
تفاقم  تؤرش  هامة،  وأحداث  متسارعة  بتطورات  بالدنا  متر 
االزمة البنيوية وتنامي تداعياتها الوخيمة عىل شعبنا.

املؤمل  املقبلة،  الربملانية  االنتخابات  استحقاق  قرب  ومع 
إجراؤها يف 10 ترشين األول 2021، يحتدم الرصاع السيايس، 
وشكل  املستقبل  خيارات  عىل  رصاع  جوهره  يف  هو  الذي 
واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  النظام  وطبيعة  الدولة 

فيها.
التغيري  أصبح  للبالد،  الشاملة  االزمة  حل  افق  انسداد  وإزاء 
ويف  بلدنا.  تواجهها  التي  التحديات  ملواجهة  ملحة  رضورة 
فأن  القوى،  موازين  واختالل  السيايس،  الوضع  تعقد  ضوء 
يف  الشامل  التغيري  إلحداث  املدخل  هو  الحقيقي  اإلصالح 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية. البنية 

إن التغيري املنشود، يشرتط تحقيق بناء البديل السيايس ملنظومة 
احتكار  مساعي  وكرس  والفساد،  السياسية  والطائفية  املحاصصة 
السلطة املستندة اىل الهويات الفرعية وإعادة إنتاجها، ويؤسس 
لوعي اجتامعي جديد، وتوجه ثقايف يشكل نفيا لثقافة االستبداد 
واالقصاء ولنزعات العودة اىل املايض املناهضة للحداثة والتنوير، 

ويريس االعرتاف باآلخر واحرتام التنوع.
إن البديل السيايس الذي نطمح له ونعمل من أجله، لن يتحقق 
من دون تقارب القوى والشخصيات املدنية والدميقراطية وقوى 
الوطنية  الكتلة  تشكيل  نحو  دورها  وتفعيل  ترشين،  انتفاضة 

الحاملة ملرشوع البديل الوطني الدميقراطي.
كافة  اىل  يده  حزبنا  ميد  الراسخة،  القناعة  هذه  عىل  وتأسيسا 
والعدالة  الحقة  والدميقراطية  املواطنة  دولة  قيام  اىل  الداعني 

والقانون،  املؤسسات  دولة  االنسان،  حقوق  واحرتام  االجتامعية 
الفرقة  باللقاء والتشاور، وتجاوز حالة  البدء فورا  ويدعوهم اىل 
املدين  االصطفاف  تحقيق  اىل  وصوال  الصفوف  ومللمة  والتشتت 
الدميقراطي الواسع القادر عىل توفري مستلزمات البديل النوعي 

والكمي إلنجاز االصالح والتغيري.
عىل  تردد  دون  اإلقدام  علينا  تحتم  وتطلعاته،  شعبنا  آمال  إن 
أبناء  انتفاضة ترشين وغالبية  اهداف  الخطوات، وتحقيق  هذه 

الشعب.   

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
31 اذار 2021

األخ رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي المحترم
أتقدم اليكم، ومن خاللكم، اىل كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي، بأحّر التهاين وأطيب 
التربيكات بالذكرى السابعة والثامنني لتأسيس الحزب، مستذكرين الدور النضايل الطويل الذي 
مارسه الحزب مع باقي القوى الوطنية يف مقارعة الدكتاتورية، والتضحيات الجسام التي دفعها 
يف سبيل ذلك، اىل جانب إسهامات الحزب يف امليادين السياسية واالجتامعية والثقافية، وسعيه 

من أجل الحرية والدميقراطية والدفاع عن حقوق الشعب بعد الخالص من الدكتاتورية.
به حزبكم يف  يقوم  الذي  الدور  اىل مواصلة  نتطلع  بلدنا،  به  الذي مير  املهم  الظرف  ويف هذا 
الحياة السياسية اىل جانب مختلف القوى الوطنية العراقية، من أجل تلبية طموحات أبناء شعبنا 
وتجاوز التحديات واملصاعب وأزمات املايض، والعمل عىل بناء دولة مقتدرة ذات سيادة ضامنة 
ألمن وحقوق جميع مواطنيها، ومواصلة طريق اإلصالح ومكافحة الفساد واالنطالق نحو أفق 

التنمية والسالم واالزدهار يف ربوع الوطن.
وكل عام وأنتم والجميع بخري وسالم..

برهم صالح
رئيس الجمهورية

فهمي  رائد  السيد  العراقي  الشيوعي  الحزب  سكرتير  الى/ 
المحترم

والتربيكات  بالتهاين  العراقي  الشيوعي  الحزب  وأعضاء  كوادر  إىل  خاللكم  ومن  إليكم  أتقدم 
مبناسبة الذكرى السابعة والثامنني لتأسس الحزب مستذكرين مسريته النضالية العريقة وما قدمه 
السياسية  امليادين  إسهاماته يف  فضالً عن  الوطني،  الحزيب  العمل  تضحيات طوال سنوات  من 
واالجتامعية والثقافية، متمنياً لكم االستمرار مبسريتكم الوطنية والعمل من اجل استقرار العراق 

وازدهاره.
محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب

السادة سكرتير وأعضاء المكتب السياسي للحزبين الشيوعيين العراقي 
والكوردستاني

مبناسبة الذكرى السابعة والثامنني لتأسيس الحزب الشيوعي، أتقدم بأحر التهاين لكم ولجميع أعضاء حزبكم 
وأصدقائكم ومؤيديكم، وأنظر نظرة تقدير إىل الدور والنضال العريق لحزبكم ضمن الحركة الوطنية العراقية 

والحركة التحررية الكوردستانية، متمنياً لكم النجاح.
آمال أن نعمل كلنا معاً يف سبيل وحدة الصف والتالحم بني املكونات واألطراف الكوردستانية والعراقية وباتجاه 

حل املشاكل وتجاوز األزمات، عىل أمل أن نحيي الذكريات واملناسبات القادمة يف ظل ظروف أفضل وآمن.

نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان

السيد رائد فهمي المحترم
سكرتير الحزب الشيوعي العراقي

تحية طيبة
بعد مسرية حافلة وسفر نضايل مرشق، يحتفل حزبكم الشيوعي العراقي بالذكرى السابعة والثامنني 
لتأسيسه عىل يد نخبة من سياسيي ومثقفي العراق. وبهذه املناسبة الطيبة يرسنا أن نقدم إليكم 
أرفع التهاين وأطيب االمنيات، متمنني لكم دوام العمل الوطني املثمر، وتواصل مسريتكم النضالية 
يف سبيل بناء تجربة دميقراطية تعددية تليق باستحقاقات شعبنا وتضحياته، وتؤّمن مناخات الحرية 
السياسية والفكرية املطلوبة. كام نتخذ من هذه الذكرى الطيبة فرصة لندعوكم صادقني لالصطفاف 
ان  الواحد ألجل  الفريق  بروح  والعمل  الشامل،  الحوار  إنضاج مسرية  الوطنية، ألجل  القوى  مع 
نستكمل – جميعنا – بناء دولة املواطنة واملؤسسات املنشودة، ونحظى جميعا بوطن آمن حر 

ومستقل.
اخوكم
مصطفى الكاظمي

يقدمون  الرتبويون  واملحارضون  طويلة  فرتة  منذ 
العاملني  خدماتهم مجانا، يف جهد يضاف اىل جهد 
املثبتني عىل مالك وزارة الرتبية، ويسد نقصا تعاين 

منه مدارسنا. 
الكثري من  اآلن  املحارضون حتى  وقد سمع هؤالء 
لذلك  وسدى،  هباء  عطاؤهم  يذهب  بأال  الوعود 

يُنصفوا  ان  غريهم،  كثريين  شأن  يأملون،  ظلوا 
تخصيصاتها  مع  وظيفية  درجات  لهم  وتُخصص 
هذا  وفوق  يحصل،  مل  هذا  لكن   .٢٠٢١ موازنة  يف 
دائرة  عن  نفسها  البعاد  تسعى  جهة  كل   راحت 
ال  ما  مطالب  إزاء  املسؤولية  من  تهربا  القضية، 
يقل عن ٢٥٠ الف معلم ومدرس من املحارضين، 

الذين نظموا سلسلة من االحتجاجات للفت انظار 
أصحاب القرار اىل  قضيتهم. 

ان عددا غري قليل من هؤالء املحارضين واالداريني، 
فليس  مبهمته،  يقوم  وهو  سنوات  عليه  مضت 
ُسخرة  تبقى  وان  جهودهم  تهمل  ان  الجائز  من 
ما  وهذا  االنسان.  وحقوق  القانون  مع  تتقاطع 

ومجلس  والحكومة  الجمهورية  رئاسة  عىل  يفرض 
النواب معالجة تحويلهم اىل عقود حكومية، ضامنا 
الستحقاقاتهم املالية والحتساب خدمتهم. وعىل ان 

مُينحوا األولوية عند التثبيت وفقا لحركة املالك . 

4 نيسان 2021

تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:

كفى ُسخرة للمحاضرين المجانيين

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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نداء الى االحزاب والشخصيات المدنية والديمقراطية
نداء مستحقوقوى انتفاضة تشرين

وتغيير مطلوب 
 )٣١-٣-٢٠٢١( املايض  االربعاء  العراقي  الشيوعي  الحزب  أطلق 
األحزاب  اىل  نداء  لتأسيسه،  والثامنني  السابعة  الذكرى  مناسبة  يف 
والشخصيات املدنية والدميقراطية وقوى انتفاضة ترشين يدعوهم 
الفرقة  حالة  وتجاوز  والتشاور،  باللقاء  فورا  البدء   “ اىل  فيه 
املدين  اىل تحقيق االصطفاف  الصفوف وصوال  والتشتت، وبلملمة 
النوعي  البديل  توفري مستلزمات  القادر عىل  الواسع،  الدميقراطي 

والكمي النجاز اإلصالح والتغيري” . 
ارتباطا  النداء  هذا  اصدار  عىل  يقدم  مل   الحزب  ان  املؤكد  ومن 
بظرف آين، او باالنتخابات املقبلة، او ردا عىل او محاكاة لنداءات 
اىل  بالحاجة  الشعور  ويجمعها   األخرية،  اآلونة  يف  صدرت  أخرى 
مزيد من التعاون والتكاتف الجادين، للخروج من املأزق الراهن 
املتنفذة عربها جاهدة،  القوى  التي تسعى  املفرغة  الحلقة  وكرس 
كذبا  ادعت  وان  مصالحها،  وضامن  وهيمنتها  نفوذها  ادامة  اىل 

وزورا انها متثل مكونات واطيافا كرمية من أبناء شعبنا . 
العارش  مؤمتره  يف  طرح  قد  كان  العراقي   الشيوعي  فالحزب   
نحو  عىل  ذلك  وربط  التغيري،  موضوعة   )٢٠١٦ األول  كانون   (
وثائق  يف  جاء   مام  وكان  البالد.  يف  القوى  موازين  بتغيري  جديل 
الشيوعيني  من  بالحاح  املطلوب  “إن   السياق  هذا  يف  املؤمتر 
العرصية وسائر  الدميقراطية  املدنية  الدولة  وانصار  والدميقراطيني 
الحراك  تنسيقيات  ومن  االجتامعية،  والعدالة  الدميقراطية  انصار 
املدين والشعبي، هو العمل عىل جمع وتوحيد الصف، واملزيد من 
املبادرات والحراك يف اتجاه تغيري موازين القوى ملصلحة املرشوع 
استنهاض  دون  من  ذلك  تحقيق  ميكن  ولن  الدميقراطي.  الوطني 
عىل  قادر  مؤثر  عامل  اىل  ليتحول  والجامهريي،  الشعبي  العامل 

فرض االصالح والتغيري املنشودين”. 
البنيوية  االزمة  استفحال  ومعها  االستعصاء  حالة  تتواصل  وإذ   
عن  املتنفذة  القوى  وعجز  املتعددة،  وتجلياتها  مبظاهرها  العامة 
اصطفاف  إيجاد  هو  االن  امللّح  فان  لها،  واملخارج  الحلول  ايجاد 
فضاءات  وفتح  بلدنا  إلنقاذ  وفاعل،  ومؤثر  واسع  وسيايس  شعبي 
منظومة  اسقاط  دون  من  ذلك  يتحقق  ولن  امامه،  واسعة 

املحاصصة والفساد وكرس احتكار السلطة. 
املدخل  ان  لحقيقة  عميقا  التغيريادراكا  قوى  من  يتطلب  وهذا  
السياسية   : املختلفة  الصعد  عىل  وتعاونها  وحدتها  هو  ذلك  اىل 
والشعبية ويِف الحراك اليومي وتنسيق الجهود، وسد الثغرات التي 
تحاول القوى املتنفذة الولوج منها لتشتيت القوى وبعرثة الجهود، 
وبضمنه  نفوذها،  يديم  ما  كل  عىل  االقدام  عن  تتواىن  لن  وهي 
وزج  االحتجاجي،  والحراك  املنتفضني  ومواقف  شعارات  تبني 
والوعود  السيايس  املال  واغداق  الذمم  للتخريب ورشاء  عنارصها 
باملناصب، وهي الظواهر التي طفت عىل السطح  منذ  اآلن، ومع 

اقرتاب موعد االنتخابات. 
ذلك ما يتوجب خصوصا ان تدركه قوى ترشين وجموع املنتفضني، 
فارصار البعض القليل منهم  عىل مواقفه التي اثبتت األيام خطأها  
لوضع  املتواصل  الوطني   بالجهد  اإلرضار  افدح  يلحق  وخطلها، 
عالمة  توضع  ان  لخطيئة  وانها  املنشود.  التغيري  طريق  عىل  البلد 
بقّضها  والشخصيات  السياسية  والكتل  األحزاب  بني  املساواة 
ووقف  املنتفضني  بحق  أجرم  من  بني  متييز  دون  من  وقضيضها، 
اظهر  ثم  البداية  يف  سايرهم  أو  انيابه،  عن  مكرشا  علنا  ضدهم 
طمعا  ويتقرب  منهم  تقرب  من  او  منهم،  موقفه  حقيقة  الحقا 
السواد جراء  ان غطاها  بعد  ولتبييض صفحته  انتخايب  يف مكسب 
االنتفاضة،  من وقف يف صف  وبني  بني هؤالء   .. والفساد  الفشل 
داعام ومشاركا ومقدما التضحيات وخالطا دماء أعضائه ومؤازريه 
واالغتيال  للمالحقة  هدفا  منهم  وجاعال  االنتفاضة،  شهداء  بدماء 

واالختطاف.
لتشكيل اصطفافات وتكتالت  الجميع  ان جهدا كبريا مطلوب من 
مرشوع  ولتبني  والثانوية،  الفرعية  والعناوين  للطوائف  عابرة 
ويتصدى  واملواطن،  الوطن  لحاجات  يستجيب  دميقراطي  وطني 
نحو  اآلفاق  يفتح  مرشوع  بلدنا.  تواجه  التي  الكرث  للتحديات  
مخاطر  وتجنيبها  البالد  وحدة  حفظ  ونحو  حقة،  وطنية  مصالحة 
املالية  للموارد  األفضل  واالستثامر  والتقسيم،  الداخيل  االحرتاب 
البلد   سيادة  وضامن  التنمية،  لتحقيق  وتوظيفها  واالقتصادية 

الكاملة وقراره الوطني املستقل . 
هذه  كل  فرضته  امنا  عابرا،  ليس  الشيوعي  الحزب  نداء  ان  نعم، 
املعاناة  دونه  من  ستطول  الذي  التغيري،  ومستلزمات  التحديات 
وتتعدد املآيس والكوارث. فهو دعوة الختصار طريق اآلالم وإنقاذ 
العراقيني،  لكل  ومرفهة  آمنة  كرمية  حياة  ولبناء  ووطننا،  شعبنا 

دومنا متييز ألي سبب او ذريعة.

على طريق الشعب

تهنئة
يف مناسبة حلول رأس السنة البابلية اآلشورية )عيد أكيتو(، 
يف  كافة  للمسيحيني  والتربيكات  التهاين  بخالص  نتقدم 
العراقيني  ولكل  لهم  متمنني  العامل،  أنحاء  وسائر  العراق 

االزدهار والتقدم، وأن يعمَّ السالم بالدنا والعامل.
وكّل عام والجميع بألف خري.

»طريق الشعب«

الشيوعيون يف كركوك احتفلوا بالعيد الـ87 لحزبهم



في اليوم العالمي للتوعية بخطر االلغام 

حقوق االنسان تخاطب الحكومة بشأن رفع مخلفات داعش
بغداد ـ طريق الشعب

طالب مدير هيئة حقوق اإلنسان يف نينوى عيل ميزر، يوم امس, الحكومة االتحادية بإيالء ملف تنظيف املحافظة من مخلفات تنظيم 
داعش “اهتامما خاصا”. وقال ميزر يف ترصيح صحفي, إن “املدينة القدمية يف املوصل ما تزال تحوي االالف من العبوات واملنازل واملحالت 
املفخخة”، مشددا عىل رضورة “التعاقد مع رشكة دولية مختصة بهذا املجال”. وأضاف أن “القوات األمنية والحشد الشعبي يقومون بعملهم 
بهذا املجال، لكن إمكانيتهم محدودة والكثري منهم فقدوا أرواحهم جراء نقص الخربة، وعدم توفر املستلزمات”. وأشار إىل أن “مناطق غرب 
نينوى تشهد بني الحني واآلخر انفجار عبوات من مخلفات داعش، تؤدي لسقوط ضحايا بني املدنيني، لذا يجب اإلرساع يف التعاقد مع رشكة 
دولية مختصة بهذا املجال إلزالة هذه املخلفات التي تؤثر عىل عودة النازحني للعديد من املناطق”. وحددت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
الرابع من نيسان من كل عام, يوما دوليا للتوعية باأللغام واملساعدة يف األعامل املتعلقة باأللغام, وتحتفل هذا العام تحت شعار مثابرة 
ورشاكة وتقدم للتوعية بخطر األلغام. ويعاين العراق من انتشار االلغام يف مناطق شاسعة جرّاء الحروب الخارجية يف عهد النظام البائد, 

واحتالل داعش ألراض واسعة من البالد.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com
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وطن حر وشعب سعيد

نعم .. التغيير ممكن 
محمد عبد الرحمن 

القناعة آخذة يف االتساع حول الوصول اىل خالصات مهمة 
استحالة  او رمبا  البلد، وصعوبة  الراهنة يف  األوضاع  بشأن 
بقائها كام هي ، او كام يريد ويشتهي املتنفذون واملطبلون 

والداعمون يف الداخل والخارج .
بفعل  ذلك  تدرك  أبناء شعبنا صارت  من  واسعة  قطاعات 
من  املجيدة   ترشين  انتفاضة  افرزته  وما  الوعي  تراكم 
هذا  زال  وما   ، اإليجايب  اثرها  تركت   وحقائق  معطيات 
حتى   ، يوميا  نراه  نكاد  الذي  الحراك  هذا  وينتج  يتفاعل 
وان اخذ بعدا مطلبيا. ففي نهاية املطاف  ستصطدم تلبية 
املتبعة  بالسياسات  لها  االستجابة   ومدى  املطالَب  هذه 

ومنهج الحكم واولويات من بيده القرار .   
فرز  حالة  من  نراه  ما  أخرى  أمور  بني  من  يؤرش  وهذا 
وحراك عمودي وافقي،  وما تتخذه مختلف القوى والكتل 
اىل  أصال  منحاز  هو  من  فمنها  مواقف.  من  السياسية 
مطالب الشعب وأهدافه، واىل تطلعاته ان يرى عراقا آخر 
وتداعياتها  باالزمات  االختناق  حد  اليوم  املثقل  هذا  غري 
 ، منحازة  فقط  ليست  القوى  وهذه  الصعد.  مختلف  عىل 

بل هي مشاركة يف الفعل الجامهريي وداعمة له .
من جانب آخر نرى قوى متنوعة، خاصة املتنفذة منها، يف 
حالة مراجعة وهرولة وكأنها يف حيص بيص من أمرها، رغم 
السالح  وبعضها  واالعالم  واملال  السلطة  أدوات   امتالكها 
ذاته  النهج  عىل  استمرارها  ان  ترى  األخرى  فهي   . أيضا 
مكلف لها، وقد يفقدها نفوذها وسطوتها وامتيازاتها التي 
تنعمت بها طيلة ١٨ عاما مضت . فرناها مرة تتقرب من 
مطالبهم  مع  وتتامهى  شعاراتهم  ترفع  وحتى  املنتفضني 
عداءها   تظهر  أخرى  مرة  ، ويف  أيضا  اسامءها  وتغري  بل   ،
املكشوف لالنتفاضة وتنعتها مبختلف النعوت ، ومرة ثالثة 
املغريات  عارضة  املحتجني  صفوف  اىل  الطويل  انفها  متد 
تتحكم  لها  خالص  ملك  وكانها  الدولة،  ومناصب  واألموال 
كله  فكاتم  ينفع هذا  ان مل  رابعة:  ، ومرة  تشاء  فيه كام 
واالغتيال  الخطف  عمليات  ايضا  وحارضة  جاهز،  الصوت 
والتغييب القرسي واللجوء اىل كل أدوات تكميم االفواه . 
كذلك  جيدا   تدرك   ، املتنفذة  أي  نفسها،  القوى  وهذه 
والبطش  القمع  يف  نهاية  ال  ما  اىل  االستمرار  ميكن  ال  انه 
وازهاق األرواح ، السيام وان مصري من ميارس هذه االفعال  
معروف، وتجارب الشعوب تقدم مناذج حية له، وبضمنها 
الدكتاتورية  األنظمة  مختلف  مع  العراقي  شعبنا  تجربة 

والقمعية . 
بالنسبة  العامة  االزمة  تداعيات  تأشري   من  بد  ال  وهنا 
االجتامعي  الفرز  وحالة  وطبقاته،  الشعب  فئات  ملختلف 
الهوة  اتساع  ، فيام نشهد  الجارية فيه موضوعيا  والطبقي 
ومسحوقة  االزمات  بنار  مكتوية   واسعة  جامهري  بني 
ومحرومة من ابسط مقومات الحياة ، وأخرى تشكل اقلية 
محدودة اخذت البلد وثرواته رهينة ، وتعيش حياة البذخ 
وامللذات واملفاسد . وهذا يرد بقوة عىل من يدعون انهم 
او  القومية  تلك  او  املكون  هذا  عن   يدافعون  مبواقفهم 
هذا الدين وذاك املذهب، يف حني انها اخترصت كل ذلك 
مواقع  عىل  هيمنتها  واستمرار  مصالحها  الدامة  ووظفته 

مهمة يف الدولة ومؤسساتها . 
حراك  حالة  يف  مجتمعنا  ان  هو  اليه  نصل  ان  نريد  ما 
وصريورة، ويِف كل يوم  تفرز  عنارص تؤرش الحاجة املاسة 
اىل التغيري. وهذا يحتاج اىل قوى تفرضه، ويحتم عىل قوى 
واملدنيون  الترشينيون  املعروفة:  بعناوينها  جميعا  التغيري 
مازق  تعيش  التي  الوطنية  والشخصيات  والدميقراطيون 
العامل  تنمية  اىل  تبادر  ان   ، إنقاذه  اىل  وتتطلع  البلد 
فرض  يف  وليعجل  املبادرة  زمام  ليأخذ  وتقويته  الذايت 
ساعة  اإلنقاذ والخالص من منظومة املحاصصة والطائفية 

والفساد.  السياسية 
والجامهريي،  الشعبي  الحراك  تنمية  مع  ذلك  عرب  نعم 
وتفتح  وتنترص،  نفسها  تفرض  ان   التغيري  الرادة  ميكن 
والرفاه،  واالستقرار  باألمان  لينعم  بلدنا  امام  الفضاءات 
بالخارج  واستقواء  مليشيات  وال  وفساد  محاصصات  بال 
عىل حساب الشعب ومصالحه، وعىل حساب سيادة البلد 
واستقراره واستقاللية قراره وحقه يف خياراته لنمط حكمه 

وحياته .

مواطنون يتظاهرون ضد غالء أسعار المواد الغذائيةاضاءة

المحتجون يهددون بالعودة الى »الحبوبي« ما لم تتحقق المطالب

باقالة  املطالبة  الشعبية  االحتجاجات  وتتواصل 
نزيهة  شخصيات  وتعيني  املحلية  الحكومات 
الخدمات  وتوفري  املحافظات  الدارات  وكفوءة 

وفرص العمل يف عدد من املحافظات.
بارتفاع  تندد  شعارات  االحتجاجات  تلك  ورفعت 
مبحاسبة  مطالبني  املحلية،  األسواق  يف  االسعار 
كل من يتالعب بها من أجل السيطرة عىل حركة 

السوق.

احتجاج واسع في ذي قار
ويف محافظة ذي قار, تظاهر املئات من املحتجني 
للمطالبة بحسم ملف منصب  الحبويب،  يف ساحة 

محافظ ذي قار, واقالة املسؤولني الفاسدين.
وطالب املحتجون يف بيان قرأ يف الساحة بـ”اقالة 
ورؤساء  الدوائر  ومدراء  املحلية  الحكومة  اعضاء 
الوحدات االدارية من الفاسدين، وتوفري متطلبات 
عىل  مشددين  املحافظة”,  يف  الكريم  العيش 

“محاسبة املتورطني يف االحداث االخرية”.
اسعار  خفض  عىل  العمل  “رضورة  البيان  واكد 
السلع واملواد الغذائية ومحاسبة التجار املتالعبني 

باالسعار وتوفري مفردات البطاقة التموينية”.
وامهل املحتجون وفقا للبيان “الحكومة املركزية 3 
ايام لالستجابة ملطالبهم”, مهددين بـ”اعادة نصب 

خيم االعتصام يف الساحة”.
دائرة  مبنى  محتجون  أغلق  الحق,  تطور  ويف 
بحسم  للمطالبة  النارصية,  مدينة  يف  البلديات 

ملف تسمية املحافظ.
قضاء  يف  املحتجني  من  العرشات  جدد  االثناء,  يف 

احتجاجاتهم  قار,  ذي  ملحافظة  التابع  الرفاعي 
املطالبة باعادة القامئّقام السابق كاظم الفياض اىل 

منصبه من جديد.
واإلدارة  الهندسة  كليات  خريجي  ان  يُذكر 
اغلقوا  التقنية,  واملعاهد  والقانون  واالقتصاد 
أبواب رشكة نفط ذي قار ومصفاها ورشكة توزيع 
توفري  عدم  عىل  احتجاجا  النفطية,  املنتوجات 
درجات وظيفية لهم يف موازنة العام الحايل, رغم 

الوعود الحكومية املتعددة.

مسيرة في المثنى
من جانبهم, نظم املئات من املواطنني يف محافظة 
ساحة  من  انطلقت  احتجاجية،  مسرية  املثنى 
االحتفاالت باتجاه مبنى املحافظة، مطالبني باقالة 

الحكومة املحلية.
وذكر املحتجون يف بيان طالعته “طريق الشعب”, 
املحافظ  اقالة  لحني  متواصلة  “احتجاجاتهم  ان 

ونائبيه”.
وشجب البيان “حادثة خطف الناشط املدين حيدر 
بالقتل  وتهديده  مجهولة  عنارص  قبل  من  خشان 
“مديرية  مطالبا  التظاهر”,  يف  االستمرار  حالة  يف 
وحامية  الخاطفني  مبالحقة  املحافظة  رشطة 

الناشطني املدنيني من الخطف واالعتقال”.
الشبيبة  اتحاد  اعضاء  من  العرشات  ونظم 
الدميقراطي/ فرع محافظة املثنى، وقفة احتجاجية 
سعر  بقاء  عىل  احتجاجا  الساموة،  كورنيش  عىل 
مؤكدين  العراقي,  الدينار  امام  الدوالر  رصف 

الناس،  كبريا عىل حياة  اثرا  ترك  الحايل  السعر  ان 
وخاصة أصحاب الدخل املحدود والفقراء.

كليات  خريجي  من  العرشات  أقدم  السياق,  ويف 
يف  النفطية  املنتجات  مبنى  غلق  عىل  الهندسة 
املؤسسات  يف  عمل  بفرص  للمطالبة  املحافظة، 

لحكومية.
املهندسني  رشيحة  “إنصاف  اىل  الخريجون  ودعا 
التي تعاين من عدم توفري فرص العمل يف القطاعني 

العام والخاص”.

احتجاج على ارتفاع االسعار
يف  املواطنني  من  العرشات  تظاهر  جهتهم,  من 
االسعار  ارتفاع  عىل  احتجاجا  واسط,  محافظة 

املواد الغذائية.
الشعب”,  لـ”طريق  نصار  عزيز  املتظاهر  وقال 
حظر  أيام  العمل  وتعطيل  االسعار  “ارتفاع  ان 
بشكل  البسيط  املواطن  كاهل  أثقال  التجوال، 
كبري”, مؤكدا ان “ارتفاع اسعار املواد الغذائية يف 
الدينار,  مقابل  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفاع  ظل 
ميثل ضغطا كبريا عىل الكادحني واصحاب الدخل 
اجتامعية  مشاكل  بحدوث  ينذر  ما  املحدود, 

كبرية”.
األمن  دور  بتفعيل  “الحكومة  نصار  وطالب 
املضاربني  ومحاسبة  األسعار  ومراقبة  االقتصادي 
فيها خاصة مع قرب حلول شهر رمضان”, مشريا 
اىل ان “توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل 

كامل، يسهم يف خفض االسعار بشكل معقول”.

احتجاجات متفرقة
اىل ذلك, نظم عدد من اهايل قضاء شط العرب 
احتجاجية،  وقفة  البرصة,  محافظة  اىل  التابع 

للمطالبة بتوفري الخدمات االساسية.
ورفع املشاركون يف الوقفة الفتات تطالب بتعبيد 
الطرق وتوفري مياه اإلسالة, مهددين بالتصعيد يف 
املسؤولني  قبل  من  مطالبهم  تجاهل  تكرار  حال 

يف الحكومتني املحلية واملركزية.
خريجي  من  العرشات  جدد  ذلك,  غضون  يف 
كليات الهندسة يف محافظة الديوانية تظاهراتهم 
بتوفري  للمطالبة  املحلية،  الحكومة  مبنى  أمام 

فرص العمل.
“العرشات  إن  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
خالل  طالبوا  الهندسة،  كليات  خريجي  من 
النواب  ومجلس  املحلية  الحكومة  التظاهرة، 
بتخصيص  النفط  ووزارة  املركزية  والحكومة 
النفط”,  وزارة  يف  عقود  او  وظيفية  درجات 
يجعالهم  لن  والتسويف  “املامطلة  ان  مؤكدين 

يكلون عن املطالبة بحقوقهم”.
من  كبري  عدد  تظاهر  بغداد,  العاصمة  ويف 
التحرير,  ساحة  يف  الهندسة  كليات  خريجي 
املركزية  الحكومة  ايفاء  عدم  عىل  احتجاجا 
املوازنة  يف  لهم  عمل  فرص  بتوفري  بتعهداتها 
مبنى  امام  منهم  العرشات  تظاهر  فيام  العامة, 
اإليفاء  اىل  النفط  وزارة  داعني  كربالء،  محافظة 
مالك  عىل  لهم  العمل  فرص  بتوفري  بوعودها 

مصفى كربالء النفطي”.
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بغدادـ طريق الشعب

أمهل املحتجون يف محافظة ذي 
قار، الحكومة املركزية، 3 ايام 

لالستجابة ملطالبهم, التي تتلخص 
بإقالة مسؤولني محليني وتوفري 
فرص العمل ومتطلبات العيش 

الكريم.
وفيام شدد املحتجون عىل 

“محاسبة املتورطني يف االحداث 
االخرية”، هددوا بـ”اعادة نصب 

خيم االعتصام يف ساحة الحبويب”.

بغداد – طرق الشعب
املركزية  اللجنة  سكرتري  فهمي  رائد  الرفيق  استقبل 
من  االول  الخمس  ظهر  العراقي  الشيوعي  للحزب 
الكردستاين  الوطني  االتحاد  من  وفدا  الجاري،  نيسان 

وآخر من التجمع الجمهوري العراقي .
 ٨٧ الـ  بالذكرى  التهاين  اللقاء  خالل  الوفدان  وقدم 
وعىل  للحزب  الوطني  الدور  عىل  وشددا  للتأسيس، 

سعيه املستمر لخدمة قضايا الشعب والوطن. 
السياسية  املستجدات  آخر  جانب  من  اللقاء  وتناول 
ايجاد سبل  البلد ورضورة  التي تثقل كاهل   واملشاكل 

لحلها .
برئاسة  الكردستاين  الوطني  االتحاد  وفد  وكان  هذا 
وضم  بغداد  تنظيامت  مسؤولة  حمد  رابحة  السيدة  
الدين  عز  عادل  والسيد  مجيد حمد  الدكتور  من   كال 
من  الله  عبد  كوران  والسيد  الفييل  ميديا  والست 
الجمهوري  التجمع  وفد  وترأس   . العالقات  مكتب 
مسؤول  الجنايب  رشيد  محسن  حسني  السيد  العراقي  

مكتب بغداد وضم اىل جانبه السيد رياض جون عضو 
املكتب.

فيام كان يف االستقبال ايضا الرفيقان عيل مهدي عضو 
لجنة  عضو  املوسوي  فاضل  والرفيق  املركزية  اللجنة 

الوطنية. العالقات 

الشيوعي العراقي يتلقى تهاني 
الوطني الكردستاني والتجمع الجمهوري

مواساة
ذنون  هاشم  األستاذ  عائلة 

االطرقجي
تلقينا  عميقني  وحزن  بأمل 
البكر اوراس  ابنكم  نبأ وفاة 
بعد معاناة ورصاع مع املرض 

الذي مل ميهله طويالً.
املؤملة،  املناسبة  هذه  يف 
بسام  وللرفيق  اليك  نتقدم 
الكرمية  والعائلة  محي 
آملني  واملواساة،  بالتعازي 
والعافية  الصحة  للجميع 

والعمر املديد.

املكتب السيايس
للحزب الشيوعي العراقي
2021 - 4 – 4

مواساة 
شمران  فائز  السيد  الفقيد  ارسة 

اليارسي املحرتمني
رحيل  خرب  وأسف  بأمل  تلقينا 
االجتامعية  الشخصية  العزيز 
السيد  الوطني  املدين  والناشط 
مرير  رصاع  بعد  اليارسي  فائز 

وطويل مع املرض.
لكم  ونرجو  االحزان  نشارككم 
األليم،  املصاب  هذا  عىل  الصرب 
اىل  املواساة  بخالص  ونتوجه 
العائلة الكرمية جميعا واىل جميع 
فائز  السيد  ومحبي  اصدقاء 

العزيز.
يف  الذكر  اطيب  الراحل  وللفقيد 

كل حني.

املكتب السيايس
للحزب الشيوعي العراقي
2 نيسان 2021



منطقة  يف  مستأجر  دار  يف  االن  جوليانا  تسكن 
مل  ألنها  منزلها،  يف  نسائية  خياطة  وتعمل  الزعفرانية، 
حتى  املوصل،  مدينة  يف  دارها  اىل  العودة  من  تتمكن 
دورنا  هناك:  اىل  الرجوع  عىل  يساعدنا  “ال يشء  االن، 
املدارس  ومعها  بالكامل،  ابيدت  وكنائسنا  مهدمة، 

واملستشفيات”.

تبادل التهاني هاتفيا
أفراد  مع  نزحت  التي  عزت  جوليانا  املواطنة  تقول 
االرهايب  داعش  تنظيم  اجتياح  إثر  بغداد،  اىل  أرستها 
“احتفاالتنا  ان  تقول   ،2014 العام  يف  املوصل،  ملدينة 

فالكثري من  اكرث؛  التهاين هاتفيا ال  تبادل  اقترصت عىل 
االمني،  الوضع  صعوبة  بسبب  العراق  هاجروا  أحبابنا 
الخاصة  العقارات  ملعظم  دمار  من  عنه  نتج  وما 

باملسيحيني”.
من  املوصل  مدينة  يف  واجهته  ما  اىل  عزت  وتطرقت 
ملراسلة  حديثها  يف  االرهايب،  داعش  قبل  من  انتهاكات 
)ن(  داري حرف  “كتب عىل  قائلة:  الشعب”،  “طريق 
يسكنها  الدار  ان هذا  منهم عىل  اشارة  االحمر  باللون 

نرصانيون”.
وحول امكانية هجرتها مع ارستها اىل دول اخرى، بّينت 
ابوابها خاصة  فتحت  الدول  من  الكثري  “هناك  جوليانا 

واحتضانهم،  العراق الستقبالهم  االقليات يف  ابناء  امام 
ولكن يف الحقيقة هذا االجراء مل يكن رأفة بحال البلدان 
بغية  باستقبالنا،  االرهاب، بل هم تذرعوا  التي تقايس 

اوطاننا”. تقسيم 

كنائس مدمرة
املسيحية  الديانات  اوقاف  ديوان  رئيس  افاد  بدوره، 
جرجيس  جليل  رعد  املندائية  والصابئة  وااليزيدية 
دون  ايضا  العام  هذا  احالت  الصحية  “االجراءات  بان 
احتفال الكثري من العوائل املسيحية يف عيد رأس السنة 
هذا  االحتفال  مراسيم  ان  مؤكدا  واالشورية”،  البابلية 
للمزيد  تالفيا  التهاين، وذلك  تبادل  اقترصت عىل  العام 

من االصابات بفريوس كورونا”.
عقارات  عن  الشعب”  لـ”طريق  جرجيس  وتحدث 
اعامر  اعيد  “لقد  قائال:  دمار،  لحقها من  وما  االقليات 
داعش  من  االرايض  تحرير  بعد  الكنائس  من  الكثري 
االرهايب باستثناء الكنائس يف مدينة املوصل، التي تعد 
املوطن االم للمسيحيني يف العراق، وذلك لكون الدمار 

شمل عامة املدينة، ومل يرتك شيئا منها قامئا”.

أكيتو.. “عيد بال حالوة”
من جهته، ذكر عضو اللجنة املركزية يف الحزب الوطني 
“سابقا  انه  الشعب”  لـ”طريق  نيسان  منري  االشوري، 

عىل  يواظبون  واالشورية  املسيحية  العوائل  كانت 
عيدا  اعتباره  عىل  اكيتو  باعياد  حامسة  بكل  االحتفال 

للسالم وبداية السنة الربيعية”.
وقال ان تداعيات الحرب طالت املسيحيني واالشوريني 
من  الكثري  هجرة  اىل  ادى  ما  غريهم،  من  أكرب  بنسبة 
حالوة  “فقدان  وبالتايل  البالد،  خارج  اىل  العوائل 
النهرين”  بالد  يف  السنوية  اكيتو  باعياد  االحتفال 

بحسب قوله.
اعادة  اىل  السعي  “برضورة  الحكومة  نيسان  وطالب 
اعامر مناطق سهل نينوى عىل اعتبارها املوطن االصيل 
للمواطنني املسيحيني يف البالد، واعتبار االول من نيسان 
عطلة رسمية وطنية لجميع الطوائف يف العراق، وذلك 
العادة  وخطوة  البالد،  يف  الحضاري  للمبدأ  لتعزيزا 
االرهاب  بسبب  ذبلت  التي  والقرى  للمدن  الحياة 

الداعيش”.

االقليات تريد حياة آمنة
من جهته، قال مدير االعالم والعالقات يف ديوان اوقاف 
املندائية  والصابئة  وااليزيدية  املسيحية  الديانات 
“السياسات  ان  داود  هرمز  مارتني  الخوراسقف 
الخاطئة التي مورست خالل سنوات من قبل حكومات 
العراق  الطوائف االخرى يف  ابناء  متعاقبة، جعلت من 
هم الحلقة االضعف يف كل هذه الفوىض التي متر بها 

حياة  عن  بحثا  الهجرة  اىل  منهم  الكثري  اجرب  ما  البالد، 
يعيشوها”. آمنة 

وأضاف ان “الدعم املؤسسايت لديوان اوقاف الديانات 
ليس  االخر  املندائية هو  والصابئة  واليزيدية  املسيحية 
متثيل  لخصوصية  اخرتاق  فهناك  املطلوب؛  باملستوى 
والتنفيذية  الترشيعية  الجوانب  يف  االخرى  األديان 

والقضائية”.
وعّد داود يف حديثه لـ”طريق الشعب”، “كل ما جاء 
والحقوق  باملواطنة  تتعلق  توصيات  من  الدستور  يف 
حاجة  هناك  فاليوم  مخرتقة؛  جميعها  والواجبات 
اجراءات  تسندها  املعامل  واضحة  خطة  وضع  اىل 
الواقع،  ارض  عىل  القوانني  تطبيق  عىل  تعمل  رادعة 
قانون  وهناك  امان  يف  بانهم  املواطنني  وتشعر جميع 

يحميهم”.
ان  قائال:  الصغرية،  املكونات  هجرة  اىل  داود  ولفت 
بيئة طاردة ملكونات  الشديد  االسف  مع  اليوم  “البالد 
لها عمقها التاريخي والحضاري، فخسارة هذه املكونات 
ليس فقط خسارة عددية فهناك خسارة نوعية تلحقها 

ايضا”.
يف  املواطنني  “جميع  بان  كالمه  الخوراسقف  وختم  
املحاصصة  نتيجة لسياسات  البالد مترضرون  هي هذه 
للعيش  مواطن  الي  مجاال  ترتك  مل  التي  الطائفية، 

بسالم”.

            3
أخبار وتقارير

يشتكون من عدم جدية السلطات في اعمار مدنهم وكنائسهم

بسبب الحروب واألوبئة.. المسيحيون يحيون أعياد »أكيتو والقيامة« عبر الهاتف

دعوات إليجاد حلول مناسبة

غضب عارم على مصادرة حقوق المحاضرين
اتحاد الطلبة يحمل وزارة التربية مسؤولية التخبط

االمتحانات التمهيدية.. مشاركة 
واسعة في ظروف استثنائية

بغداد ـ طريق الشعب
تزامنا مع انطالق االمتحانات التمهيدية الخارجية، التي شهدت مشاركة 

غري مسبوقة من ناحية عدد املتقدمني الداء االمتحان، شكا عدد 
من املمتحنني من طريقة التقديم واعالن االسامء وتحديد املواضيع 

الدراسية الداخلة يف االمتحان، فيام وجهوا نقدهم نحو وزارة الرتبية 
بسبب ما اسموه “الفوىض االدارية يف التعاطي مع موضوع االمتحانات 
الخارجية”. يف املقابل، حّمل اتحاد الطلبة العام يف العراق، وزارة الرتبية 

ومديرياتها مسؤولية عدم التخطيط واالستعداد الجيد لالمتحانات.

ـ طريق الشعب بغدادـ 

لرشيحة  غاضبة  تظاهرات  املحافظات،  من  عدد  شهد 
مديريات  يف  والعاملني  املدارس  يف  املجان  يف  املحارضين 
الرتبية, احتجاجا عىل عدم تضمني حقوقهم يف موازنة العام 

الحايل من قبل مجلس النواب.
االتحادية  الحكومة  املعلمني،  نقابة  طالبت  املقابل,  يف 
بإيجاد حل لقضية املحارضين باملجان, ال سيام من مىض 
عىل عملهم سنوات طويلة. فيام اعلن عدد من املحافظني 
عن توجههم ملخاطبة رئيس الجمهورية، قبل املصادقة عىل 

املوازنة اليجاد حل للمشكلة.

احتجاج غاضب في المثنى 
ويف محافظة املثنى, اغلق املئات من املحارضين يف املجان 
عدم  عىل  احتجاجا  املحافظة،  يف  الرتبية  مديرية  مبنى 

تضمني حقوقهم يف املوازنة العامة.
وقال مراسل »طريق الشعب«, عبدالحسني الساموي, ان 
تضمني  عدم  عىل  الغاضبني  املحتجني  من  كبرية  »اعدادا 
حقوق املحارضين يف املجان يف موازنة العام الحايل, حالوا 
بني  باالتفاق  اغالقها  يتم  ان  قبل  املديرية,  مبنى  اقتحام 

املحتجني وقوات االمن«.
وأكد املتظاهر احمد الجيايش لـ«طريق الشعب«, »استمرار 

احتجاجاتهم لحني تحقيق مطالبهم املرشوعة«.
قبل  من  التهميش  »سياسة  وزمالؤه  الجيايش  ويرفض 
يف  املحارضين  تجاه  النواب  ومجلس  االتحادية  الحكومة 

املجان، وعدم تضمني حقوقهم يف املوازنة العامة«.

بدورها, اشارت املحارضة املجانية زهراء مزيد, يف حديث  
لـ«طريق الشعب«, اىل »تطوعها بشكل مجاين للتدريس 
طيلة السنتني املاضيتني عىل امل الحصول عىل فرصة عمل 
بعد جهد الدراسة لسنوات عديدة«, متسائلة عن »الوعود 
التي اطلقها اعضاء مجلس النواب طيلة عام ونصف العام 

حول تضمني حقوقهم يف املوازنة العامة«.
واضافت, ان »الكتل السياسية تبحث عن املصالح االنتخابية 
يف معالجة املشاكل، ولو كانت هناك مصلحة انتخابية يف 
حل موضوع املحارضين يف املجان، لحل االمر من دون اية 

تعقيدات«.

قطع للشوارع في الديوانية
من جانبهم, أقدم العرشات من املتظاهرين عىل غلق عدد 
من الطرق الرئيسية، وسط محافظة الديوانية, اىل جانب 
تضمني  عدم  عىل  احتجاجا  الرتبية,  مديرية  مبنى  اغالق 

حقوق املحارضين يف موازنة العام الحايل.
وبنّي مراسل »طريق الشعب«, ميعاد القصري ان »العرشات 
تربية  مديرية  يف  واإلداريني  املجان  يف  املحارضين  من 
املحلية  الحكومة  ملبنى  املؤدي  الطريق  أغلقوا  الديوانية، 
احتجاجا  الرتبية  مديرية  مبنى  وإغالق  املعلق  والجرس 
عىل تجاهل مطالبهم«, مشريا اىل ان »املتظاهرين نصبوا 
الرتبية«, مؤكدين  أمام مبنى مديرية  االعتصام  رسادقات 
»عدم السامح بفتحها لحني تعديل قانون املوازنة العامة 

وتضمني حقوقهم فيها«.
حقوق  تضمني  عدم  حسن,  محمد  املعلم  ووصف 
املحارضين يف املجان بأنه »اهامل متعمد من قبل املنظومة 
يف  »العاملني  ان  مؤكدا  البالد«,  عىل  املسيطرة  السياسية 
املجان يف املدارس قضوا فرتة طويلة يعملون بشكل تطوعي 

يف املدارس، بغية تقديم خدمة عامة، وسد النقص الحاصل 
يف الكوادر التدريسية، وعىل امل الحصول عىل فرصة عمل, 
الرشيحة  هذه  تجاهال  النواب  ومجلس  الحكومة  لكن 

بطريقة مهينة«.

غلق للمديريات
ويف السياق, اغلق محتجون من املحارضين يف املجان يف 
محافظة ذي قار, بوابة مديرية تربية املحافظة, للمطالبة 

بشمولهم بالعقود الوزارية.
واحرق املحتجون االطارات احتجاجا عىل تجاهل مطالبهم 

وعدم تضمينها يف املوازنة العامة.
يف غضون ذلك, تظاهر املئات من املحارضين يف محافظة 
قبل مجلس  تجاهل مطالبيهم من  احتجاجا عىل  واسط، 

النواب والحكومة املركزية.
وافاد مراسل »طريق الشعب«, ان »املئات من املحارضين 
الكوت  مدينة  اىل  املحافظة  اقضية  مختلف  من  توافدوا 
للتظاهر امام مبنى مديرية تربية«, مشريا اىل ان »املحتجني 

اغلقوا مبنى املحافظة، احتجاجا عىل تجاهل مطالبهم«.
مبنى  بابل،  محافظة  املحارضين يف  من  محتجون  واغلق 

تربية املحافظة، للمطالبة بتوقيع عقود وزارية معهم.
من  »العرشات  فإن  الشعب«,  »طريق  ملراسل  وفقا 
املحارضين يف املجان والعاملني يف مديرية تربية املحافظة 
اغلقوا بوابة املديرية«, مشريا اىل »تواصلهم يف االحتجاج 

لحني تحقيق مطالبهم«.
تجمعوا  املجان  املحارضين يف  من  العرشات  ان  اىل  يشار 
للمطالبة  النجف  محافظة  وسط  الصدرين  ساحة  قرب 
خالل  من  تثبيتهم  وضامن  معهم  وزارية  عقود  بتوقيع 

تخصيص درجات الحذف واالستحداث لهم حرصا.

تظاهرة كبيرة في ديالى
من  املئات  فيها  شارك  تظاهرة  دياىل  محافظة  وشهدت 
املحارضين يف املجان، للمطالبة بتعديل قانون موازنة العام 

الحايل.
وقال مراسل »طريق الشعب«, ان »املئات من محارضي 
دياىل املجانيني نظموا تظاهرة سلمية امام مديرية تربية 
دياىل، وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيني وتثبيت حقوقهم 
وفق الوعود التي قطعت لهم من قبل مجلس النواب«, 

مشريا اىل »تحول التظاهرة اىل اعتصام مفتوح لحني تلبية 
مطالبهم«.

دعوات الى حل منصف
اىل ذلك, طالبت نقابة املعلمني الحكومة االتحادية بإيجاد 
النقص  سدوا  الذين  املجانيني  املحارضين  لقضية  حل 
الحاصل يف املدارس، ال سيام من مىض عىل عملهم سنوات 
طويلة ومل ينصفوا باملوازنة التي أقرت رغم وعود الربملانيني 
يف  السوداين،  عباس  املعلمني  نقيب  وقال  واملسؤولني. 
»املوازنة  ان  الشعب«،  »طريق  طالعته  صحفي،  ترصيح 
اقرت ومضت دون تضمينها فقرة لتحويل املحارضين اىل 
عقود وزارية«، داعيا الجهات املعنية الحكومية اىل »ايجاد 
أعداد  كرثة  املعلمني،  نقيب  وأرجع  القضية«.  لهذه  حل 
املحارضين يف املدارس اىل »قيام بعض السياسيني وألغراض 
مختلف  من  الخريجني  من  عدد  بزج  سابقا  انتخابية 
الكليات، من غري الرتبية، ضمن رشيحة املحارضين لكسب 

أصوات انتخابية، وبالتايل مل يحصلوا عىل حقوقهم«. 
وكانت لجنة الرتبية النيابية يف مجلس النواب، اكدت عدم 
تحديد مبلغ املنحة للمحارضين املجانيني يف موازنة 2021.

إن  قرداغ يف ترصيح صحفي  اللجنة هوشيار  وقال عضو 
»املحارضين هم السبب األسايس يف استمرار عملية التعليم 
والبد من انصافهم«، مبينا أن »اللجنة بتواصل مستمر مع 
وزير الرتبية وسيكون لنا لقاء خالل األيام املقبلة إليجاد 
للموازنة سيكون  أنه »وفقا  للمحارضين«. وأوضح  حلول 
للمحارضين منحة مالية وليس راتبا شهريا، ومل يثبت يف 

القانون مبلغ املنحة التي سوف متنح للمحارضين«.
ويف تطور الحق, أعلن محافظ النجف، لؤي اليارسي، عن 
الجمهورية  رئيس  ملفاتحة  املحافظني  بني  مشرتك  اتفاق 
برهم صالح، حول املحارضين قبل املصادقة عىل املوازنة 
االتحادية لعام 2021. وذكر اليارسي يف بيان ورد إىل »طريق 
الشعب«، إن »هناك اتفاقا مشرتكا لجميع املحافظني بشأن 
املحارضين املجانيني ومتت مفاتحة رئيس الجمهورية قبل 
املصادقة عىل املوازنة اليجاد الحلول الناجعة لهذا امللف«، 
داعياً »رئيس الربملان ورئيس مجلس الوزراء اليجاد الحلول 
الرسيعة والجذرية لهذه الرشيحة املهمة وانصافهم كوننا 
يف الحكومة املحلية بحاجة ماسة اىل خدماتهم وان اغلبهم 

ملتزم بالدوام وغري منقطع«.

مشاركة غير مسبوقة
وأعلنت وزارة الرتبية، امس االول, عن مشاركة 
مختلف  من  وطالبة  طالب  ألف   400 حوايل 
التمهيدي/  االمتحان  يف  البالد،  محافظات 

الخارجي.  
“طريق  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وفصلت 
املشاركني  الطلبة  اعداد  منه،  نسخة  الشعب”, 
 )75( من  “اكرث  االيت,  نحو  االمتحانات عىل  يف 
و)250(  االبتدائية،  مرحلة  ضمن  طالب  ألف 
ألف   )15( وكذلك  متوسطة،  طالب  ألف 
طالب  آالف   )10( مع  إحيايئ  علمي/  طالب 
للفرع التطبيقي، فضال عن مشاركة )45( ألف 
سيؤدون  “املشاركني  ان  مؤكدة  أديب”,  طالب 
العامة  املديريات  التمهيدية ضمن  االمتحانات 
تم  حيث  كافة،  واملحافظات  بغداد  يف  للرتبية 

توزيعهم عىل املراكز االمتحانية”.   
واضاف البيان, ان “الوزارة استكملت التجهيزات 
بغية  الالزمة،  والفنية  اللوجستية  واملستلزمات 

إنجاح العملية االمتحانية”.

شكاوى الطلبة
من جانبهم, شكا عدد من املشاركني يف االمتحان 
مع  التعامل  يف  االدارية  والفوىض  التخبط  من 

االمتحانات الخارجية.
كاظم,  فاطمة  االمتحان  يف  املشاركة  وقالت 
حني  بدأت  “الفوىض  ان  الشعب”,  لـ”طريق 
عجزت الوزارة عن التعامل مع اعداد املتقدمني 
الرتبية  مديريات  شهدت  حيث  لالمتحانات، 
احتوائه ما اضطر قوات  زخام كبريا عجزت عن 
اىل  مناسبة”, مشرية  من  اكرث  للتدخل يف  االمن 
املحذوفة  الدراسية  املواد  تحدد  مل  “الوزارة  ان 
من املناهج اال يف وقت قريب، االمر الذي أربك 

عملية االستعداد لالمتحانات”.
أما الطالب مصطفى كريم فقد انتقد يف حديث 
اعالن  يف  “التأخر  مسألة  الشعب”,  لـ”طريق 
وضع  يف  جعلهم  ما  للطلبة  االمتحانية  املراكز 
مربك، لكون اسامء املراكز االمتحانية تم االعالن 
عن اسامء املدارس بدون ذكر عناوينها، ما عقد 

ان  مضيفا  بسهولة”,  عليها  االستدالل  موضوع 
“الوزارة تأخرت يف اعالن اسامء الطلبة املقبولني 
يف املشاركة يف االمتحانات  وهناك اسامء عديدة 

مل تظهر رغم استكامل متطلبات التقديم”.
يف  تسببت  الفوىض  “هذه  ان  اىل  كريم  واشار 
االمتحان  يف  االشرتاك  يف  للراغبني  كبري  ارباك 
هذه  تجاوز  “يف  امله  عن  معربا  التمهيدي”, 
امتحانات  يف  تكرارها  وعدم  الصعوبات 

البكلوريا”.
واتهم كريم، وزارة الرتبية بإعداد “أسئلة معقدة 
وصعبة”، معلالً ذلك بأن الجهات املعنية “تريد 

تقليص أعداد الطلبة الداخلني اىل االختبار”. 

الوزارة تتحمل المسؤولية
التحاد  التنفيذية  اللجنة  عضو  حّمل  ذلك,  اىل 
حسني  العراق  حمهورية  يف  العام  الطلبة 
عدم  مسؤولية  ومديرياتها  الرتبية  وزارة  عيل, 

التخطيط واالستعداد الجيد لالمتحانات.
ان  الشعب”,  لـ”طريق  حديث  يف  عيل  وذكر 
موضوع  يف  حدثت  التي  والفوىض  “االرباك 
االمتحان  يف  املشاركني  اسامء  واعالن  التقديم 
العامة  االوضاع  ليست يف معزل عن  التمهيدي 
االدارة  “سوء  ان  مبينا  العراق”,  بها  مير  التي 
وصل اىل مراحل جعل الوزارة ومديرياتها عاجزة 
بشكل تام عن ادارة العملية الرتبوية ما تسبب 

يف تراجعها”.
“عددا  رصدوا  انهم  االتحاد,  عضو  واضاف 
االمتحانات  موضوع  يف  الخطرية  القضايا  من 
لسامرسة  الرشاوى  تقديم  ابرزها  من  الخارجية 
داخلها  او  الرتبية  مديريات  قرب  يتواجدون 
التأخري  وكذلك  معامالتهم،  استكامل  اجل  من 
مستمسكات  وضياع  املشاركني  اسامء  اعالن  يف 

اعداد اخرى من املتقدمني ألداء االمتحان”.
اعتامد  “رضورة  اىل  الرتبية  وزارة  عيل  ودعا 
التقديم االلكرتوين يف السنوات القادمة، وتحديد 
الفحوصات  موعد ثابت لالمتحانات مع تثبيت 
الداخلة يف االمتحانات، وعدم تغيريها تحت اي 

ظرف كان”.

بغداد ــ نورس حسن 

اكتفت جوليانا بتبادل التهاين واألمنيات يف عيدي “اكيتو والقيامة” مع أقربائها 
وأصدقائها، عرب الهاتف، والذين يعيش أغلبهم االن خارج البالد، بينام فّضلت هي 
البقاء يف العراق عىل أمل العودة اىل دارها، الذي احالته الحرب عىل “داعش” اىل 

خربة، وكذلك الكنائس التي ال تزال مدمرة حتى االن، برغم مرور أربعة أعوام عىل 
اعالن تحرير املوصل من التنظيم االرهايب.
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تقييم الواقع
وميثل يوم الصحة العاملي، الذي يتزامن مع ذكرى تأسيس 
منظمة الصحة العاملية عام 1948، مبادرة سنوية تعترب 
“فرصة للرتكيز عىل تحد صحي له آثار عاملية، من أجل 
مواجهته دوليا”، لذلك يُرجح أن تعاد وللمرة الثانية عىل 
التوايل قضية إحياء هذا اليوم، للرتكيز عىل تجاوز محنة 

الوباء وتعزيز اآلمال املنعقدة عىل اللقاحات.
تعريف  يف  شائع  “خطأ  هناك  فان  ممرضني،  وبحسب 
بينهام،  التفريق  من  بد  ال  والطب.  الصحة  مفهومي 
ليتسنى للجميع فهم األزمة التي تواجه الواقع الصحي 

يف العراق”.
مستشفى  يف  أقدم   ممرض  وهو  رضا،  حيدر  يقول 
“الصحة  إن  قار،  ذي  مبحافظة  التعليمي  الحسني 
إيجاد  أساس  عىل  تقوم  ومعقدة،  مفصلة  عملية  هي 
الفعاليات  من  متنوعة  مجموعة  عرب  صحي  مجتمع 
التي ترتكز بشكل أسايس عىل خدمات الرعاية الصحية 
األولية. أي إنها تعتمد مبدأ الوقاية خري من العالج. يف 

الطبيب واملريض  الطب عملية مبارشة بني  حني يعترب 
صحية  وعكة  إىل  اإلنسان  يتعرض  حينام  فقط  وتبدأ 
لغرض  الطبيب  مراجعة  إىل  ويحتاج  مزمنة  أو  آنية 

والعالج”. التشخيص 
العراق  عاىن  “لقد  الشعب”،  لـ”طريق  رضا  ويضيف 
مستمر  تراجع  من  املاضية  األربعة  العقود  مدى  عىل 
نظامنا  أصاب  الذي  الكبري  فالخلل  الصحي.  الوضع  يف 
الصحي املعتمد منذ منتصف القرن املايض كان بسبب 
من  ألكرث  استمر  الذي  االقتصادي  والحصار  الحروب 
للعراق  األمرييك  االحتالل  إىل  إضافة  عاما،  اثني عرش 
والفساد  السيايس  االستقرار  وعدم   2003 عام  يف 
مستوى  يف  كبري  تدهور  إىل  أدى  ما  واملايل،  اإلداري 
اإلرادة  غياب  ظل  يف  والطبية  الصحية  الخدمات 
القطاع  بهذا  للنهوض  اإلسرتاتيجية  والرؤية  السياسية 
املهم والحيوي ضمن منظومة التنمية الشاملة”، مبينا 
ضعف  مدى  كشف  الصحي  القطاع  يف  “الفساد  أن 
فعلية.  أزمة  أو  طارئ  أي  مواجهة  يف  اإلمكانيات 

عن  املستشفيات  وعجز  كورونا  أزمة  ظل  يف  باألخص 
مساع  هناك  كانت  وإن  بالفريوس،  املصابني  استقبال 

إلنشاء وحدات جديدة للعزل”.

عدالة غائبة وفشل كبير
املادة  يف  ينص  العراقي  الدستور  أن  من  الرغم  وعىل 
الصحية،  الرعاية  يف  الحق  عراقي  “لكل  عىل:  أوال   31
الوقاية  وسائل  وتكفل  العامة،  بالصحة  الدولة  وتعنى 
والعالج بإنشاء مختلف أنواع املستشفيات واملؤسسات 
منري  االجتامعي،  الشأن  يف  الباحث  أن  إال  الصحية”، 
باسم، يرى أن الواقع يشهد خالفا لهذا النص الذي بقي 

“حربا عىل ورق”.
ويوضح باسم لـ”طريق الشعب”، أن “البلد رغم امتالكه 
ثروات طائلة ومتتع ألعوام كثرية مبوازنات انفجارية، إال 
متدنية  مراحل  إىل  وصلت  فيه  الصحية  القطاعات  إن 
جدا يف تقديم الخدمات؛ إذ أن أكرث من 90 يف املائة من 
املستشفيات الحالية أنشئت يف عهد الحكومات السابقة، 
أي قبل عام 2003، بينام الحكومات الحالية مل تتمكن 
من تأسيس نظام رعاية صحي محرتم، وذهب املتنفذون 
املواطن  حساب  عىل  الصحي  املجال  يف  االستثامر  إىل 
العراقي املحروم. وبتنا نشهد كيف تفرتس املستشفيات 

األهلية دخل املواطنني وتنهش بأجسادهم”.
عطاًء  الدول  أضعف  من  “يعترب  العراق  أن  إىل  وأشار 
ماليا يف رفد موازنة وزارة الصحة؛ حيث إن عام 2019 
 105 بلغت  التي  املوازنة  من  املائة  يف   2.5 لها  خصص 
مليار دوالر. كام أظهرت بيانات منظمة الصحة العاملية 
السنوات  أنفقت خالل  االتحادية  الحكومة  أن   WHO

الجوار  دول  تنفقه  ما  معدل  من  أقل  املاضية   10 الـ 
موازناتها  تقارن  وال  العراق  من  بكثري  أفقر  تعد  والتي 
ان  إىل  تشري  التقديرات  ان  إىل  الفتا  موازناته”،  مع 
تبلغ  الصحية  بالده  موازنة  من  العراقي  الفرد  “نصيب 
يف  دوالرات   304 مع  مقارنة  املتوسط  يف  161دوالرا 
األردن و649 دوالرا يف لبنان، ما يعد سابقة خطرية يف 
مؤخرا.  إال  اإلعالمية  التقارير  عنها  تتحدث  مل  العراق 
ووفقا لهذه األرقام، والواقع الذي نعيشه، يتبني بوضوح 
املعتمد وعدم  الصحي  للنظام  بالنسبة  الالعدالة  حجم 
تلبيته متطلبات الشعب العراقي الذي يعاين من الفقر 

والبطالة بنسب كبرية”.
الدورات  مدار  عىل  الصحة  وزارة  واجهت  ما  وكثرياً 
سبب  الذي  بالفساد  اتهامات  السابقة،  االنتخابية 
اعطت  الجائحة  ان  اال  الصحية،  للكوادر  كثرية  مشاكل 
الهائل من  الخراب  أبعادا أخرى وأوضحت مدى حجم 
فضال  للمصابني،  الكافية  املستشفيات  توفر  عدم  خالل 
الرضورية  واملستلزمات  املعدات  يف  الكبري  النقص  عن 

ملواجهة الوباء.

الفقراء محرومون من الرعاية
رأفت  االقتصادي،  الشأن  يف  الباحث  رأى  جانبه،  من 
أمري، أن “أسباب تدهور القطاع الصحة واستفحال صفة 
الالعدالة فيه، تعود إىل الفساد الكبري الذي واجهه هذا 
القطاع طوال 18 عاما من خالل إبرام العقود والصفقات 

التي كانت تذهب دامئا لجيوب الفاسدين املتنفذين”.
يف  خطرة  أرقام  عن  الشعب”،  لـ”طريق  أمري  وتحدث 
الواقع الصحي “حيث قال إن لكل 100 ألف مواطن 0.7 

مستشفى يف عموم العراق، علام ان عدد املستشفيات 
يقدر بحوايل 250 مستشفى، منها ما يفوق 70 مستشفى 
تشهد  العراقية  “املحافظات  بأن  منوها  اإلقليم”،  يف 
ضعفا يف أعداد املستشفيات، واملتوفر منها ال يستوعب 
أجربت  التي  كورونا  وباء  أزمة  بعد  خصوصا  املراجعني 
وزارة الصحة عىل تحويل بعضها إىل مراكز للحجر. كام ان 
هناك نقصا كبريا يؤكده العاملون يف الجانب الصحي يف 
مستلزمات وتجهيزات الحامية والوقاية للكوادر الطبية 
والصحية، مام قد يعرض األطباء والكوادر الصحية لخطر 
نقص  اىل  باإلضافة  كبرية،  بسهولة  بالفريوس  اإلصابة 
إمدادات األدوية بنسبة تتجاوز 85 يف املائة من أصناف 
الدواء عىل قوائم األدوية األساسية يف العراق، فيام تبقى 
أدوية الرسطان نادرة، وأكرثها عرضة للتهريب ألسباب 
عدة، منها ارتفاع أمثانها”. ويتهم الباحث الحكومة بأنها 
“مل تضع اسرتاتيجيات ملواكبة تحديثات الصحة العاملية، 
يف  للعالج  والفقراء  املحرومني  من  الكثري  يلجأ  واآلن 
املتشفيات األهلية التي تقدم خدمات أفضل، وهي يف 
غالبيتها تعود إىل جهات سياسية تشرتك يف إدارة البلد، 
ويف خراب القطاعات الصحية الحكومية. اضافة اىل أن 
املطلوب،  االهتامم  تلق  مل  العراق  يف  االدوية  صناعة 
ال  املستوردة  األدوية  بينام  الالزم،  بالدعم  تحظ  ومل 
الكثري من املواطنني عىل تحمل تكاليفها، واصبح  يقدر 
العالج يف العراق قضية مريرة تفرض نفسها عىل اعداد 
هائلة من الفقراء واملحرومني ومحدودي الدخل الذين 
وزارة  حتى  تقدر  ال  باهظة  بامثان  عالجات  يشرتون 
ضحية  املواطنون  ذهب  وبالتايل  ضبطها،  عىل  الصحة 

الفساد والالعدالة املسترشية”.

قلق غير مبرر 
الطب،  مدينة  مستشفى  يف  األقدم  املمرض  وتحدث 
أحمد الالمي، عن رضورة أخذ اللقاحات يف هذه الفرتة 

العصيبة التي تشهد تصاعدا يف نسب اإلصابات.
الذي  “القلق  إن  الشعب”،  لـ”طريق  الالمي  وقال 
هو  اللقاح  هذا  من  املواطنني  بعض  أذهان  يف  يدور 
الفريوس جديد، وسّبب فوىض كبرية  أمر طبيعي، ألن 
والكالم  التخويف  إىل  باإلضافة  العامل،  مستوى  عىل 
موضحا  مختصة”،  غري  جهات  من  بدر  الذي  املغرض 
املهمة  الخطوة  هذه  عىل  تقدم  مل  الصحة  “وزارة  أن 
حيث  وفاعليتها.  جدواها  من  متاما  متأكدة  أنها  لوال 
الناس  من  املاليني  ملئات  وأعطيت  آمنة  اللقاحات  إن 
هذا  انتجت  التي  بريطانيا  ومنها  الدول،  مختلف  يف 

اللقاح”.
لدعوات  “االستجابة  إىل  املواطنني  املمرض،  ودعا 
اللقاحات  تلقي  أجل  من  الصحية  والكوادر  الوزارة 
الفتا  الوباء”،  خطورة  من  وعوائلهم  أنفسهم  وحامية 
إىل إن “أي أعراض خطرة مل تسجلها حاالت التحصني. 
اللقاحات سيقلل من نسب  علام أن اإلقدام عىل أخذ 
االصابات والوفيات، وسيعّجل بعودة الحياة الطبيعية 

من جديد”. 

اقبال تدريجي على اللقاحات
ويف السياق، أكّد املتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور 
عىل  اإلعالن  تلت  التي  األوىل  األيام  إن  البدر،  سيف 
اآلن  األمور  ولكن  اإلقبال،  يف  ضعفا  شهدت  اللقاح 

تغريت وأصبحت مبرشة.
وأوضح البدر لـ”طريق الشعب”، إن “اقبال املواطنني 
تصاعد خالل الساعات املاضية، وأصبح كل يوم أفضل 
من الذي قبله. وكوادر وزارة الصحة تتمنى أن يستمر 

هذا االقبال لتكون األمور مبرشة بشكل أكرب”، الفتا إىل 
املواطنني،  بني  نسبة  أكرب  تلقيح  عىل  جار  “العمل  أن 

لتحقيق الوقاية املطلوبة وحامية أرواح املواطنني”.

ضرورة ملحة
االخصايئ يف  العضاض،  باسم  الدكتور  أشار  من جانبه، 
العامل  اإلصابات عىل مستوى  إن  إىل  الوبائيات،  مجال 
بلغت 930 مليون إصابة حاليا، وسجلت وفاة 2 مليون 
و 800 ألف إنسان تقريبا، أي بنسبة وفاة تبلغ 2 يف 

املائة من إجاميل اإلصابات.
“الخطورة  بأن  الشعب”،  لـ”طريق  العضاض  وأفاد 
الرذاذ  انتقاله عن طريق  تكمن يف  كورونا،  يف فريوس 
لإلنسان  يسمح  وهو  السابقة.  لألوبئة  خالفا  والتنفس 
التي  مثال  املالطية،  للحمى  خالفا  اآلخر  يصيب  بأن 
ميكن الوقاية منها بتجنب بعض االطعمة التي تنقلها، 
ال  الذي  كورونا  فريوس  مبواجهة  العامل  انشغل  لذلك 
للقضاء  كبرية  معارك  يف  ودخل  املجردة،  بالعني  يرى 
من  الطائلة  املبالغ  ورصف  التوحد  إىل  دعته  عليه، 

إليجاد الحلول ملواجهته”.
وتابع، انه “من ضمن الحلول التي وضعت هو ايجاد 
شبيه  وهذا  الطويل.  املدى  عىل  ضامنا  ليكون  اللقاح 
مبا حصل يف مثانينات القرن املايض عندما توحد العامل 
التي تلقاها  التحصني  ملواجهة مرض الجدري بحمالت 
الحمالت  هذه  أمثرت  حيث  هائلة.  بأعداد  الناس 
لتلقي  داعي  ال  بأنه   1985 عام  املهم  اإلعالن  عن 
الحمالت  نتيجة  عليه،  القضاء  بسبب  الجدري  لقاح 
السابقة. ورغم أن الفارق اآلن مع هذه التجربة يصل 
إىل 35 عاما، إال إن وسائل التواصل االجتامعي لعبت 
واألقاويل  الشائعات  ونرشت  لألسف،  سلبيا  دورا 
البسطاء وهم  الناس  املوقف عىل  فتعقد  والخرافات، 

اللقاحات  من  متشنجة  مواقف  وأخذوا  األغلبية، 
وهي  الفريوس  ملواجهة  الدولة  وفرتها  التي  الحالية 

مهمة جدا”.

التحصين يبعد الخطر
الصحة  وزارة  “خطة  ان  العضاض،  الدكتور  وأضاف 
الخطرية،  األماكن  يف  يعملون  الذين  الناس  تلقيح  هو 
األمنية  والقوات  األبيض  الجيش  يف  العاملون  ومنهم 
أن  أوىل، حيث  واملعلمون وغريهم كمرحلة  والسجون 
التلقيح  ولكن  مواطن،  مليون   8 حوايل  يبلغ  عددهم 
إىل االن مل يبلغ سوى 35 ألفا تقريبا، وهذا فارق كبري 

وتخلف عن العامل الذي بارش اللقاحات”.
الثقة مهزوزة بني املواطن  وزاد العضاض، “صحيح إن 
والدولة بسبب تركة ثقيلة من الفشل الحكومي، لكن 
السيايس،  الجانب  عن  اللقاحات  جانب  فصل  يجب 
ألنه أمر عاملي والعراق يجب أن يكون جزءا منه من 
بنغالديش  ان  املعقول  غري  فمن  املواطنني.  أجل صحة 

مليون   5 اآلن  لغاية  يرصف  بالعامل،  فقرا  األكرث  البلد 
و300 ألف جرعة لقح بواسطتها قرابة 4 يف املائة من 
املواطنني، بينام مل يلقح العراق لغاية اآلن ربع مليون 
يفهم  أن  ويجب  ومؤمل،  خطري  يشء  فهذا  مواطن، 

املواطنون أهمية اللقاح”.
الصدارة  األمارات  تحتل  العربية  املنطقة  “يف  وقال: 
شعبها،  من  املائة  يف   85 حصنت  بعدما  التلقيح  يف 
واالن منحى االصابات فيها يرتاجع كثريا، بينام شهدت 
فقد  ايضا  ملحوظا  تطورا  االمريكية  املتحدة  الواليات 
تراجعت نسب االصابات لديها بفضل حمالت التلقيح 
اصابة،  الف   75 اىل  يومية  اصابة  مليون  نصف  من 

وهي االن لقحت قرابة نصف شعبها”.
لقاح  لها  تعرض  التي  االنتقادات  “موجة  ان  وأوضح، 
الربيطانية  اكسفورد  جامعة  انتجته  الذي  أسرتازينيكا 
بالتعاون مع رشكة سويدية، هو بسبب رخص مثنه، فقد 
لقاحات أخرى  بينام  4 دوالرات،  يتجاوز  بيع مببلغ ال 
بيعت مببالغ تراوحت من 30 اىل 40 دوالرا. علام ان 

اللقاح الربيطاين اثبت فاعليته ويجب التثقيف ألخذه 
العراق”،  يف  الوبايئ  املوقف  احتواء  اجل  من  برسعة 
اخذ  عليهم  كان  ووكالءه  الصحة  “وزير  بأن  منوها 

اللقاحات أمام الناس ليعطوا دافعا ايجابيا أكرب”.

لقاح يقلل المخاطر
يقلل  لكنه  االصابة  مينع  ال  “اللقاح  املتحدث  وزاد 
نكبة  اىل  التعرض  فبدل  حصولها،  بحالة  كثريا  االرضار 
اللقاح  يضمن  املستشفى،  اىل  الدخول  او  صحية 
الربيطاين  أسرتازينيكا  إن  علام  بسالمة،  االصابة  تجاوز 
بالتحصني،  جدير  وهو  االن  حتى  دولة   88 استعملته 
الحديث  يف  الشفافية  وعدم  االخرى  للقاحات  خالفا 
عن تفاصيلها”، عازيا تصاعد نسبة االصابات حاليا اىل 
باللقاح،  الحالية  التحصني  حمالت  عىل  االقبال  “عدم 
اضافة  الكاممات  ولبس  االبتعاد  وسائل  احرتام  وعدم 
بالفرتة  حصلت  التي  والدينية  االجتامعية  للفعاليات 

االخرية بعدما اختلط املاليني يف االماكن العامة”. 
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وزارة الصحة تتحدث عن “اقبال متزايد” وتتوقع نتائج إيجابية 

تطمينات حكومية بشأن »أسترازينيكا«
ومتخصصون: اللقاح يقلل األضرار

بغداد ــ سيف زهير

شهدت املستشفيات واملراكز الصحية، خالل األيام املاضية، ضعفا يف إقبال املواطنني 
عىل لقاحات أسرتازينيكا، التي وفرتها وزارة الصحة مجانا، لغرض تحصني أكرب 

عدد ممكن كبقية الدول التي قامت بذلك، وسجلت انخفاضا يف اعداد االصابات 
والوفيات. ورغم التطمينات التي قدمتها الوزارة، باإلضافة اىل املختصني واملواطنني 
الذين لقحوا مبكرا، إال أن ارقام التلقيح ما زالت متدنية، األمر الذي اعتربه دكتور 

متخصص يف الوبائيات “انعكاسا ملدى التجهيل الذي متارسه بعض الجهات عىل 
مواقع التواصل”، مبينا أن “اللقاح فّعال وأثبت نجاحه يف دول كثرية”.

في يوم الصحة العالمي

العراقيون يواجهون تدهورًا صحيًا.. وواقع المستشفيات مرير
ـ طريق الشعب بغدادـ 

يف مناسبة حلول الذكرى الدولية ليوم الصحة العاملي )7 نيسان(، سلطت “طريق 
الشعب” الضوء عىل القطاع الصحي، عرب محاورة عدد من املختصني واملعنيني، 

الذين حددوا أبرز املشكالت يف هذا القطاع، فيام كشفوا عن أرقام مقلقة تخص 
الخدمات الصحية والبنى التحتية والكوادر وغريها.



الرفيق   الشيوخ  سوق  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  *تعزي 
وألهلها  الطيب  الذكر  للفقيدة  والدته.  بوفاة  عبويس   جواد  نصري 

الصرب والسلوان.
* تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف هولندا الرفيق العزيز 
فارق  الذي  السهالين،  جبري  عبد  الراحل  والده  بوفاة  السهالين  ثائر 

الحياة إثر جلطة دماغية مل متهله طويال.
حكم  وقد  ومطاردة.  مضايقة  من  البعث،  دكتاتورية  الفقيد  وعاىن 
غريب،  ابو  سجن  الخاصة/  األحكام  قسم  يف  املؤبد  بالسجن  عليه 
العراقي، ومتت مصادرة أمواله  بتهمة االنتامء اىل الحزب الشيوعي 

املنقولة وغري املنقولة، بضمنها الدار الوحيدة التي تسكنها عائلته. 
الذكر الطيب للفقيد ولعزيزنا الرفيق ثائر السهالين وعائلته الكرمية 

الصرب والسلوان.
*تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف الزبيدية، عائلة ورفاق 

الرفيق والشخصية الوطنية جبوري عليوي )ابو كريم(، بوفاته.
الرجعية  الحكومات  قبل  من  والتعذيب  للمالحقة  الفقيد  وتعرض 
من  حصته  ونال  للحزب.  انتامئه  بسب  املتعاقبة،  والدكتاتورية 
السجن منذ انقالب شباط األسود يف نقرة السلامن وسجن الرمادي، 
النظام  سقوط  وبعد  الحزيب.  عمله  مواصلة  عن  يثنه  مل  ذلك  لكن 

الدكتاتوري عاود العمل مع رفاقه رغم املرض، حتى وفاته. 
الذكر الطيب للفقيد والصرب والسلوان لعائلته ورفاقه.

الحزب  يف  العاملية  املحلية  اللجنة  تعزي  واالىس  الحزن  *ببالغ 
ابن عمه  بوفاة  )ابو سامان(  داود  الرفيق مظهر  العراقي  الشيوعي 
والسلوان  والصرب  للفقيد  الطيب  الذكر  السلطاين.  عبد  الرزاق  عبد 

لعائلته.
*وداعا  سورود عادل مرصي

مبزيد من الحزن واالىس، تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف 
عادل مرصي،  الرفيق سورود  العزيز  فقيدها  التشيكية،  الجمهورية 

الذي تويف يف براغ عن عمر يناهز الستني عاما .
املهني والوطني،  النشاط  العزيز مشاركا نشيطا يف  الفقيد  لقد كان 
ومخلصاً  قرب،  عن  يعرفونه  الذين  كل  واحرتام  تقدير  وموضع 
يف  واالزدهار،  والدميقراطية  االستقرار  أجل  من  شعبه  لطموحات 

وطن حر وشعب سعيد.
الحارة  بالتعازي  نتقدم  أن  اال  املؤملة  الخسارة  بهذه  يسعنا  وال 
الجميل  بالصرب  لهم  والرجاء  ورفاقه،  وأصدقائه  ألرسته   واملواساة 

وللفقيد الذكر الطيب دوما.
*تنعى لجنة قلعة سكر للحزب الشيوعي العراقي الرفيق قاسم وحيد 
الطيب وألهله  الذكر  للفقيد  اثر جائحة كورونا.  الذي تويف  رسحان 

ورفاقه جميل الصرب والسلوان.

مواساة
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الناصرية – وكاالت 
عانت  التي  املحافظات  من  واحدة  قار  ذي  تعد 
الفساد  جراء  األخرية،  السنوات  خالل  كثرياً 
إنجاز  وتأخر  اإلدارية،  مفاصلها  يف  املسترشي 
العديد من مشاريعها الخدمية، وبضمنها مشاريع 
بناء املستشفيات، التي مىض عىل بعضها أكرث من 

10 سنوات. 
 ،2019 األول  كانون  يف  النواب  مجلس  وصوت 
عىل اعتبار ذي قار محافظة منكوبة، ملزما وزاريت 
املحافظة  ألبناء  عمل  فرص  بتوفري  والعمل  النفط 
يف الرشكات النفطية، مقابل إنهاء العاملة االجنبية. 
نهاية  قار  ذي  زار  التميمي،  حسن  الصحة  وزير 
آذار الفائت، ورّصح من مدينة النارصية بتخصيص 
جائحة  ملواجهة  دينار  مليارات   10 قيمته  مبلغ 
كورونا يف املحافظة، فضال عن انجاز 11 مركزا طبيا 
للشفاء )بعضها دخل الخدمة(، مشريا يف ترصيحه 
الرتيك  املستشفى  افتتاح  قار ستشهد  “ذي  أن  إىل 
املستشفى  سيدخل  بينام  )الجاري(،  نيسان  يف 

الخدمة يف أيار”.
للعمل،  الرتيك  املستشفى  ادخال  بعد  انه  وأوضح 
صيانة  التعليمي  الحسني”  “مستشفى  سيشهد 
“قرب  عن  كاشفا  جديدة،  بحلة  ليعود  شاملة 
خاصة  قار،  لذي  مهمة  طبية  أجهزة  وصول 
طبية  مدينة  سيكون  الذي  الرتيك،  للمستشفى 

متكاملة مكونة من 600 رسير”.
بعد  ستشهد  املحافظة  أن”  إىل  التميمي،  ولفت 
إقرار املوازنة ثورة طبية تتمثل يف إنشاء 5 مشايف، 
االقضية  يف  الكىل  لغسل  مخصصة  مراكز  و6 

والنواحي”.
صدام  قار،  ذي  صحة  عام  مدير  بنّي  جانبه،  من 
مستشفيات  ثالثة  متتلك  املحافظة  أن  الطويل، 
هي:  عدة،  سنوات  منذ  اإلنجاز  متأخرة  كبرية 
يف  الحوراء”  “مستشفى  الرتيك،  املستشفى 
قضاء  يف  الجبايش”  و”مستشفى  الشطرة  قضاء 

الجبايش، فضال عن مستشفى رابع يف قضاء قلعة 
سكر تعمل عىل إنشائه وزارة النفط.

بسبب  املشايف، جاء  إنجاز هذه  تأخر  أن  وأوضح 
إنشاء  إىل  “نسعى  أنه  إىل  منوها  املالية،  األزمة 
مساحة  عىل  املحافظة،  يف  متكاملة  طبية  مدينة 
االستثامرية  الخطة  وفق  وذلك  دومنا،   150
يتبق  ومل  األرض،  تخصيص  تم  حيث  الجديدة. 
املختصة  الدوائر  مع  اإلجراءات  استكامل  سوى 
املرشوع  بإحالة  املبارشة  ثم  ومن  املحافظة،  يف 

للعمل”.

الحكومة المحلية متهاونة 
الطوگي،  كاظم  سكر،  قلعة  قضاء  مقام  قائم 
املنفذ  “املقاول  ان  إىل  صحفي،  حديث  يف  أشار 
يف  متلكئ  القضاء،  يف  العام  املستشفى  ملرشوع 

لديوان  تقرير  من  أكرث  إرسال  تم  وقد  العمل. 
جدوى”،  دون  لكن  الخصوص،  بهذا  املحافظة 
موضحا أن “املقاول متعاقد مع ديوان املحافظة 
وليس مع إدارة القضاء، وال نجد أن هناك رغبة 
عىل  حثه  او  معاقبته  يف  املحلية  الحكومة  لدى 

العمل”.
مدة  تجاوز  “املرشوع  أن  إىل  الطوگي  وأشار 
نسبة  زالت  وما  العام،  ونصف  بعام  التسليم 
جدا”،  بطيئا  والعمل  املائة  يف   65 فيه  اإلنجاز 
مليون  و350  مليار  املرشوع  “كلفة  أن  مبيناً 

دينار”.
الجبايش،  من جانب آخر، ذكر قائم مقام قضاء 
الجبايش  “مستشفى  أن  الباري،  عبد  حسام 
أن  مبينا    ،”2010 عام  منذ  اإلنجاز  عن  متأخر 
بسعة  دينار،  مليارات   7 تبلغ  املرشوع  “كلفة 

100 رسير”.
اإلنجاز  يف  تأخرت  املنفذة  “الرشكة  أن  وأوضح، 
الفتا  املالية”،  مستحقاتها  إطالق  عدم  بسبب 
واتصل  أيام  قبل  تدخل  قار  ذي  محافظ  أن  إىل 
بالجهات الحكومية العليا يف بغداد، ما ساهم يف 

إعادة العمل يف املرشوع.
ولفت عبد الباري إىل أن الرشكة وعدت بأنه إذا 
استمر دعم املرشوع، الذي وصلت نسبة إنجازه 
املستشفى  سيسلم  املائة،  يف   90 من  أكرث  إىل 

للحكومة املحلية يف أيار املقبل. 
الشطرة،  يف  الحوراء”  “مستشفى  لـ  بالنسبة  أما 
ان  غالب،  حيدر  القضاء،  مقام  قائم  بني  فقد 
إنجاز  “نسبة  أن  موضحا  متلكئ”،  فيه  “العمل 
العمل  املائة رغم ان  املرشوع وصلت إىل 52 يف 

فيه انطلق منذ عام 2014”.

ذي قار المنكوبة

هل تكتمل مشاريع مستشفياتها وتنقذ واقعها الصحي؟ 

اخطـــار
من محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

اىل املتهم الهارب )املفوض/ فواز حسني عيل الصادق(
الساكن / مجهول االقامة

من  يوماً   )30( مدة  خالل  املحكمة  هذه  امام  حضورك  اقتىض 
الجرمية  العراق او خارجه لالجابة عن  اذا كنت داخل  تاريخ نرشه 
املسندة اليك وفق املواد )32( ق.ع.د املعدل وبعكسه سوف تتخذ 
االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام املادة )69( ق.أ.د 

املتضمنة ما ييل:
1 - الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجرميتك.

اينام  عليك  القبض  القاء  صالحية  العموميني  املوظفني  اعطاء   -  2
وجدت.

3 - الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.
4 - حجز اموالك املنقولة وغري املنقولة.

لواء الرشطة الحقوقي/ حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

فقدان
فقدت الوثيقة املدرسية الصادرة من ثانوية املقاصد االهلية بالرقم 
)0659764( بتاريخ 22/2/2021 معنونة اىل اعدادية النضال املهنية 
بإسم )عبدالغني حيدر غني(، يرجى ممن يعرث عليها تسليمها اىل 

جهة اإلصدار.

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من وزارة النفط/ هيئة توزيع بغداد/ الرصافة 
املرقمة )5820( بإسم )احمد حاتم شواي( يرجى ممن يعرث عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.

مرشوع “مستشفى الحوراء” يف الشطرة

بغداد – حسين علوان

أن  بغداد،  يف  الشعب  مدينة  بلدية  دائرة  عام  مدير  قال 
املطلوب،  بالشكل  الخدمات  تقديم  عن  "عاجزة"  دائرته 
أمانة  التي خصصتها  األموال  قلة  يأيت بسبب  أن ذلك  مبينا 

العاصمة للدائرة هذه السنة. 
جاء ذلك خالل استقباله وفدا من وجهاء أهايل منطقة حي 

الراية )الشيشان(، الخميس املايض يف مكتبه الرسمي.
الوفد الذي كان بينه عضو اللجنة املحلية للحزب الشيوعي 
العراقي يف الرصافة الثالثة، الرفيق أبو جهاد، نقل صورة عن 
يف  ومطالبهم  الخدمات،  جراء ضعف  املنطقة  أهايل  معاناة 

هذا الشأن. 
ولفت مدير الدائرة، إىل ان هناك متييزا يف منح املخصصات 
الشعب  بلدية  أن  موضحا  وأخرى،  بلدية  دائرة  بني  املالية 

طالبت مببلغ 500 مليون دينار لتنفيذ بعض املهام الخدمية، 
إال أن أمانة بغداد مل متنحها سوى "النزر اليسري" – عىل حد 

تعبريه. 
رفع  عىل  اليوم  يقترص  دائرته  عمل  أن  املدير،  وبنّي 
مقرتحا  وهناك،  هنا  بسيطة  معالجات  وتنفيذ  النفايات، 
مشكالت  مبعالجة  بغداد  أمني  إىل  طلب  تقديم  الوفد  عىل 
اختصاص  "من  ذلك  اعتبار  املنطقة عىل  يف  الخدمي  الواقع 

ومسؤولية أمانة العاصمة" – وفق ما يرى.
اتبعوا، خالل  املنطقة  أهايل  ان  إىل  الوفد من جانبه،  وأشار 
وراجعوا  القانونية  الوسائل  مختلف  املاضية،  السنوات 
لكن  الخدمات،  مشكالت  معالجة  لغرض  املختصة  الدوائر 

دون جدوى.
والتوجه  األهايل،  من  كبري  وفد  تشكيل  عىل  الوفد  واتفق 

ملقابلة أمني بغداد يف األيام القادمة.

البصرة – وكاالت 
طالب أهايل قرية النعيم، التابعة إداريا إىل قضاء القرنة 
القرنة  “مرشوع  بـ  قريتهم  بشمول  البرصة،  شاميل 

الكبري” إلعادة تأهيل البنى التحتية.
إلذاعة  حديث  يف  نكري،  نجم  القرية  مختار  وقال 
القضاء كيلومرتا  “املربد”، ان قريتهم تبعد عن مركز 
واحدا، ويسكنها أكرث من 20 ألف نسمة “وبالرغم من 
ذلك فأن الحكومة املحلية يف البرصة مل تدرج القرية 
يف  التحتية  البنى  تأهيل  إلعادة  املربم  العقد  ضمن 

القضاء” – عىل حد قوله.
من  عددا  نظموا  قد  كانوا  األهايل  أن  قائال،  وأضاف 
التظاهرات، طالبوا فيها محافظ البرصة بشمول قريتهم 
باملرشوع. من جانبه، قال أبو أزهر املنصوري، وهو من 
اللجنة التنسيقية لتظاهرات “قرية النعيم”، إن األهايل 

ال زالوا ينتظرون رد املحافظ بخصوص شمول قريتهم 
باملرشوع، موضحا أن أهم مطالب أبناء القرية تتلخص 

والتبليط  واملياه  الصحي  الرصف  خدمات  إنجاز  يف 
واإلنارة.

الكوت – وكاالت
الصالون  مركبات  سائقي  من  عدد  نظم 
أخريا،  الكوت،  مدينة  يف  الخصويص 
عن  منعهم  قرار  ضد  احتجاج  وقفة 
العمل بصفة “أجرة” عىل خطوط النقل 
الجهات  فيه  ترفض  وقت  يف  العامة، 
الصنف  إىل  مركباتهم  تحويل  املرورية 

العمومي.
 وقطع السائقون خالل وقفتهم، الطريق 
الرئيس  بغداد”  “كراج  إىل  املؤدي 
يف  لهم  بالسامح  مطالبني  املدينة،  يف 
العمل عىل خط نقل )الكوت – بغداد(، 
وفرض  عليهم  املخالفات  تسجيل  وعدم 

الغرامات.
من  عدد  أوضح  صحفي،  حديث  ويف 
متنع  املركزية  التعليامت  ان  السائقني، 
العمومي،  الصنف  إىل  مركباتهم  تحويل 
رسمي  بشكل  بالعمل  لهم  يسمح  مبا 

العمومي،  باملركبات  أسوة  الكراج  يف 
“الجباية”  لدفع  استعدادهم  مؤكدين 
رسوم  إىل  باإلضافة  النقل،  هيئة  إىل 
تحويل مركباتهم إىل الصنف العمومي.  
اإلجراءات  هذه  تطبيق  أن  إىل  وأشاروا 
والظروف  املعيشية  األزمة  ظل  يف 
كثريا،  عليهم  أثر  الصعبة  االقتصادية 
خاصة أن عددهم يزيد عىل 300 سائق 
يعيشون هم وعائالتهم عىل أجر يومي 
بسيط من خالل عملهم عىل مركباتهم.

وكانت مديرية املرور العامة قد وجهت 
أصحاب  املنتهي،  آذار  شهر  من   23 يف 
بصفة  العمل  بعدم  الخصويص  املركبات 
يعد  األمر  هذا  ان  اعتبار  عىل  “أجرة”، 
متخذة  القانون،  عليها  يحاسب  مخالفة 
املركبة  حجز  تتضمن  إجراءات  ذلك  يف 
أيام، وفرض غرامة  املخالفة مدة عرشة 

مالية عىل صاحبها.

الحكومية  الجهات  إهامل  بسبب 
املعنية، وعدم التزام الكثري من املواطنني 
برشوط النظافة، تحّول معظم محطات 
“شارع  يف  الركاب  نقل  حافالت  انتظار 
مكبات  إىل  بغداد،  وسط  السعدون” 
يثري  نشازا  منظرا  خلف  ما  للنفايات، 

القرف يف هذا الشارع الحيوي املهم!  

 وقبل أن تتحول إىل مكبات للنفايات، 
للتلف  تتعرض  املحطات  تلك  كانت 
تتحطم  حتى  والتقادم،  الطقس  جراء 
تتلقى  ال  وحينام  وزجاجها.  مصطباتها 
من  البعض،  لدى  تبدو  صيانة،  إعادة 
عىل  والحرص  الوطني  الشعور  فاقدي 
لرمي  مناسبا  مكانا  العامة،  األمالك 

األزبال!
نقل  “هيئة  يف  املسؤولة  الجهات  ندعو 
بهذه  االهتامم  إيالء  إىل  املسافرين”، 
املحطات، وإعادة صيانتها ومحاسبة كل 

من يتجاوز عليها. 
المواطن 
محمد علي مفتاح )أبو عمر(

بغداد – ماجد مصطفى عثمان 

 412 املحلة  سكان  من  مواطنون  شكا 
بجانب  الطوبجي  منطقة  يف  )الجته( 
النفايات  تراكم  بغداد،  من  الكرخ 
أزقتهم،  يف  للنظر”  الفت  “بشكل 
أثرت  املشكلة  هذه  أن  إىل  مشريين 

والصحي  البيئي  الواقعني  عىل  سلبا 
للمنطقة، خاصة هذه الفرتة مع تفيش 

وباء كورونا. 
لـ “طريق  املواطنون يف حديث  وأوضح 
النفايات هو  تراكم  أن سبب  الشعب”، 
عدم رفعها من قبل آليات البلدية، مبينني 
ما يصدر  إىل  باإلضافة  األزبال،  أن هذه 

مرتعا  أصبحت  كريهة،  روائح  من  عنها 
والحرشات  السائبة  للحيوانات  خصبا 

والقوارض. 
الكاظمية  بلدية  املواطنون،  وطالب 
إىل  النفايات  رفع  كابسات  بإرسال 
محلتهم بصورة منتظمة، فضال عن توفري 
أعداد كافية من حاويات جمع األنقاض. 

الكوت – شاكر القريشي، وكاالت
واسط  محافظة  أبناء  من  الكثريون  أعرب 
جراء  استيائهم  عن  ونواحيها،  وأقضيتها 
املواد  ألسعار  املسبوق”  “غري  االرتفاع 

الغذائية.
وأشار عدد من املواطنني يف حديث لـ “طريق 
يتصاعد  بدأ  الذي  الغالء  هذا  أن  الشعب” 
أثر سلبا عىل  الدوالر،  بعد رفع سعر رصف 
حياتهم املعيشية، سيام الفقراء وذوو الدخل 

املحدود منهم. 

ظروفا  أساسا  يعاين  املواطن  أن  وأوضحوا 
معيشية صعبة يف ظل اتساع البطالة، وتفيش 
وباء كورونا وما تبعه من حظر صحي وتوقف 
ليزيد  جاء  الغالء  أن  إىل  الفتني  لألعامل، 

“الطني بلة” – بحسب تعبري البعض منهم. 
ومل يتوقف ارتفاع االسعار عىل املواد الغذائية، 
إمنا شمل األدوية واملستلزمات الطبية، وحتى 
“كشفية” االطباء، ما أرهق املرىض من أبناء 
الدخل  وذوي  واملتقاعدين  الفقرية  الرشائح 

املحدود.  

وطالب أهايل واسط الجهات املعنية، بتفعيل 
دور األمن االقتصادي من أجل مراقبة األسعار 
ووضع حد لغالئها، فضال عن محاسبة الباعة 
من ذوي النفوس الضعيفة، الذين يعمدون 

إىل رفع األسعار بشكل غري مربر.
وكان مواطنون من مدينة الكوت، قد نظموا 
العامل”  “ساحة  يف  وقفة  املايض  األسبوع 
األسعار،  ارتفاع  احتجاجا عىل  املدينة،  مبركز 
حلول  بوضع  املركزية  الحكومة  مطالبني 

حقيقية للمشكالت االقتصادية. 

السماوة – وكاالت 
طالب عامل نظافة يعملون يف مستشفيات 
 110 من  أجورهم  بزيادة  املثنى،  محافظة 
العقود،  ملوظفي  املقرر  األجر  إىل  آالف 

والذي يصل إىل 350 ألف دينار شهريا. 
ان  صحفي،  حديث  يف  العامل  وأوضح 

أجورهم تعترب قليلة للغاية مقارنة باألعامل 
لها  يتعرضون  التي  والخطورة  بها  املكلفني 
إىل  املعنية  الجهات  داعني  العمل،  أثناء 
انهم  خاصة  األجور،  تلك  يف  النظر  إعادة 
ظل  يف  صعبة  معيشية  ظروفا  يواجهون 

ارتفاع األسعار.

بلدية الشعب: 
عاجزون عن تقديم الخدمات بسبب قلة التخصيصات

البصرة 
“قرية النعيم” تطالب بشمولها بمشروع للبنى التحتية 

سائقو سيارات أجرة:

حولوا مركباتنا إلى “عمومي” أو اسمحوا لنا بالعمل!
محطات انتظار الحافالت مكبات للنفايات!

محلة في “الطوبجي” تغص بالنفايات 

واسط.. استياء شعبي من ارتفاع األسعار 

عمال نظافة في المثنى يطالبون بزيادة أجورهم 



بسبب انعدام األمطار ونقص الطاقة الكهربائية

»سلة ديالى الغذائية« تفقد 30 في المائة من انتاج المحاصيل االستراتيجية
بغداد ـ طريق الشعب 

العظيم شاميل دياىل، أمس، فقدان 30 يف  ناحية  أكدت 
املائة، من انتاجية القمح للموسم الحايل بسبب شح املياه 
من  دونم  الف   40 هالك  اىل  مشرية  وانعدام  األمطار، 

الزراعة الدميية. 
فيام أكدت وزارة املوارد املائية، ان موارد العراق املائية 
ثابتة، لذا نحاول ان نستثمرها بأفضل شكل، مشرية اىل أن 
“األرايض الزراعية التي خصصت لها مياه، هي محددة 

ضمن املخطط، وبحدود 14 مليون دونم”.  
ويف تلك االثناء، قال رئيس مجلس العظيم السابق محمد 
“خسائر  إن  صحفية،  ترصيحات  يف  العبيدي  إبراهيم 
مصادر املياه وانعدام األمطار  تسبب بفقدان ونقص 30 
يف املائة من إنتاجية القمح للموسم الحايل بسبب انعدام 
األمطار ومشاكل إمدادات الكهرباء عىل  الرغم من انجاز 

الخطة الشتوية رغم املصاعب والعراقية بنسبة جيدة”. 
الدميية  الزراعة  من  دونم  الف   40 “هالك  اىل  وأشار 

الشتوي ما سبب خسائر  النعدام األمطار خالل املوسم 
ومساندة  “دعم  اىل  داعيا  للمزارعني”،  مادية  جسيمة 
الخسائر  لتعويض  الحكومية  الجهات  قبل  من  املزارعني 

التي تكبدوها”. 
ابرز  من  بعقوبة،  شامل  كم   60 العظيم  ناحية  وتعد 
دياىل  “سلة  عليها  ويطلق  دياىل،  يف  الزراعية  املناطق 
الغذائية”، وتحوي   400 الف دونم من االرايض الزراعية 
وتضم 45 قرية زراعية ويبلغ سكانها نحو 30 ألف نسمة. 

موارد ثابتة 
ذياب،  عوين  املائية  املوارد  وزارة  أسم  املتحدث  وكان 
ذكر يف ترصيح لـ”طريق الشعب”، يف وقت سابق، أن 
لكن  جداً،  كبرية  العراق  يف  للزراعة  القابلة  “االرايض 
ما ميكن ان تزرع مبا يتوفر لدينا من مياه، ال يتجاوز 

حدود 14 مليون دونم”.  
وقال ذياب ان “موارد العراق املائية ثابتة، لذا نحاول 

“الزيادة  ان  اىل  مشرياً  شكل”،  بأفضل  نستثمرها  ان 
السكانية يف املناطق الواقعة عىل نهري دجلة والفرات 
املياه  نقصان  يف  تسهم  وخارجه،  العراق  داخل 

املخصصة لألرايض الزراعية”. 
املناطق  يف  االيجايب  التحول  اىل  املتحدث  وأشار 
الصحراوية التي تعتمد يف زراعتها عىل اآلبار واملرشات 
واالنبار  الدين  صالح  محافظة  يف  خاصة  املحورية، 

وكربالء.  
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اقتصاد
وقفة اقتصادية

بغدادـ  عبدالله لطيف 

يف ظل اآلثار التي ترتبت عىل قرار 
تغيري سعر رصف الدوالر أمام 

الدينار، أضحى املواطنون ال سيام 
ذوو الدخل اليومي املحدود، تحت 

مقصلة املضاربات، التي دفعت لجنة 
برملانية اىل تقديم ثالث معالجات، 
تشمل تغطية املفردات التموينية، 

ومحاسبة املتالعبني باألسعار، اىل 
جانب إيجاد خطة حكومية ملوازنة 
أسعار املواد الغذائية، التي تلتهب 

عادة قبيل شهر رمضان من كل عام.

مؤخراً،  أقرت  التي  الحايل،  العام  موازنة  ودعمت 
محاولة  يف  التموينية  البطاقة  ضمن  مواد  اربع 
خرباء  لكن  الغذائية.  املواد  اسعار  ارتفاع  اليقاف 
امنا  الخلل،  تكافح  ال  املعالجات  هذه  أن  يؤكدون 
ستبقى القوة الرشائية تواجه حرجا كبريا أمام خفض 

قيمة الدينار العراقي.
تشكيل  عن  الوطني  االمن  مستشارية  واعلنت 
لجنة حكومية ملعالجة ارتفاع اسعار املواد الغذائية 
عمليات  ومنع  املحيل  املنتج  وحامية  االسواق,  يف 
اخرى,  حكومية  جهات  نظمت  فيام  التهريب. 
املحلية  السوق  أسعار  للتدقيق يف  ميدانية  جوالت 

وزيارة املحال التجارية يف عموم محافظات البالد.

ضعف القدرة الشرائية 
وقال عيل املياحي لـ “طريق الشعب”، وهو صاحب 
محل يف سوق حي العامل، إن “وضع السوق ليس 
عىل ما يرام خالل الشهرين االخريين. معظم اسعار 
املواطنني  جعل  ارتفاعاً  شهدت  الغذائية  املواد 
ان  مبيناً  يشرتونها”،  كانوا  التي  الكميات  يقللون 
اسعار،  عىل  الحفاظ  املحال  أصحاب  “محاوالت 

اصطدمت بجشع التجار”.   
لـ”طريق  رأى  بغدادي،  مواطن  املكصويص،  أحمد 
الشعب”، ان “ارتفاع اسعار املواد الغذائية، مل يحد 

املواطنني من رشاء البضائع اليومية االستهالكية”.
حدثا  يشكل  االسعار  “ارتفاع  ان  املكصويص  وقال 
طبيعيا يف قرارات كهذه، وهي مسألة وقت وتنتهي. 

علينا مساعدة الفقراء والتضامن يف ما بيننا”. 

مواد غير مدعومة 
حنتوش،  مصطفى  املايل،  الخبري  قال  جهته،  من 
فقط  وثبتت  جديد،  بيشء  تأت  مل  “املوازنة  إن 
السكر  وهي  التموينية  البطاقة  يف  االربعة  املواد 
توزع  كانت  املواد  هذه  والرز.  والطحني  والزيت 
عىل شكل 8 حصص يف السنة، لكنها اصبحت االن 

توزع بـ 12 حصة يف السنة”.
يف  أسعارها  تنخفض  املواد سوف  “هذه  أّن  وبني 
ارتفاع  االنخفاض لن يكون مبستوى  السوق، لكن 
الدوالر، ألن القوة الرشائية للمواطن انخفضت”. 
املواد  لباقي  دعام  تقدم  مل  “املوازنة  ان  وأضاف 

كبريا”.  ارتفاعا  التي شهدت  الغذائية 
الشكل،  بهذا  املوازنة  اقرار  “بعد  انه  وأوضح، 

فمن  الغذائية،  للمواد  دعم  تقديم  دون  ومن 
مؤكداً  القادمة”،  االيام  يف  ترتفع  ان  املتوقع 
االموال  من  املزيد  تنفق  سوف  “الحكومة  أن 
التعيينات  من  القليل  فتحت  ألنها  السوق،  يف 
عن  فضالً  العقود،  ألصحاب  املكافآت  وبعض 
هذه  فإن  بالتايل  للمواطنني.  املطروحة  القروض 
الطلب  من  وتزيد  السوق  تدخل  سوف  االموال 
اسعار  ارتفاع  يف  ايضاً  يساهم  مام  البضائع،  عىل 

الغذائية”.  املواد 

ثالثة مقترحات 
االقتصاد  لجنة  عضو  قدمت  ذاته،  السياق  ويف 
ثالثة،  مقرتحات  شاكر،  ندى  النائبة  الربملانية 
املواد  أسعار  يف  املستمر  االرتفاع  عىل  للسيطرة 

الغذائية يف األسواق.
“املقرتحات  إن  صحايف،  حديث  يف  شاكر  وذكرت 
طريق  خارطة  بإيجاد  الحكومة  قيام  يف  تتمثل 
لخفض اسعار املواد الغذائية االساسية”، أما املقرتح 

الثاين فهو “توفري مفردات البطاقة التموينية”.
تكون  ان  عىل  شاكر  شددت  الثالث،  مقرتحها  ويف 
التالعب  يحاول  ملن  شديدة  “محاسبة  هناك 

باالسعار، واستغالل االزمات”.
النائبة اىل ان “رضر ارتفاع سعر الرصف مل  ولفتت 
يخترص عىل املواد الغذائية، امنا طال كل يشء”، فيام 
تضبط  “مل  ألنها  ذلك  مسؤولية  الحكومة  حّملت 

ايقاع االمن االقتصادي”.
منذ  مثبت  الدوالر  أن “سعر رصف  وتابعت شاكر 
اىل  برفعه  املركزي  البنك  قرار  بعد  عدة،  اسابيع 

املواد  اسعار  ثبتت  “هل  متسائلة  دينارا”،   1450
الجواب: ال، النها لالسف  الغذائية عند حد معني؟ 
خضعت الطار املضاربة وعدم سيطرة الحكومة عىل 
واسعة  رشائح  عىل  الرضر  حدة  لتخفيف  اسواقها، 

من العراقيني”.
وأوضحت، أن “عدم سيطرة الحكومة عىل االسواق 
من  سواء  العراقيني  ايرادات  ثلث  التهام  اىل  دفع 
املوظفني او غريهم من الرشائح بسبب الغالء الذي 

مل يتوقف عند حد معني”.
 1450 عن  الرصف  سعر  “ارتفاع  ان  اىل  وأشارت،   
منها  متعددة  لعوامل  خاضع  النه  جدا  وارد  دينار 
هو  املواطن  املحصلة  يف  لكن  واالزمات  املضاربات 

من يدفع الثمن يف نهاية املطاف”.

تشكيل لجنة 
االسواق،  الغذائية يف  املواد  اسعار  ارتفاع  وملعالجة 
لجنة  تشكيل  اىل  الوطني  األمن  مستشارية  لجأت 
عمليات  ومنع  املحيل  املنتج  لـ”حامية  حكومية 

التهريب”.
االعرجي،  قاسم  الوطني  االمن  مستشار  وعقد 
مؤخرا، اجتامعا مع وزيري التجارة والزراعة ورئيس 
عن  وممثلني  املشرتكة،  العمليات  قيادة  أركان 
وزارة  االقتصادية يف  والجرمية  الوطني  األمن  جهاز 
ارتفاع  ملعالجة  عملية،  خطط  “لوضع  الداخلية، 

األسعار وحامية املنتوج املحيل ومنع التهريب”.
وبحسب بيان صدر عن املستشارية، فإن “االجتامع 
والتهريب، والخطط  األسعار  ارتفاع  ناقش مواضيع 
الفساد والغالء  املوضوع ومحاربة  الكفيلة مبعالجة 

رمضان  شهر  ان  والسيام  املواطن  بسلة  واالهتامم 
كبرية من  مراعاة رشيحة  مايستدعي  األبواب،  عىل 
وتحسني  الغذائية  احتياجاتهم  لتأمني  العراقيني، 
التموينية”، مؤكدا “تشكيل لجنة  البطاقة  مفردات 
الوزراء  رئيس  إىل  عاجل  بشكل  ترفع  ورقة  إلعداد 

ومجلس األمن الوطني، لحل األزمة”. 

فرق رقابية
وزارة  يف  والتجارية  املالية  الرقابة  دائرة  ونظمت 
الداخلية,  يف  املنظمة  الجرمية  فرق  مع  التجارة 
املحلية  السوق  أسعار  يف  للتدقيق  مشرتكة  جوالت 

وزيارة املحال التجارية يف عموم محافظات البالد.
وذكرت  الوزارة يف بيان تابعته “طريق الشعب”، ان 
“الفرق الرقابية التابعة للدائرة بالتنسيق مع الجرمية 
إىل  ميدانية  زيارات  نظمت  الداخلية,  يف  املنظمة 
واملحافظات  بغداد  يف  التجارية  واملحال  األسواق 
ومتابعة  االسواق  الغذائية يف  املواد  أسعار  لتدقيق 
“الجولة  البيان  وأشار  االغذية”.  تلك  صالحية 
اسفرت عن ضبط مواد منتهية الصالحية, تم إحالتها 
للقضاء وفق مذكرات ضبط”, الفتاً اىل ا ان “الفرق 
لوضع  املحلية,  األسواق  ايام جوالت يف  منذ  بدأت 
حد لحاالت التالعب التي تشهدها االسواق والسيام 

يف ظل االستعدادات لشهر رمضان”.
عمل  يف  نتيجة  أية  املواطن  يجن  مل  االن،  وحتى 
صار  بل  الجوالة،  الحكومية  الفرق  أو  اللجان  تلك 
يتخوف من أن تصل األسعار لحد ال يقوى معه عىل 
اجراءات  ينتظر  هو  وبالتايل  اليومي.  قوته  تغطية 

أكرث جدية، تصيب قلب املشكلة.

مقترحات لـ”ضبط ايقاع االمن االقتصادي”

لهيب األسعار يتواصل
وإجراءات الحكومة ال تؤّمن القوت للفقراء

احموا الموانئ
من عمليات االبتزاز

ابراهيم المشهداني

الوطني  االقتصاد  إنعاش  يف  كبرية  أهمية  العراقية  املواينء  تحتل 
البحار يف حركة  العامل عرب  الوحيد إىل  إذ تعترب املنفذ االقتصادي 
ضمن  تقع  كونها  عن  فضال  واستريادا  تصديرا  العراقية  التجارة 
تاريخها  بلورة  أثرت يف  تاريخية  لعقود  التنافس والرصاع  منطقة 
وإيران  الكويت  املجاورة  الدول  بني  التنسيقي  ودورها  الجغرايف 

والسعودية التي ترتبط بالعراق بوشائج اقتصادية واجتامعية.
 ولكن هذه املواينء رغم عمقها التاريخي إال أنها مل تتطور مثل 
األول  بتحديني كبريين  العاملية، ألنها تصطدم  املواينء  الكثري من 
يتمثل بالعوامل االقتصادية والفنية التمكينية، أما الثاين فيتمثل 
بسعي بعض األطراف السياسية الستغاللها بهدف االستحواذ عىل 
نفوذها  وتوسيع  السياسية  سيطرتها  لتعظيم  التمويل  مصادر 
توفري  عن  الدولة  بامتناع  فيتجىل  األول  فأما  الحكم.  إدارة  يف 
باستخدام  املواينء   هذه  لتطوير  الكافية  املالية  التخصيصات 
وسائل التكنولوجيا يف أداء وظائفها عىل الرغم من الوفرة املالية 
ومنافسة  مرحلة،   من  أكرث  يف  النفط  أسعار  ارتفاع  عن  الناتجة 
مواينء الدول القريبة مثل اإلمارات وقطر ومواينء الدول املجاورة 
تردي  وإبقاء   ) وايران  السعودية  سوريا،  االردن،  الكويت،   (
أم  ميناء  خاصة  االرصفة  وواجهات  املالحية  املمرات  يف  األعامق 
املمرات  يف  الغوارق  كرثة  إليها  يضاف  الزبري  خور  وميناء  قرص 
النقل  لتطورات  مواكبتها  وعدم  الحروب  مخلفات  من  املالحية 
البحري الحديث ممثال بسفن الحاويات وعدم استخدام االنظمة 
االلكرتونية الحديثة للتعامل مع هذه السفن. وكل هذه املعوقات 
الحالية  املوانئ  ألرصفة  االستيعابية  الطاقة  انخفاض  إىل  قادت 
بدوره  يؤدي  الذي  الحاويات  لسفن  املناسب  الغاطس  وضعف 
الحموالت  السفن ذات  العوامل املشجعة لجذب  توافر  إىل عدم 
الحركة  انخفاض مستوى  إىل  تؤدي  الحاويات مام  الكبرية وسفن 

التجارية عرب البحار.
بعاملني سيايس وجنايئ  األخطر الرتباطه  الثاين وهو  التحدي  أما 
إىل  اإلسناد  بتقديم  سياسية  أطراف  قيام  يف   تعبريهام   يجدان 
موارد  عىل  اعتاشت  التي  الطفولية  املافيات  من  مجموعات 
املكلفة  األمنية  واألجهزة  الرقابية  لألجهزة  حساب  دون  املواينء 
بحامية االقتصاد من مخاطر التجارة املوازية وغياب الترشيعات 
القانونية الناظمة لحركة تشغيل هذه املواينء ولطاملا أثريت هذه 
من  والعديد  والربملان   البرصة  محافظة  مجلس  يف  االشكاليات 
هذه  من  الحد  يف  فشلت  ولكنها  الصلة  ذات  الدولة  مؤسسات 
تتشارك  التي  األطراف  بني  املساومات  املدمرة بسبب  املامرسات 
يف تقاسم الحصص ومام شجع عىل تعاظم دور هذه املنظومات 
عدم قدرة الرشكة العامة للمواينء من فرض سيطرتها عىل أدارة 
املواينء لوحدها بسبب وجود دوائر خارج هيكليتها ومنها املراكز 
الفساد واملساومات واملراكز  التي تتمركز فيها عمليات  الكمركية 
والزراعة  واملالية  والتجارة  الصناعة  لوزارة  تابعة  الصحية ودوائر 
التنسيق االجراءات  ارتباطا بضعف  والنفط والداخلية مام تربك 
الفنية واالدارية التي متارسها الرشكة العامة للمواينء وتشكيالتها .
بوضع  تشكيالتها، مطالبة  بكافة  الدولة  فان  تقدم  ما  وبناء عىل 
إداراتها  تنشيط  خاللها  ومن  املواينء  لتطوير  واضحة  اسرتاتيجية 

عرب اإلجراءات التالية:
ملافيات  الداعمة  السياسية  للجهات  الفظة  التدخالت  ابعاد   •
الفساد العابثة بديناميكية الحركة االقتصادية يف املواينء واملعطلة 
القوانني  مراعاة  دون  مواردها  نهب  عرب  التطوير  يف  ملشاريعها 
واالستهتار بإجراءاتها االدارية، بإحالتها إىل القضاء وكشفها للراي 

العام العراقي.
الطاقة  وتوسيع  البحري  األسطول  توسيع  أجل  من  السعي   •
خطة  وفق  املبارش  الحكومي  االستثامر  عرب  للموانئ  االستيعابية 
مربمجة تاخذ يف االعتبار امكانية املشاركة مع القطاع الخاص مبا 
الحاويات  لنقل  بواخر  يضم  بحري  اسطول  إلنشاء  االجنبي  فيه 
إخراج  من  واالنتهاء  أنواعها  اختالف  عىل  البضائع  لنقل  وبواخر 

الغوارق واستكامل االرصفة.
الكبري سواء  الفاو  التحتية مليناء  القاعدة  العمل عىل استكامل   •
التفريغ  مبناطق  ترتبط  التي  واالرصفة  الغواطس  باستكامل 
والشحن واملخازن واملنشئات االدارية واملجمعات السكنية فضال 
عن توصيلها بخطوط النقل الربي وسكك الحديد )القناة الجافة( 
ومناطق التجارة الحرة واملطار الدويل السيام وان هذه املشاريع 
قد خطط لهام يف عام 2004 لرتبط دول الخليج العريب وطريق 
الحرير بعمقه االسرتاتيجي الكبري برتكيا ومنها إىل اوروبا ويصبح 

العراق رابطا مهام بني الرشق والغرب.
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تهاٍن لحزب الشيوعيين في ذكرى تأسيسه
الرفيق رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي
تحية النضال وبعد..

يف الذكرى الـ )87( لتأسيس حزبكم 
العراقي،  الشيوعي  الحزب  العظيم، 
أتقدم  فلسطني  دولة  بإسم  فانني 
وقيادات  لكادر  وعربكم  لسيادتكم 
الشقيق  العراقي  والشعب  الحزب 
التحيات واالمنيات  عموماً، بأصدق 
التقدم  بدوام  الصديق  لحزبكم 
الشقيق  وتحقيق األهداف وللعراق 

باألمن واألمان والتقدم واالزدهار.
العطرة  الذكرى  هذه  يف  يهمنا 
التاريخية  عالقتنا  عىل  التأكيد 
الزكية  والدماء  املشرتك  والنضال 
دعامً  سالت  التي  املناضل  لكادركم 
لفلسطني ومشاركته يف نضال شعبها.
اننا نرى بحزبكم مثاالً عىل األحزاب 
مصالح  ألعمق  املنحازة  املناضلة 
الطبقات  خاصة  وبلدها  شعبها 
املؤمنة  واألحزاب  فيه،  الفقرية 
املشرتك  والعيش  بالدميقراطية 
وحامية  عنواناً  لتكون  واملدنية 
املجتمعي  وسالمه  العراق  ملستقبل 

واملساواة بني مواطنيه ومكوناته.
معاً وسوياً لتحقيق أهداف شعوبنا 
وأمننا يف االستقالل والحرية والتقدم 

واالزدهار.
الصديق  ولحزبكم  منا  دامئاً  ولكم 

كل املحبة والتقدير واالحرتام.

احمد عقل
 سفير دولة فلسطين

السيد رائد فهمي ، السكرتير األول للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي العراقي السادة 

اعضاء اللجنة المركزية للحزب ومكتبها 
السياسي واألصدقاء األعزاء

لحزب  االمانة  اعضاء  وباسم  باسمي  اتقدم 
الشباب للتغيري بتحية قلبية ومتنيات عطرة.

تشاركون  وانتم  جميعاً  أهنئكم  ان  ويسعدين 
عمر  من  والثامنني  السابعة  الشمعة  إطفاء  يف 
أصبح  الذي  الحزب  إنه  املجيد،  النضايل  الحزب 
املدنية  والدميقراطية  الوطنية  األحزاب  عميد 
منذ  قائم  عراقي  حزب  أقدم  فهو  العراقية، 
تأسيسه يف 31 أذار/مارس 1934 حتى اآلن ودون 
وأعضائه  وكوادره  لقادته  املعاناة  رغم  انقطاع، 
وعىل  غفرية  بأعداد  ومؤيديه  الحزب  وأصدقاء 

مدى تاريخه املديد.

وقومياته  وكرده  بعربه  العراقي  الشعب  يتطلع 
العراقي  الشيوعي  الحزب  يلعب  أن  يف  األخرى 
إقامة  أجل  من  النضال  يف  ومتقدماً  مهامً  دوراً 
تلتحم وتساهم  جبهة شعبية دميقراطية واسعة 
يف تعبئة املزيد من بنات وأبناء الشعب وتساهم 
يف تحقيق التغيري املنشود يف ميزان القوى لصالح 
السيايس  العراق  لواقع  الجذرية  التغيري  عملية 
الفاسد  الطائفي  واالجتامعي  واالقتصادي 
وغري  مستباح  غري  وطن  إقامة  لصالح  الراهن، 
دميقراطية  ودولة  نفسه،  سيد  بل  وخانع،  تابع 
علامنية مستقلة غري هامشية وغري منهوبة وذات 
دميقراطي  مدين  مجتمع  وبناء  فعلية،  سيادة 
حديث وعلامين مزدهر تسود فيه مبادئ الحرية 
وحقوق  االجتامعية  والعدالة  والدميقراطية 
الديانات  وأتباع  القوميات  وحقوق  اإلنسان 

الدميقراطية. واملذاهب والفلسفات 
املدنية  القوى  تخوضه  الذي  النضال  إن 
العراقي،  والدميقراطية، ومعها الحزب الشيوعي 
بسبب  والتشابك،  والتعقيد  بالصعوبة  يتميز 
الدور الذي تلعبه الرصاعات اإلقليمية والدولية 

عىل الساحة العراقية.
وأرجو  أيديكم  عىل  وأشد  بحرارة  أحييكم 
والنضال  والسالمة  املوفورة  الصحة  للجميع 
الشعب  لهذا  الرائعة  األماين  لتحقيق  الدؤوب 
ولقمة  برثواته  واملرسوق  واملقموع  املضطهد 

عيشه وكرامته .
مع خالص الود واالعتزاز. 

عدنان العزاوي
االمين العام لحزب الشباب للتغيير

الرفاق األعزاء
بالنيابة عن كوادر وأعضاء وأنصار حزب 
توده - ايران، نتقدم بتحياتنا الرفاقية 

إلى جميع أعضاء وأنصار وحلفاء الحزب 
الشيوعي العراقي الشقيق بمناسبة 

الذكرى الـ87 لتأسيسه.
املايض  القرن  منتصف  منذ  نضاالت حزبينا  إن 
الشبه، وهذا ليس مجرد  أوجه  العديد من  لها 
مصادفة. إن ذلك انعكاس للروابط بني حضاراتنا 
وكان  التاريخ.  امتداد  عىل  وشعبينا  وبلدينا 
رئيسية  قوة  دوماً  العراقي  الشيوعي  الحزب 
التي شهدها  التقدمية  التطورات  وثابتة يف كل 
تاريخ العراق املعارص، مثل حزب توده - ايران 
يف بالدنا. إن التعاون الوثيق والروابط الرفاقية 
التاريخي  السياق  هذا  يف  متجذرة  حزبينا  بني 

والطبيعي.
نود أن نغتنم هذه الفرصة للتعبري عن تقديرنا 
من  نضالنا  مع  حزبكم  من  الواسع  للتضامن 
التي كانت  الفرتات  أجل السالم والتقدم خالل 

متثل اكرب التحديات يف تاريخ حزبنا.
العراقي،  الشيوعي  الحزب  رفاق  نحيي 
ونستذكر أولئك الذين مل يعودوا معنا، والذين 
يف  وأعضائنا  نشطائنا  مع  وتضامنوا  وقفوا 
نظام  تبعه  الذي  الشاه  استبداد  ضد  نضالهم 
الحكم الثيوقراطي، الذين تحملوا يف الكثري من 
سجون  يف  ذلك  بسبب  كبرية،  معاناة  االحيان 

إيران.
الشيوعي  الحزب  رفاق  أن  بالنا  عن  يغب  ومل 
العراقي كانوا أول من قدم تعازيهم وشاطرونا 
املخرضم  حزبنا  زعيم  وفاة  نبأ  إثر  الحزن 
الرفيق  اإليراين،  اليسار  يف  البارزة  والشخصية 
عيل خواري، قبل حوايل أسبوع. يف الواقع، لقد 
شعرنا باملواساة واالرتياح لهذا املوقف يف مثل 

هذا الوقت الصعب.

الحزب  بتاريخ  دراية  عىل  توده  حزب  يف  اننا 
بال  ناضل  الذي  الباسل،  العراقي  الشيوعي 
والعدالة  والدميقراطية  السالم  أجل  من  كلل 
االجتامعية يف العراق واملنطقة. ونود أن نشيد 
هذه  خالل  سقطوا  الذين  رفاقكم  كل  مبآثر 
النضاالت، ونتذكر كل القادة الشجعان لحزبكم 
الذين دفعوا حياتهم للدفاع عن القضية النبيلة 

للطبقة العاملة العراقية وعن الحزب. 
الرفاق األعزاء

لقد مّثل الحزب الشيوعي العراقي دوماً القوى 
العراق،  يف  أمام  اىل  وتطلعاً  تقدمية  األكرث 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  اجل  من  مناضالً 
ظل  يف  النضال  وخضتم  االجتامعية.  والعدالة 

ظروف معقدة وبالغة الصعوبة.
الحزب  لنضال  دعمه  عن   توده  حزب  ويعرّب 
الشيوعي العراقي من أجل متهيد الطريق أمام 
التحول الدميقراطي الوطني للبالد، تأمني السالم 
الحرية  تحقيق  وضامن  الشعبية،  والسيادة 
والحقوق األساسية والعدالة االجتامعية. ونحن 
عىل ثقة بأن حزبكم الشقيق سينجح يف تطوير 
املالمئة  الظروف  لتهيئة  اإلسرتاتيجية  خططه 
التي يثمر فيها النضال من أجل السالم والتقدم 

يف العراق.
يف  وجرياننا  رفاقنا  لكم،  نتمنى  أن  لنا  اسمحوا 
بالسالم  ينعم  أوسط  رشق  أجل  من  النضال 
السالم  أجل  من  النضال  يف  النجاح  واالزدهار، 

والتقدم االجتامعي يف السنوات املقبلة.
مرة أخرى، نعرّب عن تضامننا معكم يف النضاالت 

التي يخوضها حزبكم. 
- عاش الحزب الشيوعي العراقي الشقيق!

التضامن  وأوارص  والتعاون  الصداقة  عاشت   -
 – توده  وحزب  العراقي  الشيوعي  الحزب  بني 

ايران!
- يعيش التضامن العاملي!

الصديقات واألصدقاء في المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي 

ومنارصيه  الحزب  أعضاء  اىل  خاللكم  ومن  إليكم  نتقدم 
والثامنني  السابعة  الذكرى  مبناسبة  التحيات  بأعطر  كافة 

لتأسيس حزبكم العتيد .
الجسيمة  بالتضحيات  الحافلة  الطويلة  النضالية  املسرية  إن 
الحركة  لعموم  ملهمة  تزل  ومل  كانت  الحزب  قدمها  التي 
وسعادة  وطننا  حرية  أجل  من  املجيد  كفاحها  يف  الوطنية 
شعبنا وتحقيق آماله يف االزدهار والتقدم ومن أجل حياة 

حرة كرمية لكل ابناء العراق مبختلف انتامءاتهم .
وبهذه الذكرى العزيزة يؤكد حزبنا متسكه واعتزازه بالعالقة 
األهداف  تحقيق  صوب  حزبينا  بني  الوطيدة  الكفاحية 
الدميقراطي  والبناء  الوطنية  الوحدة  تعزيز  يف  املشرتكة 
لتوحيد  والسعي  العرصية  املدنية  الدولة  وإقامة  االتحادي 
مستقر  حر  عراق  أجل  من  األهداف  بهذه  املؤمنة  القوى 

وآمن .

المكتب السياسي
للتيار االجتماعي الديمقراطي 

االتحاد الوطني الكردستاني: 
قدم حزبكم الكثير من التضحيات

لالتحاد  السيايس  املكتب  وجه 
الثالثاء،  يوم  الكوردستاين،  الوطني 
برقية تهنئة اىل رئيس وكوادر الحزب 
الـ  الذكرى  مرور  مبناسبة  الشيوعي 

87 لتأسيسه.
وجاء يف الربقية: بتحية حارة، وباسم 
القيادي  واملجلس  السيايس  املكتب 
لالتحاد الوطني الكوردستاين، نهنئكم 
تأسيس  عىل   87 الـ  الذكرى  مبناسبة 
الشيوعي  الحزب  املناضلني،  حزب 

والكوردستاين. العراقي 
تأريخه  وخالل  املناضل  حزبكم  ان 
تحقيق  اجل  ومن  الكفاحي 
والدميقراطية  الوطنية  االهداف 
املرشوع  والحق  العراقي  للشعب 
من  الكثري  قدم  كوردستان،  لشعب 

التضحيات.
الكوردستاين  الوطني  االتحاد  ان 
يحرض عىل تطوير العالقات الصديقة 
مع حزبكم املناضل، وخالل السنوات 
املنرصمة، وخالل املراحل الصعبة من 
والدميقراطية  الوطن  تحرير  نضال 
كنا  املجتمعية،  والعدالة  والتقدم 
جنبا اىل جنب يف الخنادق واملواقف.

من  املرحلة  هذه  يف  نكون  ان  نأمل 
النضال ايضا، ان نعمل وجميع القوى 
املسؤولية  منطلق  من  السياسية، 
والدميقراطي  الوطني  والواجب 
الوئام  عىل  نحافظ  وان  املشرتك، 
تقديم  تطوير  عىل  نعمل  وان  بيننا 
تحقيق  وكذلك  لشعبنا  الخدمات 

االهداف واملهام املشرتكة.
مرة أخرى نهنئكم باملناسبة، ونبعث 
سالم وفاء اىل ارواح شهدائكم االبرار 

وجميع شهداء كوردستان.
 

المكتب السياسي 
لالتحاد الوطني الكوردستاني

الرفاق االعزاء في قيادة الحزب الشيوعي 
العراقي

الرفيق رائد فهمي األمين العام للحزب 
الشيوعي العراقي

السابع  العيد  بذكرى  لتهنئتكم  الرسالة  هذه  اليكم  نرسل 
ويف  الشقيق.  العراقي  الشيوعي  الحزب  لتأسيس  والثامنني 
اللبنانيني  الشيوعيني  تحيات  اليكم  نهدي  املناسبة  هذه 
تقدم  اجل  من  والتقدم  والنضال  العمل  دوام  لكم  ونتمنى 
العلامنية  املدنية  الوطنية  الدولة  وقيام  واستقالله  العراق 

التي تحفظ وحدة البالد وفق ما يطرحه حزبكم املناضل.
ونأمل أن تكون السنوات املقبلة فاتحة للمزيد من التعاون 
بني حزبينا الشقيقني عىل كافة املستويات وامللفات املشرتكة.

مع التحيات الرفاقية

المكتب السياسي
 للحزب الشيوعي اللبناني

يرسنا ان نهديكم أزىك تهانينا وتربيكاتنا مبناسبة الذكرى 
العراقي،  الشيوعي  الحزب  لتأسيس  والثامنني  السابعة 
يف  سطرها  التي  املشهودة  النضالية  باملسرية  مشيدين 
ومرتحمني  الطغيان،  ومقارعة  والدكتاتورية  الظلم  دفع 

عىل الدماء الزكية التي خضبت هذه املسرية.
كل االمنيات للحزب الشيوعي العراقي بقيادته وكوادره 

وجامهريه. وكل عام وانتم بخري..
يف  معكم  تضامننا  لكم  ونؤكد  أياديكم  عىل  نشد  و 

مسريتكم.

األمانة العامة للجبهة الفيلية

اإلخوان في الحزب الشيوعي العراقي 
نضالية تحية 

الحزب  العريق،  لتأسيس حزبكم  الـ87  الذكرى  مبناسبة 
جميع  واىل  إليكم  نوجه  ان  يرّسنا  العراقي،  الشيوعي 
منارصي ومؤيدي حزبكم املناضل، اجمل التهاين وأطيب 
مسريته  يف  التقدم  كل  لحزبكم  متمنني  التربيكات، 
اطياف  ولكافة  الوطنية،  األهداف  لتحقيق  النضالية، 

العراقي.  الشعب 

منظمة الحركة الديمقراطية اآلشورية في النروج

اللجنة المركزية لحزب توده تهنئ
وصلت رسالة تهنئة من اللجنة المركزية لحزب توده جاء فيها:

املجلس االعىل االسالمي  العراقي يبعث بباقة وردباقة ورد من التجمع الجمهوري العراقي
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تهاٍن لحزب الشيوعيين في ذكرى تأسيسه
باسم تنسيقية التيار الدميقراطي يف البرصة نتقدم لكافة الرفيقات 
ملناسبة  الخالصة  بالتهنئة  العراقي  الشيوعي  الحزب  يف  والرفاق 
ذكرى تأسيس حزبكم. يف31/ آذار/ 1934، ونهديكم أجمل التحايا 
حقوق  عن  الدفاع  يف  الوطنية  ملواقفكم  العال  والتقدير  النضالية 
وحدة  عىل  الحرص  يف  ايديكم  عىل  ونشد   . واملستضعفني  الفقراء 

القوى الدميقراطية واملدنية.
فأن  املناضل  حزبكم  لتأسيس  والثامنني  السابعة  الذكرى  يف 
لحجم  إجالال  يقفون  الوطنيني  املدنيني  وكافة  الدميقراطيني 
طريق  عىل  قرابني  العراقيون  الشيوعيون  قدمها  التي  التضحيات 

الحرية والبناء والتقدم.. واىل مزيد من التالحم والتنسيق بني كافة 
مؤثر  وطني  مبوقف  للخروج  والدميقراطية  املدنية  الوطنية  القوى 

وفاعل يساهم باستعادة القرار والسيادة الوطنية. 
النضال  من  مزيد  واىل  تأسيسه..  ذكرى  يف  الشيوعي  للحزب  تحية 
إلنقاذ  الدميقراطية  واملدنية  الوطنية  قوى شعبنا  كافة  مع  املشرتك 

الوطن وإسعاد الشعب.

كاظم االسدي
منسق التيار الديمقراطي في البصرة

يف  الدميقراطي  التيار  لتنسيقيات  املتابعة  هيئة  باسم 
الخارج، نتقدم للشيوعيني العراقيني باعطر التهاين واجمل 

االماين مبناسبة الذكرى الـ ٨٧ مليالد حزبهم املناضل.
وامامه  املناسبة  بهذه  العراقي  الشيوعي  الحزب  يحتفل 
الكفاحية  مسريته  تواجه  التي  التحديات  من  الكثري 
املحاصصة  نظام  عىل  والقضاء  الشامل  التغيري  اجل  من 
ان  انقاضه.  عىل  عادل  دميقراطي  نظام  واقامة  والفساد 
املدنية  الحركة  فصائل  من  مهام  فصيال  باعتباره  الحزب 
تعبئة  يف  كبرية  مسؤولية  عاتقه  عىل  تقع  والدميقراطية 
التصدي  اجل  من  الطاقات  وتحشيد جميع  الجهود  كافة 
الحياة  يف  شعبنا  ابناء  حقوق  من  النيل  محاوالت  لكل 

الحرة والعيش الكريم.
لقد مّر عام ونصف العام عىل ثورة ترشين الباسلة التي 

تصديها  يف  والبطولية  النضالية  املالحم  اروع  سطرت 
ان  اجل  ومن  الطائفية،  واملحاصصة  الفساد  لطغمة 
والتخريب  النهب  قوى  عىل  وتنترص  شعبنا  ثورة  تستمر 
علينا  واملواطنة،  العدالة  دولة  بناء  يف  اهدافها  وتحقق 
ومنظامت  احزاب  من  ودميقراطية  مدنية  كقوى  جميعا 
قويا  وصوتا  واحدا  صفا  نكون  ان  واشخاص،  وجمعيات 
الباسلة،  انتفاضة ترشين  وجنبا اىل جنب شابات وشباب 
تلك االنتفاضة التي ابهرت العامل يف تحدياتها وتضحياتها 
ودعمها  دميومتها  مسؤولية  تقع  وعلينا  ومطالبها، 

املتواصل حتى تحقيق اهدافها كاملة.
إن شعبنا فهم الدرس وبدأ يفهم مصالحه وكيفية الدفاع 
املحاصصة  احزاب  جعل  ما  الوسائل،  مبختلف  عنها 
يف  االستمرار  اجل  من  واملناورات  الخدع  كافة  تستخدم 

يدفعنا  وهذا  الجميع،  امام  مفضوحا  اصبح  الذي  نهجها 
وكل القوى الخرية من ابناء شعبنا اىل املزيد من التضامن 

والتكاتف من اجل تحقيق التغيري املنشود. 
والدويل ومرشوعه  االقليمي  املخطط  نواجه  ونحن  اليوم 
القائم عىل دعم القوى الطائفية واملذهبية، البد ان تكون 
اىل  االنتامء  وحدة  مفهوم  من  ومنطلقة  مختلفة  ادواتنا 
فال  االخرى،  الثانوية  االنتامءات  عن  النظر  بغض  الوطن 
ميكن مجابهة املرشوع الطائفي بالوسائل ذاتها، عىل الرغم 
من ان القوى املتنفذة حاولت وتحاول تغيري شعاراتها مبا 
مراكز  عىل  واستحواذها  السلطة   يف  بقائها  مع  يتناسب 
االّ ان نستنهض قوى شعبنا، مستلهمني  القرار، وما علينا 
الذين  الفساد والفاسدين  الدروس والعرب من ثورته عىل 

انزلقوا اىل مستنقع االزمات املتتالية.

العراقي  الشيوعي  الحزب  شهداء  من  العزمية  لنستمد 
شهداء  وكل  والدميقراطية  الوطنية  الحركة  شهداء  ومن 
احتجاجات  من  العزمية  لنستمد  االبطال،  ترشين  ثورة 
شعبنا بكل احراره وثواره من اجل صناعة مستقبل أفضل 

القادمة. لشعبنا وأجيالنا 
تحية لكم رفاق الدرب

تحية لرفاق الحزب الشيوعي العراقي يف عيد ميالده األغر
املجد والخلود لشهداء الحزب الشيوعي العراقي وشهداء 
الباسلة  ترشين  وثورة  والدميقراطية  الوطنية  الحركة 

صانعي املجد والحياة

هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي 
في الخارج

زار وفد حزيب االمة العراقية وحركة الوفاق الوطني 
يف  العراقي  الشيوعي  مقر  اذار   ٣١ يوم  صباح 
النجف، للتهنئة مبناسبة العيد )٨٧( لتأسيس حزبنا 
وجهات  لتبادل  فرصة  وكانت  العراقي.  الشيوعي 
املقبلة،  االنتخابات  يف  املشرتك  العمل  حول  النظر 

عىل  والعمل  والدميقراطية،  املدنية  القوى  ودور 
توحيد جهودها.

وكان يف استقبال الوفد، الرفيق كريم بالل، سكرتري 
مكتب  عضو  املوسوي  احمد  والرفيق  املحلية، 

املحلية.

التهاين  بأجمل  النجف  عامل  نقابات  اتحاد  يتقدم 
مبناسبة  والشغيلة  العامل  حزب  اىل  والتربيكات 

الذكرى الـ ٨٧ لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي.
البلد  نرصة  اجل  من  والعطاء  التقدم  لكم  متمنني 

والشعب وخالصنا من حكومة املحاصصة والفساد.
للطبقة  ومساندين  داعمني  عرفناكم  كام  واخريا 

النقابية.  العاملة وحركتها 
مكتب اتحاد نقابات عمال النجف

العزيزات واألعزاء في الحزب 
الشيوعي العراقي..

التيار  تنسيقية  وتحيات  تهاين  لكم  ننقل 
العيد  مبناسبة  النجف.  يف  الدميقراطي 
الشيوعي  الحزب  مليالد  والثامنني  السابع 
العراقي. إذ يقف التيار الدميقراطي معكم 
نظام  ملواجهة  الخرية  القوى  كل  ومع 
املحاصصة والفساد، وإرساء دعائم العدالة 
ملواصلة  ونطلع  والحريات،  االجتامعية 
جبهة  لتعزيز  والفعال  املشرتك  العمل 
وانفتاحها عىل  واملدنية  الدميقراطية  القوى 
انتفاضة  شباب  خصوصاً  األوساط،  أوسع 
القادرة عىل تغيري موازين  الباسلة،  ترشين 
املدنية  الوطنية  الدولة  قيام  لصالح  القوى 
الدميقراطية عىل قاعدة العدالة االجتامعية. 

تنسيقية التيار الديمقراطي
  في النجف

الى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقي

تحية طيبة
نقدم لكم ومن خاللكم اىل جامهري وقواعد الحزب 
مبناسبة  والتربيكات  التهاين  العراقي  الشيوعي 
الذكرى السابعة والثامنني لتأسيس حزبكم املوقر. 
للحزب  السيايس  الدور  نستذكر  املناسبة  وبهذه 
وبعد  الديكتاتورية  مواجهة  يف   2003 عام  قبل 
التغيري يف املساهمة ببناء النظام السيايس الجديد، 
تلك  الوطنية األخرى، وما مثلته  القوى  اىل جانب 

األدوار من مسرية نضالية حافلة بالعطاء.

د. محمد حسام الحسيني
رئيس مكتب العالقات الوطنية المركزي
تيار الحكمة الوطني

يتقدم حزب املبادرة الوطنية – موطني - بأسمى 
الذوات  السادة  إىل  والتربيكات  التهاين  آيات 
الشيوعي  الحزب   واصدقاء  واعضاء  سكرتري 
والعطاء  النضايل  الدور  لكم  متمنني  العراقي، 

الدائم ملسرية الحزب النضالية..
متمنني لكم دوام املحبة والخري والسالم..

د. سالم حميد الجبوري
 االمين العام لحزب المبادرة الوطنية

األخوة األعزاء في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي 

 األخوة األعزاء في قيادة الحزب الشيوعي 
الكردستاني  

تحية طيبة..
والثامنني  السابعة  السنوية  الذكرى  مبناسبة 
نتقدم  أن  يسعدنا  الصديق،  حزبكم  لتأسيس 
الكردي يف  الدميقراطي  الحزب  باسمنا يف  إليكم 
سوريا )الباريت( وباسم  »أ . نرصالدين إبراهيم« 
آملني  وأصدقها,  التهاين  بأحر  الحزب  سكرتري 
السياسية  مسريتكم  يف  والنجاح  املوفقية  لكم 
والوطني  الكردستاين  القومي  الصعيدين  عىل 

العراقي.
األخوات... األخوة األعزاء

داخلية  رصاعات  من  العراق  يشهده  ما  إن 
وإقليمية خلقت حالة من القوى الهّدامة, والتي 
إن  األهلية  الحرب  أتون  إىل  البلد  هذا  ستدخل 
الوطنية,  القوى  قبل  من  األمر,  تدارك  يتم  مل 
يساهم  مسؤول,  وطني  عراقي  حوار  من خالل 
شؤونه  يف  الخارجية  للتدخالت  حّد  وضع  يف 
الداخلية, وإنهاء حالة الرصاع الطائفي والقومي, 
مكونات  مختلف  بني  توافقية  حلول  خالل  من 
الفيدرايل,  النظام  وتعزيز  الوطنية,  العراق 
وكذلك بالنسبة للمشهد الكردستاين، فال بد من 
شعبنا  مكتسبات  لحامية  الداخلية  جبهته  متتني 
الشهداء  القومية, والتي تحققت بدماء  الكردي 

األبرار.
مرًة أخرى تقبلوا تهانينا

المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا
)البارتي(

محلية النجف تستقبل وفدي االمة والوفاق

اتحاد نقابات عمال النجف يهنئ ويبارك

العراق يستحق األفضل
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احمد إبراهيم : نبارك للحزب 
تاريخه المجيد

والثامنني  السابعة  الذكرى  يف  العراقيني  للشيوعيني  التحيات  اعطر 
لتأسيس حزبهم العتيد. وبهذه املناسبة العزيزة نحيي بإجالل أرواح 
معاين  بتضحياتهم  جسدوا  الذين  الوطنية  والحركة  الحزب  شهداء 
النضالية  الحزب  مسرية  ارتبطت  لقد  لشعبهم.  والوفاء  البطولة 
وعناوين  أسامء  العراقية  الذاكرة  يف  فرتسخت  التنويري  بالدور 
والسياسية  واالٔدبية  العلمية  الحياة  مجاالت  كل  وطنية يف  لقامات 
ورضبت امثلة يف النزاهة واإلخالص والكفاءة الوطنية حتى أصبحت 

فكرة االيادي البيضاء ترتدد عىل أٔلسنة أبناء شعبنا.
باملآثر  املزدان  املجيد  التاريخ  هذا  ومنارصيه  للحزب  نبارك 
وحرية  الشعب  مصالح  عن  دفاعاً  الثابتة  واملواقف  والتضحيات 

الوطن وسيادته ومستقبله املدين الدميقراطي.

الرفيق العزيز رائد فهمي
الرفاق االعزاء في المكتب السياسي

يحتفل  عام  كل  من  األغر  اليوم  هذا  مثل  يف 
الشيوعي  حزبنا  مبيالد  واصدقائهم  الشيوعيون 
رائعة  احتفالية  مناسبة  انها  العتيد.  العراقي 
اجالل  وبكل  التحية  واعز  ازىك  لنقدم  وفرصة 
للحزب  حياتهم  قدموا  الذين  البواسل  لهؤالء 
ضمري  يف  النابتة  ومبادئه  العادلة  بقضيته  اميانا 
طاقتهم  كل  سخروا  الذين  شعبنا  وفقراء  كادحي 
الوطن  عن  ودفاعا  وحريتهم  حقوقهم  اجل  من 
انجز  ما  لتقييم  مناسبة  انها  واستقالله.  وسيادته 
رافقت  التي  واالخطاء  االخفاقات  امام  والتوقف 
لتعزيز  ومعالجتها  لتقوميها  النضالية  املسرية 
مواقع الحزب وتجديد خطابه ومواقفه مبا تتطلبه 
استحقاقات املرحلة وبلدنا مير بازمات خانقة عىل 
عىل  متر  مل  سوداء  مرحلة  ونعيش  الصعد  كافة 
تشهد  والتي  السنني،  عرشات  منذ  مثلها  العراق 
الالدولة  حالة  اىل  وصوال  واملبادىء  القيم  تدهور 

وبيع الوطن لالجنبي.
النضالية االحتفالية  املناسبة   رفاقي االعزاء بهذه 
ومحبيه  الحزب  رفاق  لكافة  وعربكم  لكم  ابعث 
لكم  التمنيات  عميق  مع  والتهاين  التحيات  بازىك 
ولحزبنا دوام التوفيق واىل نجاحات ملموسة نحو 

بناء وطن حر ولشعبنا السعادة.
لبيد عباوي

العراق  تأريخ  املجيد من  اليوم  يف هذا 
العراقي.  الشيوعي  الحزب  تأسيس  يوم 
ارسلت اىل احد اصدقاء الحزب القدامى 
طيب  بحزن  اجابني  لكنه  تهنئه  رساله 
صديقي  متفائال  تزال  ال  وهل  وصادق 
ان  واحببت  ماييل  له  فكتبت  العزيز؟! 
واصدقاء  شيوعني  من  الجميع  اشارك 
وماليني  العراقي  الشيوعي  الحزب 
العراق  ارض  امتداد  عىل  العراقيني 

واملهجر كلاميت. 
كيف ال نتفائل صديقي العزيز  والناس 
تناضل  و  وتعمل  االفضل  الحياه  تريد 

بدون كلل او ملل  
ناظم  املناضل  اإلنسانية  و  تركيا  شاعر 
عليه  السجن ومحكوم  حكمت وهو يف 

باالعدام عام ١٩٦٣ كتب يقول؛
“ان اجمل  ايامنا 

هي تلك التي مل نعشها بعد”. 
املاليني  قلوب  عىل  عزيزه  ذكرى  اليوم 
تأسيس  ذكرى  وهي  العراقيني  من 
الحزب الشيوعي العراقي حزب املضحني 
يف سبيل حريه العراق واستقالله الناجز 
القلوب وااليادي  وسعاده شعبه. حزب 

البيضاء حزب كل العراقيني.
صباح الشمري 

نهنئكم ونهنئ انفسنا بعيد ميالد حزب الكادحني املحبني لقيم العدالة 
والتحرض  واالنسانية ، متمنني ألبنائه وابناء الوطن كلهم ان يحققوا 
التغري  وامل  والرفاه  الخري  عافية  استعادة  احالم  من  له  يصبون  ما 

والتطور .

عماد جاسم
وكيل وزارة الثقافة والسياحة واآلثار

النضال نحو تحقيق  العراقيون بخري وطاقة متجددة يف  كل عام والشيوعيون 
الدولة املدنية املبنية عىل ركني املواطنة الحاضنة للتنوع والعدالة االجتامعية. 

موديت واعتزازي.
هناء ادور

املواطنة  دولة  بإقامة  وتقدمهم  العراقيني  لخري  تناضلون  وانتم  عام  كل 
االتحادية. الدميقراطية 

حسين فوزي

يعد الحزب الشيوعي العراقي من األحزاب العراقية العريقة وله تأريخ حافل 
أجل  نظام دميقراطي مدين متحرض وقدم تضحيات جسام من  لبناء  بالنضال 
والفالحني  العامل  رشائح  وباألخص  العراقي  املجتمع  رشائح  جميع  حقوق 

والكادحني.
ميالده  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  ومؤيدي  واعضاء  وكوادر  لقيادة  تحية 

االغر.
د. معتز محي الدين

تحيات طيبة ومتنيات عطرة اىل كل ألشيوعيني واصدقائهم مبناسبة الذكرى 
السابعة والثامنني، وكل عام والحزب بخري وتقدم ونجاح لتحقيق طموحات 
الشعب العراقي يف بناء وطن حر ودولة دميقراطية ومجتمع مدين تسوده 
العدالة والنزاهة واملساواة والسالم. ولتكن تضحيات السنوات الطويلة يف 
تاريخ الحزب حافزا ملزيد من النضال وااللتصاق بالشعب وقضاياه العادلة 

وحقوقه املرشوعة. 
نبارك لكم هذه الذكرى املجيدة ونستلهم منها البطولة والتضحية من اجل 

تحقيق املبادئ اإلنسانية العادلة.

البروفيسور محمد الربيعي

اقدم   ، العراقي(  الشيوعي  الحزب   ( حزبكم  لتأسس   ٨٧ الذکری  مبناسبة 
ازکی   و  القلب  من  التهاين  بأحر  املناضل  حزبکم  يف  الرفاق  ولکافة  لکم 
من  الکادحة  القوی  سند   يف  تستمروا  ان  دوما  لکم  امتنی  و  التربیکات 
العامل و الفالحین و ظهیرا و داعام قویا للحرکات التقدمیة و قوی التغيیر 
يف العراق ، دمتم للنصال من اجل التحرر االنسانیة  و بناء االشرتاکیة علی 

مبادئ وأفكار املارکسیة اللینییة .
عاش ذکری ٨٧ لتأسیس الحزب الشيوعي العراقي املناضل

 کاوە نادر قادر  
 کاتب و ناشط سیاسي

شعبه  حرية  عن  بصدق  املدافع  املناضل  العراقي   الشيوعي  الحزب  عاش 
العراقي وقوت يومه  وتهنئة من قلوب العراقيني بعيد مولده االغر... 

الفنان عبدالوهاب الدايني

واالرض  الوطن  حزب  العظيم،  الحزب  مبيالد  والسعادة  التربيكات  كل   *
والشعب والسالم، وملزيد من االصالة والرقي والوفاء نحو الحرية والكرامة.

د. صالح الصحن
اكاديمي وناشط ثقافي

تهاني بزهور ونسيم الريف
مبناسبة  الحزب  واصدقاء وجامهري  مناضيل  إىل جميع  نتوجه  اإلعتزاز  بعظيم 

العيد السابع والثامنني.
الحزب الشيوعي العراقي، وضع يف مقدمة القضايا األساسية، تحرير الفالحني 
وعي  رفع  كام  اإلنسان،  لكرامة  املذلة  الفاقة  ومن  اإلقطاعية  العبودية  من 
هو  والفالحني  العامل  مصالح  بني  العضوي  الرتابط  وإن  وتنظيمهم،  الفالحني 
القاعدة املادية لتحالفهم ، فعند وصول الرفيق سالم عادل وإستالم مسؤولية 
املنطقة الجنوبية، عمّمٓ رسالة طلب فيها إخبار الحزب عن كل ٓمن لُه عالقة 
بالريف او الفالحني، وفعالً وجد صديق للحزب لُه معرفة بإثنني من الفالحني 
غريبا  وليس   .١٩٤٦ عام  من  الخالد”فهد”  الرفيق  زمن  منذ  للحزب  أصدقاء 
املدرسة  إنُه  سبيلها.  يف  ونضحي  وأهله  الوطن  نحب  كيف  علمنا  فالحزب 

األوىل ملاليني العراقيني عىل مدى أجيال.

المختصة الفالحية المركزية

كل عام وحزب شهداء الحرية واملبادئ بألف ألف خري ووطننا ينعم بالسالم 
واالستقرار والرخاء

االكاديمي  د. معتز عناد غزوان

العتيد..  لحزبكم  السنوية  الذكرى  مبناسبة  لكم  والتربيكات   التهاين  أجمل 
مصنع التضحية واآلباء و املدنية و الثبات عىل املبادىء..

عبد الخضر الطاهر

بطاقة تهنئة وباقات ورد عطرة والف تحية.. سالما للحزب الذي علم رفاقه 
وعلمنا معنى التجدد وان نتحسس وال ننفعل. لقد عودنا عىل فلسفة التسامح 

والحداثة وهو لولب الحركة الوطنية. وعلمنا ان طموحات الثوار لن تنتهي.
املجد لشهداء الحزب الشيوعي العراقي

املجد لشهداء الحركة الوطنية 

ازهر ابو غنيم 

ازىك  لكم  اقدم  العراقي  الشيوعي  الحزب  لتأسيس   ٨٧ الذكرى  مبناسبة 
التهاين واحر التربيكات  لكم  متمنيا لكم دوام املوفقية والنجاح .

كل عام والحزب الشيوعي بألف خري 
املجد والخلود لشهداء الحزب.

النائب هوشيار قرداغ يلدا 
مقرر مجلس النواب

بشاير الحلم واألمل تنبعث يف عيد املناضلني من اجل الحرية 
واملساواة والعدالة االجتامعية.

تحية لهم بعيد مولدهم ٨٧.
للجميع تحيايت 

فيصل الدرة

تهنئة صادقة للشيوعيني العراقيني وأصدقاءهم مبناسبة الذكرى 
87 لتأسيس حزبهم املجيد والعريق الذي مّثل مدرسة فريدة 
الشعب  آمال  وجّسد  العراق،  اجل  من  والتضحية  العطاء  يف 
ركناً  وأسس  واملساواة،  والعدالة  التحرر  يف  أطيافه  مبختلف 
راسخاً لليسار العراقي، وسجل صفحات خالدة يف تأريخ العراق 
الحديث يف مجاالت اإلبداع والثقافة والفنون والفكر السيايس 

النري، ويف النضال ضد الدكتاتورية والتعسف والفساد.
حسن الجنابي

تهاٍن لحزب الشيوعيين في ذكرى تأسيسه
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البصرة 

حفل مهيب في ذكرى ميالد الحزب
البصرةـ  طريق الشعب 

العراقي،  الشيوعي  الحزب  لتأسيس   87 الـ  الذكرى  مناسبة  يف 
أقامت اللجنة املحلية للحزب يف البرصة، حفال مهيبا حرضه جمهور 
والسياسية  الوطنية  الشخصيات  من  وأصدقائهم  الشيوعيني  من 

واألدبية والثقافية، فضال عن حضور شبايب ونسوي مميز.
اللجنة  مقر  يف  هندال”  الشهيد  “قاعة  عىل  أقيم  الذي  الحفل 
بدايته  يف  داعيا  البرصي،  السادة  عبد  الشاعر  أداره  املحلية، 
الحزب  شهداء  ذكرى  يف  صمت  دقيقة  الوقوف  إىل  الحارضين 

والوطن وانتفاضة ترشين.
عضو مكتب اللجنة املحلية الرفيق أحمد ستار العكييل، ألقى كلمة 
الزاخرة  الحزب  “مسرية  فيها  وتناول  املناسبة،  يف  املحلية  اللجنة 

بالعطاء والنضال من اجل الوطن والشعب”.
وقال: “يف ٣١ آذار ١٩٣٤ ولد من رحم مجتمعنا حزب ال يشبه بقية 
االحزاب. حزٌب رفع منذ والدته شعار مكافحة االستغالل اىل جانب 
قضايا  اىل  منحازا  الوطني  النضال  يف  وانغمر  االستعامر،  محاربة 
للنضال  كلها  مواسمه  كرس  حزٌب  والفقراء.  واملحرومني  الكادحني 
والعطاء لخري الشعب والوطن. مل ينل منه القمع ومل تقهره املحن.  
نذر نفسه ملقارعة الظلم والقهر واالستبداد، وملحاربة التمييز بكل 
اشكاله: القومي والديني والطائفي والفكري، وللوقوف بثبات ضد 
واملساواة  املواطنة  مفهوم  ولرتسيخ  والحريات،  الحقوق  مصادرة 

واحرتام حقوق االنسان وكرامته”. 
“راسٌخ  العراقي  الشيوعي  الحزب  أن  الكلمة،  يف  العكييل  وأضاف 

يف  عميٌق  ومساواتها،  تحررها  وقضية  املرأة  حقوق  منارصته  يف 
إدراكه رضورة رعاية الشباب، وضامن متتعهم بالحقوق والحريات 
العراق  بناء  يف  وذكورا  اناثا  اسهامهم  وتأمني  دستورياً،  املكفولة 
وتقدمه ورقيه”، مؤكدا أن الحزب “مل يبخل بجهد من اجل ضامن 
والسياسية  الفكرية  التعددية  واحرتام  واالبداع،  الثقافة  حرية 
ورعاية  ازدهارها  متطلبات  وتوفري  الوطنية،  ثقافتنا  يف  والقومية 

املثقفني”. مبدعيها وعامة 
وأشارت الكلمة إىل مساهمة الحزب يف نضاالت الشعب وانتفاضاته، 
لتوسيع  الجهود  وبذله  املطلبية،  االحتجاجية  الحركات  ومساندته 
واملحاصصة  السياسية  الطائفية  دحر  يف  دورها  وتعظيم  صفوفها 
املامرسة  وتعميق  العمل،  وفرص  الخدمات  وتأمني  والفساد، 

الدميقراطية وضامن حرية الرأي والتعبري.
وسلط العكييل يف الكلمة، الضوء عىل األزمة الشاملة التي تعصف 

بالعراق اليوم عىل وجه العموم، ومحافظة البرصة بشكل خاص. 
يف  عباس،  وجالل  مسعود  مقداد  الشاعران  ساهم  ذلك،  بعد 
استذكار محطات من نضالهام إىل جانب رفاقهام يف صفوف الحزب. 
وقد قرأ األول قصيدة كان مطلعها “يا حادي القافلة منوت لنحيا 

يف سامواتك”، فيام حملت قصيدة اآلخر عنوان “آذار تقوميي”.
مام  املناسبة،  يف  غنائيا  أوبريتا  املوسوي،  سجاد  الرفيق  قدم  ثم 
ما  وياك  احنا  تدري  بديل..  ثاين  الك  وما  حزبنا  “يا  فيه:  أنشده 
تحت  واحنه  انت  انخانا  قليل..  هذا  ترى  نقدملك  شام  ناسينك.. 

ايدينك “.

بعدها ألقى الشاعر الشاب حسني عباس قصيدة تغنى فيها بحب 
بأداء معزوفات عىل  نجم مشاري  الفنان  أعقبه  والشعب،  الوطن 

العود.  
وتلقى الحفل برقيات تهنئة وباقات ورد يف املناسبة من شخصيات 
االديب،  الزبري  ملتقى  العراقيني،  البحريني  نقابة  هي:  ومنظامت، 
الوطنية  النقابة   ، امليكانيك  نقابة  رئيس   - الساعدي  هاشم  عيل 

يف  الحزب  منظمة   ، الثقايف  جيكور  ملتقى  العراقيني،  للصحفيني 
منطقة القبلة، والرفيقان ناصح الصفار ونارص الكناين.

الحزب ملجموعة  بطاقات رشف عضوية  الحفل، منحت  ويف سياق 
عىل  تناوب  وقد  الرتشيح.  فرتة  أنهوا  ممن  الشباب،  الرفاق  من 
كاظم  الرفيق  املركزية  اللجنة  عضو  من  كل  البطاقات  توزيع 

الحسيني، وسكرتري اللجنة املحلية الرفيق جمعة الزيني.

شيوعيو الناصرية يحتفلون بذكرى الميالد 

 الناصرية – طريق الشعب 
الشيوعي  الحزب  لتأسيس   87 الـ  بالذكرى  احتفاء 
العراقي، أقامت اللجنة املحلية للحزب يف النارصية، 
وأصدقائهم  الشيوعيني  من  جمع  حرضه  حفال 

وعائالتهم. 
الحزب يف  الذي احتضنته مزرعة أحد أعضاء  الحفل 
ذي قار، شهد حضورا غفريا للجامهري، والذي مهدت 
بتوزيع دعوات االحتفال، وبيان  النارصية  له محلية 
الحزب وتعليق الالفتات التي تحمل شعار الحزب، يف 

مناطق وشوارع املدينة. 
وقد ابتدأ الحفل بالوقوف دقيقة اجالل واحرتام عىل 
انغام النشيد الوطني، وبعدها الوقوف دقيقة صمت 

عىل أرواح شهداء الحزب والحركة الوطنية العراقية.
الحراك  مختصة  مسؤول  الرفيق  القى  ثم  ومن 

واملكتب االعالمي حسني عيل، كلمة اللجنة املحلية، 
امام الحضور من الرفاق والرفيقات واالصدقاء، ومن 
القاها  العراقي،  الدميقراطي  املدين  للتيار  كلمة  ثم 

االستاذ سعد مطر.
مواقف  واصدقائهم،  الرفاق  كلامت  تلك  ومثّنت 
كام  الراهنة،  املرحلة  يف  ودوره  الوطنية،  الحزب 
املضطربة  السياسية  الظروف  عىل  الضوء  سلطت 
التي يشهدها العراق. وأشادت يف الوقت ذاته بدور 
انتفاضة ترشين يف التأثري عىل الواقع السيايس للبلد 

من أجل اإلصالح والتغيري. 
الكبري خالد  للشاعر  الحفل قراءات شعرية  وتخللت 
صرب، الذي قرأ قصيدة جامهريية تغنى فيها بالحزب، 
ثم أعقبه الشاعر عبد الرزاق الزيدي، واختتمت فقرة 
الجنديل، تحيك  الشعر بقصيدة رائعة للشاعر كريم 

هموم الناس وأملهم بوطن حر وشعب سعيد.
شيوعيو  وزع  والسعادة،  البهجة  من  أجواء  ووسط 
النارصية الحلوى عىل الحارضين، ثم بدأ عزف الفرقة 

املوسيقية بانغام وطنية وشعبية.
العراقي واللجنة املحلية يف  الشيوعي  الحزب  وتلقى 
ورسائل  وبطاقات  كلامت  الحفل،  خالل  النارصية، 
التهاين والتربيكات ملناسبة ذكرى التأسيس، من نقابة 
املحامني، نقابة الفنانني، اتحاد الشبيبة، رابطة املرأة 

ومن شخصيات اجتامعيه ومدنية وسياسية.

هذا وحرض الحفل البهيج جميع الرفاق من منظامتنا 
النارصية والرفاق من محلية  التابعة ملحلية  الحزبية 
الشطرة، وعىل راسهم سكرتري محلية الشطرة الرفيق 

شهيد الغالبي.

ملف الذكرى الـ87 

نظموا مسيرة ونشروا شعارات 
شيوعيو الديوانية يحتفلون 

الديوانية – طريق الشعب
اللجنة  أقامت  العراقي،  الشيوعي  الحزب  مليالد   87 الـ  الذكرى  مناسبة  يف 

املحلية للحزب يف الديوانية، احتفاال منوعا. 
يف  سعد«  أم  فوزية  الشهيدة  »قاعة  عىل  أقيم  الذي  االحتفال،  حرض 
العامل  من  وفدين  جانب  إىل  الشيوعيني،  من  جمع  املحلية،  اللجنة  مقر 
واملنتفضني، وآخر من الصابئة املندائيني قدم التهاين وباقة ورد يف املناسبة.  
وتضمن االحتفال كلمة ألقاها الرفيق ميعاد القصري، وقراءات شعرية ساهم 
وحنني  الخزعيل  حسن  سمري،  عدنان  ياسني،  صالح  الشعراء  من  كل  فيها 

يونس.
الحزب، ومعزوفات  الشموع« لشبيبة  كام تخللت االحتفال فعالية »مسرية 

أدتها إحدى الفرق املوسيقية. 

وعىل هامش االحتفال، تم منح بطاقات عضوية الحزب لعدد من الرفيقات 
الرواد  للشيوعيني  تقديرية  وألواح  الرتشيح،  فرتة  أكملوا  الذين  والرفاق، 

والعديد من داعمي نشاطات الحزب.  
ويف املناسبة ذاتها، شهدت مدينة الديوانية مسرية دراجات نارية لـ »فريق 
الصقور«. وانطلقت املسرية التي رعتها املختصة الرياضية يف اللجنة املحلية، 
من مركز املدينة يف »شارع املواكب« ثم جابت العديد من الشوارع الرئيسة 

حاملة األعالم العراقية ورايات الحزب. 
ويف ختام املسرية، وزع سكرتري اللجنة املحلية عىل أعضاء فريق الدراجات، 

تقديرية.  هدايا 
والنواحي،  األقضية  يف  لها  التابعة  واملنظامت  املحلية  اللجنة  ان  إىل  يشار 

علقت يف العديد من األماكن العامة، الفتات تحمل شعارات الذكرى.

على ضفاف الفرات 
شيوعيو األنبار يحيون الذكرى 

 الرمادي – طريق الشعب 
محافظة  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  أحيت 
سفرة  يف  الحزب،  مليالد   87 الـ  بالذكرى  احتفالها  األنبار، 
غريب  الفرات  نهر  عىل  املطلة  جبة”  “ناحية  إىل  نظمتها 

الرمادي.  مدينة 
عىل  الطلق  الهواء  يف  تجمعوا  الذين  باملحتفلني،  والتحق 
مدينتي  ومن  الناحية  أبناء  من  رفاقهم  النهر،  ضفاف 

الرمادي وهيت.
شهداء  ذكرى  يف  صمت  دقيقة  الجميع  وقف  أن  وبعد 
الرفيق عمر  الوطنية وانتفاضة ترشين، قرأ  الحزب والحركة 

السعدون مقتطفات من بيان اللجنة املركزية للحزب الصادر 
يف املناسبة. 

ثم قطع أحد الرفاق، كعكة امليالد وسط األهازيج الحامسية 
أهدت  فيام  الحارضون.  بها  صدح  التي  الحزب  وأناشيد 
رابطة املرأة العراقية يف األنبار، والتي ساهمت يف االحتفال، 
املحتفلني كعكة أخرى تعبريا عن بهجتها بذكرى ميالد الحزب. 
وخالل االحتفال، قدم العديد من الرفاق القدامى الحارضين، 
النضالية  ومسرياتهم  الذاتية،  فيها سريهم  تناولوا  مداخالت 

يف صفوف الحزب.  
وعىل أنغام أغنيات الحزب، أدى املحتفلون “دبكة الجويب”.

نشاطات منوعة لشيوعيي الكرخ الثانية  في الذكرى

 بغداد - مهدي العيسى

الشيوعي  الحزب  مليالد   ٨٧ الـ  الذكرى  مناسبة  يف 
الكرخ  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت  العراقي، 
فعاليات  لها،  التابعة  األساسية  واللجان  الثانية 
األساسية،  محمود  شاكر  لجنة  منوعة.   ونشاطات 
قضاء  يف  مقرها  قاعة  عىل  املناسبة  يف  أقامت 
الشيوعيني  من  جمع  حرضه  احتفاال  املحمودية، 

وأصدقائهم.  
وقدم املحتفلون، يف كلامت لهم، ملحات مضيئة من 
الحلوى  وزعوا  كام  النضايل.  وسفره  حزبهم  تاريخ 
عىل الحارضين.  من جانب ذي صلة، نظمت اللجنة 
املحلية مسرية آلية، طافت العديد من شوارع بغداد 

بسيارات مزينة باألعالم العراقية ورايات الحزب. 

واملعالف  والرتاث  اإلعالم  أحياء  يف  املسرية  وتجولت 
والرشطة الرابعة وشهداء البياع والرافدين.

ومن بني الفعاليات التي نظمتها لجنة شاكر محمود 
“شباب  فريقي  بني  قدم  كرة  مباراة  األساسية، 
الدليم” و”نادي شباب املحمودية”. وانتهت املباراة 
بفوز  القدم،  كرة  محبي  من  جمهور  شاهدها  التي 

األول بهدف دون رد. 
ويف ختام املباراة، تم توزيع الجوائز عىل الفائزين. 

قدم خامسية  كرة  بطولة  نظمت  مامثل،  نشاط  ويف 
شاركت فيها أربعة فرق رياضية، وذلك عىل مالعب 

“مدرسة جمويل الكروية”. 
ورفعت خالل البطولة شعارات ذكرى ميالد الحزب. 
فيام قدم رئيس لجنة الحكام باقة ورد للشيوعيني يف 

عيدهم، وتربع بتوزيع املرطبات عىل الجمهور. 
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شيوعيو المدحتية يحتفلون بميالد حزبهم

 المدحتية - كاظم محمد الحسن

اقامت منظمة الحزب الشيوعي يف ناحية املدحتية مبحافظة بابل، احتفاال خطابيا شعريا يف مناسبة الذكرى الـ 87 
مليالد الحزب.  حرض االحتفال الذي أقيم عىل حديقة منزل األستاذ فريد الجزائري يف الناحية، جمع من الشيوعيني 
وأصدقائهم، إىل جانب ممثلني عن نقابة املعلمني. وبعد أن وقف الحارضون دقيقة صمت يف ذكرى شهداء الحزب 
والحركة الوطنية، واستمعوا إىل النشيد الوطني، ألقى الرفيق عقيل مناور كلمة الحزب يف املناسبة، مستذكرا فيها 

“املناضلني االماجد ورفاق الدرب الذين واكبوا مسرية الحزب ونضاله املرير عرب عقود من السنني”.
بعدها اعتىل الشاعر عدنان الجزائري منصة االحتفال، وألقى قصيدة مثّن فيها تاريخ الحزب ومسريته النضالية. 
أعقبه الشاعر الشعبي عيل فرهود طوش، بقصيدة يف املناسبة.  وكانت لألستاذ فاضل عبد الحسن، كلمة تطرق فيها 
إىل الظروف االقتصادية الصعبة الراهنة يف البلد، وإىل املوازنة املالية للعام الجاري 2021، وسلبيات تأخر إقرارها.  
ثم قرأ الشاعر الشاب عيل محمد عيل الدليمي، قصيدة تناول فيها جوانب من التاريخ النضايل للشيوعيني، ومثّن 
مواصلة  أهمية  عىل  فيها  شدد  بقصيدة  الحبيب  مهدي  الشاعر  تاله  ترشين.  انتفاضة  يف  العراقي  الشباب  دور 
النضال من أجل بناء “الوطن الحر والشعب السعيد”. األستاذ فريد الجزائري ألقى كلمة خالل االحتفال، عّرج فيها 
عىل محطات نضالية مختلفة للحزب، مشددا عىل رضورة مواصلة النضال يف سبيل الخالص من املحاصصة التي 
أوصلت البالد إىل الهاوية. آخر فقرات االحتفال كانت قصيدة ألقاها الشاعر الشعبي سعدون الخياط، وعرّب فيها 
عن مشاعره الوطنية، مشيدا باملسرية النضالية للحزب، ودوره الكبري يف تنمية الروح الوطنية لدى أبناء الشعب. 

ويف الختام ردد الجميع: “سنميض.. سنميض إىل ما نريد.. وطن حر وشعب سعيد”. 

رفعوا الشعارات في األماكن العامة 

الشيوعيون العراقيون يحّيون ذكرى ميالد حزبهم 
طريق الشعب – خاص 

واملحافظات،  بغداد  يف  العراقيون  الشيوعيون  حّيا 
نشاطات  عرب  وذلك  الحزب،  مليالد   87 الـ  الذكرى 
التي  الشعارات  نرش  تضمنت  ميدانية،  وفعاليات 
األماكن  من  العديد  يف  املناسبة،  بهذه  الحزب  أطلقها 

العامة. 

الكرخ األولى
اللجنة  والكاظمية/  الصالحية  يف  الحزب  منظمتا 
قامت  جوالة  فرقا  شكلتا  األوىل،  الكرخ  يف  املحلية 
يف  املناسبة،  شعارات  تحمل  كبرية  الفتات  بتعليق 

أماكن عامة وسط املنطقتني.
ومسريته  الحزب  أمجاد  عن  الشعارات  وعرّبت 
تلبية  أهمية  عىل  شددت  فيام  الطويلة،  النضالية 

املطالب املرشوعة لجامهري الشعب. 
ويف السياق، أقامت منظمة الحزب يف مدينة الحرية، 

احتفاال يف أحد شوارع املدينة. 
حلوى  املواطنني  عىل  املحتفلون،  الشيوعيون  ووزع 
اللجنة  عن  الصادر  البيان  من  نسخ  مع  ومرطبات، 

املركزية للحزب يف املناسبة. 
شعارات  أحد  تحمل  الفتة  املكان،  يف  علقوا  كام 

الذكرى. 

الرصافة األولى
نظمت  فقد  األوىل،  الرصافة  يف  املحلية  اللجنة  أما 

تضمنت  بالذكرى،  ابتهاجا  منوعة  ميدانية  نشاطات 
املركزية  اللجنة  عن  الصادر  البيان  من  نسخ  توزيع 
للحزب يف املناسبة، عىل مواطنني وكادحني يف منطقتي 
البلديات والفضل. كام وزعت عليهم نسخا من “طريق 
املحلية،  اللجنة  من  جوالة  فرق  ورفعت  الشعب”. 
من  العديد  يف  الذكرى،  شعارات  تحمل  “بوسرتات” 
األماكن العامة ضمن الرقعة الجغرافية للرصافة األوىل. 

في ساحة ميسلون والنعيرية
شبيبة لجنة اإلبداع األساسية/ اللجنة املحلية للمثقفني 
يف الحزب، علقت الفتتني كبريتني متجدان ذكرى امليالد، 
يف تقاطع “ساحة ميسلون” ومدخل “منطقة النعريية” 
وسط بغداد.  ويف السياق، علقت لجنة املثقفني املحلية 
للحزب، الفتات تحمل شعارات الذكرى، يف العديد من 

األماكن العامة بجانب الرصافة من بغداد. 

بابل وأقضيتها ونواحيها
بابل،  محافظة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  وقامت 
املحافظة  أقضية  يف  لها  التابعة  الحزبية  واملنظامت 
حيوية  أماكن  يف  الذكرى  شعارات  برفع  ونواحيها، 
تحمل  كبرية  الفتات  الشيوعيون  وعلق  مختلفة.  
املحاويل  ومدن  الحلة،  مدينة  مركز  يف  الشعارات، 

واملسيب والسدة والهاشمية واملدحتية.

في كربالء 
واللجان  كربالء،  محافظة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة 

نرشت  والنواحي،  األقضية  يف  لها  التابعة  األساسية 
الشعارات يف أماكن عامة مختلفة. 

وعلق الشيوعيون الالفتات التي تحمل الشعارات، يف 
العديد من الشوارع الحيوية واألسواق، مبدينة كربالء 
وقضايئ الهندية والحسينية. كام وزعوا نسخا من بيان 
اللجنة املركزية للحزب، الصادر يف ذكرى امليالد، عىل 

املواطنني.  

في الشطرة 
الشطرة  قضاء  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  وشكلت 
الفتات  بتعليق  قام  جواال  فريقا  قار،  ذي  مبحافظة 
عدة  عامة  أماكن  يف  الذكرى،  شعارات  تحمل  كبرية 

مبركز القضاء.  
وسائر  الحزب  شهداء  أمجاد  عن  الشعارات  وعربت 

شهداء الوطن.

في قضاء الحي
واسط،  مبحافظة  الحي  قضاء  يف  الحزب  تنظيم  هيأة 

نظمت يف املناسبة طاولة إعالمية يف مركز القضاء. 
ووزع كادر الطاولة عىل املواطنني، نسخا من “طريق 
الشعب” ومجلة “الرشارة”، فضال عن نسخ من ملف 
الحلوى  عليهم  وزع  1956. كام  الحي  انتفاضة  حول 

ابتهاجا بعيد الحزب. 
من  العديد  مقرهم،  يف  الحي  شيوعيو  واستقبل 
ذكرى  تحيي  الفتات  علقوا  فيام  بالعيد.  املهنئني 

امليالد، يف أماكن مختلفة من سوق القضاء. 

الصالحية
جولة راجلة في عيد الحزب 

 بغداد – طريق الشعب
العراقي، شكلت منظمتا الحزب يف املنصور والصالحية/  الـ 87 مليالد الحزب الشيوعي  يف مناسبة الذكرى 
الصالحية سريا  الشوارع يف منطقة  العديد من  إعالميا جواال جاب  األوىل، فريقا  الكرخ  املحلية يف  اللجنة 

عىل األقدام.
ووزع املشاركون يف الجولة عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية وورش النجارة، نسخا من بيان اللجنة 

املركزية للحزب الصادر يف املناسبة، إضافة إىل الكيك واملرطبات ابتهاجا بالذكرى. 
واحتفى املواطنون بالفريق الجوال، وقدموا له التهاين يف املناسبة. 

 بغداد - عامر عبود الشيخ علي

من  عددا  العراقي،  الشيوعي  للحزب  العاملية  املحلية  اللجنة  نظمت 
أولها  الحزب،  لتأسيس   87 الذكرى  مناسبة  يف  والنشاطات  الفعاليات 
كانت تعليق الفتات تتضمن شعارات الذكرى، يف العديد من األماكن 

العامة مبدينتي الحرية والكاظمية، ومنطقة الكرادة. 
لرشاء  التربعات  جمع  إىل  املناسبة،  هذه  يف  املحلية،  اللجنة  وبادرت 
ممثلة  زارت  كام  املحتاجني.  عىل  وتوزيعها  وأدوية  غذائية  سالت 
تثمينا  الحزب،  شهداء  عائالت  من  عددا  صاحب،  رزاق  بالرفيق 

لتضحيات أبنائها يف سبيل الوطن. 
وعىل حدائق مقرها، أقامت اللجنة املحلية حفال بهيجا، أداره سكرتري 

اإلعالمي.  مكتبها 
وألقيت خالل الحفل كلامت من قبل سكرتري اللجنة املحلية والرفيق 
حسني  الرفيق  عن  فضال  جاسم  خلود  والرفيقة  فرج  لطيف  النقايب 

حسن. 
الرفيق  ألقاها  الشعبي  الشعر  الحفل، كانت قصائد من  وآخر فقرات 

نعيم.

شيوعيو الشعلة 
يحتفلون بعيد حزبهم 

بغداد – طريق الشعب 
الحزب  لتأسيس   87 الـ  الذكرى  مناسبة  يف 
الحزب  منظمة  أقامت  العراقي،  الشيوعي 
حرضه  احتفاال  ببغداد،  الشعلة  مدينة  يف 

جمع من الشيوعيني وأصدقائهم. 
مقر  يف  أقيم  الذي  االحتفال  تخللت 
املنظمة، أهازيج وأغنيات وطنية تعرب عن 

مسرية الحزب النضالية وأمجاد شهدائه.  
ويف سياق متصل، علقت منظمة الحزب يف 
املدينة،  وسط  العامة  األماكن  من  العديد 
التي  الشعارات  بعض  تحمل  الفتات 
تشدد  والتي  املناسبة،  يف  الحزب  أطلقها 
الحكومة ملطالب  عىل أهمية أن تستجيب 

الشعب املرشوعة. 

شيوعيو المثنى احتفلوا على ضفاف ساوة 

السماوة – عبد الحسين ناصر السماوي 
احتفلت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف املثنى، بالذكرى الـ 87 مليالد الحزب، وذلك يف الهواء الطلق 
عىل ضفاف بحرية ساوة غريب مدينة الساموة.  وأشعل املحتفلون شموع امليالد، وزينوا مكان االحتفال بالورود 

وشعارات الحزب. فيام صدحت حناجرهم بباقة من األناشيد الحامسية.
ويف سياق االحتفال، نظم شيوعيو املثنى جولة يف أرجاء البحرية.

احتفال شيوعيي ناحية جبلة 
الحلة - محمد صادق

يف  احتفاال  بابل،  مبحافظة  جبلة  ناحية  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  األساسية  اللجنة  اقامت 
مناسبة الذكرى الـ 87 مليالد الحزب. 

استهل االحتفال بالوقوف دقيقة صمت تقديرا لشهداء الحزب والحركة الوطنية، ثم االستامع 
إىل النشيد الوطني. 

الرفاق  من  العديد  أعقبه  املناسبة،  يف  الحزب  كلمة  نصيف  حسني  الرفيق  ألقى  ذلك،  بعد 
من  العديد  وسري  النضالية،  ومسريته  الحزب  تاريخ  فيها  تناولوا  مداخالت  بتقديم  الحارضين 

املناضلني.  رفاقهم 
وكانت اللجنة األساسية، قد رفعت العديد من الشعارات التي أطلقها الحزب يف عيده الـ 87، 

يف عدد من األماكن العامة مبركز الناحية. 
الذكرى  شعارات  بابل،  شاميل  املحاويل  قضاء  يف  للحزب  الفرعية  اللجنة  رفعت  السياق،  ويف 

وسط القضاء، واستقبلت يف مقرها املهنئني يف املناسبة. 

كربالء 
مباراة كرة قدم على شرف 

عيد الحزب 
 

كربالء – طريق الشعب
الشيوعي  الحزب  مليالد   87 الـ  الذكرى  رشف  عىل 
اللجنة  إىل  التابعة  الرياضية  املختصة  نظمت  العراقي، 
فريقي  بني  قدم  كرة  مباراة  كربالء،  للحزب يف  املحلية 

“شباب سعد” و”شباب نادي الجامهري”.
قبيل بدء املباراة التي شهدها ملعب “نادي الجامهري” 
وسط كربالء، تم عزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة 

صمت إكراما لشهداء الوطن. 
بعدها انطلقت املباراة لتنتهي بتعادل الفريقني. 
ويف الختام وزعت الجوائز عىل الحكام والالعبني.

الكرخ االولى 

الرصافة االولى 

المحلية العمالية 
فعاليات ونشاطات مختلفة
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في احتفال بهيج ونشاطات منوعة 

شيوعيو النجف يحيون ذكرى التأسيس 

 النجف - علي العبودي، مالذ الخطيب

أخريا عىل  النجف،  العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت 
قاعة مقرها، احتفاال يف مناسبة الذكرى الـ 87 مليالد الحزب. 

استهل سكرتري اللجنة املحلية الرفيق كريم بالل، االحتفال بكلمة ترحيب. 
أعقبه الرفيق زيد شبيب بكلمة يف املناسبة باسم اللجنة املحلية، ثم ألقى 
الحلوى والورد واألعالم  الشاعر عيل بكر إحدى قصائده، لتوزع بعدها 
الحارضين.  وشاركت يف االحتفال فرقة موسيقية شعبية،  العراقية عىل 

عزفت بعض أغنيات الحزب واألناشيد الوطنية. 
وعىل هامش االحتفال، افتتح معرض تشكييل للفنانني حيدر وشكر عرب، 

تضمن أعامال تحمل دالالت لرصاع قوى الخري ضد قوى الرش. 

النساء الشيوعيات احتفلن على طريقتهن
ويف صباح يوم الذكرى، دخلت الرفيقة مالذ الخطيب ومعها رفيقاتها من 
عضوات الهيئة النسوية يف اللجنة املحلية، إىل مقر الحزب وهن يحملن 

الورود ويزغردن ويهتفن بحياة الحزب، ليشعلن بعدها شموع امليالد. 
إىل  للحزب،  املركزية  اللجنة  عضو  الخطيب،  سهاد  الرفيقة  وانضمت 
رفيقاتها املحتفالت، وهتفت معهن ببعض الهتافات واألشعار الحامسية.  

مسيرة آلية وتهاٍن
العراقية  باألعالم  آلية مزينة  املناسبة، مسرية  النجف يف  ونظم شيوعيو 

ورايات الحزب، يف الشوارع الرئيسة وسط املدينة.
وعرب مكربات الصوت، صدح املشاركون يف املسرية بالهتافات الحامسية. 
الصادر  املركزية  اللجنة  بيان  املارة، ونسخا من  الحلوى عىل  كام وزعوا 

يف الذكرى.   
النجف  أقضية  يف  الحزب  منظامت  وبقية  املحلية،  اللجنة  وتلقت 
ونواحيها، برقيات تهنئة يف املناسبة من منظامت مدنية وأحزاب سياسية 

ونقابات مهنية وروابط ثقافية. 

اكليل ورد على ضريح إبراهيم الخياط
الراحل  والصحفي  الشاعر  املناسبة، رضيح  النجف يف  وزار شيوعيو 
إبراهيم الخياط، يف مقربة وادي السالم، وكللوه بالورد تقديرا لدور 

الراحل ومساهامته البارزة يف احتفاالت الحزب. 
بعدها توجه الزائرون، وهم كل من الرفيقني األديبني أحمد املوسوي 
من  وعدد  شبيب  زيد  الرفيق  املحلية  اللجنة  وعضو  العبودي  وعيل 
انتفاضة ترشين  إىل أرضحة بعض شهداء  الحزب وأصدقائهم،  شباب 

يف املقربة، مستذكرين مواقفهم الوطنية. 

“نحلم بشارع نظيف”
االجتامعي،  التواصل  قنوات  عىل  املناسبة،  يف  املحلية  اللجنة  وبثت 
أغنية جديدة من إنتاجها تحمل عنوان “نحلم بشارع نظيف”. وهي 

ألحان وغناء الفنان جعفر حمزة. 

مسيرات آلية في بغداد احتفاال بالعيد الـ 87
بغداد – عامر عبود الشيخ علي

نظمها  آلية  مسرية  املايض،  األربعاء  مساء  بغداد،  من  الرصافة  جانب  شهد 
الشيوعيون يف مناسبة الذكرى الـ 87 مليالد حزبهم.  املسرية التي شاركت فيها 
للحزب،  املحلية  واملقرات  واملثقفني  والثانية  األوىل  والرصافة  العاملية  لجان 
انطلقت من مقر الحزب يف ساحة األندلس، بسيارات مزينة باألعالم العراقية 
ورايات الحزب والالفتات التي تحمل شعارات الذكرى.  وتجولت السيارات يف 
شوارع منطقتي الكرادة داخل والكرادة خارج، ومرت بعدها بشارع السعدون 
إىل  وصوال  الربيعي،  فشارع  زيونة،  منطقة  إىل  اتجهت  ثم  التحرير.  وساحة 
منطقة بغداد الجديدة.  وصاحبت املسرية معزوفات موسيقية قدمتها فرقة 

شعبية، وأهازيج حامسية وأناشيد وطنية صدحت بها حناجر الشيوعيني. 
وخالل الطريق، وزع الشيوعيون عىل املواطنني نسخا من “طريق الشعب”، 

ومن بيان الحزب الصادر يف ذكرى امليالد.

في شوارع الكرخ 
آلية  مسرية  األوىل،  الكرخ  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  نظمت  السياق،  ويف 

مامثلة يف جانب الكرخ من بغداد. 
ميالد  ذكرى  وشعارات  العراقية  باألعالم  زينت  التي  السيارات  وانطلقت 
الذين عربوا  املواطنني،  من  كبريا  تفاعال  العامة. والقت  الشوارع  يف  الحزب، 

عن رسورهم وهنأوا يف املناسبة. 
عن  الصادر  البيان  من  نسخا  املارة،  عىل  الشيوعيون  وزع  املسرية،  وخالل 

اللجنة املركزية للحزب يف ذكرى امليالد. 

في مدينة الثورة 
مسرية  )الصدر(،  الثورة  مدينة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  نظمت  ذلك،  إىل 

آلية يف املناسبة. 
الحزب  ورايات  العراقية  باألعالم  مزينة  سيارات  عرب  املسرية،  وانطلقت 
وشعارات الذكرى، يف شوارع املدينة الرئيسة، بدءا من شارع “علوة جميلة”، 
األمانة  و”شارع  الرئيس  والسوق  الداخل”  و”منطقة   ”55 “ساحة  بـ  مرورا 

والرتبية”، وانتهاء بـ “ساحة مظفر”.
الشعب”،  املواطنني نسخا من “طريق  الشيوعيون عىل  املسرية وزع  وخالل 

مع ورود وحلوى. 

شيوعيو ألقوش احتفلوا ورفعوا الشعارات 
ألقوش – طريق الشعب 

منظمة  أقامت  العراقي،  الشيوعي  الحزب  لتأسيس   87 الـ  بالذكرى  احتفاء 
الحزب يف بلدة ألقوش مبحافظة نينوى، احتفالية حرضها جمع من الشيوعيني 

وأصدقائهم. 
واستقبل املحتفلون يف مقر املنظمة، العديد من املهنئني، من ممثيل أحزاب 

سياسية ومنظامت مدنية ومواطنني. 
املناسبة  ألقى خالل االحتفالية كلمة يف  الرفيق عامل قودا،  املنظمة  سكرتري 

هنأ فيها رفيقاته ورفاقه مبيالد حزبهم. ثم قص املحتفلون كعكة امليالد عىل 
للشاعر  قصيدة  شامايا  باسل  الشاعر  بعدها  ليقرأ  الحزب،  أغنيات  أنغام 

خلدون جاويد عنوانها “قالوا شيوعيون”.
هذا وزيّن شيوعيو ألقوش واجهة مقرهم باألعالم العراقية ورايات الحزب. 
من  العديد  يف  الذكرى،  شعارات  تحمل  التي  الالفتات  من  عددا  رفعوا  كام 
يف  الصادر  املركزية  اللجنة  بيان  من  نسخا  ووزعوا  وأزقتها،  البلدة  شوارع 

املناسبة، عىل املواطنني. 

كركوك 
الشيوعيون وأصدقاؤهم يحتفلون بذكرى الميالد 

 
كركوك – طريق الشعب 

أحيا الشيوعيون العراقيون وعائالتهم وأصدقاؤهم يف محافظة كركوك، الذكرى الـ ٨٧ لتأسيس الحزب، يف حفل جامهريي 
حرضه مسؤولون محليون وممثلو أحزاب سياسية ومنظامت مدنية ومواطنون آخرون. 

الشيوعي  والحزب  العراقي  الشيوعي  الحزب  كلمتا  قرأت خالله  املحافظة،  مبركز  الطلق  الهواء  يف  أقيم  الذي  االحتفال 
الكردستاين يف املناسبة.  وازدان الحفل بفقرات غنائية ودبكات كردية. 

احترازا من كورونا 
شيوعيو بابل احتفلوا عبر “فيسبوك” 

بحفل خطابي ومعرض تشكيلي
شيوعيو كربالء أحيوا ذكرى ميالد حزبهم 

الحلة - محمد علي محيي الدين

العراقي،  الشيوعي  الحزب  مليالد   87 الـ  الذكرى  مناسبة  يف 
أقامت اللجنة املحلية للحزب يف محافظة بابل، احتفاال عىل 
التزاما  وذلك  “فيسبوك”،  يف  صفحتها  عرب  االفرتايض  الواقع 

برشوط التباعد االجتامعي يف ظل تفيش فريوس كورونا.
الشيوعيني  من  الكثري  لالحتفال،  الحي  البث  وشاهد 
وأصدقائهم ومحبيهم.   يف بداية االحتفال أدت فرقة فنية 
الحزب  الرفيق شاكر عوض كلمة  ألقى  ثم  الوطني،  النشيد 
من  النضال  “مواصلة  عىل  العزم  فيها  مؤكدا  املناسبة،  يف 

اجل بناء العراق الحر وتوفري الحياة الكرمية لشعبنا االيب”. 
الفساد  بقوى  القادمة ستطيح  “االنتخابات  أن  قائال،  وتابع 
ويف  الطريق”.  طال  وان  سينترص  الشعب  وان  والعاملة، 
سياق االحتفال، ألقى الشاعر بهجت الجنايب قصيدة شعبية 
أبرز فيها الدور النضايل للحزب عرب مسريته الطويلة. اعقبه 
الشيوعيني  فيها عزم  اكد  بكلمة قصرية  الرفيق ظافر مردان 
الفنية خالل  الفرقة  الفاسدة.  وعزفت  القوى  عىل مواجهة 
االحتفال، موسيقى بعض األغنيات الوطنية، كام ألقى مدير 
للشاعر  الربيعي، قصيدة  الرفيق سامي عبد عيل  االحتفال، 

الراحل عبد الرزاق كميل. 

كربالء – عادل الياسري

كربالء،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أحيت 
الذكرى الـ 87 لتأسيس الحزب بحفل خطايب منوع أقامته يف 

مقرها، وبثته عىل مواقع التواصل االجتامعي. 
الحفل الذي حرضه جمع من الشيوعيني وأصدقائهم، استهل 
بالوقوف دقيقة صمت إكراما لشهداء الحزب والحركة الوطنية، 
بعدها ألقى سكرتري اللجنة املحلية، الرفيق سالم القريني، كلمة 

يف املناسبة، عّرج فيها عىل السفر النضايل للحزب. 
شعبية  قصيدة  الشذر،  الكريم  عبد  الرائد  الرفيق  ألقى  ثم 
اللجنة  عضو  أعقبه  النضال«،  »سواليف  عنوان  حملت 

فالح  للكاتب  مقال  بقراءة  فالح،  سالم  الرفيق  املحلية 
املشعل، عنوانه »ملاذا نحب الشيوعيني؟«.

رابطة  سكرترية  القريني،  الرفيق  دعا  الحفل،  هامش  وعىل 
كعكة  قطع  إىل  الحضور،  الرواد  الرفاق  من  وعدد  املرأة 

امليالد. 
وعىل رشف الذكرى، افتتحت اللجنة املحلية معرضا تشكيليا 
جمعية  وأعضاء  رئيس  بحضور  طعمة،  األمري  عبد  للفنان 

الفنانني التشكيليني يف كربالء.
وبعد أن قصت الرفيقة أم قمر رشيط املعرض، أدى املخرج 

عباس شهاب مبعية املمثلة وداد هاشم، النشيد األممي. 
وكان مسك الختام فاصل غنايئ للفنان الشاب خميس. 

 لندن – طريق الشعب 
 احتفل الشيوعيون العراقيون يف لندن، بالذكرى الـ 87 لتأسيس 
مراعاة  “زوم”،  االجتامعي  التواصل  منصة  عرب  وذلك  حزبهم، 

إلجراءات الوقاية الصحية يف ظل كورونا.
االحتفال الذي انضم إليه العديد من الشيوعيني وأصدقائهم من 
هاشم  أداره  والذي  وأوربا،  والعراق  بريطانيا  مناطق  مختلف 
عيل، تضمن كلامت يف املناسبة، ورسد ذكريات، وعرض تسجيالت 

مصورة وفقرات غنائية. 
 ويف كلمة له ألقاها خالل االحتفال، أكد سكرتري منظمة الحزب يف 
بريطانيا، عبد الرحمن مفنت، أن “الحزب جاء حصيلة لنضال شعبنا 
ومبادئ  العراقية  املواطنة  روح  مثل  وانه  والفكر،  اليد  وشغيلة 
الوحدة الوطنية االصيلة، ومتيز بنضاله املتفاين لتحقيق ما يصبو له 

الشعب من حريات وحياة كرمية، مقدما القرابني يف سبيل ذلك”.
الدميقراطي  التيار  من  املناسبة،  يف  تهنئة  برقيات  قرأت  بعدها 

العراقي يف اململكة املتحدة، ومنظمة الحزب الشيوعي السوداين 
يف اململكة املتحدة وإيرلندا، والحزب الشيوعي الربيطاين. 

بعض  املشاركني  من  العديد  رسد  االحتفال،  من  جانب  ويف 
يف  النضالية  مسريتهم  خالل  بها  مروا  التي  ومواقفهم  ذكرياتهم 
صفوف الحزب. وقد ساهم يف الحديث كل من عادل حبه، عدنان 
صادق  اآللويس،  الرزاق  عبد  مؤيد  الدين،  جامل  صباح  رجيب، 

السادة، عبد الرحمن مفنت وسلامن الساموي. 
وعرضت خالل االحتفال تسجيالت مصورة لبعض الرفاق األحياء 
والراحلني، الذين تحدثوا عن محطات مهمة يف حياتهم الحزبية. 
وهم كل من سلم عيل، والراحلني يعقوب قوجامن وبرشى برتو. 

وتخللت االحتفال فقرات غنائية ساهم فيها كل من الفنانني شايف 
الفنان  ساهم  كام  الساعدي.  وهاشم  االمام  احسان  الجيالوي، 
للفنان  وأخرى  املسجلة،  أغنياته  من  عدد  بعرض  حسن  جعفر 

غضنفر.

في لندن 
الشيوعيون العراقيون وأصدقاؤهم 

يحتفلون بالعيد الـ 87

اقاموا معرضا فوتوغرافيا 
شيوعيو الموصل أحيوا ذكرى ميالد حزبهم  

الموصل – جمال غانم

املوصل،  مدينة  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  أقامت 
احتفاال يف مناسبة الذكرى الـ 87 لتأسيس الحزب، حرضه جمع 

من الشيوعيني وأصدقائهم. 
وخالل االحتفال الذي احتضنه مقر املنظمة، استذكر املحتفلون 
من  الشيوعيون  قدمه  وما  للحزب،  الطويلة  النضالية  املسرية 
باألعالم  املقر  زينوا  فيام  وشعبهم.  وطنهم  سبيل  يف  تضحيات 
العراقية والزينة، ووزعوا الحلوى عىل املارة ابتهاجا بالذكرى.  

افتتاح معرض فوتوغرايف ملصور سجن “نكرة  وتخلل االحتفال، 
السلامن”، عادل الربيعي. 

صورا  املنظمة،  مقر  باحة  يف  أقيم  الذي  املعرض  ضم  وقد 
من  السجن  نزالء  يقيمها  كان  التي  والفعاليات  للنشاطات 
والفكر  واألدب  الفن  يف  دروسا  تتضمن  والتي  الشيوعيني، 

والحياة.  



حامد خيري الحيدر

للحرية  أوقدت  أن  منذ  مضت...  ومثانون  سبع 
يف  السائرين  بحدقات  توهجت  حمراء  شمعة 
األجيال  ألمال  جميل  وردي  حلم  راسمة  سبيلها، 
ميالد  معلنة  البداية،  كانت  آذار  خامتة  القادمة... 
اليوم  ذات  يف  التضحيات..  وبوابة  الفكر  مدرسة 
أي  الظالم...  عامل  اإلله متوز من محرشه يف  النعتاق 
مصادفة تلك وأي قدر رافدي عجيب هذا، أن تكون 
لتباركهام  واالمل،  املعاناة  واالنعتاق من رحم  الوالدة 
الحياة  انتصار  معلنة  العراق،  ربيع  نسائم  عذوبة 
سبع  الشمس.  نحو  الرافدين  أرض  مسرية  وبدء 
كل  مستهجناً  ناكراً  يشهر  العلمي  والفكر  ومثانون.. 
العرقي  والتمييز  البغيضة،  الطائفية  ورموز  أشكال 

االعمى..  املذهبي  والتعصب  والقومي،  والديني 
انسانية  الخالبة  صورته  تأطر  أسمى  لهدف  داعياً 
االنسان، واملساواة االجتامعية لجميع أبناء الشعب، 
ومعاناتها،  املرأة  مظلومية  عن  الحيف  وازاحة 
املعذبة.  الطفولة  يحتضن  زاهر  ملستقبل  والتمهيد 
سبع ومثانون.. وقوافل الشهداء السخية متلئ دروب 
دومنا  بغزارة  الزكية  الدماء  سواقي  لتجري  النضال، 
أن جعل  بعد  والفرات،  موازية ألمواه دجلة  توقف 
العابرة(  للمواكب  )جسوراً  حتوفهم  من  واهبيها 
لضفة يوم جديد. سبع ومثانون.. ومعتقالت البطش 
الدموية السوداء تلتهم ايام املناضلني، لتنسيهم رغد 
الحياة وضياء الشمس، فزهدوا من كل يشء ومل يعد 
يتملكهم سوى حب الوطن والتضحية من أجله، بعد 
التي  الطاهرة  النقية  االفكار  تلك  قلوبهم  انارت  أن 

الحرية،  الشعب وتطلعاته نحو  ال تبغي سوى رفعة 
)مفاتيح  الثقيلة  وقيودهم  أغاللهم  من  ليجعلوا 
املناضلني  وأهازيج  ومثانون..  سبع  زاهر(.  مستقبل 
تشدوا صّداحة الصوت، سابحة مع مشاحيف الهور، 
من  والحط  االقطاع  سحق  معلنة  املناجل  رافعة 
جبال  يف  األبطال  االنصار  رصاص  ليناجيها  جربوته، 
الدبكات  طبول  مع  متناغمة  الشاّمء،  كوردستان 
حاملني  الحداد(  )كاوه  ألحفاد  الفرح  وصيحات 
ومعيته  )الضّحاك(  قصور  هشمت  ثقيلة  مطارقاً 
األقزام، موقدين مشاعل الحرية عىل القمم العالية، 
الصامدة  الوطن  وأزقة مدن  لتعلو معهم يف شوارع 
مطالبة  اليافعة،  والشبيبة  والعامل  الطلبة  هتافات 
التي  الطائشة  وحكوماتها  الباغية  األنظمة  بأسقاط 
واملسرية  ومثانون..  سبع  الشعب.  مبصري  استهرتت 

املؤامرات  رغم  انقطاعها  أستحال  تتواصل،  الباسلة 
واالخفاقات وثقل الجراح وغورها، جيل يسلم غصن 
سواعد  لعيون،  الحلم  تودع  عيون  آلخر،  الزيتون 
دوماً  يتجدد  الطموح  ليبقى  لسواعد..  العهد  متنح 
وأن  مهل(  عىل  أصيله  )يحّيينا  أن  البد  أخرض  بغٍد 
سنني  هرمت  األصيل..  النضال  ملهم  يا  الزمن.  طال 
الدهر لكنك تأىب املشيب، ليبقى برعم شبابك يانعاً، 
معلناً ثورته عىل آهات الزمن ودورة أفالكه األبدية، 
تثني  أو  النضال  عنفوان  يشيخ  أن  هيهات  صارخاً 
وعزمية  ثابتة  املبادئ  طاملا  املناضلني..  إرادة  األيام 
ال  شامخة  بيضاء  الهامات  ستبقى  راسخة،  الغيارى 
هو  واألمل  الطريق  هو  الطريق  وسيبقى  تنحني.. 
األمل.. بوطن حر أيب يعيش بني ربوعه شعب فرح 

سعيد.

طالب عبد العزيز

بيتنا، يف قرية  الذين طوقوا  الليلة، استحرُض كل رجال االمن والبعثيني، 
وتسلقوه،  جداره  عىل  الجذع  وضعوا  الذين  الخصيب،  بأيب  عويسيان 
وأنزلوين من السطح، حيث كنت نامئاً، اىل اليوم، استشعر برودة املسدس 
الذي وضعوه يف رايس، ليلة أوقفوين امام ايب، املريض بالروماتزم، املقعد، 
 200 قرار  أوقع عىل  ان  يب  ايب  توسل  الحزب.ليلة  عن  بالتخيل  وامروين 
بكل  ليلة رضبوين  واحتقره،  اكره  الذي  البعث،  لحزب  االنتامء  وقسيمة 
احذيتهم، ليلة صفعوين بكل أكفهم، ليلة رفسوين بكل ارجلهم، ليلة رمي 
ليلة  ارفضه.  وكنت  التوقيع،  يتوسلني  عيّل،  اعىل رسيره  بنفسه من  ايب 

حرييت بني رضا ايب وانتاميئ، يالله، ال استطيع الكتابة فقد آملني ما كتبت. 
ارجوكم، هناك متسع من الوقت ليك اكتب عن هذا ذات يوم. 

لكن، قولوا ملن يزايد عىل مواقفنا، من االسالميني والدعوجيني وسواهم، 
للبعثيني ال. فام كان منهم إال رميي يف  الذي قلت  الخصيبي  كفى. فانا، 
الندكروزهم  البيضاء واالنتهاء يب اىل مديرية االمن العامة، التي ال أتذكر 

كم بقيت فيها .ولكنني اتذكر أنني خرجت منها زاحفاً عىل اليتّي.
مع انني ُجعلُت خارج تنظيمه قبل العام 1978، عام الهجوم عليه من قبل 
السلطة البعثية ألسباب اعرتضت فيها عىل سياسته آنذاك، اال انني ما زلت 

أراه البيت االول يل، فهو الحقيقة الفكرية التي انتمي لها. 
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د. حسام آل زوين

يف محرابك واالميان نستجـيـر
يا جلسـة الـديـوان بها نسـتشيـر

منذ والدته يف 31 أذار1934 ناضل من أجل افكار 
العراقي  للشعب  والسعادة  االجتامعية  العـدالـة 
وتحرير الوطن من االحالف العسكرية واالرتهانات 
ببناء  االول  بيانه  الحزب  صاغ  لقـد  الخارجية. 
اعينه  نصب  واضعا  سـعيد،  وشـعب  حـر  وطـن 
قضية ومصالح الشعب بقومياته واقلياته محـورها 
التأخي  رسالة  وخط  والشغيلة،  والفالحني  العامل 
والسالم ومساندة حركات التحرر الوطني العربية. 
من  قسطا  يدخـر  مل  الذي  العامل  وهو  وبحياته 
أجل  من  عال  ذات  بنكران  ناضل  لنفسه  الراحة 
الوقت  بنفس  وسعى  الحزبية  تنظيامته  توطيد 
الوطنية  الحركة  تنظيامت  تقوية  إىل  النوايا  بحسن 
الخالـد، قـووا تنظيم حزبكم  برفعه شعار مؤسسه 

قـووا تنظيم الحركة الوطنية. 
االنظمة  أبشع  واجـه  عاما،   87 عمـره  وطيلة 
واملتحكمة  الهمجية  والـدموية  الظاملة  املستبدة 
هذه  كل  وقارع  البلـد،  وثروات  الشعب  مبصائر 
االعـدامات  من  والصعوبات  واملرارات  العذابات 
والقتل  واالغتياالت  واالعتقاالت  والتصفيات 

االبعاد  وسياسات  الجامعية  واملقابر  والسجون 
وشـجاعة  وعـزمية  بإرادة  واجهها   ، والتهميش 
وامل  وصمـود  وايثار  وتضحية  واقتـدار  وبطولة 
اعدامات 1949 بحق مـؤسـسه  بالغـد املرشق من 
الخالد فهـد ورفاقـه حسـني الشبيبي وزيك بسيم ، 
والهجمة الدموية يف 1963 من قبل قطعان الحرس 
القومي سيئة الصيت بانقالب دموي عىل جمهورية 
الفتية واعـدام الزعيم عبد الكريم  14 متوز 1958 
االبطال حيث  العسكرين  القادة  من  ورفاقه  قاسم 
االف  الدموية  والتصفيات  االعدامات  شـملت 
سـالم  الحزب  سـكرتري  رأسهم  وعىل  الشـيوعيني 
والعاين  والعبيل  الحيدري  االبطال  ورفاقه  عـادل 
العراق من  وابناء  بنات  الشهداء من خرية  وكوكبة 
املجتمع  شـرائح  مختلف  ومن  وعسكريني  مدنيني 
واديانه،  واقليـاته  قوميـاته  كل  شملت  العراقي 
عقد  انفراط  بعد   1978 هجمة  دموية  وأشـرسها 
يف  العراق  بدخول  بعدها  وما  الوطنية،  الجبهة 
وازهقـت  اقتصاده  دمرت  لها  معنى  ال  حروب 
والفالحني   العامل  ابناء  العراقيني  من  االرواح 

والفقراء.  والكسبة 
اعمدة  شمل  ونفيس  غال  بكل  الحزب  ضحى  لقد 
الهجامت  إثر  بناته وابنائه  بيته واهله وفقـد خرية 
العوائل  من  الكثري  وتعرضت   ، املتتالية  الدموية 

الحـدود  خارج  قرسا  اإلبعاد  إىل  وغريها  الشيوعية 
ودول  والشـتات  والغـربة  للهجرة  اضطرارها  او 
الشباب  من  واضطر قسم  الكفاف،  اللجوء وعيشة 
إىل ترك مقاعـد دراستهم  فرارا من بطش السلطة 
امتدت  التي  القمعية  االمنية  واجهزتها  الـدموية 
يدها يف كل مكان واصبح العيش غري ممكنا يف ظل 
هذا االرهاب الفايش، األمر الذي اضطر الحزب إىل 
الدفاع عن وجوده وكيانه واالنتقال  انتهاج سياسة 
تطلب  الذي  االمر  السالح  وحمل  املعارضة  إىل 
للـوثوب  ومنها  كردستان  إىل  للتوجه  رفاقه   من 
زهـرة  منهم  الكثري  ، حيث قىض  الوطن  داخل  إىل 
اصعب  قاىس  عـديـدة   ولسنوات  فيها  شـبابه 
من  الكثري  وسقط  واملصائب،  املحن  من  الظروف 
الحزبية  الكـوادر  خرية  ومن  والشهداء  الشهيدات 
مواكب  وتتالت  النضال،  سـوح  يف  والكفـاءات 
الشـهادة منذ تأسيسه إىل يومنا هذا شملت العراق 
حتى  اقصاه،  إىل  اقصاه  من  واملدينة  الريف  كله 
سـقط  االخرية  السنوات  ويف  النظام  سـقوط  بعـد 
الشعبية  االنتفاضات  الحزب يف  العديد من شهداء 
بغداد  يف  التحرير  وسـاحات  العراق  عمت  التي 
وبابل وكربالء والنجف وذي قار والعامرة والكوت 
من  واخرين  املحافظات  من  وغريها  والبرصة 
الجرحى واملعوقني واملغيبني واملخطوفني واملجهولني 

الخبـز  اجل  من  خرجوا  الزهـور  بعمر  وشبيبة 
وتردي  والطائفية  الفسـاد  ضد  الكـريم،  والعيش 
االوضاع املعيشية واالمنية )نريـد وطـن(، من اجل 
والتغيري  واملدنية  والدميقراطية  االجتامعية  العدالة 
باسم  املتربقعة  االحزاب  من  الفاسدين  محاسبة  يف 
الدين والطائفية زورا وبهتانا، وتسلطها عىل مفاصل 
املال  عىل  وسيطرتها  والربملان  والحكومة  الدولة 
املقيتة  الطائفية  كرست  حيث  به،  والعبث  العام 
وسيطرة  السالح  وانفالت  الهوية،  عىل  واالقتتال 
للسلطة  الفاشلة  ادارتها  خالل  من  املليشيات 
ما  بدخول  تسبب  مام  وعجزها،  الطائفي  ونهجها 
يسمى بتنظيامت الدولة االسالمية داعش وسقوط 
مبجازر  داعش  وقيام  العراقية  املحافظات  بعض 
دموية  يندى لها جبني االنسانية يف سبايكر وسبي 
النساء العراقيات اإليزيديات وتدمري املدن وسلب 
املمتلكات وترويع الناس وتفجري االثار وحرق االبار 

واملزارع.
وتعلم  ترىب  لألجيال  مدرسة  زال  وال  الحزب  كان 
من  واالبناء  البنات  خرية  وتخرج  وتـهـذب  فيها 
واالخ  االب  هو  الحزب  وأصبح  العراقي  املجتمع 
أجمل  من  وصدق  حق  عن  وأصبحوا  والصديق، 
لألمهات  وفخـرا  املثـل  وقـوة  واالخالق  الخلق 
مصلحة  حدقاتهم  يف  واضعني  وللوطن،  للحزب 

والشغيلة  والفقراء  والفالحني  العامل  من  الناس 
والكسبة وأصبح حبهم للحزب والتضحية يف سبيله 

ال يعلوه حبا بعد الله والوطن. 
ورشات  يف  الزرقاء  والبدلة  والسندان  املطرقة  فهو 
والزرع  والحرث  املنجل  وهو  واملصانع،  املعامل 
والقلم  القرطاس  واملَزارع، وهـو  الحقول  واملُزارع يف 
هـو  املدارس،  يف  واملعلم  واملثقف  والَعـلم  والعلم 
والقيم  والتواضع  النضال  يف  املدارس  لكل  مـدرسـة 
هو  والنقاء  والصدق  واالخالص  االخــالق  ونعم 
الرفاق  أميض  حيث  الحياة  تجربة  ومن  للشعب. 
زهرة شبابهم يف كنف تربيته وابويته ورعايته وطيبته 
ومثله  وعطائه  واخـالقه  وخلقـه  واحسانه  وعطفه 
وثقافته، رغم البؤس والحرمان والفقر والعوز والغربة 
والشتات واملهجر فهم نظيفي اليد والتأريخ والضمري 
والوجـدان ازاء قضايا الشعب والوطن ورغم كل ما امل 
به من قسـاوة الظروف التي أحاطت به منذ التأسيس، 
الحي  الضمري،  انت  هو  الله  تا  بأمانة وصدق؛  نقول 

النقي تبقى يف هذا الزمن االغرب ونوائبه. 
)... يابني شـوفك يبعث املاي الزالل بعـودي وأحيا 

وانه ميته( ... مظفـر النـواب .
وتحيا  بالـروح  الزالل  املاي  يبعث  عيـدك  ياحزيب 

وهيه ميته 
اي حب واي سـر انت!
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... وتالله انت الضميـر

الوفاء للشعب 
وللوطن!

طه رشيد

قبل اكرث من مثانني عاما وما زال الحزب الشيوعي 
االوىل  لبناتها  ارىس  التي  للمبادئ  وفيا  العراقي 
الرفيق الخالد يوسف سلامن يوسف )فهد(، الذي 
النضال  ربط  حني  الحقيقية  الوطنية  معنى  علمنا 
حني  بانه  للحاكم  قائال  الطبقي،  بالرصاع  الوطني 
هذا  يف  واعلن  وطنية،  اكرث  صار  شيوعيا  اصبح 
اليوم، قبل سبعة ومثانني عاما، عن تأسيس الحزب 
ختمه  داخيل  وبنظام  طموح  بربنامج  الشيوعي 
وقضاياها  املرأة  عن  الدفاع  ومنها  لرفاقه،  بوصايا 
حتى  واملثقفني  والفنانني  والعلامء  االدباء  واحرتام 
اصبح حاضنة اساسية للحركة الثقافية، خرجت منها 
خرية املثقفني العراقيني طيلة عقود عديدة، ناهيك 
والكادحني  والفالحني  العامل  نضاالت  تبوئه  عن 

وسائر شغيلة الفكر واليد.
 لقد حفظ الشيوعيون هذه الوصايا عن ظهر قلب، 
للحركة  العقود، وكانوا نرباسا  وطبقوها طيلة هذه 
تاريخ  يف  حدثت  التي  واالنتفاضات  االحتجاجية 
العراق املعارص، وباالخص يف فرتة الجمهورية االوىل 
)1958/ 1963( حني سنحت الفرصة لهم، يف بداية 
تلك املرحلة، العمل بشكل علني وتم استيزار اول 
امرأة للشؤون االجتامعية وهي الرفيقة الراحلة د. 
ترشيع  الفرتة،  تلك  شهدت  حيث  الدليمي  نزيهة 
كبريا  انصافا  تضمن  الذي  املدنية  االحوال  قانون 

للمرأة.
وعن  واملعدمني  الفقراء  عن  الحزب  دفاع  وبسبب 
املرأة واملبدعني تكالب االرشار يف الداخل والخارج 
ليفشلوا تلك التجربة، وليحرموا العراق من طاقات 
عىل  ووضعه  الوطن  بناء  سوى  لهم  هم  ال  شابة 

السكة الصحيحة!
مدارس  اىل  حولوها  التي  بهم  السجون  فامتألت 
اسرتخصوا  الذين  املناضلني  من  كبريا  عددا  خرّجت 
االنسانية،  افكارهم  عن  الدفاع  اجل  من  دماءهم 
وليس  وطنهم..  واستقالل  شعبهم  كرامة  وعن 
جزافا ان يطلق االخرون عن الحزب تسمية حزب 
يقبل  ال  النه  البيضاء  االيادي  حزب  او  الشهداء! 
بالفساد، وال ميكن ان يتواجد بني صفوفه فاسدون 

من اي نوع كان!
يف  ومريديه  ورفاقه  انصاره  تجد  ان  غريبا  فليس 
مقدمة املكافحني ضد الفساد املسترشي يف اوصال 
الدولة الحالية، وتشهد ساحات التظاهر عىل ذلك!

واذا ما غّيب عن الساحة يف سنوات سابقة من قبل 
نظام العفالقة، فها هو اليوم يعود بشباب لن يكل 
ولن ميل بالدفاع عن مصالح الرشائح املترضرة من 

العملية السياسية العرجاء التي ابتىل بها العراق!
لقد كان الشاعر عىل حق حني قال:

ثيلة اشام تحشها اتزود
اتعب يحاصود

وصانه فهد من مات
انخلف افهود..

جمال الشيوعيين
الشاعر عمار المسعودي

الدمع  إىل  وصوال  شفاههم  يف  التي  االبتسامات  من  نبدأ 
الكفوف  املؤاخون بني  أولئك  الذي يف عيونهم  الحار واملالح 
وزرقتها  السموات  بني  وصدقها  العهود  بني  واملصافحات 
واألرضني ومعاناتها هذا ما جعلني متحجرا وسائال قلقا وثابتا 

يف رواية رسدياتهم. 
نازلني  كانا  الخطيب  هاشم  واالستاذ  النشمي  مهدي  العم   *
السواد  أرض  املجتاز  القطار  يف  انتامئيا  وجنونا  جنوبا 
وبحوزتهام منشورات سياسية كانوا قد تزودوا بها من بغداد 
طاوين كشوحهم عليها جائعني كام فقراء العراق ويف إحدى 
لديهام  ما  وضعا  الجلوس  بهم  استقر  حني  القطار  عربات 
أعىل  الحقائب  وضع  أدراج  عىل  ومنشورات  بريد رسي  من 
مأخوذ  لوطن  خريطة  رسم  يف  مباهجهم  علو  مثل  الرؤوس 
كانوا  االخفاء  يف  ولحذق  ماكرة  سياسية  وبطبقة  باإلقطاع 
أنهام طالبتان، حيلة  تحته مسافرتني وأظن  اختاروا علوا  قد 
يف  القطار  محطة  وصال  وحينام  ذلك.  كل  حفظ  يف  ورغبة 
كلها  األمكنة  مجتاحني  العربات  الرشطة  تسلق  املحمودية 
يعلو  الذي  الرسي  الربيد  ذلك  عىل  عاثرين  صارما  تفتيشا 
من  كان  فام  اقتيادهام  قرروا  عندها  بريئتني.  فتاتني  رأيس 
العم مهدي النشمي غري أن يلف عباءته عىل يديه وينسحب 
يل  املنشورات  هذه  عال:  بصوت  معلنا  القطار  سار  أن  بعد 
وال دخل للفتاتني بهام، ملقيا بنفسه من القطار إىل األرض. 
* من رواية للمناضل كامل عبد عيل املسعودي يقول فيها:

حملته  يف  االستبدادي  البولييس  النظام  من  هاربني  كنا 
عاداته  كام  غدر  الذي   ١٩٧٨ سنة  الشيوعيني  ضد  الغاشمة 
بعهود الجبهة الوطنية وحينام نحن متخفون هاربون يف أزقة 
بغداد علها باتساعها تحمينا من ضيق مدننا، وإذا بالشيوعي 
طالبا  سكن  أو  مأوى  بال  باملطر  مبلال  النصري  ياسني  املبدع 
محاوالت  وبعد  بغداد.  يف  املختفية  البرصة  بخلية  ربطه 
وحوارات مع منظمة النارصية التي لها تواجد يف بغداد، كان 
النظام  بأيدي  ،الشهيد  سلامن  العباس  عبد  أخي  للشيوعي  
كلية  يف  الدراسة  تركه  بعد  مختفيا  عامال  كان  وقد  القذرة، 
أن  بابل  فندق  بناء  البرصة، يف رشكات  يف  واالقتصاد  اإلدارة 

يقرر إعطاء يوميته لرفيقه. 
تلك هي أخالق الشيوعيني..
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د. حسن مدن 

السنة  ذكيا عىل  تنويعا  كان  أورويل “1984”  رواية جورج  عنوان 
التي كتب فيها أورويل روايته ونرشها، وهي سنة 1948، حيث أراد 

تخّيل ماذا ستفعله الدولة يف الفرد بعد نحو أربعني عاما.
بالحزن  شعر  قراءتها  وأعاد  الرواية  كتابة  من  أورويل  انتهى  حني 
فكرة  “كانت  الشهرية:  قولته  فيها  وقال  واليأس،  بل  ال  واإلحباط، 
جيدة، لكنني أفسدتها”. غري أن هذه الرواية التي أحزنته ما انفكت 
تحملنا عىل العودة إليها مراراً، فتدّوخ رؤوسنا، فهي حققت نجاحا 
منقطع النظري، وشهد الكاتب نفسه بعض هذا النجاح، وظل النقاد 
والدارسون يعودون إليها، فريون فيها ما كان كاتبها قد أراد قوله من 

نقد للدولة االستبدادية .
سيّصك هؤالء الدارسون مصطلح “العامل األورويل” نسبة إىل جورج 
االستبدادية  الدولة  تفعله  عام  يتحدثون  وهم  نفسه،  أورويل 
الحديثة من هيمنة عىل أذهان البرش وأرواحهم. والتفريق واجب 
التي حملت  الرشق،  نعرفها يف  التي  االستبدادية  الدولة  بني صورة 
كارل ماركس عىل التحدث يف أحد نصوصه الشهرية عن “االستبداد 
الرشقي”، وبني الدولة االستبدادية املعارصة يف الغرب التي رمبا ال 

تحتاج، دامئا، إىل أقبية التعذيب وقوانني الطوارئ.
خالل  من  كله  املجتمع  عىل  الخناق  تحكم  األخرية  الدولة  فهذه 
دورا  الحديثة  االتصال  وأجهزة  اإلعالم  يلعب  “مخملية”،  أدوات 
مهوال يف تكييف الرأي العام كله وفق النموذج الذي تشتهيه الطبقة 
لخدمة  وتوظفها  الدولة  وأجهزة  مبفاصل  متسك  التي  املسيطرة 

مصالحها.
الحاكم  الحزب  الطبقة املسيطرة بعد ذاك أن يكون  لن يهم هذه 
اشرتاكيا.  دميقراطيا  أو  مسيحيا  دميقراطيا  دميقراطيا،  أو  جمهوريا 
التسمية هنا غري ذات أهمية، ما دامت املفاصل الرئيسة لالقتصاد 

و”مواقع الهيمنة”، كام يدعوها غراميش، تحت القبضة املحكمة.
يف السنوات األخرية شاع مصطلح الشفافية يف وسائل اإلعالم املختلفة، 
ويف الخطاب السيايس للحكومات واألحزاب والقوى السياسية وحتى 
يف  ترتدد  وقمعية  توتاليتارية  األنظمة  أشد  حتى  تعد  ومل  األفراد. 
استخدام هذا املصطلح للتعبري عن رغبتها يف جعل الفرد عىل صلة 
املجردة  القاموسية  املفردة  وهذه  والوقائع.  واملعلومات  بالبيانات 
غدت مصطلحا سياسيا يقصد به وضع سلوك الحكومات والهيئات 

تدفق  تعوق  أو حواجز  أرسار  تعود هناك  ال  بحيث  الضوء،  تحت 
املعلومات.

الذي  الدثار  يزيح  حني  مرّة،  مبفارقة  ميسك  كونديرا  ميالن  لكن 
حقيقة  بني  الصارخ  التناقض  مالحظا  الشفافية،  كلمة  به  أحيطت 
أن شفافية الحياة الشخصية للفرد هي املنتهكة، فيام تبقى شؤون 
الدولة مكتومة وعصية عىل الكشف أو املعرفة. إن شؤون الدولة 
من حيث هي أمر أو شأن عام تظل مجهولة ورسية وغري مفصح 
التي  التفاصيل  كل  بكشف  مطالب  فإنه  الفرد  اإلنسان  أما  عنها، 

تخص حياته من وجوهها املختلفة.
ويرى كونديرا أن الرغبة يف انتهاك حميمية اآلخرين التي هي شكل 
املؤسسات عرب  اليوم جزءا من  العدوانية، صارت  دائم من أشكال 
البطاقات واالستامرات التي علينا أن منألها بالبيانات التفصيلية يف 
البنك واملستشفى واملطار ومكان العمل أو عند انجاز أي معاملة 
الدولة من حيث هي مؤسسات  أما  أو غري ذات شأن،  ذات شأن 
التي  املكينة  بالحامية  محاطة  تظل  فإنها  إدارة  وأساليب  وهيئات 

ليس بوسع أية آلية من آليات الشفافية اخرتاقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“الحوار املتمدن” – 29 آذار 2021

اعداد: د. صالح ياسر

مؤلف لينني الفلسفي الرئييس وظهر تحت عنوان فرعي “تعليقات 
نقدية عىل فلسفة رجعية”، وكتبه عام 1908 ونرش يف مايس/ أيار 
هزمية  سببتها  انتكاس  فرتة  خالل  املؤلف  هذا  كتب  وقد   .1909
املهمة  برزت  الوقت  ذلك  ففي  الروسية.   1907  –  1905 ثورة 
الجدلية  املادية  عن  بالدفاع  الخاصة  العاجلة  والنظرية  السياسية 
واملادية التاريخية ضد هجمة التحريفية، وتفنيد الفلسفة النقدية 

التجريبية الرجعية التي كان التحريفيون يدعون لها بقوة. 
النقدية  الفلسفة  جامعة  بطريقة  هذا  لينني  كتاب  وينقد 
تتعارض  الجدلية  املادية  إن  ويبنّي  الذاتية،  املثالية  التجريبية 
لينني  وانتقد  الفلسفية.  املشكالت  كل  يف  الفلسفة  تلك  مع  كلية 
بشكل تفصييل النظريات املثالية، وبنّي الكتاب مصادر التجريبية 
لينني  واكتشف  الربجوازية.  الفلسفة  تطور  يف  ومكانتها  النقدية 
الحقيقية  املتبادلة  العالقة   – املاركسية  الفلسفة  يف  مرة  ألول   -
الكتشاف  فإن  وكذلك  الطبيعي.  والعلم  النقدية  التجريبية  بني 
لينني الجذور االجتامعية والدور الطبقي للفلسفة املاخية أهمية 
الفلسفة،  يف  التحيز  خط  وإرصار  بعزم  انتهج  فقد  استثنائية. 
الوضعية،  تيار  ولكل  للامخيني  الغيبية”  ملزاعم   “ كذب  فكشف 
أفادت  النقدية  التجريبية  إن  وبني  واملثالية،  املادية  فوق  بأنهم 

قوى الرجعية وكانت معادية للعلم والتقدم. 
قد  لينني  فإن  الروس،  وأتباعها  للامخية  القوي  نقده  جانب  واىل 
دعم وطّور أهم مبادئ املادية الجدلية والتاريخية، وأعطى لينني 
مقوالت  وألهم  الفلسفة،  يف  األساسية  للمسألة  شامالً  تحليالً 
واملكان  والزمان  والتجربة  املادة  )مثل  املاركسية  الفلسفة 
النظرية  خالقة  بصورة  وطّور  والرضورة(،  والحرية  والسببية 
املامرسة  ودور  االنعكاس،  نظرية  وخاصة  املعرفة،  يف  املاركسية 
اإلدراك،  يف  االحساسات  ودور  ومكانة  املعرفة،  يف  )التطبيق( 
املطلقة  الحقيقة  بني  املتبادلة  والعالقة  املوضوعية  والحقيقة 
أن  كام  التاريخية.  للامدية  األساسية  واملشكالت  والنسبية، 
الطبيعي  العلم  يجمعها  التي  الجديدة  للمعطيات  لينني  لتعميم 

نهاية  يف  الطبيعة  لعلم  البارزة  االكتشافات  فإن  خاصة.  أهمية 
القرن العرشين قد مّيزت بداية ثورة  التاسع عرش وبداية  القرن 
إىل  أدت  االكتشافات  هذه  فإن  ذلك  ومع  الطبيعي.  العلم  يف 
نشوء أزمة حادة يف تطور العلوم الطبيعية، كانت ترتبط ارتباطا 

“الفيزيقية”.  باملثالية  وثيقا 
لقد كشف لينني الجذور الطبقية واملعرفية للمثالية “الفيزيقية”، 
ما  أبعد  الطبيعة،  علم  يف  الجديدة  االكتشافات  أن  عىل  فربهن 
تعطي  ذلك  من  النقيض  عىل  أنها  بل  املادية،  تفنيد  عن  تكون 
مزيداً من التأكيد للامدية الجدلية. وقد حّدد تعميم لينني املادي 
من  للخروج  الطريق  معامل  العلم  يف  العظمى  للمنجزات  الجديل 
املنهج  أن  عىل  مقنعة  بطريقة  وبرهن  الطبيعي،  العلم  أزمة 

الوحيد يف هذا العلم هو املنهج املادي الجديل. 
وتكمن أهمية كتاب لينني هذا يف حقيقة أن املادية اتخذت فيه 
الذي تحقق يف تطور  الجديد  شكالً جديداً، يتطابق مع املستوى 

العلم.

نصوص جديرة بالقراءةشفافية الدولة االستبدادية

المادية والمذهب النقدي التجريبي

هناك  املرسح  ستارة  خلف  هو  ما  ملعرفة  ولكن 
عليه  االعتامد  يتم  نظري  فلسفي  منوذج  اىل  حاجة 
النظرية هي وليدة املامرسة  التحليل خاصة وان  يف 
يف  جديدا  يولد  املامرسة  يف  جديد  وكل  ومرشدها. 
النظرية واالخطاء، سواء النظرية منها او يف املامرسة 
النقدية خاصة  املقاربة  عرب  االثنني  لتصويب  مهمة  
االحتامالت  وتشخيص  املستقبل  آفاق  استرشاف  يف 
الفلسفي  النموذج  عىل  األمثلة  ومن  واملخاطر. 
الظواهر  املادي يف دراسة  املنهج  النظري واستخدام 
الرأساميل.  للمجتمع  ماركس  وتحليل  وصف  هو 
هي  املال  راس  كتابة  يف  االنطالق  نقطة  وكانت 
استخدام املنهج الديالكتييك الذي هو قضية معارصة 
فيها  مير  التي  املرحلة  خاصية ف هذه  بسبب  أيضا 

العامل وتنذر بانعطافات هامة يف تاريخ اإلنسانية. 
التحليل  هو  املاركيس  الديالكتيك  مبنهج  واملقصود 
النقدي للظواهر برتابطها وشموليتها، بتغريها ومنوها 
وتناقضاتها وما يحصل فيها من تغريات كمية ونوعية 
وطفرات وتحوالت. وهو جزء ال يتجزأ من الفلسفة 
حالة  يف  العامل  ظواهر  كل  ترى  التي  املاركسية 
املجتمعات  اىل  فتنظر  التأريخية  املادية  اما  تطور. 
بحد  والذي  املادة  لحركة  خاص  اجتامعي  كشكل 
لها صفات وقوانني  يتكون من ظواهر مختلفة  ذاته 

الفرنيس  املاركيس  عليها  يطلق  بها،  خاصة  تطور 
الشهري لوي التورس أسم البنية ) انظر كتابه الفلسفة 
  )1973 أقالم  منشورات  األيديولوجيا   و  العلم  بني 
عىل  والثقافة  واالرسة  واللغة  والقضاء  كاالقتصاد 
الناس  يخلقها  بل  ذاتيا  تأيت  ال  والتي  املثال  سبيل 
فان  اإلنتاجية.  ولذا  العملية  من خالل نشاطهم يف 
املادية التاريخية كمنهج هي معرفة مجمل القوانني 
العام،  النطاق  عىل  والتاريخ  املجتمع  لتطور  العامة 
محددة،  تاريخية  مرحلة  او  ببلد  مرتبطة  غري  أي 
ومراحل  ظواهرها   مختلف  بني  املتبدلة  والصلة 
العيانية  املشاهدة  كشفها  عن  تعجز  التي  تطورها 
اال اذا تم االعتامد عىل التحليل املوضوعي للظاهرة 
انتفاضة  والنساء   الشباب  تصدر  مثال  االجتامعية، 
العلوم  اهتامم  يثري  موضوع  وهو  مثال،  ترشين  
االجتامعية، او علوم التاريخ مثل منهج ول ديورانت 
من  ينطلق  الذي  الحضارة(  )قصة  كتاب   مؤلف 
الحضارات  وانهيار  نشوء  تحليل  يف  مثالية   فلسفة 
ان  فريى  املادي  الديالكتييك  املنهج  اما  العاملية. 
العملية التاريخية كل واحد فيها قوانني عامة وقوى 

محركة  للتطور التاريخي.
وعىل سبيل املثال ففي العراق يهتم التحليل، الذي 
يتبع املنهج املاركيس النقدي، بالكشف عن تجليات 

البنى  وتغري  تطور  وراء  تكمن  التي  العامة  القوانني 
االنسان من مرحلة  انتقال  املختلفة منذ  االجتامعية 
القروية  املشرتكات  إقامة  اىل  والصيد  الثامر  التقاط 
الحيوانات  وتدجني  الزراعة  اكتشاف  بعد  العائلية 
ومن  الرافدين،  وادي  بالد  يف  سنة   10000 قبل 
دجلة  نهري  ضفاف  عىل  الدول   - املدن  نشوء  ثم 
االمرباطوريات  وقيام  السومرية  العهود  يف  والفرات 
يف  الدويالت  وتشكل  واالشورية،  والبابلية  االكدية 
اليوناين وصعود  الفاريس  الرصاع  العراق عىل خلفية 
االمرباطورية اإلسالمية بعد الفتوحات اإلسالمية  يف 
العهود  التي كانت بغداد عاصمتها يف   ) 637-651(
عام  يف  بغداد  التتار  غزو  اىل   750 منذ  العباسية 
1258، ومن ثم تبعه االحتالل العثامين حيث اصبح 

وادي الرافدين جزء من اإلمرباطورية العثامنية 
ممتلكات  احد  أصبحت  ثم   ،)1920  1534-(
االستعامر الربيطاين حتى قيام الدولة العراقية كأحد 
مقررات مؤمتر القاهرة يف 1921 وقيام الحكم املليك 
ومااعقبه من متغريات تاريخية  حتى احتالل بغداد 

يف 2003 وصوال اىل اليوم. 
يف املنهج املاركيس يتم تقييم املرحلة التاريخية وما 
واجتامعية  طبقية  وتناقضات  محركة  قوى  من  فيها 
عرب تشخيص اشكال تطور قوى اإلنتاج والعالقا التي 

يقيمها البرش اثناء دخولهم يف العملية اإلنتاجية وما 
يرتتب عىل ذلك من بنية فوقية يف مجاالت السياسة 
وتحديد  والدين،  واالخالق  واللغة  والقانون  والفكر 
باري  أنظر  الظواهر)  مختلف  بني  العامة  الصالت 
والتشكيالت  اإلنتاج  أمناط  هريست:  وبول  هنديس 
الرأساملية،  قبل  ما  اإلنتاج  ألمناط  ونقد  االجتامعية 
يكشف عن وحدة  مبا   ،)1977 بريس  مكميالن  دار 
وادي  بالد  يف  التاريخي  التطور  عملية  وتنوع 
ويفتح   تكتنفها،  التي  الداخلية  والروابط  الرافدين 
للتحليل خاصة عىل صعيد املامرسة ال تقدمها  آفاقا 
يكتفي  الذي  الربجوازي  والتاريخ  االجتامع  علوم 
امكانات  فيقدم  الجديل  املادي  املنهج  اما  بالوصف. 
التنبؤ املستقبيل املوضوعي الذي يفتح الطريق امام 
جوهرها  يف  التاريخية  العملية  ان  باعتبار  تغيريه  
تطورية الن املجتمع هو احد اشكال  حركة املادة. 

أن  نجد  اليوم  العراقي  السيايس  املشهد  تأملنا  واذا 
منذ  السياسية  العملية  فشل  عىل  اتفاق  شبة  هناك 
املحاصصة  عىل  اعتمد  سلطوي  طغيان  ومنو    2003
الزراعة  العام وتحطيم قطاعات  املال  والفساد ورسقة 
عىل  املعتمد  الريعي  االقتصاد  وتكريس  والصناعة 
عوائد النفط، يرافق كل ذلك تصاعد مؤرشات اإلرهاب 
وأخواتها  كداعش  التكفريية   السلفية  التنظيامت  من 

مع   املنتفض  الشباب  ضد  املنفلت  السالح  إرهاب  اىل 
البطالة  وازدياد  الشعب  قطاعات   معظم  تهميش 

والفقر وغري ذلك من التوصيفات للواقع العراقي.
واالنتخابية  السياسية  الربامج  معظم   ان  ايضا  ونجد 
الطغم  العموم، ومعظمها من  شخوص  متشابهة عىل 
فكري  استغفال  مجرد  وهي  الحاكمة،  السياسية 
بطانيات  شكل  عىل  احالم  وتوزيع  العراقي  للمواطن 

ووعود بقطع أراض.
ونجد هذا ايضا بني اوساط واسعة من الشعب العراقي 
ممن يطالبون ببديل مدين او  علامين او عقد اتفاقات 
والتمنيات  الشعارات  من   عامل  عىل  ترىس  انتخابية 
ترسم  منهجية  عىل  تعتمد  علمية  ارضية  عىل   وليس 
االقتصادي  االجتامعي  الحراك  ديناميكية  وبوضوح 
يساعد  الذي  القوى  وتوازن  املحتدم  الطبقي  والرصاع 
نوعية  ويحدد  واملخاطر  االحتامالت  استقراء  عىل 
التحالفات أو االتفاقات املمكنة، وهو ممكن  واشكال 
املهمة  هذه  املرسح،  ستارة  خلف  تنظر  عندما  فقط 
انضاج  معرض  القادم  يف  الحزب  مؤمتر  ستواجه  التي 
املنهج  عىل  باالعتامد  ومخرجاته  املؤمتر  وثائق  واقرار 

املاركيس .
يكمن خلف  ايضا،  والتفسري  املنهج،  االختالف يف  هذا 
املدارس الفكرية املتعددة لتحليل  االمناط االقتصادية 
االجتامعية السائدة يف البلدان العربية. وهناك مثاالن 
ساد  الذي  العريب  القومي  الفكر  األول   صارخان، 
واقليمي  دويل  وبدعم  والستينات  الخمسينات  بعد 
للتصدي  لقوى اليسار العريب املتصاعد دورها واعتمد 
مثايل  منظور  من  ولكن  العربية  القومية  مفهوم 
الخالدة  الرسالة  حول  أنداك  التيارات  تبنته  الذي 
التالقح  اىل  النهاية  يف  ووصل  العريب.  الصقر  النبعاث 
مع  الفكر الفايش الشمويل. والثاين هو مثال الصحوة 
والذي  السبعينات،  بعد  ما  يف  ساد  الذي  اإلسالمية 
كحل  اإلسالمية  املذهبية  العقيدة  يعتمد  وعيا  رسم 
السياسية،  السلطة  وازمة  املجتمعية  للمشاكل  وحيد 
أنظمة  قمعية معادية  العميل اىل  التطبيق  وتحول يف 
للدميقراطية وحقوق االنسان، وفشل مشاريع التيارات 
االسالموية التي حاولت ركوب موجة   الربيع العريب، 
وتركت  السيايس  النظام  عن  رؤاها  إقامة  يف  وفشلت 
اإلسالمية عىل  السياسية  التنظيامت  تشظيا يف   خلفها 
اإلرهابية  التنظيامت  وظهور  وطائفية  مذهبية  أسس 
داعش  مثل  والتكفريي  السلفي  الفكر  اعتمدت  التي 

وأخواتها. 
وتطبيق  االملام  ان  املقالة  هذه  يف  النهايئ  االستنتاج 
والظواهر  التاريخ  لدراسة  الديالكتييك رضوري  املنهج 
او  األوسط  الرشق  بلدان  بها  متر  التي  االجتامعية 
الكاتب املاركيس املرصي  بلدان املحيط عىل حد تعبري 
بعد  ما  مرحلة  يف  التبعية  نظرية  صاحب  أمني  سمري 
اىل جوهر  النفاذ  واملقدرة عىل  الكولونيايل،  االستعامر 
يجرى  ما  حقيقة  ومعرفة  الجارية  التاريخية  العملية 

خلف ستارة مرسح الظل.

في المنهجية الماركسية 

د. ماجد الياسري 

يشري ملحم قربان يف كتابه املوسوم )املنهجية والسياسة - دار الطليعة 1969( اىل 
أن املنهجية مطلوبة يف كل يشء سواء يف العلوم او السياسة. ويعزي أسباب التباين 

يف التحليالت الفلسفية واالجتامعية واالقتصادية اىل اختالف املنهج املستخدم. 
فبدون منهج او مقاربة رصينة الستقراء الظواهر يف املشهد االجتامعي او السيايس 
لتحليلها وفهمها من اجل رسم السياقات الالزمة للتعامل معها تتحول السياسة اىل 

أشبه مبرسح خيال الظل ال يرى املتلقي اال شخوصا تتحرك وتتكلم وتتخاصم وتقيم 
عالقات مع بعضها البعض.
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»االديب الثقافية« .. انتباه!
بارصار وموقف تنويري حداثوي واصلت جريدة ومجلة »االديب الثقافية« مسريتها يف استقطاب 
افضل الكتاب العرب اىل جانب بناة الثقافة الوطنية.. وبجهد فردي للناقد والقاص عباس عبد 
جاسم متكنت »االديب الثقافية« من تحقيق مرشوعها الثقايف.. وآخر عدد صدر منها يؤكد صورتها 

املرشقة، حيث نقرأ:
االسترشاق  ايبدو،  امييلو  االسباين  الفيلسوف  مع  حوار  عزيز.  فارس  د.  وأوثانه/  االدب  حواريو 
ميثم  د.  الحدث/  استنطاق  عباس،  الصويف/ هيثم  التجريد  بالغة  وليد،  ميادة  ترجمة  باأللوان/ 

الخزرجي. تثقيف وزارة الثقافة/ حسب الله يحيى. 

عماد جاسم*

هل نتفق يف البدء عىل تعريف مرض ومقنع عن ماهية 
يف  وجاميل  سلويك  جمعي،  نتاج  انها  مثال  لنقل  الثقافة؟ 
حقول الفكر واالدب والفنون  بهدف االرتقاء باملجتمع.. 
دور  عن  بحثنا  اطار  يف  التعريف  هذا  يخدمنا  قد   
والتخلف  العنف  هيمنة  من  للحد  واالفراد  املؤسسات 
لالزمات  مخرجا  الثقافة  منظومة  باستثامر  والتسلط 
العدالة  فكرة  وحيازة  املجتمع  وتضامن  تكافل  يف  وامآل 
التجهيل  محنة  لتجاوز  املعارف  ومتكني  واملساواة 

والخرافة.
متعددة..  )عوينات(  عرب  للثقافة  ينظر  اليوم،  بالدنا  يف 
يكتفي البعض عىل تصنيفها ترفا كامليا! وهناك من يقع 
يف فخ الخطاب السوداوي، معلال ذلك بقصدية التخريب 

الماكن ومالذات الجامل والفكر ..
تحقيق  يف  الطامحني   متنع  عديدة  محبطات  ازاء  نحن 
حلم الثقافة املجتمعية وتضعهم دوما يف رهانات خارسة 
اكرث  هو  تالوينه  مبختلف  مجتمعنا  ان  واجد  سلفا، 
املؤسسات  واألكادميي   ويف  الثقايف  يف  واندفاعاً  ايجابية 
قراءة  امنا  اتهاما  ليس  وهو  فيها،  واملشتغلني  الثقافية 
تحاول ان تكون واقعية ومتبرصة، اذا ما عرفنا ان حديث 
والرصاعات  االشخاص  حول  ينصب  الغالب  يف  املثقفني 

النخبوية  والتجمعات  والربوتوكوالت  املهرجانات  وفعل 
واالتهامات املتبادلة والجاهزة والتنكيل باآلخر والتنافس 
والفاعلني  املتنفذين  ود  من  واالقرتاب  لالستحواذ 
السياسيني  عىل حساب املرشوع الثقايف االنساين االسمى.
عن  نتاج  الثقافة  ترعى  التي  واملباين  املؤسسات  خراب 
غياب الرؤية املوحدة الستعادة الق التمدن وجوهر الفعل 
املعريف الثقايف، اذ اقترص االتكاء عىل مزاج مسؤولني ووزراء 
عىل مدى اعوام خلت  فضالً عن تعليامت حكومية احرتفت 
امال  عىل  الرحمة  رصاصات  واطلقت  والتجهيل  القصور 
اتهام  يعني  ال  الرؤية  وغياب   ! الجاملية  بالبنى  النهوض 
الدولة فقط حتى وان كانت هي االداة االكرث فعالية، لكن 
املجتمعات الحية واملنظامت الراعية لنبض الشارع الثقايف 
البد ان تنهض من كسل االتهام الجاهز ومتارس دور الرقيب 
يف  الجامهري  الحراك  ان  عرفنا  ما  اذا  الجامهريي،  والفعل 
السياسية  العقلية  عىل  التأثري  من  متكن  التحرير  ساحة 
ووضع حد للعديد من التغول عىل حساب حاجات الناس، 
وحرك  واملخصصات  الفلكية  الرواتب  من  نسبيا  حد  فقد 
الربملان للعب دور يف اقرار قوانني ضامنة للفئات الضعيفة 
املحاصصة  الغاء   عىل  والعمل  العدالة  لفكرة  والرتويج 
ومرشوع  املسؤولني،  بامالك  النظر  واعادة  نسبي،  بشكل 

قانون من اين لك هذا الذي هو قيد القراءة ! 
املنجز الثقايف البد ان يعرب االطر التقليدية بالفهم والتعامل، 

فهو ليس افتتاح مهرجان او تنظيم فعالية فقط وان كان 
ذلك رضورة، لكن املنجز الفعيل هو االرتفاع بوعي الناس 
بالعمل الجمعي بني اوساطهم  واخرتاقهم يف عقر دارهم  
اليات  يف  والتحرك  واحباطهم  اوجاعهم  عن  والبحث 
واملوسيقى  الشعر  استثامر  لتنويرهم،  وجاملية  معرفية 
واملرسح والفنون لتكون ادوات تشاركية يف تعميق الحس 
ميكن  ال  واالحالم  املتطلبات  وهذه  والسلويك،  الذوقي 
او  يجهلون  وموظفني  مبنتسبني  متخمة  وزارة  تنفذها  ان 
فيها  نراهن  ان  ميكن  وال  التنويري،  دورهم  يتجاهلون 
انها  التاثري،,  محدودة  قرارات  او  بائسة  تخصيصات  عىل 
برش  الذي  الفاعلني  املثقفني  برفقة  املدين  املجتمع  ارادة 
برج  من  االكادميي  نزول  حتمية  ايضا  انها  غراميش،  بهم 
صحوة  انها  الوظيفي،  والخدر  املسلفن   والنقد  املراقبة 
املنصب ومغرياته  ازلية  القابع يف  الثقايف  املسؤول  ضمري 
وحتمياته ! انها ارتفاع رصخة العمل الجمعي الذي نرتفع 
العداوات  من  التنصل  حيث  املزمنة  امراضنا  عن  فيه 

الفردية والتسطيح املتعمد للمشاكل. 
الثقافة.. اول وآخر  ما تبقى لنا من قارب نجاة نحو واحة 
تقينا  جامعة  وطنية  هوية  يحمل  معاىف  مجتمع  تأسيس 

من التناحر والتجهيل ..
ــــــــــــــــــــــــ

*وكيل وزارة الثقافة.

د.ايمان الكبيسي

بأن  اولهام  يعنى  مبدأين   عىل  شيللر  نظرية  اعتمدت 
فيام  اللعب،  طريق  عن  اال  يتحقق  ال  الحقيقي  الوجود 
يفرتض  الثاين ان اللعب مبعناه الجاميل االبداعي هو االبلغ 
يف تعبري عن الروح االنسانية، وهذا ما اعتمده )الزيدي( 
يف مونودراما )حنان قطا( بعد ان تناولت شخصية أمراءه 
تحديات  وسط  املوعود  الحبيب  مجيء  انتظار  يف  تقيض 
عرب  ومقاومتها  لها  التصدي  حاولت  ومجتمعية  ذاتية 
مصابة  كأنثى  معاناتها  تتعدى  الخطاب  يف  شمولية 
بالرسطان  ضمن رقعة جغرافية محددة اىل اكرث من ذلك 
اللعني  املرض  قبل  وارض مستباحة من  حول قضية وطن 

الذي يشكل ثقالً ينهش جسدها.
   فقد حدد الكاتب بعض السامت لشخصية) حنان(عرب 
وسمتها  مميزة  مالمح  اعطاها  ما  االخرين  مع  تعامالتها 
بالرومانسية الحاملة التي تضمر الجامل وتعتاش معه ويف 
واالعراف  التقاليد  متمردة عىل  مقاومة  الوقت هي  ذات 
نلحظ  مل  التمرد  هذا  خضم  يف  لكنها   ، البالية  املجتمعية 
ضمن حواراتها متردا رصيحا عىل الرسطان بوصفه االساس 
هذا  ان  يف  الكاتب  رؤية  اىل  ذلك  يعود  قد  مشاكلها،  يف 
اال  معه  تعاطي  وال  القوة  سوى  معه  حل   ال  املحتل 
بإجراء  يتمثل  لها حال البديل عنه  يرسم  فهو  باالستئصال 
العملية الجراحية عىل وفق املثل الوارد لدينا ) اخر العالج 

اليك(.
املونودرامية  للشخصية  الكاتب  رسمها  التي  السامت  ان 
البطن  بانتفاخ  والجسدية  النفسية  بأبعادها  له  اوحت 
واالختالل يف مقاييس الجسد االنثوي، فضال عن التقلبات 
فالبطن   ) )حنان  تكابدها  التي  التوتر  وحاالت  النفسية 
البكر،  الفتاة  عىل  املجتمعية  وتبعاته  تأثرياته  له  املنتفخ 
لكل  تباٍه  منطقة  يشكل  الذي  للخرص  تشويهه  يف  كذلك 
العاطفة  العمر. فضال عن  الفتيات السيام وهنفي مقتبل 
الخصب  والخيال  الجياشة  واملشاعر  )حنان(  متتلكها  التي 

بوصفها شاعرة.
اللحظة االوىل افصحت عن ازمتها ورصاعها  انها ومنذ  اال 
اللعبة  ان  )يبدو  االول  حوارها  خالل  من  املوت  مع 
ستنتهي( ومن ثم تحيلنا اىل صورة العاشقة التي تهيم حبا 
وحلام بلقاء الحبيب الذي يشعرها باألمان لكنها رسعان ما 
تعود اىل يأسها املعهود املتمظهر من خالل حوراها )يضيع 
من  لنا  فيتبني  البهاء(  ويتالىش  التنهدات  وتنهمر  الهوى 
للشخصيات  واستعارتها  نفسها  )حنان(عن  حوارات  خالل 
انها قد اصبحت  التي تشكل دائرة معارفها وعالقاتها من 
وبتلك  السابقة  بحياتها  تأبه  تعد  مل  وانها  الذكريات  من 

جسدت  فقد  الحياة.  يف  لذتها  فقدت  ان  بعد  الشخوص 
التي  االخت  شخصية  من  بدأ  مغاير  بتنوع  الشخصيات 
بل  والعرفية  االجتامعية  املرجعيات  اىل  )املؤلف(  احالها 
حاكت  وقد  الحياة،  يف  الصارم  ووجودها  الدينية  وحتى 
)حنان(من خالل تلك االستعارات متردها عىل تلك القوى 

التي كانت يف  رصاع دائم معها للتخلص منها .
هي  كام  املايض  اىل  أنستلوجيا  تحن  دوما  فاألخت 
وفاقدة  حارضها  متناسية  مباضيها  تفخر  التي  مجتمعاتنا 
الوصايا  خالل  من  السمة  هذه  برزت  قد  ملستقبلها، 
كام  اطاللها،  عىل  والوقوف  القبور  بزيارة  لحنان  الدامئة 
التابو  ذلك  عرب  الخفي  االخ  شخصية  )حنان(  جسدت 
الرشقية  والثقافة  املوروث  يف  السيام  الصنم  ميثله  الذي 
والتقرير  املصري  تقرير  يف  وحقه  باملقدس  تحتفي  التي 
فزاعة  الصنم هو  للمستقبل وان كان مجرد صنم، وهذا 
املرجعيات االجتامعية العرفية يف تقييد الحريات وتكميم 
االفواه. اما شخصية الحبيب الذي يكربها فهي ترتاوح بني 
شخصية املنقذ وبني حلمها الواسع الذي ال تحده حدود 
فهو يتجاوز بكثري عمرها الفيزيايئ املعيش، لكن الكاتب 
العارف قد وضع حدا لهذا  وبتقنيات املحرتف وبقصدية 
به  اصيبت  الذي  املرض  بذات  اصابته  صدمة  عرب  الحلم 
هي ، وكأنه اراد القول ان املحتل مل يفسد الجسد حسب 
بل انزاح نحو الفكر، فحتى الحلم اصبح مشوها كام هو 
املشوهة،  النهايات  تحتم  الخاطئة  فالبدايات   ، الحارض 
من  البقاء  يف  بحقها  متمسكة  )حنان(  نجد  ذلك  ورغم 
خالل حوارها)انا ارفض الرحيل عىل الرغم من ان الدنيا 

اصبحت قبيحة، لكن مازالت لذة العاطفة يف خصب(.

عمد )الكاتب(بذكاء وحرفية اىل رسم الشخصيات بأبعادها 
استعارات  عرب  الكونية  التأويلية  ومبرجعياتها  الحياتية 
معرفية غاية يف الجامل ولغة شعرية ممتعة تحدت بذلك 
اىل صور شعرية  الرسد  املتداعي نحو  املونودرامي  الطابع 

ميكن تجسيدها صوريا عىل خشبة املرسح.
اما من حيث تنوع الرصاع الذي تأرجح ما بني رصاع داخيل 
تقرر  الذي  ونجاحها  وذكرياتها  ذاتها  مع  متثل يف رصاعها 
بها وتكرميها  تنازلها عن االحتفاء  هجره مجربة من خالل 
كونها امام مسؤولية اكرب تجاه جسدها وواقعها عرب اجراء 
تصدم  الذي  االكرب  حلمها  مع  رصاعها  يف  كذلك  العملية، 
ملتحقا  قبلها  الهروب  اىل  ولجوئه  ماتعاين  يعاين  بأنه 
الرصاع  اما  فينا،  االمل  يقتل  يقتلنا حني  فاملحتل  باملوت، 
لجسدها  كمحتل  املرض  مع  برصاعها  متثل  فقد  الخارجي 
اعتاش عىل خرياتها، فضال عن رصاعها مع  ان  بعد  الفتي 
تقاليد مجتمعها  واحكامه املسبقة املتبناة من اقرب الناس 

اليها.
ان الزيدي من خالل هذا النص:

من  القوى  كل  عليه  تكالبت  محتل  وطن  قضية  جسد 
حوله لتحطيمه تحت ذرائع شتى منها )الخوف، الحامية، 
اسهموا  النهائية  املحصلة  يف  الوصاية(لكن  الدميقراطية، 

جميعا يف وأد احالمه قبل قتله.
يف ضوء معطيات النص املونودرامي تبني ان)الزيدي( رسم 
لنا شخصية )حنان(بصفها االكرث ضياعا واالكرث حضورا يف 
ذات الوقت، وان استعاراتها للشخصيات ماهي اال مجرد 
عملية حذف شطب لتلك الشخصيات التي تعاطت معها، 
يك  الشخصيات  تلك  قيود  من  تتحرر  بذلك  فهي  وبالتايل 
تصل اىل القيد االكرب متمثال باالحتالل فتلجأ اىل استئصاله 
مالها  لها  استشهادية  عملية  وكأنها  الجراحة  خالل  من 
وعليها ما عليها من مخاطر ، لكنها موقنة انها سوف تنترص 

لتعيد رسم احالمها من جديد.
توظيف املرآة يف اكرث من مكان هو نوع من البوح داخل 
وتداعي  ذايت  بوح  عملية  املونودراما  كون  الداخيل  البوح 
لكن وجود املرآة جعلنا امام تداعي حر لشخصية) حنان( 

داخل املونودراما.
الشعر السيام يف  املحلقة يف  )الزيدي(عن روحه  يبتعد  مل 

الحوارات التي بدت وكأنها قصائد مرتلة بالغة االتقان.
مل يلجأ ) الزيدي(اىل التنويع يف الخطاب من خالل االغنية 
واملوسيقى وبعض التقنيات املرسحية املوظفة لكرس رتابة 
الرسد املونودرامي ، لكنه استعاض عنها بالصور الشعرية 

التي تسهل عىل املخرج تجسيدها عىل املرسح.
اخريا وحسنا فعل اذ جعل راية التغيري بيد الفنان والشاعر 

واملثقف فهو وحده القادر عىل بناء االنسان.

عبد المنعم األعسم

فوق  من  تَعرُب  اوارص  والعراق  فلسطني  بني 
اىل  الرمل  وعواصف  والحروب  السياسة 
التي  الشعورية  الطاقة  تلك  الوجدان، 
وتجسدت  كثري،  ورق  عىل  ِمداداً،  فاضت، 
االقل،  يف  واحدة  مرة  التاريخ،  يف  متألقة 
“شارع  يف  جربا  ابراهيم  جربا  بانتشاء 
هذا  من  صانعاً  بغداد،  مبنصور  االمريات” 
بغداد  فيها  همست  أّخاذة  رواية  االنتشاء 
بصوت خفيض وهي تستذكر اجاثا كريستي 
لعبوا وكربوا  عراقيني وفلسطينيني،  وصبيانا، 
ملونة  ورق  قوارب  هيئة  عىل  وتشكلوا 
فقد  جي  كجه  انعام  اما  دجلة.  نهر  يف 
املن  زمن  اىل  “النبيذة”  روايتها  يف  اخذتنا 
منصور   “ الفلسطيني  يجد  إذ  والسلوى 
الرحب  طريقه  بغداد  اىل  املهاجر  البادي” 
هناك  ليصنع  الضيقة  الدرابني  شناشيل  اىل 
قصة حب مع فتاة عراقية خرجت تواً من” 
تاريخ مثري، رغيفاً شهياً، وكام يقول  مخبز” 
“كلمة  ضمريي  محمود  الفلسطيني  الشاعر 

العراق تحمل سحرا تجعلنا ننتيش”.
الحكايا”  تتشابك  “حني  جراح  سلوى  رواية 
انها  تشعر  ال  لها،  هوية  األىس  اختارت 
الشهداء  تشييع  مواكب  من  مستعارة 
النساء  تشق  حيث  العربية  العواصم  يف 
نرص  املوت.  هو  املوت  لكن  جيوبهن. 
املوقع  وانا  الفلسطيني،  القاص  راغب، 
من  حياً  تسكن  شلة  يف  صديقني  كنا  أعاله، 
وبعد  مهاجرا،  تركته  الشعبية.  بغداد  احياء 
راغب  نرص  كان  سنة  ثالثني  بعد  عدت  ان 
قد توىف يف حادث سري. كان يقول يل، بلهجة 
ميوت  “ما  الفلسطيني  ان  متقنة،  عراقية 
موت الله” متييزا بني موت يف نهاية العمر، 
القاها  محارضة  واتذكر  بفجيعة،  وآخر 
سامرة  محمد  الراحل  الفلسطيني  االديب 
صحف  اعمدة  يف  بصمة  له  صحفي  وهو 
ثورة متوز 1958 يف تأبني اديب عراقي مبقر 
فيها  قال  الستينات  اواخر  االدباء  اتحاد 
وموت  العراقي  موت  بني  تشابها  هناك  ان 

الفلسطيني، اىل حد كبري.
بصلة   القضايا(  تتشابك  )حني  رواية  متُّت 
ارتوت  التي  الفلسطينية   لألعامل  حميمة 
من  وذلك  صافية،  رشفات  دجلة  ماء  من 
جراح”  “سلوى  كاتبتها  ان  االول  جانبني، 
يف  طويال  عمرا  قضت  التي  الفلسطينية 
ومن  عنه،  وحملت  فيه،  وتعلمت  العراق، 
نبيل  عناد  وعَي  العاصفة،  معاركه  دخان 
االقدار،  وتصحيح  العدالة  اجل  من  مبكر 
ابطال  من  بطلة  بتجربة  موصوال  والثاين 
وُفجعت  عراقيا،  احبت  بغداد،  يف  الرواية 
الرواية  هذه  عن  الحديث  فان  والحال  به، 
بلغة النقد االديب املدريس، من وجهة نظري، 
من  ارضمته  ما  )تربيد(  محاوالت  يف  تدخل 
وشهود  وقرائها   اصحابها   قلوب  يف  نريان 

احداثها.
ورمبا لهذا السبب، كنت قد كتبت للصديقة 

الكاتبة ما ييل:
تتشابك  )حني  قراءة  يومني  من  “أكملت 
من  املك  وال  ناقدا،  لست  وألين  الحكايا( 
“استيعاب  واحدا هو  ركنا  إال  النقد  ادوات 
فاين  به،  االنبهار  التفاصيل،  ويف  النص” 
بنية  عن  الحديث  من  نفيس  عفوت 
فأقول  االحداث،  ومحرتف  وعنارصه  الرسد 
)وانا  قرائك  يدي  بني  وضعت  أْذ  لك  شكرا 
دمع  مثل  نقية  فلسطينية  شهادة  منهم( 

ضاجة  الرواية  كانت  وباملناسبة  العني، 
باسم  تليق  التي  النقية،  بالدموع 

فلسطني”.
بيقني  تستقوي  ان  تحاول  الرواية 

فتتاميز  ظلام،  املغّيب  الفلسطيني  الوطن 
االكرث  والعربية،  الفلسطينية  الكتابات  عن 
حداثة، يف معاينة مرارات والتباسات الواقع 
العريب من منظور اوزبورن القديم “التفت 
او ما جسده محمود  اىل ورائك يف غضب” 
درويش يف صيحته الغاضبة: “أيها املستقبل: 
مني؟  تريدون  وماذا  أنتم؟  َمْن  تسألنا:  ال 
فنحن أيضاً ال نعرف” ومنذ اوائل صفحات 
)غريب  يتدحرج  الحكايا(  تتشابك  )حني 
الرواية اىل عارٍض مرّوع يف  الله( بطل  عطا 
املنزل فيتم نقله اىل املستشفى، ثم اىل غرفة 
بني  الصفحات،  نهاية  حتى  ليبقى  االنعاش، 
املوت والحياة، وتبقى سلوى جراح تحفر يف 
القدس،  ذاكرتنا ما تبقى فيها من فلسطني، 
تركه  ما  يف  تتمثل  ادواتها  طولكرم،  غزة، 
ابطال الرواية من موروثات االباء واالجداد، 
احاطتها  واحالم،  ومرسات  ذكريات  ومن 
بأسئلة مرشوعة عام اذا كان مصري فلسطني 
وتكرب  للنسيان،  املرشحة  املصائر  نوع  من 
االربعة  الرواية  ابطال  يعود  حني  االسئلة 
اىل فلسطني عرب القنوات الضيقة لالحتالل.. 
ما  مع  احالمنا  تتشابه  ال  ان  من  “الخوف 
سنجد عىل االرض التي نريد ان تكون ارض 
نحقق  ان  امل  “نحن جئنا عىل  احالمنا..”.. 
مع  انتهوا  انهم  بل  ينجحوا،  ومل  نأمل”.  ما 
الهجرة مجددا،  وبقرار  الوطن،  عائالتهم يف 
كانت  حني  يف  االوصال،  مقطع  جسد  اىل 
انها  لو  كام  لندن..  املنفى..  اىل  العودة 
تحصيل حاصل، او محطة انتظار فلسطينية 
الفلسطيني  فيسعد  االحالم،  مستوى  عىل 
ونهرها  مبكتباتها  الضباب  مدينة  مبشاهد 
ان  قبل  ومتاجرها  ومكتباتها  ومعارضها 
االسرتاحة  هذه  “البطل”  مأساة  تقطع 

بالخوف والقلق.
البكاء  من  الكثري  جراح  سلوى  رسد  يف 
حول  املدرارة  الدموع  وكانت  والنشيج، 
من  عطالله  غريب  فيه  يرقد  الذي  الرسير 
ايحاء  ترسم  وصديقيه،  وولديه  زوجته 
اذ  نفسها،  فلسطني  اىل  الداللة  عميق 
الكاتبة  ان  قاريء،  ألي  يبدو  وقد  يل،  بدا 
يف  انعاشه  غرفة  من  البطل  لتشييع  تعّد 
تفعل  مل  لكنها  االخري،  مثواه  اىل  املستشفى 
يف  الله  عطا  غريب  انتفض  فقد  ذلك، 
واحضان  الحياة  اىل  عائدا  فجأة،  رسيره، 
اىل  سلساً  الحلم  يعود  فيام  معاىف،  الزوجة، 
عامل الرسد بوصفه يقيناً، وليس لعبة ملن ال 

ميلك لعبة لتزجية الوقت.
الذين  الفلسطينيني  الفتيان  ان  لنتذكر 
من  املغلقة  الحديدية  الحافلة  اقلتهم 
الكويت، يف رواية غسان كنفاين  البرصة اىل 
اختناقا  ماتوا  قد  الشمس”  تحت  “رجال 
كنفاين  ان  حينها  وقيل  اآلخر،  بعد  واحدا 

كان يتحدث عن موت الوطن.
سلوى جراح.. احسب ان رسالة روايتك قد 

بلغت: فلسطني مل متت. 

عن الثقافة
المنجز والضرورة، التحديات واالمراض

تداعي الصراع في مسرحية )حنان قطا( لسالم الزيدي

سلوى جراح وتشابك الحكايا 
بين بغداد وفلسطين
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

غائم جزئيC° 26طقس اليوم

الشبيبة الشيوعية تنظف 
“شارع الشهيد سالم عادل”

في المحمودية معرض دائم 
لصور  شهداء الحزب  

بالصحة والسالمة
فناننا الكبير جعفر حسن

النجف - أحمد عباس

أطلقت  العراقي،  الشيوعي  الحزب  لتأسيس  الـ 87  بالذكرى  احتفاء 
الشبيبة الشيوعية يف محافظة النجف، حملة تنظيف يف شارع الشهيد 

الخالد حسني أحمد املوسوي )سالم عادل(، مبركز املحافظة. 
ونظفت الشبيبة جانبي الشارع وجزرته الوسطية.

بغداد - قاسم المعموري

افتتحت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف قضاء املحمودية جنويب 
بغداد، الخميس املايض يف مقرها، معرضا فوتوغرافيا دامئا لصور شهداء 

الحزب من أبناء القضاء. 
وقص رشيط املعرض، عضو اللجنة املركزية للحزب، الرفيق عامر البيايت 
ومعه سكرتري اللجنة املحلية يف الكرخ الثانية الرفيق رعد كامل حنتوش.
ضم املعرض أكرث من 20 صورة لشهداء وراحلني، بعضهم ممن طالتهم 

يد اإلرهاب بعد 2003. 
الرفيق سعدون غاوي،  املحمودية،  الحزب يف  وقدم مسؤول منظمة 
لحضور املعرض، نبذة عن أسامء الشهداء والراحلني املعروضة صورهم، 

ملقيا الضوء عىل سريهم النضالية يف صفوف الحزب.
السيناميئ  الفنية” يف املحمودية، املخرج  فيام قدم مسؤول “الورشة 
الفوتوغرافية  لألعامل  الفني  التصميم  حول  رشحا  املعموري،  قاسم 
املعروضة، من حيث التأطري واألحجام وطريقة العرض، مبينا أن هذه 
الصور سبق وان تم عرضها يف فيلم “شموع ال تنطفئ” الذي كانت قد 

أنتجته الورشة.    
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صدر  بريوت،  يف  والنرش”  للطباعة  الساقي  “دار  عن 
بريطانيا وفرنسا  الرمال/  بعنوان “خط يف  أخريا كتاب 
تأليف  من  األوسط”،  الرشق  شكّل  الذي  والرصاع 

جاميس بار وترجمة رائد الحكيم.
يقع الكتاب يف 448 صفحة من القطع املتوسط.

 في الرمال 
ّ
خط

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

وهو يواجه  وباء الكورونا اللعين، نتمنى لرفيقنا 
جعفر تجاوز االزمة الصحية  الصعبة، ونرجو له 

الشفاء العاجل واستئناف عطائه الفني والثقافي.

رائد فهمي  من صفحته على »فيسبوك«

عبد الحميد الصائح

هناك  الناس  القناع  يكفي  للريف  منفي  واحد  شيوعي  معلّم 
والشطرة  الشيوخ  سوق  من  شباباً  يجعل  فاملذي  برسالته، 
والفهود والدغارة وبعشيقة وزّمار والطار وغليوين وهم من 
يتّبعون معلاّم فقريا  الديني  الحس  فيها  عشائر منغلقة يسود 

مشمورا يف اقايص القرى، بعيدا عن عائلته؟ 
وااللحاد  االميان  او  والسلطة،  الدين  مببدأ  متصال  االمر  ليس 
او التدين والكفر، انه ببساطة، التوق اىل العدالة االجتامعية، 
تجمع  التي  الظاملني  عىل  الثورة  اىل  التوق  النور،  اىل  التوق 
الثوار االحرار باألمئة واملصلحني االطهار، مهام كان انتامؤهم.

والعبودية  التمييز  وقهر  االجتامعية  العدالة  فكرة  فان  لذلك 
والفارق الطبقي الذي يعشش يف ظله الفاسدون ورساق املال 

العام، يسبق اي جدل فكري. 
أن  وقبل  القرآن،  يقرأوا  أن  قبل  االسالم  دخلوا  من  هناك 
ثائر  رؤية  ام هو  السامء،  من  منزلة  رسالة  يشغلهم هل هو 

قررها وقام بها، وانتج نصوصها، كل هذا الجدل جاء الحقا. 
هو  الجائرة،  للسلطة  الشعبي  التحدي  هو  القصة  فّجر  الذي 

الكسل  مقابل  والعمل  الرتف  مقابل  الفقر  تدعم  قوة  انتاج 
والعبودية مقابل الحرية والعقل مقابل الخرافة. 

املسمى  الدين  رجل  أشاع  أن  يوما  القرى  احدى  يف  حدَث 
القرية،  مدرسة  يف  يدّرس  الذي  الشيوعي  املعلم  بأن  امللّه 
يعلّم الطلبة الفجوَر والكفر، وانه يقول لهم ان اصل االنسان 
يف  الرجال  فجمع  القرية،  شيخ  مسامع  اىل  ذلك  وصل  قرد! 
مضيفه واستدعى املالّ واملعلم، سأل املعلم عن حقيقة التهمة 
املوجهة له من سامحة امللّه، أجاب املعلم: يا شيخنا ما أقوله 
ليس من عندي هذا يرد يف كتاب منهجي اقّرته الوزارة، وفيه 
وأصل  التطور،  نظرية  النظريات  النشوء، ومن هذه  نظريات 
تشارلز  اسمه  معروف  لعامل  املفقودة، وهي  والحلقة  االنواع، 

روبريت دارون، ويرد اسمه يف كتاب الوزارة. 
التفت الشيخ إىل امللة أمام الجميع قائال: يا موالنا انته ليش 
املعلم  بيه، خيّل  مالك شغله  انته  ِعلم،  تخلقنه مشاكل، هذا 

بعلمه وابقه انته وي طالبك بعلمك. 
عليها  عّول  التي  الجولة  هذه  يف  يهزم  وهو  حينها  امللّه  اهتّز 
كثريا، فام كان به إال أن يخطب بالجمع موجها كالمه للشيخ: 
األخ  بس  علينه،  غريب  مو  ودارون  رايس  الِعلم عىل  شيخنا، 

املعلم يقول عنك انته شخصيا اصلك قرد، يقول االنبياء واالمئة 
والصحابة اصلهم قرود. 

نهض الشيخ مفزوعا ومعه املجتمعون بصوت واحد، استغفر 
ماذا  املعلّم حائرا،  ما يجوز،  وبقي  الله، هذا  اال  اله  الله، ال 
يفعل، وكيف يتخلص من هذه الشباك التي أوقعه فيها املُملّه..
وكل  يتزايدون،  االتباع  كان  املناخ،  ذلك  مثل  ويف  ذلك  ومع 
واالصالح  املعرفة  اىل  تواقني  شبابا  يثمر  الريف  يصل  مناضل 

والحرية.
مادته  فكري  جدل  منفصالن:  جدالن  اليوم  حياتنا  يف  اقول: 
الحكم  نظام  مادته  إداري  وآخر  املعارف.  ونزاع  العقائد 

والفساد والتنمية وخاليا العمل املتكاملة إلدارة الدولة.
الفاشلون املجّربون يريدون خلط االوراق عىل الناس، يشيعون 
امنا  متدين  غري  شخص  انتخاب  وان  كافر،  مدين  كل  أّن  اآلن 
او  الله  معايري رىض  ادىن  يقدموا  مل  وقت  يف  بالله،  هو رشك 
ال  النهم  املاضية،  العسرية   املرحلة  واالمئة خالل  األنبياء  ِسرَيِ 

يجيدون سوى طبخ الحىص.
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طبخ الحصى


