  فريقا  أخريا،  األوىل،  الكرخ  يف  املحلية 

الذكرى الـ 87 مليالد الحزب، يف أرجاء املدينة. 
الرفيق سالم حسن،  املنظمة  تقدمه سكرتري  الذي  الفريق،  وعلق 
األماكن  من  العديد  يف  املناسبة،  شعارات  بعض  تتضمن  الفتات 

العامة وسط املدينة. 
ويف سياق متصل، علق فريق جوال من منظمة الحزب يف املنصور، 
شعارات الذكرى يف أماكن عامة عدة، ضمن الرقعة الجغرافية لعمل 

املنظمة.

شبيبة الموصل 
توزع كمامات على الطلبة 

الموصل – طريق الشعب 
يف سياق مبادراتها للحث عىل الوقاية من فريوس كورونا، زارت لجنة 
اتحاد الشبيبة الدميقراطي العراقي يف مدينة املوصل، أخريا، إحدى 

مدارس املدينة. 
تتضمن  وملصقات  كاممات  املدرسة،  طلبة  عىل  اللجنة  ووزعت 

تعليامت للوقاية من الفريوس املميت. 
وكادرها  املدرسة  إدارة  من  ترحيبا  االتحاد  لجنة  مبادرة  والقت 
التابعة  الصحية  اللجنة  من  والتقدير  الشكر  تلقت  كام  الرتبوي، 
ملديرية تربية نينوى، التي صادف وجودها يف املدرسة لحظة زيارة 

لجنة االتحاد.
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بغداد،  للطباعة والنرش” يف  املزدهرة  الرّواد  عن “دار 
التاريخ؟”، من  صدر أخريا كتاب بعنوان “هل أنصفنا 

تأليف د. فائزة عباس املهداوي. 
للزعيم  الذاتية  السرية  كتابها،  يف  املؤلفة  تتناول 
والعسكرية  العائلية  وأوضاعه  قاسم،  الكريم  عبد 
كام  والدراسية.  والثقافية  واالجتامعية  والسياسية 
تتطرق إىل األحداث املؤثرة يف حياته قبل ثورة 14 متوز 

1958 وبعدها.
يقع الكتاب يف 637 صفحة من القطع الكبري. 

هل أنصفنا التاريخ؟

إصدار
السبت من كل اسبوع

التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

من شعارات الحزب الشيوعي العراقي في ذكرى تأسيسه الـ 87
- لتتوحد قوى التغيير وتهزم منظومة المحاصصة والفساد

- نطالب  بتوفير  شروط ومستلزمات إقامة انتخابات عادلة ونزيهة
- متى نرى قتلة المتظاهرين والمحتجين  خلف القضبان ؟!

- احموا الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل 
- انتفاضة تشرين .. رفض للواقع المر ومطالبة بالتغيير 

-  نعم للقرار الوطني العراقي المستقل 
- دماء المنتفضين.. نهاية المحاصصة والمفسدين 

- نحو دولة المواطنة والمؤسسات والقانون  والعدالة االجتماعية
- أمن البلد  فوق التحاصص المكوناتي واالستحقاق االنتخابي

- لتكن االنتخابات المبكرة أداة الخالص  من منظومة المحاصصة والفساد 
- نطالب بتشريعات تعزز البناء الديمقراطي االتحادي 

- الشعب ينتفض ضد المحاصصة والفساد   
- ال للمماطلة  في تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة    

- التظاهر السلمي حق دستوري

منظمتا الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي 
الكوردستاني  في أستراليا تحتفالن بالذكرى

سدني - طريق الشعب
لتأسيس  والثامنني  السابعة  الذكرى  ملناسبة 
منظمتا  أقامت  العراقي،  الشيوعي  الحزب 
الشيوعي  والحزب  العراقي  الشيوعي  الحزب 
األنصار  رابطة  ومبشاركة  الكوردستاين 
إجتامعية  ترفيهية  عائلية  سفرة  الشيوعيني 
هيل  سيسيل  متنزه  حدائق  عىل  وثقافية 
يوم  يف  وذلك  ويلز(،  ساوث  )نيو  سدين   يف 
من  جيد  حشد  وبحضور   .28/3/2021 األحد 
والرفاق  والرفيقات  واألصدقاء  الصديقات 
حيث  ومفرحة،  جميلة  أجواء  ويف  وعوائلهم 
وشعارات  بالفتات  يزهو  اإلحتفال  مكان  كان 
علم   - امللونة  والبالونات  املركزية  الحزب 
الحرية  نصب  تحمل  كبرية  والفتة   - الحزب 
الحزب  لتأسيس    87 للذكرى  )مجداً  وكلامت 

الشيوعي العراقي(.
إبتدأ اإلحتفال بالرتحيب من قبل الرفيق قاسم 
للجميع  شاكراً  الكريم،  بالحضور  هيثم(  )أبو 
 - الشعبي  الشعر  من  أبياتاً  وألقى  حضورهم. 

قصيدة “شيوعيني”:
الحضور  من  الحفل  عريف  الرفيق  وطلب 
الوقوف دقيقة صمت حداد عىل أرواح شهداء 

الحزب والحركة الوطنية والدميقراطية .
الحزب  كلمة  إللقاء  متوز  أبو  الرفيق  دعا  ثم 
التأسيس  ذكرى  يف  املركزية  اللجنة  وبيان 
التغيري  قوى  )لتتوحد  شعار  وتحت  الـ87 
ونالت  والفساد(.  املحاصصة  منظومة  وتهزم 

إستحسان وتصفيق الحضور. 
ابراهيم  الزميل  الحفل  عريف  قدم  ذلك  بعد 
للتيار  التنسيقية  اللجنة  تهنئة  لقراءة  عيل 
الحزب  اىل  أسرتاليا  يف  العراقي  الدميقراطي 

الشيوعي العراقي يف ذكرى تأسيسه.
وقدّم الرفيق أبو حيان )ياسني الناشئ( قصيدة 

مبناسبة ميالد الحزب: 
ثم تم ّ قطع كيكة عيد امليالد من قبل الرفاق 
واألصدقاء، متمنني للحزب تحقيق األماين وأن 
حر  وطن  أجل  من  نضاله  يف  الحزب  يستمر 

وشعب سعيد.
بتقديم  اإلحتفال   من  األول  القسم  بدأ  ثم 

األغاين الوطنية وأغاين الحزب واألغاين العراقية 
والرتاثية من قبل فنانني الحفل الثالثة مبصاحبة 
الرفيق أردالن ياسني  الجمهور املحتفل، وهم: 
الفنان  والصديق  نزيه  رانيا  الفنانة  والصديقة 

ميثاق الصالحي.
من  الثاين  القسم  بدأ  الغداء،  اسرتاحة  وبعد 
الغناء والطرب العراقي وتقديم دبكة مشرتكة 
عربية - كوردية -آشورية. تلتها فقرة املزاد عىل 
جرى  كام  للحزب.  تربعاً  مثنها  وتقديم  لوحة 
اإلعالن عن حملة تربع من قبل الرفيق عريف 
لعقد  التحضريات  مبناسبة  هيثم(  )أبو  الحفل 

املؤمتر الوطني الحادي عرش.

“الفراهيدي” 
يستقبل رواده مجددا 

البصرة – وكاالت 
استأنف “شارع الفراهيدي” للثقافة والكتاب يف البرصة، الخميس 
املايض، فعالياته ونشاطاته بعد أن كان مغلقاً يف الفرتة املاضية إذعانا 

لقرار الحظر الوقايئ من فريوس كورونا.
وأعرب أحد منظمي فعاليات “الفراهيدي”، يف حديث صحفي، عن 
أهمية عودة افتتاح الشارع، مشريا إىل أن هذا املكان أصبح متنفسا 

للعديد من الشباب والعائالت. 
األول  اليوم  يف  والنشاطات  الفعاليات  عىل  اإلقبال  وصف  فيام 
الفتتاح الشارع بـ “املتوسط”، مرجعاً ذلك لتزامن االفتتاح مع فرتة 

االمتحانات، فضالً عن تفاقم أزمة كورونا.
وكانت اللجنة املنظمة لفعاليات “شارع الفراهيدي” قد أعلنت يف 
بيان سابق لها، عن عودة جميع الفعاليات، لتكون يف يوم الخميس 
مشموال  يبقى  أن  تقرر  الذي  الجمعة  يوم  بدل  أسبوع،  كل  من 

تصميم: معراج فارسبالحظر الكيل.


