
مخيم الهول يثير جدال 
حكوميا ـ برلمانيا

بغدادـ  عبدالله لطيف 

بشأن  املحتمل  الحكومة  تحرك  قضية  أثارت 
شامل  الهول  مخيم  يف  عراقيني  الجئني  إعادة 
رشق سوريا )الذي يؤوي أرُس عنارص داعش(، 
ردود فعل سياسية وعشائرية وشعبية واسعة، 
محذرين من ان هذه الخطوة قد تنتج رصاعا 

جديدا يف البالد.
واكدت وزارة الهجرة واملهجرين، عرب متحدثها 
الرسمي، عيل عباس، “هناك تحرك عىل عودة 
يسجل  مل  التي  العوائل  وبالتحديد  النازحني، 

عليها مالحظات امنية”. 
وأكد يف حديث لـ”طريق الشعب”، ان وزارته 
الخصوص،  بهذا  رسمي  يشء  “اي  يصلها  مل 
لهذه  واالغاثة  االيواء  بتقديم  ملزمة  وأنها 
األرس، حتى لو ان التهم ملتصقة بهم، لكننا ال 

نعلم متى يعودون”.  
فيام اشار عضو لجنة االمن والدفاع الربملانية، 
موافقات  وجود  “عدم  اىل  الركايب،  كاطع 
الهول  مخيم  عوائل  دخول  عىل  حكومية 

السوري إىل العراق”.

بسبب الجائحة واالزمة االقتصادية 

عيد الفطر.. الكترونيًا!
بغداد – وكاالت 

أضحت مظاهر االحتفال بالعيد يف العراق، افرتاضية مثل الكثري من 
املجاالت التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، إما بسبب اإلغالق 
والحظر أو تهاوي القدرات الرشائية للكثري من املواطنني، لتشكو 
لتحريك  التجار  انتظره  طاملا  موسم  يف  املشرتين  هجر  األسواق 

املبيعات.
ووفق محمد التميمي، وهو صاحب محل لبيع مالبس األطفال يف 
سوق الشورجة وسط بغداد، فإن األسواق تعيش اليوم حالة ركود 
إلكرتونياً كام  العام أصبح  ان “العيد هذا  غري مسبوقة. ويضيف 

التعليم اإللكرتوين يف املدارس والجامعات”.
العراق إىل  ارتفعت يف  الفقر  بيانات رسمية، فإن نسبة  وبحسب 

31.7 يف املائة، بسبب تداعيات كورونا. 
ويف السياق، تقول املواطنة أفراح السلامين، إنها اضطرت إىل عدم 
رشاء مالبس جديدة ألطفالها عىل عكس ما تعودت عليه سابقا، 
استعدادا  فقط  واملعجنات  الحلوى  بصنع  اكتفت  انها  إىل  مشرية 

لعيد الفطر هذا العام.

تعليق  عن  الحزب  بيان  اىل  فهمي  الرفيق  وتطرق 
اشرتاطات  ووضعه  االنتخابات،  يف  مشاركته 
“االنتخابات  إن  قائال:  هذا،  قراره  عن  للعدول 
املبكرة طرحت من قبل االنتفاضة كوسيلة للتغيري. 
عميقة،  أزمة   يف  البلد  الن  رضورة  غدا  والتغيري 
الخدمات  يف  تردي  وهناك  شبابه،  امام  أفق  فال 
اىل  مشريا  لتنمية”،  وجود  وال  مسترشي،  وفساد 
املطالب  من  انطالقا  جاءت  ترشين  “انتفاضة  ان 

اىل  ووصلت  واالقتصادية،  والخدمية  الحياتية 
استنتاج كبري: نريد وطن”. 

املرشوعة  املنتفضني  مطالب  “كل  ان  فهمي  وقال 
غري قابلة للتحقيق، يف ظل هذه املنظومة القامئة. 
عنها  يعرب  ال  كبرية  شعبية  ارادة  هناك  وبالتايل 
الذين نزلوا اىل الساحات يف ترشين ٢٠١٩، والذين 
هناك  امنا  االالف،  مئات  بل  عرشات  اىل  وصلوا 
ايضا، يطالبون  املواطنني  األرقام من  اضعاف هذه 

بتحقيق تلك املطالب”.
املطالبة  ملحة.  “التغيري رضورة  ان  فهمي  واضاف 
الشعبي  املزاج  عكست  املبكرة  باالنتخابات 
الذي ميكن ان يكون عرب طريق  بالتغيري،  املطالب 

دستوري ودميقراطي وسلمي ايضا”.
وتابع ان “االنتخابات ال ميكن ان تغري، اال اذا كانت 
“املستلزمات  ان  اىل  منّبها  وشفافة”،  ونزيهة  حرة 
والضغط من  العمل  لكن يجب  تكون جاهزة،  لن 
فيجب  املائة،  يف    100 تكن  مل  ان  توفريها،  اجل 
الجزء  مقدمتها  ويف  منها،  كبري  جزء  يتحقق  ان 

االمني”.
موعد  تحديد  منذ  اشهر  “مرت  فهمي  وزاد 
االغتياالت”،  من  الكثري  رأينا  بينام  االنتخابات، 
بها  يقوم  االغتياالت  بتلك  يقوم  “من  أن  مالحظا 
غري  بطريقة  يرصف  السيايس  واملال  كبرية.  بحرية 

محدودة”.
أن  من  للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  وحذر 

“إعادة  يعني  الحال  هذا  عىل  الوضع  استمرار 
نفس املنظومة رمبا بوجوه اخرى. وهذا االمر فيه 
التفاف عىل املطلب الحقيقي للجامهري واملنتفضني 
اخرى.  بوجوه  معينا  واقعا   سيكرس  وثانيا  أوال، 
وهذا ليس هدف املتظاهرين، وال هدف البلد، وال 

فيه حل ملشاكل البلد واملواطنني”.
خالل  استمر  اذا  الحايل  “املشهد  ان  فهمي  وأكد 
الفرتة القادمة، فانه ال يساعد، وال ميكن ان يدفعنا 
لخوض هكذا انتخابات معروفة مآالتها مقدما، ألّن 
غري  والناخب  موجود.  غري  املعارض  االخر  الصوت 
قادر عىل أن يُديل بصوته بحرية. كذلك املرشحون، 
وخصوصا من دعاة التغيري، سيكونون غري قادرين 
أي  عن  إذن  منفيون.  منهم  وقسم  الحديث،  عىل 
انتخابات نتحدث يف مثل هذه الظروف واألوضاع؟ 

واية انتخابات نريد؟”. 

)سننشر اللقاء كامال في عددنا القادم(
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»على من نطلق 
االفالت من العقاب 2                 الرصاص« ! 

تعطيل لوظيفة القانون
 ال انتخابات نزيهة في 

3                 ظل السالح المنفلت 211
أخبار وتقارير أخبار وتقارير أخبار وتقارير

فاسدون مدانون
يريدون اعادة المحاكمة

رفض مجلس القضاء االعىل أخريا استالم طلبات من بعض السياسيني، باعادة 
التحقيق او املحاكمة وفقا الحكام املادة )9( من قانون العفو العام رقم 27 

لسنة 2016، معتربا ذلك “دعاية انتخابية”.
من  خصوصا  املجلس،  مقر  اىل  كثرية  طلبات  ورود  إثر  املوقف  هذا  وجاء 
سياسيني نافذين، للنظر يف اعادة التحقيق مع بعض املدانني، الذين سبق ان 

ادينوا وفق احكام قانونية، او اعادة محاكمتهم. 
تربئة  يريدون  املذكورين  الفاسدين  ان  سوى  تعني  ال  الطلبات  فهذه 
اخفاء  او  التحقيق  مجرى  وتغيري  الذمم  رشاء  عرب  وأمثالهم،  انفسهم 
الفرتة  يف  عفونتها  فاحت  التي  التالعب  اشكال  من  شابه  وما  الحقائق، 

االخرية خصوصا.
ولقد يصح القول هنا ان شبكة الفساد يف هذه البالد اكرب حتى من شبكات 
الفساد  بسبب  التنظيف  عىل  عصية  نتانتها  تبقى  التي  الصحي،  الرصف 

والفاسدين أنفسهم.
او يحاولون  العادل من استغلوا  القضاء  الذي يحاسب فيه  اليوم  فمتى يأيت 

استغالل  نفوذه يف هذه او غريها من القضايا؟
علام ان القضاء هو الجهة الوحيدة التي يعوَّل عليها يف انصاف املظلوم واعادة 

حقه اليه.

راصد الطريق 

لالنتخابات الحرة والعادلة مستلزماتها 

رائد فهمي: المنظومة المتنفذة عاجزة
عن تلبية مطالب المنتفضين وعامة الشعب 

في الذكرى 73 لنكبة فلسطين
الشيوعي العراقي:

كل التضامن مع انتفاضة 
الشعب الفلسطيني ومقاومته 

الباسلة لالحتالل االسرائيلي

بالشعب  حلّت  التي  للنكبة  الـ73  الذكرى  اليوم  متر 
الفلسطيني وهو يتصدى ببسالة لالحتالل الصهيوين والجرائم 
الوحشية التي يرتكبها يف غزة والقدس والضفة الغربية وكل 
مجدداً  تؤكد  شعبية  انتفاضة  يف  املغتصبة،  فلسطني  اجزاء 
الحرية  يف  املرشوعة  وتطلعاته  حقوقه  انتزاع  عىل  تصميمه 

واالستقالل والعودة. 
غزة  قطاع  عىل  الهمجي  عدوانها  االحتالل  قوات  وتواصل 
واستهداف االحياء السكنية واملدنيني، ما أدى اىل سقوط اكرث 
الرصاص  اطلقت  31 طفال. كام  بينهم  من  120 شهيدا،  من 
يوم  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينيني  املتظاهرين  عىل  الحي 

الجمعة املايض وسقط 10 شهداء. 
ويستقطب صمود الفلسطينيني ووحدتهم تضامناً واسعاً عىل 
الصعيد العاملي، وتتصاعد املطالبة بوقف العدوان االرسائييل 
الغاشم عىل غزة فوراً، فيام تعرقل واشنطن وحلفاؤها اتخاذ 
قرار يف مجلس األمن بإدانة العدوان وتربر استمراره بإعطاء 

دولة االحتالل حق الدفاع عن النفس! 
ترشيد  اىل  ادت  التي   ،1948 عام  للنكبة  املؤملة  الذكرى  يف 
بشاعة  الجرائم  اكرث  من  واحدة  وكانت  الفلسطيني  الشعب 
الصهيونية  الحركة  فشل  اليوم  انتفاضته  تثبت  وعنرصية، 
الالجئني  قضية  وتصفية  الوطنية  هويته  عىل  القضاء  يف 
دولته  بإقامة  املصري  تقرير  يف  وحقه  العودة  حق  ومصادرة 

القدس.  الوطنية املستقلة وعاصمتها 
اشكالها  وتنويع  الباسلة  االنتفاضة  هذه  مواصلة  لكن 
الكفاحية وتحويلها اىل انتفاضة شعبية شاملة، تحبط العدوان 
والفاشية،  والعنرصية  االستيطانية  واملامرسات  االرسائييل 
الوحدة  وغياب  الداخيل  االنقسام  ظل  يف  املنال  أمر صعب 
الستنهاض  ايضا  رضوري  الواقع  هذا  تجاوز  وان  الوطنية. 
وحشد  الفلسطيني،  الشعب  مع  العاملي  التضامن  وتصعيد 
الحكام  يرتكبها  التي  املجزرة  وقف  ملطلب  الدويل  التأييد 
الغربية  الضفة  البشعة يف  الصهاينة يف قطاع غزة وجرامئهم 

والقدس واللد وحيفا وكل مكان.
ان حزبنا الشيوعي العراقي، الذي ساند منذ اللحظات األوىل 
الفلسطيني،  للشعب  التحرري  الوطني  النضال  لتأسيسه 
يواصل وسيواصل تقديم كل ما باستطاعته للشعب الشقيق 
االحتالل  بإنهاء  العادلة  قضيته  انتصار  حتى  املكافح، 
وإقامة  والعودة  واالستقالل  الحرية  يف  اهدافه  وتحقيق 

الوطنية.  الدولة 

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
15 ايار 2021

بين الشعر والشعراء 
ومنتفضي تشرين

ثقافة

مظاهرة حاشدة أمام مبنى الكابيتول يف واشنطن، انتصاراً لفلسطني ورفضاً للعدوان االرسائييل

النظام الداخلي 
للحزب الشيوعي العراقي

وثيقة للمناقشة7-6

بغداد ـ طريق الشعب

أجرى املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي، أمس االول السبت مقابلة 
خاصة مع سكرتري اللجنة املركزية للحزب الرفيق رائد فهمي، تحدث فيها 

عن قرار تعليق الشيوعي العراقي املشاركة يف االنتخابات. 



مئات المحاضرين يتظاهرون في السليمانية
بغداد ـ طريق الشعب

تظاهر مئات املحارضين يف بلدة سيد صادق يف السليامنية، امس االحد، مطالبني بتعيينهم عىل املالك الدائم.
وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “املئات من املحارضين تظاهروا أمام مديرية تربية قضاء سيد صادق، رشقي السليامنية، للمطالبة 

بتعيينهم عىل املالك الدائم”.
وحذر املتظاهرون من “انهيار القطاع الرتبوي يف املحافظة”, فيام حملوا “حكومة إقليم كردستان املسؤولية، واتهموها بـإهامل هذا 

القطاع”.
وتأيت احتجاجات املحارضين يف السليامنية عىل خلفية قرار الحكومة االتحادية التعاقد مع املحارضين املجانيني ملدة عام واحد, بعد 

احتجاجات غاضبة لهم يف اغلب مدن البالد.
يُشار اىل ان وزارة الرتبية يف حكومة اإلقليم، متنح أمواالً للمحارضين مقابل عدد املحارضات التي يقدمونها يف املدارس.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

“ على من نطلق الرصاص “ ؟ 
محمد عبد الرحمن 

انتج عام ١٩٧٥ ومتت استعارته ال بهدف  هذا عنوان فلم مرصي 
اسقاط حوادثه عىل واقعنا الراهن تعسفا، بل  لتبيان مضار “اطالق 

الرصاص” عشوائيا ويِف غري محله . 
الحقيقية،  األسباب  عن  البحث   برضورة  تقول  الفلم   يف  العربة 
الحلول  الستخالص  ودراستها  والظواهر،  لالحداث  الجوهرية  

والبدائل والتوجهات واالليات . 
الظواهر لها أسبابها املتنوعة، ومنها الرئيسية، واملتفرعة املتشعبة، 
ومن الخطأ الجسيم ان يتيه املرء وسطها دون االمساك باألسايس 
هنا  تحل  ان  جدا  الضار  من  األحوال  جميع  ويف  منها.  واالرأس 
نضج  ومدى  تغيريه  املراد  الواقع  محل  واالنطباعات،  الرغبات 

العوامل املوضوعية والذاتية لهذا التغيري. 
والنضال  العمل  تركيز  اآلن  يتوجب  القضايا  أي  والسؤال هنا هو: 
ترتيب  تسميته  ميكن  ما  وهذا  بالطبع،  غريها  اهامل  دون  عليها 
فقدان  يكون  ذلك  وبعكس  امللموسة،  الظروف  يف  األولويات 

البوصلة والتخبط. 
فأين هي الحلقة االرأس التي يتوجب اإلمساك بها ومراكمة القوى 
عليها إلحداث التغيري املطلوب؟  او أين يتوجب توجيه “الرصاص” 

وتكثيفه ؟   
املرتاكمة  االزمة  أُس  ان   عن  واسع  نطاق  عىل  الحديث  يجري   
ويف  الدولة  إدارة  نهج  يف  يكمن  بلدنا،  منها  يعاين  التي  والشاملة 
بنائها، ويِف منظومة املحاصصة والفساد والقتل املتحكمة بها. وهذه 
املنظومة مل تعد مجرد افرادا، بل ان مصالح أصحابها تعشقت مع 
مصالح آخرين يف الدولة ويف مركز قرارها وخارجه، وامتد التعشيق 
حتى اىل قوى وفصائل مسلحة عىل اساس التخادم، الدامة املصالح 
منه  خاصة  املختلفة،  بجوانبه  بالقرار  واالمساك  والنفوذ  والهيمنة 

السيايس واالقتصادي واألمني.
فعندما تطرح موضوعة التغيري فانها متس قطعا تلك املصالح، فيلجأ 
أصحابها اىل كل الوسائل للدفاع عنها. وهذا ال يحدث يف بلدنا فقط، 
أوراقه  يسلم  ال  يحترض  الذي  فالقديم  البلدان،  من  غريه  ويف  بل 

بسهولة، وال يستسلم اال مجربا. 
يتوجب عدم  انه  االجبار؟ طبيعي  يتحقق هذا  السؤال هنا كيف 
سطوة  تقويض  عىل  يعمل  تراكمي  نضايل  فعل  أي  استصغار 
“القديم” ، ومن الخطا القاتل عدم االهتامم بذلك ، ال سيام عندما 
يؤدي اىل  تضييق مجال تحرك “القديم” ومحارصته. وهذا بالتأكيد 
الهزات “ الكربى الشعبية  ال يتقاطع بل وال بد ان يتعشق مع “ 
للخالص من القديم املتهرئ الذي يفقد تدريجيا، بفعل النضاالت 
بتحقيق  مرهونا  يبقى  ذلك  لكن  املقاومة.  عىل  قدرته  املرتاكمة، 
جملة رشوط وعوامل داخلية وخارجية، يتوجب حسابها جيدا من 

دون االخالل بالرتابط الوثيق بينها جميعا. 
االيام  هذه  يعيش  الفلسطيني  والشعب  تذكرت،  السياق  هذا  يف 
املأساة عىل أيدي الحكام الصهاينة، عندما كنت يف الجامعة ودار 
نقاش مع رفيق فلسطيني كان متحمسا اللحاق الهزمية باملرشوع 
للهدف  الرؤيا  تم ذلك شربا شربا مع وضوح  اإلرسائييل، حتى ولو 

النهايئ.
صغريها  النجاحات،  ومراكمة  مواصلة  اىل  قامئة  الحاجة  وتبقى 
وكبريها، عىل مختلف الصعد، ومن دون استصغار حتى الشرب رشط 
وضوح املسار والرؤيا، وتعشيقهام الجديل مع اآلليات والوسائل ! 

ال انتخابات نزيهة في ظل السالح المنفلت اضاءة

مطالبات بحظر مشاركة االحزاب ذات االذرع 
المسلحة في االنتخابات

عبد  االنتخابات  لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار 
الحسني الهنداوي أقّر بوجود قلق حكومي من تأثري 
السالح املنفلت عىل االنتخابات الربملانية، التي من 
املقرر أن تجرى يف العارش من ترشين األول املقبل، 
آمنة  بيئة  لتوفري  تبذل جهوداً  “الحكومة  أن  مبينا 

إلجراء االنتخابات”.

ال معنى النتخابات غير نزيهة
“طريق  عليه  اطلعت  ترصيح  يف  الهنداوي،  وقال 
الشعب”، إن “اإلجراءات الخاصة باالنتخابات متواصلة، 
باالستعداد  عملها  تواصل  االنتخابات  مفوضية  وإن 
عىل  مشددا  املقرر”،  موعدها  يف  االنتخابات  الجراء 
تواجد  عىل  وجيد  جاد  بشكل  تعمل  “الحكومة  أن 
منظامت دولية تراقب سري العملية االنتخابية”. وقال 
الهنداوي ان “من الرضوري جداً تطبيق قانون األحزاب 
السياسية، خاصة املادة 32 التي تتعلق بالسيطرة عىل 
السالح املنفلت، ومنع استخدام العنف بأي شكل من 
مؤكدا  واملرشحني”،  واملفوضية  املواطنني  األشكال ضد 
عىل ان “الحكومة ملزمة بتوفري بيئة آمنة لالنتخابات”. 
كافة  تضم  حكومية   لجنة  “هناك  أن  إىل  ولفت 
الوحدات العسكرية والهيئات االستخبارية، تعمل عىل 
عن  والبحث  االنتخابات،  يف  املفوضية  مكاتب  حامية 
مستودعات أمينة لتجهيزات ومعدات املفوضية”.  وقال 
الرتكيز عىل جوانب  إىل  اليوم بحاجة  الهنداوي” نحن 
أخرى تضمن نزاهة االنتخابات، فهذه االنتخابات إما أن 

تكون نزيهة وإال فال معنى لها”.

المفوضية لديها كل الصالحيات
من جانبه افاد املحلل السيايس د. احسان الشمري يف 
ترصيح لـ “طريق الشعب” ان “تحجيم تأثري وسطوة 
مسؤولية  من  هو  االنتخابات  عىل  املنفلت  السالح 
وفق  العمل  الحكومة  عىل  وان  االنتخابات،  مفوضية 
واوضح  مناسبة”.  املفوضية  تجدها  التي  املعطيات 
القانونية  الصالحيات  بكافة  تتمتع  املفوضية  ان 
القرارات الكفيلة بالسيطرة عىل  والدستورية “التخاذ 
السالح املنفلت”. واستدرك الشمري قائال:”ولكن ومع 
القانونية  الرغم من الصالحيات  الشديد، عىل  االسف 
التي متتلكها املفوضية اال انها مل يصدر عنها أي تعليق 
او توضيح ازاء ما يجري، خاصة وان الكثري من الفصائل 
املسلحة انخرطت يف قوائم لدى املفوضية للمشاركة يف 
االنتخابات املقبلة”. ويف اشارة اىل تأثري السالح املنفلت 
عىل االنتخابات بنّي انه “يف عام 2018 اتخذ الكثري من 
الجهات السياسية من السالح اداة للرتهيب والسيطرة 
عىل بعض املراكز االنتخابية، فضال عن عمليات التصفية 
الجسدية التي تعرض لها بعض الناشطني الذين رغبوا 
يف الرتشيح اىل االنتخابات، إضافة اىل  استخدام السالح 
الحامي  باعتباره  االنتخايب  التسويق  كجزء من عملية 
ملكّون مجتمعي معني، عىل حساب بقية االيدلوجيات 

السياسية”. 

موارد الدولة والمال السياسي
ولفت الشمري ايل خصوصية االنتخابات القادمة قائال:” 
السياسية  العملية  تخليص  يف   عليها  االكرب  التعويل 
من االحزاب التقليدية الفاسدة او تحجيمها عىل اقل 
نتيجة  القادمة هي  تقدير”. واضاف ان  “االنتخابات 
انتفاضة ترشين، وبالتايل فانها ستخضع ملراقبة من قبل 
املجتمع الدويل واالمم املتحدة، املعول عليهام يف وضع 
تعاطي  وكيفية  واالقرتاع،  االنتخاب  لعمليات  معايري 
يف  املرعية  القوانني  مع  التقليدية  واالحزاب  القوى 
العراق”. ونبه اىل ان “جزءا من هذه املعايري يكمن يف 
الكيفية التي ستوظف فيها موارد الدولة واملال السيايس 

والسالح املنفلت، وتأثريها جميعا عىل االنتخابات”.
“االنتخابات  ان  ساير  احمد  الناشط  يرى  جهته،  من 
القادمة ال قيمة لها بوجود السالح املنفلت، خاصة وان 
الكثري من الناشطني اغتيلوا بسبب السالح املنفلت، يف 
ظل صمت حكومي مستمر”. وشدد عىل ان “استمرار 
الوضع عىل ماهو عليه يقودنا اىل انتخابات غري رشعية، 
يف  الفاسدة  االحزاب  نفايات  تدوير  نتيجتها  ستكون 
بنّي  الحكومية  االجراءات  وبخصوص  اكرث”.  ال  الحكم 
عىل  السيطرة  عىل  العمل  الحكومة  “عىل  ان  الساير 
السالح املنفلت، وتفعيل قانون منع مشاركة االحزاب 

املسلحة يف االنتخابات”.

االحزاب الفاسدة والسالح
الفاسدة  “االحزاب  ان  الشعب”  “طريق  لـ  وقال 
الحكم  يف  واستمراريتها  تواجدها  ادامة  اىل  تسعى 
مصالحها  لتحقيق  وذلك  السالح،  سطوة  خالل  من 
ومصالح دول خارجية”، منبها اىل ان “السالح املنفلت 
الذي يف جعبة االحزاب الفاسدة ساهم ويساهم يف 
تصفية الناشطني واصحاب الرأي، الراغبني يف املشاركة 
يف االنتخابات والذين يشكل تواجدهم نقطة تهديد 
فسادهم  استمرارية  دون  ويحول  املهيمنة   للقوى 
الذي تغاضت الحكومات املتعاقبة عن الحد منه منذ 

عقود”.
“السالح  ان  أعياد طوفان  االمني  الخبري  ذكر  بدوره 
املنفلت بات اليوم ال يهدد حياة املواطنني فحسب، 
لناشطني  تتم  ممنهج  قتل  عمليات  هناك  وامنا 

واصحاب رأي، اضافة اىل عمليات االبتزاز والتهديد”.
الفساد واملال السيايس  وقال لـ”طريق الشعب” ان 
تواجده  ازاحة  من  بد  ال  مثلث  املنفلت  والسالح 
االنتخابات  ورشعية  نزاهة  لضامن  واستمراريته 

القادمة”.
املواطنني  حث  املعقول  من  “ليس  انه  عىل  وشدد 
عىل الذهاب اىل صناديق االقرتاع وهم تحت تهديد 

وسطوة السالح املنفلت”.

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 74 Monday 17 May 2021 العدد 74 االثنني 17 ايار

No. 38 Thursday 7 January 2021 العدد 38 الخميس 7 كانون الثاين

بغداد- نورس حسن

يرى خرباء وناشطون ان 
االنتخابات املقبلة ستفتقر اىل 

الرشعية يف حال استمرار سطوة 
السالح املنفلت، ويشددون 
عىل رضورة اتخاذ اجراءات 

عاجلة للحد من هذه الظاهرة، 
ولتفعيل قانون حظر مشاركة 

العنارص املسلحة واالحزاب ذات 
التنظيامت املسلحة يف االنتخابات.

الى عائلة االستاذ الدكتور خليل محمد ابراهيم المحترمين
تلقينا بأسف وأمل خرب وفاة صديقنا الويف، الشاعر والناقد واالستاذ الجامعي الدكتور خليل محمد ابراهيم، الذي اختطفه الداء اللعني.

كّف برص الفقيد يف طفولته املبكرة جدا، لكنه درس الحقا مع املبرصين، وأكمل دراسته الجامعية والعالية، وعمل مدرسا ثم استاذا جامعيا. ويف 
اثناء ذلك حقق منجزا ادبيا وعلميا مهام، متثل خصوصا يف اعامل قصصية وروائية وشعرية ودراسات وابحاث منوعة.

عرف الراحل مبواقفه الوطنية والتقدمية سياسيا وثقافيا واجتامعيا، وبحضوره املدين الدميقراطي الالفت، فكان بحق شخصية وطنية دميقراطية 
متميزة. وكان يحرص دامئا عىل البقاء قريبا من حزبنا، ويعرب عن دعمه لسياساته ومواقفه الوطنية والتقدمية الثابتة .

يف هذه املناسبة املؤملة نتوجه بخالص مواساتنا اىل عائلة الفقيد واىل اتحاده – اتحاد االدباء والكتاب العراقيني، واىل كل زمالئه واصدقائه ومحبيه 
الكثريين، راجني لهم الصرب والسلوان.

وتبقى ذكرى االستاذ الدكتور خليل محمد ابراهيم عطرة يف قلوب الجميع.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2021/5/16

رفيقنا المناضل حمدي العاني – ابو حماده .. وداعا
هزّنا خرب وفاة رفيقنا العزيز الكاتب والصحفي حمدي فؤاد العاين، بعد ان عجز بدنه عن مقاومة الوباء اللعني الغادر.

انها خسارة كبرية ومؤملة، فقد فقدنا برحيله رفيقا متفانيا مثابرا ومتواضعا، كرس كل حياته للحزب ومن اجل قضيته السامية يف »وطن حر 
وشعب سعيد«. ولقد تعرض بسبب مواقفه النضالية وكفاحه السيايس الوطني، ملالحقات السلطات الرجعية ولالعتقال يف الخمسينات ايام 

الحكم املليك، وغداة انقالب شباط االسود 1963.
ويف السنوات االخرية ورغم تقدمه يف السن وتراجع قدراته البدنية ، مل يفقد شيئا من حامسه وحيويته، وظل يكافح يف سبيل مصالح وحقوق 

الكادحني ومن اجل خري الجامهري الواسعة والشعب كله، ويرفع بارصار شعارات التغيري وبناء دولة املواطنة والعدالة االجتامعية. 
كان ابو حامدة عراقيا اصيال وشيوعيا مخلصا، نقيا، صادقا، وفيا.

تعازينا الحارة لعائلته الكرمية، ولكل رفاقه ومن عرفوه واحبوه واحرتموه.
وستبقى ذكراه حية مضيئة يف قلوبنا.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2021/5/16
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االفالت من العقاب 
تعطيل متعمد لوظيفة القانون

هادي عزيز علي

الفقه القانوين يف كافة ارجاء الدنيا اوجد تعاريف عدة للقانون ورغم 

اختالف الصيغ لتلك التعاريف اال انها تلتقي باملضمون القائل بأنه  : 

)مجموعة القواعد العامة التي تحكم سلوك االفراد بقصد اقامة نظام 

الجامعة حكام ملزما ولو بطريق الجرب املادي “ الجزاء “ الذي متلكه 

السلطة العامة للجامعة ( اذن فالقواعد العامة وظيفتها ضبط وتنظيم 

ايقاع ونشاط االفرارد فيام بينهم من جهة ودولتهم من جهة اخرى 

، وبهذا التعريف تكون البرشية قد غادرت مفهوم العدالة بصيغته 

)الثأر( ومل تعد  الفردي  االقتصاص  التي تحصل عن طريق  البدائية  

العدالة موضوعا شخصيا يسعي اىل تحقيقه االفراد بانفسهم بل تكفلت 

الدول بالتعامل معه تنظيام فضال عن اعتباره شأنا عاما يقع ضمن 

انعطافا من خالل  البرشية يعد  التحول يف مسرية  . هذا  مسؤوليتها 

تنظيم حركة االفراد يف املجتمع والحيلولة دون القيام مبا يحلوا لهم 

من االفعال ومتى شاء هذا او رغب ذاك الن غياب التنظيم  وفقدان 

الضوابط يايت بنتائج مدمرة وهذا ماقاله الفيلسوف الفرنيس بسويه 

)Bossuet( يف مقولته الشهرية : )حني ميلك الكل فعل ما يشاءون ، ال 

ميلك احد فعل ما يشاء ، وحيث ال سيد فالكل سيد ، وحيث الكل سيد 

فالكل عبيد( . 

عن طريق وضع  للمجتمع  نظام  اقامة  نحو  ينزع  القانون  كان  ملا 

قواعد تضبط ايقاع ونشاط االفراد فان مخالفة تلك القواعد والتمرد 

عليها  امرميكن حصوله  وال يثني البعض من القيام بذلك ، وليك ال 

يقوم االفراد بفعل ما يشاءون فال مناص والحالة هذه من تفعيل 

قانونا يف  القوة واملكلفة  املحتكرة الستعامل  باعتبارها  الدولة  دور 

فرض الطاعة عىل كل من خالف احكام ومضامني القواعد القانونية 

تضمنتها   التي  الجزاء  فكرة  تتجسد  وهنا   . اويتجاوزعليها  تلك 

نخترصها  ان  ميكن  والتي  العقابية  االنظمة  وكل  العقوبات  قوانني 

بالقول : ) الجزاء هو حمل االفراد جرباعىل طاعة القواعد القانونية 

( ، والجزاء القانوين هذا يختلف عن الجزاء الذي ينتج عن مخالفة 

الذي  اوالجزاء  الضمري  تأنيب  عىل   يقترص  والذي  االخالق  احكام 

تورده النصوص الدينية ،الن الجزاء القانوين مادي ملموس دنيوي 

اذ  وهي  املختصة  العامة  السلطة  قبل  من  الجرب  طريق  عن  يقع 

توقعه ليس لغاية او منفعة تخص السلطة ذاتها  بل توقعه باسم 

الجامعة وألجلها  لغرض كفالة احرتام القانون وقواعده القانونية .

مدلوال  عن  يعرب  تلك  وبصفته  اعاله   الوارد  القانوين  التعريف  ان 

عن  تصدر  تلك  القانونية  القواعد  فان  الخاص  مدلوله  اما   ، عاما 

عليه  يطلق  ما  وهو  ذاك  او  البلد  هذا  يف  الترشيعية  السلطة 

االحوال  وقانونون  املدين  القانون  فيقال   ) الترشيع   ( اصطالحا 

الشخصية وقانون العمل وقانون العقوبات ويقصد بها الترشيعات 

التي تتناول املواضيع التي تضمنتها تلك القوانني  . 

العام  بالنظام  املتعلقة  القانونية  القواعد  هي  هنا  يهمنا  والذي 

)القواعد القانونية اآلمرة ( اي القواعد القانونية الواردة يف قانون 

العقوبات الذي يهدف اىل تدعيم االمن يف املجتمع وصيانة الحقوق 

يف  الفرد  كحق  الدستور  من  الثاين  الباب  تضمنها  التي  والحريات 

الحياة واالمن والحرية ) املادة 15 منه ( وحقه يف حريةا لتعبري عن 

الرأي بكل الوسائل وحريته يف االجتامع والتظاهر السلمي ) املادة 

 ) املادة 42 منه   ( الفكر والضمري والعقيدة  ( وحريته يف  38 منه 

ومجموع االسس التي يرتكز عليها املجتمع كلها محكومة بالقواعد 

القواعد  هذه  واستقراره  وامنه  املجتمع  لكيان  الحافظة  القانونية 

القواعد هو  تلك  العام ويف طليعة  النظام  ما يطلق عليها  هنا هو 

نقول  وعندما   ، اآلمرة  وبقواعدة  العقوبات  قانون  عليه  نص  ما 

قواعده اآلمرة يعني تلك القواعد التي ال تجيز االتفاق عام يخالفها 

املتعلقة  القواعد  من  دستوريا  عليها  املنصوص  الحريات  تعد  اذ   ,

بالنظام العام ويقع باطال كل اعتداء او تقييد او حرمان منها ويلزم 

مرتكبه الجزاء وهنا تتجىل وظيفة القانون .

الشهيد  اخرا  وليس  واخريا  ترشين  ثورة  يف  حياتهم  فقدوا  املئات 

تتمكن  ومل  املصابني  من  الكبرية  االعداد  عن  فضال  الوزين   ايهاب 

الدولة من الوقوف عىل الجناة  العابثني بالقواعد القانونية اآلمرة 

املعطلني لوظيفة القانون املنتهكني الحكام الباب الثاين من الدستور 

مسامع  عىل  كرر  الدستور  ان  رغم  والحريات  بالحقوق  املتعلق 

الدولة مفردة ) تكفل الدولة ...( وبحدود الـ )12( مرة واملبثوثة يف 

ثنايا نصوصه اال انها تراخت يف اعامل هذه الكفالة او تلك وتركت 

يوصولنا  الدولة وهم  قبل  ما  مرحلة  اىل  الوضع  يسحبون  للعابثني 

االن  اىل مقولة الفقيه ) بسويه ( القائلة : ) فالكل سيد وحيث ان 

الكل سيد فالكل عبيد (.

نازحو الهول بين قبول عودتهم ورفضها

معلومات حكومية وبرلمانية متضاربة  
وحاالت العنف في ازدياد

بغدادـ  عبدالله لطيف 

عرثت قوى األمن املسؤولة عن مخيم الهول، شامل رشق سوريا، مؤخرا، عىل جثة الجئ عراقي، 
ُقتل عىل يد مجهولني )يعتقد أنهم من خاليا تنظيم داعش النامئة(، لرتتفع إحصائية القتىل اىل 
قرابة 48 حالة، منذ مطلع العام الجاري، والتي طالت الجئني عراقيني ونازحني سوريني، يف هذا 

املخيم، الذي تحاول دول مختلفة، إيجاد حل لقاطنيه.

وكان من بني ما تفكر به الحكومة العراقية، هو نقل الالجئني 
العراقيني فيه اىل مخيم الجدعة يف مدينة املوصل، األمر اىل 

مل يتقبله الكثري من املسؤولني والشخصيات القبيلة وغريهم.
ويعد مخيم الهول من أكرب املخيامت التي تحوي أرُساً وأفراد 
تنظيم “داعش” يف شامل رشق سوريا. ويقطن فيه أكرث من 60 
ألف شخص من مواطنني سوريني وجنسيات أخرى مختلفة. 

بضمنهم 8256 عائلة عراقية، بعدد افراد 30738 شخصاً.

48 حالة قتل في المخيم
الالجئ  إن  أمني:  مصدر  قال  االخرية،  القتل  عملية  وعن 
العراقي خلف مصلح حامد )٢٠ عاماً(، قتل بطلق ناري من 

قبل مجهولني يف القسم األول من مخيم الهول.
وهذه عملية القتل الثانية التي تطال الجئاً عراقياً بعد انتهاء 

الحملة األمنية ضد خاليا تنظيم داعش، يف شهر واحد.
عراقيتان  الجئتان  أصيبت  فيام  قتل  قد  عراقي  الجئ  وكان 
ونازحة سورية، بعدة رصاصات من قبل مجهولني يف القسم 
وذلك يف 17  الحسكة،  مدينة  الهول رشق  مخيم  من  األول 

نيسان املايض.
وحتى االن، جرى تسجيل قرابة 48 حالة قتل، و10 إصابات 

منذ مطلع العام الجاري، يف املخيم.
وكانت قوى األمن الداخيل التابعة لـ ›قسد‹ قد أعلنت، عقب 
اعتقال 125 عنرصاً من خاليا داعش  األمنية،  الحملة  انتهاء 

النامئة، بينهم 20 مسؤواًل.

هل نقلت أسر “داعش” الى العراق؟
النائب عن محافظة نينوى شريوان  ويف وقت سابق، رّصح 
الدوبرداين، بدخول قافلة، تقل أرُس عنارص داعش اىل الحدود 
العراقية قادمة من سوريا، مل يؤكد أحد من الجهات الرسمية 

صحة ذلك، حتى اعداد هذا التقرير. 
الدوبرداين، إن “القافلة نقلت أرسا قادمة من مخيم  وقال 
الهول السوري اىل مخيم الجدعة يف جنوب املوصل، والبالغ 

عددها 100 أرسة، اي ما يقارب 700 فرد.
وأشار إىل أنه قد حذر يف وقت سابق من خطورة ما يجري، 

ولكن دون فائدة، حسب تعبريه.

تحذيرات عشائرية
فيام حذر أمري قبيلة الجبور، الشيخ عبد الرزاق الوكاع، من 

نينوى  يف  الجدعة  مخيم  إىل  داعش  عنارص  عوائل  نقل  أن 
تفيش  اىل  مشريا  املحافظة،  أمن  يهدد  “تسونامي”  مبثابة 

“الفساد األخالقي واملخدرات” يف هذا املخيم.
وقال الوكاع يف بيان، طالعته “طريق الشعب”، إن نقل عوائل 
داعش من مخيم الهول يف سوريا إىل مخيم الجدعة “يعترب 
قنبلة موقوتة لسكان املنطقة، والغاية منه إعادة تسونامي 

)داعش( مرة أخرى وإحالل عدم االستقرار األمني”.
واضاف “يوجد يف هذا )املخيم( متويل اإلرهاب من خالل 
املهجرين  مجمعات  تحويل  إىل  داعياً  اإلرهابيات”،  النساء 
إىل منطقة غرب القيارة ويف الجزيرة بعيداً عن القرى واملدن 
لـ”إبعاد خطر اإلرهابيني عن منطقة جنوب املوصل وحقول 

النفط والغاز والكربيت يف منطقة القيارة”.

رفض برلماني
عن  الجبوري،  احمد  النواب  مجلس  عضو  عرّب  جانبه،  من 
رفضه إعادة فتح املخيامت يف جنوب املوصل للنازحني من 
مخيم الهول يف سوريا، فيام اعترب ذلك خطوة إىل الوراء يف 

ملف النازحني.
وقال الجبوري يف بيان تابعته “طريق الشعب”، إن “املنطق 
والرشع والقانون ال تجيز منع عودة النساء واألطفال وكبار 
السن من أبناء محافظة نينوى املتواجدين يف مخيم الهول 

يف سوريا”.  
واقرتح الجبوري “قيام الحكومة املحلية يف محافظة نينوى 
الحتواء  واملجتمع  العشائر  مع  بالتعاون  األمنية  واألجهزة 
النساء واألطفال وكبار السن يف مناطق سكناهم القدمية أو 
أي مناطق أخرى وإعادة تأهيلهم باملجتمع مع إخضاعهم 

للمراقبة األمنية واملجتمعية”.

حقوق االنسان تطّمن..
عيل  االنسان،  حقوق  مفوضية  رئيس  نائب  رد  ذلك،  اىل 
ميزرا، عىل االتهامات التي وجهها بعض السياسيني بخصوص 
“الحكومة  ان  قائالً،  الهول  مخيم  لنازحي  االمني  املوقف 
العراقية يف عام 2017 قررت اعادة ما يقارب 18 الف عائلة 
الهول،  مخيم  يف  موجودة  كانت  عائلة،  الف   27 اصل  من 
وان العوائل كلها مدققة اسامؤها من قبل الجهات االمنية”.  
وأضاف يف حديث لـ”طريق الشعب”، أن “معارك الباغوز يف 
سوريا عطلت عودة النازحني اىل العراق”، مؤكداً ان “الجهات 

االمنية تؤكد سالمة املوقف االمني للعوائل املتبقية هناك”.  
واوضح ميزر أن “النازحني العراقيني يف مخيم الهول هم من 
محافظات نينوى واالنبار وصالح الدين”، مشرياً اىل ان “هذه 
العوائل اذا عادت اىل العراق ستتواجد يف مخيامت الجدعة 

يف املوصل”. 
واستدرك بقوله، ان “عىل الحكومة ان تتأكد من ان العوائل 
التي ستعود هي نفسها التي دققت اسامءها يف عام 2017، 
عىل ان تهيئ برامج التأهيل يك يتمكن النازحون من اعادة 

االندماج يف املجتمع”. 
وتتواصل عمليات إعادة النازحني الذين أجربتهم الحرب عىل 
ترك مناطقهم، ونقلهم من املخيامت إىل مناطقهم األصلية، 

بدعم من الحكومة العراقية.

الهجرة والمهجرين ال تعلم
عيل  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  باسم  املتحدث  يؤكد  ومل 
لكنه  املوصل،  اىل  عباس، دخول الجئني عراقيني من سوريا 
وبالتحديد  النازحني،  عودة  تحركا عىل  “هناك  ان  اىل  أشار 

العوائل التي مل يسجل عليها مالحظات امنية”. 
وأكد يف حديث لـ”طريق الشعب”، ان وزارته مل يصلها “اي 
االيواء  بتقديم  ملزمة  وأنها  الخصوص،  بهذا  رسمي  يشء 
واالغاثة لهذه األرس، حتى لو ان التهم ملتصقة بهم، لكننا ال 

نعلم متى يعودون”.  
وأكد املتحدث ان “الحكومة العراقية تسعى اىل اعادة هذه 
املستقبل،  يف  خطورتها  من  الحد  أجل  من  النازحة،  االرسة 
كونها االن يف مخيم يحتوي عىل نازحني من مختلف البلدان، 
ومنهم أرس لعوائل داعشية، فاستمرار بقاء العائالت العراقية 
عىل احتكاك مع العوائل االخرى يشكل خطراً يف املستقبل 

عىل العراق”.
شخص”،  الف   27 حوايل  عاد   2017 عام  “يف  انه  وأوضح 
مبيناً ان “وزارة الهجر تكفلت يف ذلك الوقت عودة 13 الف 
شخص من هؤالء، فيام تكفلت جهات اخرى بعودة البقية”. 

ال توجد موافقات
الربملانية،  والدفاع  االمن  لجنة  عضو  أكد  ذلك،  غضون  ويف 
كاطع الركايب، الجمعة، “عدم وجود موافقات حكومية عىل 

دخول عوائل مخيم الهول السوري إىل العراق”.
وقال الركايب، “لحد اللحظة ال توجد اي موافقة حكومية عىل 
العراقية”،  االرايض  اىل  السوري  الهول  مخيم  عوائل  دخول 
اتفاق حكومي  او  “الحديث عن وجود موافقات  ان  مؤكدا 

عىل دخول العوائل غري صحيح حتى االن”.
ووّجه محافظ نينوى، نجم الجبوري، يف 6 أيار الجاري، كتابا 
فيه  يطلب  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  إىل 
الرتيث يف نقل نازحي مخيم الهول السوري اىل مخيم الجدعة 
يف ناحية القيارة جنوب املوصل، وذلك لوجود رفض شعبي 
واسع لعودة عوائل تنظيم داعش، ومن عدة محافظات اىل 

محافظة نينوى.

مخيم الهول السوري 



االستيطان  مقاومته  الفلسطيني  الشعب  ويواصل 
مبحاولة  االرسائييل  االحتالل  قام  ومؤخراً  االرسائييل. 
اخراج اهايل حي الشيخ جراح من منازلهم، من دون 

وجه حق، ما أثار انتفاضة فلسطينية جديدة.

تضامن عراقي 
مستجدات  عىل  الضوء  لتسلط  الندوة  وجاءت 
اللجنة  عضو  قدم  وفيها،  الفلسطينية.   االنتفاضة 
مثنى،  حيدر  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية 
فعاليات  يف  العراقيني  مشاركة  فيها  استعرض  مداخلًة 
الشعب  ابناء  مع  تضامنهم  عن  عربت  احتجاجية 

الفلسطيني.  
وقال مثنى: ان “االحرار خرجوا يف مدن العراق، تنديداً 
من  الشهداء  مئات  اسقط  الذي  االرسائييل،  بالعدوان 

الفلسطيني”.  الشعب 
ان  يؤكد  العراقي  الشيوعي  الحزب  أن  وأضاف 
افراغ  أجل  من  جاء  القدس  عىل  االرسائييل  “االعتداء 
حلقة  ميثل  يحصل  ما  وان  سكانها،  من  املدنية  هذه 
الصيت،  القرن سيئة  اجندات صفقة  تنفيذ  اخرى من 
التي  العربية  التطبيع  انظمة  من  مفضوح  بتواطؤ 
االوسط  الرشق  االمريكية عىل  الهيمنة  لتعزيز  تسعى 

من خالل تحالف اقليمي تقوده ارسائيل”.  
الصهيونية  الهجمة  بقوة  يدين  “حزبنا  أن  وأوضح 
الشعب  مقاومة  ويحيي  القدس  عىل  الرشسة 
التوسع  لعملية  البطويل  وتصديه  الفلسطيني 

القضية  الثابت مع  الحزب تضامنه  الصهيوين، ويؤكد 
االرسائييل،  االحتالل  انهاء  اجل  من  الفلسطينية 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة 

القدس”. 
واوضح مثنى ان “حزبنا يرى ان صمود الفلسطينيني 
الصعيد  عىل  واسعا  تضامنا  يستقطبان  ووحدتهم 
العدوان  بوقف  املطالبة  تتصاعد  حيث  العاملي، 
ان  ذاته  الوقت  يف  مؤكداً  الشعب”،  عىل  الغاشم 
يف  قرار  اتخاذ  عرقلة  يحاولون  وحلفاءها  “واشنطن 
االنتهاكات  يدين  ان  شأنه  من  الدويل  االمن  مجلس 
دولة  بإعطاء  استمراره  وتربر  ارسائيل،  متارسها  التي 

االحتالل حق الدفاع عن النفس”.
اىل  السالح  حمل  يف  الشيوعيني  مشاركة  اىل  واشار، 
ملقاومة  واللبنانية  الفلسطينية  الفصائل  جانب 
املدن  من  لعدد  اجتياحه  ابان  االرسائييل  االحتالل 

اللبنانية

استعراض تاريخي 
عبيدات،  راسم  السيايس،  واملحلل  الكاتب  وقدم 
ان  وقال  جراح.  الشيخ  حي  يف  حصل  ملا  استعراضا 
“هذا الحي الواقع يف مدينة القدس، يتعرض اىل تطهري 
عرقي شامل، حيث ان هناك  28 منزال يف هذا الحي، 
الجامعات  قبل  من  والقرسي  والطرد  باإلخالء  مهددة 
ملكية  الجامعات  هذه  تدعي  حيث  االستيطانية، 

االرض”.  

“أبناء  الحي هم من  يعيش يف هذا  ان من  أكد  فيام 
شبعنا الذين هجروا من باقي املدن الفلسطينية بفعل 
الفلسطينيون  املواطنون  وهؤالء  الغاشم.  االحتالل 
ما بني  باتفاق  الحي منذ عام 1956  يعيشون يف هذا 
وزارة االنشاء والتعمري االردنية السابقة ووكالة الغوث 
والالجئني، ومقابل الحصول عىل هذه االرايض ومتلكها 
تنازلوا عن حقوقهم كمهاجرين  الشيخ جراح،  يف حي 
يف  حزيران  “حرب  ان  مبينا  االصلية”،  مدنهم  من 
1967 قد منعت عملية اكامل تسجيل االرض لسكان 

حي الشيخ جراح”. 
املستوطنون  “رفع   1972 عام  يف  انه  الكاتب  وأضاف 
ووكل  االرض  ملكية  مدعني  الحي،  اهايل  عىل  قضية 
القضية  باع  لكنه قد  يهوديا  الحي محاميا  اهايل هذه 
ان هذه  الوقت،  ذلك  املحامي يف  وقال  للمستوطنني، 
انه “منذ  االرض ملك للجامعات االستيطانية”، مؤكداً 
يف  معلقة  الدعوى  تزال  ال  االن،  وحتى  الحني  ذلك 
وهذه  القضايا  هذه  يف  تنظر  التي  االحتالل  محاكم 

املحاكم وجدت لخدمة املستوطنني”. 

المقاومة.. خيار حاسم 
بدوره، قال عضو املكتب السيايس للجبهة الدميقراطية 
لتحرير فلسطني، رمزي رباح، ان “ذكرى النكبة جاءت 
هذا العام بالتزامن مع االحتدام التناقض والرصاع مع 

االحتالل، وانفجار االنتفاضة يف مواجهة االحتالل”. 
خلفية  عىل  جاء  اليوم  يحصل  ما  ان  رباح،  وأكد 
لإلدارة  القرن  صفقة  رشعتها  التي  الضم  “مشاريع 
واعرتفت  الالجئني  قضية  شطبت  التي  االمريكية 
والتي  االحتالل،  دولة  يسمى  ما  عاصمة  بالقدس 
اهملت حق الفلسطينيني يف تقرير مصريهم، وطلقت 
هذا  وعىل  االمنية،  احتياجاته  كل  لتأمني  االحتالل  يد 
التطبيع  مسار  خالل  من  العريب  الضغط  بدأ  االساس 
واصطفافات الدولية يف محاولة لفرض حلول سلطوية 

عىل الشعب”. 
الخيار  هي  “املقاومة  فان  املعركة  هذه  يف  انه  وبنّي 
الرئييس  والعنرص  االنقسام  انهاء  لنا. ويتطلب  الحاسم 

يف ذلك هو العودة اىل االجامع الوطني وتجاوز اتفاق 
التنسيق  مقدمتها  ويف  قيوده،  كل  من  والتحرر  اوسلو 
قيادة  وتشكيل  بإرسائيل  االعرتاف  وسحب  االمني 
والشعبي  الوطني  الجهد  لتوحيد  للمقاومة  موحدة 
صمود  دعم  نحو  الفلسطينية  املؤسسات  كل  وتوجيه 

الشعب ومده بكل االمكانيات يف وجه العدو”. 
ودعا رباح اىل “العمل عىل تشكيل جبهة مقاومة عربية 
ملواجهة املرشوع االمرييك االرسائييل”، مطالباً يف الوقت 
ذاته بـ”التحرك لدعم القضية الفلسطينية والضغط عىل 

االنظمة العربية االخرى للتضامن مع فلسطني”.

مجموعة استنتاجات 
للنهج  الوطني  املكتب  نائب  قّدم  جانبه،  من 
عن  استنتاجات  مجموعة  الحجري،  معاذ  الدميقراطي، 
االنتفاضة الفلسطينية الحالية، أهمها ان هذه امللحمة 
“تعطي الدليل القاطع عىل ان املقاومة املسلحة لشعب 
صمم عىل الكفاح وفق برنامج واهداف، تشكل خارطة 
طريق لتحرير فلسطني”، مضيفا ان “هذه امللحمة تؤكد 
الذي  الترشيد  برغم  موحد،  الفلسطيني  الشعب  ان 

تعرض له”.
بشاعة  عن  “يكشف  يحصل  ما  ان  الحجري  وأكد 
الصهيونية حيث ارتكب هذا االخري جرائم حرب وجرائم 
ادعاء  اساس  عىل  تقوم  والصهيونية  االنسانية،  ضد 
غريهم،  مع  اليهود  تعايش  استحالة  يؤكد  ايديولوجيا، 

وهذه االيديولوجيا يجب محاربتها، وانهاء وجودها”. 
الرئييس  “العدو  ان  تؤكد  امللحمة  هذه  ان  اىل  وأشار 
الذي يقف بالضد من التحرر الفلسطيني هو الصهيونية 
العربية  واالنظمة  امريكا  بقيادة  الغربية  واالمربيالية 
الرجعية، وهذا استنتاج تحدثت عنه الحركات اليسارية 

يف سبعينيات القرن املايض”. 

 ملحمة بطولية 
يف  العامل  لحزب  املركزي  اللجنة  عضو  اعترب  ذلك،  اىل 
“ملحمة  فلسطني  يف  يحدث  ما  الجلويل،  عيل  تونس، 
موازين  ان  الكثري  اعتقد  ألنها جاءت يف وقت  بطولية 

القوى اختلت نهائياً لصالح االمربيالية والصهيونية، ويف 
موجة  العريب،  السيايس  الواقع  فيه  شهد  الذي  الوقت 
من  العديد  اعتقد  الصهاينة،  مع  التطبيع  من  كبرية 
االستسالم،  راية  رفع  الفلسطيني  الشعب  ان  املنهزمني 
لكن الشعب نهض مجدداً ليقلب الطاولة عىل الجميع”. 
الشعب  “حقق  معدودة  ايام  ظرف  يف  إنه  وقال 
يف  حاسمة  ستكون  انها  نعتقد  نحن  مهمة  انتصارات 
اكد  الفلسطيني  “الشعب  ان  اىل  إدارته للرصاع”، الفتا 
متمسكاً  الوطنية  الراية  ورفع  ايام،  بضعة  يف  وحدته 
املقاومة  رأسها  عىل  املقاومة  خلف  يتجند  وهو  بها،  

املسلحة”. 
معادالت  صياغ  من  متكنت  “املقاومة  ان  اىل  وأشار 
يف  عميقة  أزمة  خلقت  وقد  املعارك،  إدارة  يف  جديدة 

جسم الكيان املحتل”. 

موقع الشريك 
للحزب  السيايس  املكتب  أكد عضو  ذاته،  السياق  ويف 
يف  لبنان  موقع  ان  الخليل،  حسن  اللبناين،  الشيوعي 

هذه املوجة ينطلق من موقع الرشيك. 
“قاتلنا  الندوة:  يف  قدمها  مداخلة  يف  الخليل  وقال 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  راية  تحت  املحتل 
اطلق  “لبنان  ان  اىل  مشرياً  الكيان”،  هذا  وجود  منذ 
املقاومة املسلحة منذ عام 1937 ضد عصابات الهاكانا 
حيث كنا ننقل السالح من لبنان اىل فلسطني، ويف ذلك 
وهو  الوطنية،  للمقاومة  االول  الشهيد  سقط  التاريخ 

عساف الصباغ ابن الحزب الشيوعي اللبناين”. 
وأضاف ان “ما يجري يف فلسطني هو محاولة إلجهاض 
نتيجة  وهو  فلسطينية،  دولة  لقيام  امكانية  اي 
الرجعية  القرن. ولألسف يحصل هذا من قبل  لصفقة 

العربية”.
اتفاقية اوسلو،  وأوضح ان “االنتفاضة جاءت إلسقاط 
الفلسطينية  السلطات  بني  االمني  التنسيق  واسقاط 
يحدث  وما  القرن.  صفقة  واسقاط  املحتل  والكيان 
االن يؤكد ان ال خيار لهذا الشعب إال املقاومة، ألجل 

تحرير فلسطني وبناء دولته الوطنية”. 
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في ندوة الكترونية بمناسبة ذكرى النكبة

الشيوعي العراقي يعلن تضامنه الثابت مع القضية الفلسطينية

العالم يتضامن مع فلسطين 

متابعةـ  طريق الشعب 

نظمت مجموعة احزاب يسارية عربية، أمس االول، ندوة إلكرتونية يف 
إطار االسبوع العاملي للنضال ضد االمربيالية، بالتزامن مع ما يجري االن يف 
فلسطني، ومصادفًة للذكرى الـ73 للنكبة واعالن االحتالل الصهيوين قيام ما 

يسمى دولة ارسائيل، تبعاً لقرار تقسيم فلسطني. 

متابعةـ  طريق الشعب 
فعاليات  تنظيم  االسبوع،  هذا  العامل  مدن  اهم  شهدت 
الفلسطيني  الشعب  مع  تضامنا  شعبية،  احتجاجية 
الذي يتعرض للعدوان اإلرسائييل، وهتف املحتجون من 
مختلف بلدان العامل  لفلسطني، ودعوا لنرصتها والوقوف 
معها يف وجه العدوان، ويف ذات الوقت اصدرت احزاب 
وقوى شيوعية وتقدمية عربية وعاملية بيانات تضامن مع 

الشعب الفلسطيني ونضاله ضد االحتالل.

فعاليات واسعة في العراق
شهدت العاصمة بغداد ومدن عراقية مختلفة، تظاهرات 
شعبية واسعة نددت بالقصف االرسائييل العشوايئ عىل 

املدن الفلسطينية.
االحتالل  استمرار  من  غضبهم  عن  املحتجون  وعرب 

االرسائييل 
املحتلة،  اراضيهم  من  الفلسطينيني  تهجري  محاوالت  يف 
داعني القوى العاملية اىل الوقوف مع الشعب الفلسطيني 

وخياره يف بناء دولته املستقلة.

لبنان تساند
وشهد الرشيط الحدودي اللبناين – الفلسطيني تظاهرات 
شبابية غاضبة، نددت باالحتالل االرسائييل وقصفه ملدن 

غزة والضفة الغربية.
وتستمر الدعوات يف بريوت اىل تنظيم فعاليات احتجاجية 

ملساندة الشعب  الفلسطيني يف انتفاضته الباسلة.

فعاليات األردن
الجمعة  األردنيني،  من  كبرية  أعداد  بدأت  األردن  ويف 
املاضية، التوجه إىل حدود بالدهم مع فلسطني، للمشاركة 
أشقائهم يف  لدعم صمود  ناشطون،  إليها  فعالية دعا  يف 

األرايض املحتلة.
وردد املشاركون هتافات تطالب بفتح الحدود والسامح 
لهم بنرصة إخوانهم الفلسطينيني، وأخرى تدعو لتوحيد 
والفلسطينيني  وأنهم  املقاومة  خلف  والوقوف  الصف 

شعب واحد وليس شعبني.
ويشهد األردن منذ ما يزيد عىل أسبوع فعاليات داعمة 
لفلسطني، يطالب فيها املشاركون حكومة بالدهم باتخاذ 

موقف قوي إزاء ما يحدث يف األرايض املحتلة.

سوريا واليمن 
لألقىص  نرصة  تظاهرة  خرجت  اليمنية  تعز  مدينة  ويف 
وغزة، حمل فيها املشاركون صور األقىص والفتات وهتفوا 

بحياة فلسطني ونددوا مبا يقوم به االحتالل من عدوان.
ويف مدينة »الباب« السورية رشقي حلب، خرجت تظاهرة 
تضامن نرصًة لألقىص ورافضة لالنتخابات يف سوريا، حمل 

فيها املتظاهرون الالفتات ورددوا الهتافات.

تظاهرات امام بعثات دبلوماسية 
ويف الواليات املتحدة، تجمع حشد من املتظاهرين، أمام 
مبنى يضم القنصلية اإلرسائيلية يف مدينة شيكاغو بوالية 

إلينوي األمريكية، منددين بالعدوان اإلرسائييل عىل غزة.
واحتفل املسلمون يف باترسون بوالية نيوجرييس األمريكية 
بعيد الفطر، واضعني الكاممات وأدوا صالة العيد يف ساحة 
مفتوحة، بينام ألقى الرصاع بني إرسائيل والفلسطينيني يف 

قطاع غزة بظالله عىل احتفاالت هذا العام.

جنوب إفريقيا
مواطني  من  مجموعة  خرجت  إفريقيا،  جنوب  ويف 
جنوب إفريقيا يحملون الفتات خالل تظاهرة احتجاجية 
ضد االعتداءات اإلرسائيلية عىل الفلسطينيني يف املسجد 

األقىص وقطاع غزة.

اليابان
ويف اليابان، خرجت تظاهرة يف العاصمة طوكيو نظمتها 

الفلسطينيني يف  مع  تضامناً  واإلسالمية،  العربية  الجالية 
قطاع غزة، واحتجاجاً عىل انتهاك حرمة املسجد األقىص، 

وتهجري الفلسطينيني من القدس.

تظاهرات تجتاح أوربا
أوربا تظاهرات تضامن مع  العديد من مدن  فيام شهد 
الشعب الفلسطيني؛ وخرجت يف العاصمة األملانية برلني 

تظاهرة تضامنية مع غزة، وضد العدوان عليها.
ونظم عدد من الجمعيات يف الدمنارك، تظاهرة حاشدة 
العدوان  وضد  جراح،  الشيخ  وحي  القدس  مع  تضامنا 

اإلرسائييل عىل قطاع غزة.
والعربية،  الفلسطينية  الجاليات  التظاهرة  يف  وشارك 
خاللها  املتظاهرون  ورفع  الدمنارك.  من  واملتضامنون 
االحتالل،  بجرائم  املنددة  والالفتات  الفلسطينية  األعالم 

وشعارات تؤيد نضال الشعب الفلسطيني.
اإلجراءات  التظاهرة،  خالل  كلامت  يف  املحتجون  ودان 
الفلسطيني يف جميع  الشعب  القمعية اإلرسائيلية بحق 
املحتلة  القدس  مدينة  يف  وخاصة  الفلسطينية  األرايض 

وقطاع غزة.
وتظاهر اآلالف يف النمسا مبسرية انطلقت من العاصمة 
منساوية،  وأحزاب  العربية  الجاليات  من  مبشاركة  فيينا 

داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كام خرج متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية، وهم 
يحملون الفتات وأعالما فلسطينية لالحتجاج عىل الغارات 
رئيس  مكتب  أمام  غزة،  قطاع  عىل  اإلرسائيلية  الجوية 

الوزراء الربيطاين يف داونينغ سرتيت.
ويف فرنسا، أفادت وسائل اعالم أن مدنا فرنسية شهدت 
تجمعات للمتظاهرين. وقام األمن الفرنيس باستعدادات 
كبرية لتأطري التظاهرة التي كانت مقررة يف باريس، وقام 
األمن بإغالق ملحطات امليرتو املؤدية ملكان التظاهرة، يف 
ظل تصميم من املنظمني عىل التظاهر رغم قرارات املنع. 
وبحسب مصادر إعالمية فرنسية، فإن تظاهرات باريس 
بالتجمعات أو  ونيس ستكون غري مرخصة. فيام يسمح 
املظاهرات يف ليون، بوردو، مونبلييه، مرسيليا، نانت، رين، 

سرتاسبورغ، تولوز، ليل، ميتز، وسانت إتيان.
املنظامت  قامت  األوربية،  االحتجاجات  سياق  ويف 
واملؤسسات البلجيكية املتضامنة مع فلسطني، بالتنسيق 
أمام  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  الفلسطينية،  الجالية  مع 
مطالبني  بروكسل،  العاصمة  يف  اإلرسائيلية  السفارة 
اإلرسائيلية  االعتداءات  لوقف  األورويب  التدخل  برضورة 
العنرصية  مخططاته  ولوقف  الفلسطيني،  الشعب  عىل 

والخارجة عن القانون الدويل.
الفلسطينية  الجالية  نظمت  ذاته،  الصعيد  وعىل 
واملؤسسات الفلسطينية أمام مقر الحكومة الرومانية يف 

بالعدوان  »تنديدا  تضامنية  وقفة  بوخارست،  العاصمة 
القدس  املستوطنني يف  واعتداءات  اإلرسائييل ضد شعبنا 

والداخل املحتل عىل املواطنني وممتلكاتهم«. 

مدن استرالية 
سيدين  رأسها  وعىل  االسرتالية،  املدن  كربى  وشهدت 
لفلسطني  دعام  حاشدة  تظاهرات  وبريث،  وملبورن 
والقدس وغزة والضفة الغربية والجليل، وتنديدا بالعدوان 
الناشطني  من  واسعة  ومبشاركة  املتواصل.  اإلرسائييل 
وممثيل األحزاب السياسية األسرتالية والجاليات العربية، 
األسرتايل  الشيوخ  ومجلس  الربملان  من  أعضاء  وبحضور 
وسياسيني، ندد املتظاهرون بـ«جرائم الحرب التي ترتكب 
بحق الشعب الفلسطيني، والتطهري العرقي يف القدس«، 
عىل  بـ«الضغط  األسرتايل  والربملان  الحكومة  مطالبني 
القانون الدويل  إرسائيل لوقف العدوان وإلزامها باحرتام 

والكف عن انتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني«.

رسالة تضامن من رياضيين
وأمام هذه األحداث املليئة بالعنف، أطلق الالعب الفرنيس 
الدويل والعب مانشسرت يونايتد بول بوغبا رسالة سالم من 
خالل نرش صورة لنفسه عىل موقع إنستغرام، معلقا عليها 
العيد  سيأيت  والحب.  السالم  إىل  بحاجة  »العامل  ييل:  مبا 
قريبا، فلنحب بعضنا البعض. صلوا من أجل فلسطني«. 
اما الدويل الجزائري رياض محرز، والعب مانشسرت سيتي 
اإلنكليزي الذي سيخوض قريبا نهايئ دوري أبطال أوروبا، 
)تويرت( مع  الفلسطيني عىل حسابه يف  العلم  فقد نرش 

هاشتاك أنقذوا الشيخ جراح.
نادي  والعب  املرصي  املنتخب  نجم  كتب  االثناء،  ويف 
ليفربول محمد صالح التغريدة التالية: »أدعو قادة العامل 
أجمع، مبن فيهم رئيس وزراء الدولة التي أعيش فيها منذ 
4 سنوات، إىل بذل كل ما يف وسعهم لضامن إنهاء أعامل 
رئيس  إىل  إشارة  يف  الفور«.  عىل  األبرياء  وقتل  العنف 

الوزراء الربيطاين بوريس جونسون.
وكان محمد صالح قد نرش صورة قدمية له، وهو يقف أمام 
الالعب  عرّب  بدوره،  الرشقية.  القدس  يف  األقىص  املسجد 
املغريب الدويل أرشف حكيمي عن تضامنه من خالل نرش 
مقطع فيديو عىل )تويرت( لفتاة فلسطينية معتقلة من قبل 
الرشطة اإلرسائيلية. ويف تشييل، أعرب العبو نادي بالستينو 
امللعب  دخولهم  خالل  من  للفلسطينيني  دعمهم  عن 
التقليدي(.  الفلسطيني  )اللباس  الكوفية  يرتدون  وهم 
هذه اللفتة ليست جديدة عن النادي الذي أسسه عام 
1920 مهاجرون فلسطينيون، وأصبح يف صفوف النخبة 

يف البطولة التشيلية.

تظاهرة تضامنية مع فلسطني-لندن  
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 بغداد – وكاالت 
افرتاضية  العراق،  يف  بالعيد  االحتفال  مظاهر  أضحت 
تداعيات  فرضتها  التي  املجاالت  من  الكثري  مثل 
تهاوي  أو  والحظر  اإلغالق  بسبب  إما  كورونا،  جائحة 
القدرات الرشائية للكثري من املواطنني، لتشكو األسواق 
لتحريك  التجار  انتظره  املشرتين يف موسم طاملا  هجر 

املبيعات.
املالبس  أسواق  يف  الرشاء،  عن  العزوف  يقترص  ومل 
املواد  حتى  طاول  بل  الرتفيهية،  والسلع  واألحذية 
املنزلية واألطعمة والحلوى التي تشهد إقباال يف املعتاد 

خالل مواسم األعياد.
العديد من أصحاب محال بيع املالبس واملواد املنزلية، 
التي  كورونا،  مواجهة  قيود  تشديد  باستمرار  يشكون 
يف  حتى  الرشاء،  عىل  املواطنني  إقبال  إىل ضعف  أدت 

موسم العيد.
ووفق محمد التميمي، وهو صاحب محل لبيع مالبس 
الشورجة وسط بغداد، فإن األسواق  األطفال يف سوق 

تعيش اليوم حالة ركود غري مسبوقة.
الفطر  “عيد  ان  صحفي،  حديث  يف  التميمي  ويوضح 
يف  اإللكرتوين  التعليم  كام  إلكرتونياً  أصبح  العام  هذا 
التباعد الجسدي  املدارس والجامعات” - يف إشارة إىل 

إذعانا لقيود كورونا.
العيد  موسم  عىل  التجار  من  الكثري  راهن  ولطاملا 
املتالحقة  الغالء  موجات  أن  إال  املبيعات،  لتحريك 
وتراجع القدرات الرشائية ألغلب املواطنني حالت دون 

تحقق ما يصبو إليه التجار.

الوباء رفع نسبة الفقر
ارتفعت يف  الفقر  بيانات رسمية، فإن نسبة  وبحسب 
العراق إىل 31.7 يف املائة، بسبب تداعيات كورونا. إذ 
رّصح وزير التخطيط خالد البتال، أخريا، بأن تداعيات 
الوباء تسببت يف إضافة 1.4 مليون مواطن إىل إجاميل 
ظهور  قبل  شخص  ماليني   10 البالغ  الفقراء  عدد 

نسبة  وكانت   .2020 املايض  العام  مطلع  الفريوس 
الفقر 20 يف املائة عام 2018 - وفق الوزير.

ال زينة ال مالبس جديدة!
هذا  “عيد  ان  أدهم حسني،  املواطن  يقول  جهته،  من 
العام أضحى مختلفاً متاماً. فأجواؤه وتحضرياته أصبحت 
دون  توفرها،  الواجب  الرضورية  األشياء  عىل  مقترصة 
املالبس  ورشاء  الطعام  وموائد  املنازل  بتزيني  املبالغة 

الجديدة”.
ويضيف حسني يف حديث صحفي، أن “كل يشء تغرّي، 
األوضاع  عىل  مبارش  بشكل  أثرت  االقتصادية  األزمة 
املالية،  القدرة  الناس، حيث تراجعت  املعيشية ألغلب 

من  املواطنني  حرمت  التي  الحظر  إجراءات  عن  فضال 
زيارة األقارب والذهاب إىل املتنزهات”.

ويف السياق، تقول املواطنة أفراح السلامين، إنها اضطرت 
ما  عكس  عىل  ألطفالها  جديدة  مالبس  رشاء  عدم  إىل 
تعودت عليه سابقا، مشرية إىل انها اكتفت بصنع الحلوى 

واملعجنات فقط استعدادا لعيد الفطر هذا العام.
املعيشية  الظروف  أن”  صحفي،  حديث  يف  وتضيف 
من  غريت  العائالت،  غالبية  تعيشها  التي  الصعبة 
أولوياتها، وجعلت الكثري من احتياجات العيد األساسية 
تزداد  العراق  “الحياة يف  إن  إىل  ثانوية”، منوهة  أمورا 

صعوبة يوماً بعد يوم وعيداً بعد عيد”.
انخفاض  عن  نتجت  خانقة  مالية  بأزمة  العراق  وميّر 

فضال  كورونا،  انتشار  بداية  منذ  عاملياً،  النفط  أسعار 
البالد مئات  عن تفيش الفساد الذي تسبب يف خسارة 

مليارات الدوالرات منذ عام 2003.
األرس  غالبية  تعانيها  التي  الظروف  صعوبة  ورغم 
العراقية، يتلهف األطفال الستقبال يوم العيد ببهجة تأىب 

إن تفارق وجوههم.
وبهذا الصدد تقول فاطمة الطايئ، وهي ربة منزل، إن 
أجمل  للبس  كبري  بشوق  العيد  يوم  يرتقبون  األطفال 
الثياب ورشاء الهدايا. لذا من الرضوري توفري احتياجاتهم 
يجرب  ملن  يحتاجون  فهم  الفرحة عىل وجوههم،  لرسم 
خواطرهم ويدخل الرسور إىل قلوبهم، ما يجعل الكثري 

من األرس يف ضغط مايل من أجل تحقيق ذلك ألبنائها.

ركود غير مسبوق تعيشه األسواق

شهادات جامعية تتكدسعيد »افتراضي« تغيب عنه مظاهر البهجة والزينة 
وآمال شبابية تتبدد!

ودود عبد الغني داود

عموم  يف  واخواتها  بغداد  جامعة  تأسست  ان  منذ 
بني  والتوافق  التنسيق  من  حالة  هناك  كانت  العراق.. 
ومهنية،  اكادميية  كوادر  من  الجامعات  تلك  تخرّجه  ما 
وما تحتاجه مؤسسات الدولة من هذه الكوادر. إذ يتم 
ذلك وفق رشوط وضوابط تتعلق مبعدل الطالب وثقافته 
وغريها  الجسدية،  وقابلياته  وشخصيته  وسلوكه  العامة 
الرتكيز عليها  يتم  التي  األخرى  املطلوبة  املواصفات  من 
جميع  توظيف  لضامن  للتعيني،  السابقة  املقابلة  اثناء 

الخريجني يف املواقع املناسبة. 
إال انه، ومنذ أوائل مثانينيات القرن املايض، بدأت هذه 
اإلجراءات الحضارية بالرتاجع شيئاً فشيئاً، نتيجة هيمنة 
حروب  من  سببه  وما  العراق  عىل  الدكتاتوري  النظام 
مزاجية،  وقرارات  الخدمات  يف  وشح  وفوىض  طاحنة 
األمرييك  واالحتالل  الجائر،  االقتصادي  بالحصار  مرورا 
وما أعقبه من سياسات مبنية عىل املحاصصة الطائفية 
التي استقطبت مجاميع الطفيليني وقوى الرش والتخلف، 
بالعلم  املتاجرة  وتستبيح  األموال  جني  عىل  لتتكالب 
انتشارا واسعا غري مسبوق  العراق  واملعرفة. حتى شهد 
للمدارس والجامعات االهلية التي مينح بعضها شهادات 
من دون أي استحقاق، إىل كل من هب ودب، لقاء مبالغ 

مالية.
وال يفوتنا أن نتحدث عن التدخالت السافرة يف شؤون 
من  حفنة  قبل  من  العريقة  الحكومية  الجامعات 
لطلبة  امتيازات  مينحون  الذين  الفاسدين،  املتنفذين 
الخروقات  من  ذلك  وغري  استحقاق،  أي  دون  معينني 
للمعارضني  الجسدية  التصفية  درجة  اىل  وصلت  التي 
تلك  من  بالضد  يقفون  ممن  واالداريني،  األساتذة  من 

التدخالت.  
السلبية، أدت اىل تكدس  كل هذه املشكالت والحاالت 
باملستوى  الرضر  بالغ  وإلحاق  الجامعية  الشهادات 
الثقايف والعلمي، األمر الذي تسبب يف تبديد آمال شبابنا 
املتميزين دراسيا، الذين وجدوا أنفسهم يف النهاية، اما 
ومؤسسات  دوائر  يف  محشورين  او  العمل  عن  عاطلني 

مرتهلة عقيمة، ال تتناسب وإمكاناتهم العلمية.
وإىل جانب ذلك، ال نجد أن هناك حال ملشكلة تكدس 
الشهادات وتراجع املستوى الثقايف واملعريف يف البلد، دون 
توحيد املناهج الدراسية كافة، التي يجب أن يتم وضعها 
عىل أيدي أساتذة كفوئني، مبا يف ذلك األسئلة االمتحانية 
التي يفرتض أن تخضع إىل نظام االمتحان الوزاري، عىل 
االمتحانية  القاعات  رقابة مشددة عىل  تكون هناك  أن 

ومراكز فحص وتقويم الدفاتر االمتحانية الرسية.

أگـول

*تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف 
الرصافة الثانية، الرفيق رزاق هنوان مطلك   )ابو 
للرفيق  دماغية.   جلطه  اثر  تويف  الذي  نعمت( 
الراحل ارث كفاحي ضد الدكتاتورية املقيتة حيث 
العراقي  الشيوعي  للحزب  انتامئه  بسبب  تعرض 
القمعية  االجهزة  قبل  من  واالعتقال  املالحقة  اىل 
لنظام البعث املقبور. الذكر الطيب للفقيد والصرب 

الكرمية. والسلوان لعائلته 
عبد  كاظم  الرفيق  أيضا،  املحلية  اللجنة  وتنعى 
ورفاقه  ولعائلته  الطيب  الذكر  له  موات.  السادة 

الصرب والسلوان.
الشيوعي  للحزب  سكر  قلعة  قضاء  لجنة  *تنعى 
كفاح(  )أبو  الرزاق  عبد  حميد  الرفيق  العراقي 
الذكر  للفقيد  املرض.  مع  رصاع  بعد  تويف  الذي 

الطيب وألهله ورفاقه جميل الصرب والسلوان.
*تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف 
واسط، الرفيق عبد الحسني فليح )ابو ريام( بوفاة 
ميهله  مل  عضال  مرض  بسبب  فليح  عباس  اخيه 
والسلوان  والصرب  للفقيد  الطيب  الذكر  طويال. 

الكرمية. لعائلته 
العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تعزي 
)ابو  محمد  علوان  الرفيق  الثالثة،  الرصافة  يف 
جاسم  يوسف  الفقيد  أخيه  ابن  بوفاة  كرار( 
للفقيد  طويال.  ميهله  مل  عضال  مرض  اثر  الالمي 
السالم والطأمنينة والذكر العاطر ولرفيقنا وعائلته 

الكرمية مزيد من الصرب والسلوان.
العراقي  الشيوعي  للحزب  املثقفني  محلية  تنعى   *
الذي  حامدة(..  )أبو  العاين  فؤاد  حمدي  الرفيق 

تويف اثر مرض عضال.
الحزب  صفوف  اىل  شبابه  منذ  الفقيد  انتمى 
من  واالعتقال  السجن  وعاىن  العراقي  الشيوعي 
يف  عمل  السابقة،  لألنظمة  القمعية  االجهزة  قبل 
صحافة الحزب منذ اتحاد الشعب وطريق الشعب 
ورفدها يف املطالب العاملية والفالحية ويف املسألة 

الزراعية.
لفقيدنا الذكر الطيب ولعائلته ورفاقه جميل الصرب 

والسلوان 

مواساة

مكتب الرصافة ملكافحة رسقة السيارات

التاريخ 2021/5/11

الى المتهم الهارب/ حيدر ناهي سباهي علي
بالنظر لتشكيل مجلس تحقيقي بحقك برئاسة العميد )صباح حسني حمد( عىل ان يتم تسليم 

نفسك امام ر.م.ت أعاله وبخالف ذلك سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابياً.
العميد
صباح حسني حمد
ر.م.ت

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد/ حجة وفاة/ 1773

التاريخ 2021/5/11
اىل املدعوة/ رشيفه عبداملحسن داود

اعـــالن
قدم طالب حجة الوفاة عبدالكريم عبدالله ريل طلباً اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعوة )رشيفه عبداملحسن داود( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 

عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض/ عامر طعمة الحار

نجفيون: امنعوا بيع 
المفرقعات!

النجف – طريق الشعب 
األحياء  سكان  من  املواطنني،  من  لفيف  طالب 
االقتصادية  الرشطة  النجف،  مدينة  يف  الشعبية 
أصحابها  وإلزام  التجارية،  املحال  تجاه  بالتحرك 
"الصجم"  وأسلحة  املفرقعات  ألعاب  بيع  بعدم 
البالستيكية، التي يقبل عىل رشائها األطفال، خاصة 

يف األعياد واملناسبات.
ونقل املواطن رياض الحمداين لـ "طريق الشعب"، 
عن املواطنني تأكيدهم أن هذه األلعاب سبق وان 

خلفت حوادث وإصابات بني األطفال والكبار.

بين الغالء والحظر 

باعة مالبس يشكون 
ضعف حركة البيع

البصرة – وكاالت 
يف  املالبس  بيع  محال  أصحاب  من  العديد  شكا 
مدينة البرصة، ركود حركة السوق وتراجعها حتى 
قبيل عيد الفطر، الذي يعد يف الظروف االعتيادية 

موسام لبيع املالبس. 
وأوضح الباعة يف حديث صحفي، ان ارتفاع سعر 
رصف الدوالر، رفع معه أسعار املالبس املستوردة 
أرهق  الذي  االمر  أحيانا،  مضاعفة  بصورة 
الظروف  ظل  يف  املواطنني،  لدى  الرشائية  القدرة 
تفيش  جراء  األعامل  وتوقف  الصعبة  االقتصادية 

جائحة كورونا.  
عدم  املواطنني، عن  من  العديد  ذلك، كشف  إىل 
قدرتهم عىل رشاء مالبس العيد ألطفالهم بسبب 
ارتفاع أسعارها. فيام لفت آخرون، إىل أن إجراء 
أيام  خالل  تطبيقه  تقرر  الذي  الصحي  الحظر 
لدى  التسوق  يف  الرغبة  اآلخر  هو  أطفأ  العيد، 

العديد من العائالت.

بغداد - مهدي العيسى 

زار وفد من املختصة الفالحية للحزب 
الشيوعي العراقي يف قضاء املحمودية، 
التابعة  شيشبار"  ري  "شعبة  أخريا، 
ملديرية املوارد املائية "ما بني النهرين". 
رئيس  الشعبة،  مبدير  الوفد  والتقى 
دعبول،  جاسم  األقدم  املهندسني 
مشكلة  حول  النقاش  معه  وتبادل 
ذلك  وتأثري  الفرات،  نهر  يف  املياه  شح 
مشددا  الحايل،  الزراعي  املوسم  عىل 
عىل أهمية التحرك الرسيع عىل وزارة 
الحلول  وضع  لغرض  املائية  املوارد 

اآلنية ملشكلة شح املياه. 
واتفق الطرفان عىل حث الخطى باتجاه 

مواصلة  أجل  من  املشكلة،  معالجة 
العملية الزراعية بالشكل املطلوب.

املختصة  عضو  من  كال  الوفد  ضم 

سعدون  بغداد  يف  للحزب  الفالحية 
كاظم غاوي، وعضو املختصة الفالحية 
سيف،  حميد  مبدر  املحمودية  يف 

الغريري،  دليمي  عيل  فريق  والشيخ 
عن  فضال  الغرير،  قبيلة  عموم  شيخ 

عدد من فالحي املحمودية.

الكوت - شاكر القريشي

عقد فالحو محافظة واسط، األسبوع 
بحضور  األول  مؤمترهم  املايض، 
والشخصيات  املزارعني  من  جمع 
باإلضافة  والوطنية،  االجتامعية 
الدولة  موظفي  من  العديد  إىل 

واإلعالميني. 
ناحية  يف  عقد  الذي  املؤمتر  استهل 
بكلمة  املحافظة،  شاميل  الدبوين 
جليل  املدين  والناشط  الشيخ  ألقاها 
بالحارضين،  فيها  ورحب  البطيخ، 
التنسيقية  اللجنة  دور  مثمنا 
تبني  يف  واسط  شامل  لتظاهرات 

عىل  وحثهم  الفالحني،  مطالب 
زراعي  واقع  أجل  من  التكاتف 

أفضل. 
املحافظات  اهم  من  واسط  وتعد 
االسرتاتيجية.  للمحاصيل  انتاجا 
الدومنات  آالف  بوجود  تتميز  اذ 
واألرايض  االروائية  واملشاريع 
العلمية  بالطرق  املستصلحة 
املحافظة  انتاج  شكل  وقد  الحديثة. 
األعوام  خالل  املحاصيل،  هذه  من 
إنتاج  نصف  من  أكرث  السابقة، 

العراق. 
جرت  املؤمتر،  أعامل  سياق  ويف 
عانوا  واسط  فالحي  أن  إىل  اإلشارة 

“وذلك  الحالية  املرحلة  خالل  كثريا 
الزراعة  وزارة  اهتامم  عدم  نتيجة 
بالخطة الزراعية بالشكل املطلوب”. 
مؤمترهم  أن  إىل  املؤمترون  أكد  وقد 
النطالق  رشارة  مبثابة  سيكون  هذا 
من  فالحية  واحتجاجات  تظاهرات 

أجل تحسني الواقع الزراعي.
شعرية  قراءات  املؤمتر  وتخللت 
وأهازيج حامسية ساهم فيها الشاعر 

والناشط املدين كاظم الدليمي. 
لقاء  الشعب”  “طريق  لـ  وكان 
الشيخ  مع  املؤمتر،  هامش  عىل 
كشف  الذي  البطيخ،  رعد  والناشط 
وأبرزها  واسط،  فالحي  مطالب  عن 

رصف مستحقاتهم للمواسم الزراعية 
الباهظة  الفوائد  وإلغاء  املاضية، 
وفتح  الزراعية،  السلف  عىل  املرتتبة 
الفالحني،  لصغار  امليرسة  القروض 
وحامية املنتج املحيل ووضع تسعرية 
عن  فضال  املستهلك،  لحامية  ثابتة 
وتسعري  الدواجن  رشكات  دعم 

منتجاتها.  
عىل  املؤمترون  صّوت  الختام،  ويف 
املطالب الفالحية املذكورة، مشددين 
انه  ومؤكدين  تنفيذها  رضورة  عىل 
تنظيم  إىل  سيضطرون  ذلك  بخالف 
زراعة  مديرية  أمام  احتجاج  وقفة 

واسط.

ناقشوا مشكلة شح المياه 
شيوعيو المحمودية يزورون “ري شيشبار”

قدموا حزمة مطالب
فالحو واسط يعقدون مؤتمرهم األول
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المادة )1( المبادئ التنظيمية للحزب ونشاطه

الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي ملواطنات ومواطنني يجمعهم 
الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفالحني والجامهري الكادحة وعن 
أجل  من  والكفاح  الشعب،  فئات  لسائر  الوطنية  واملطالب  الحقوق 
التحوالت  ولتحقيق  للبالد،  واملستقل  الحر  الدميقراطي  التطور  تأمني 

االجتامعية وصوالً إىل بناء االشرتاكية فيها.
القيادي،  وعمله  الداخلية،  وحياته  الحزب،  تنظيم  مبادئ  تتجسد 

ونشاطه ككيان سيايس دميقراطي موحد، يف:
وتنتخب  العليا،  التنفيذية  هيئته  متثل  للحزب،  واحدة  قيادة   .1
بطريقة دميقراطية، وتعرب عن إرادته بجميع أعضائه ومنظامته، وتقدم 

تقاريرها الدورية إىل املنظامت الحزبية وتخضع لرقابتها املنتظمة.
الفكرية  املنطلقات  ووحدة  والتنظيمية،  السياسية  الحزب  وحدة   .2
املبنية عىل األسس الدميقراطية وعىل حرية اآلراء وتفاعلها، وهي تجد 

تعبريها يف وحدة اإلرادة والعمل.
العام  باالتفاق  املستويات  مختلف  عىل  الحزبية  القرارات  اتخاذ   .3
القرارات  الغناء  وضامناً  الحرة.  املناقشة  بعد  املطلقة،  باألغلبية  أو 

وتنفيذها، يجري التمسك بالقواعد التالية:
أعضائه  لجميع  ملزمة  وقيادته  الوطنية  الحزب  مؤمترات  قرارات  أ - 

وهيئاته ومنظامته.
ب - القرارات التي تتخذها مؤمترات منظامت الحزب املختلفة ملزمة 
نشاطاتها  عن  مسؤولة  هيئة  وكل  لها.  التابعة  وللمنظامت  ألعضائها 
التي  الهيئة  وأمام  منظمتها  مؤمتر  أمام  تنفيذها،  ونتائج  وقراراتها 

تقودها وتقدم تقارير دورية إليها.
ج - حق األقلية يف مناقشة سياسة الحزب العامة، وسياسته التنظيمية، 
فيها  مبا  املسؤولة  الحزبية  الهيئات  أمام  عليها  االعرتاض  ابداء  ويف 
املؤمتر، والتعبري عن رأيها يف منابر الحزب االعالمية، عىل أن ال يعيق 

ذلك التزامها تنفيذ قرارات الهيئات القيادية.
قرارات  عىل  االعرتاض  يف  الحزب  وأعضاء  الحزبية  املنظامت  حق  د - 
االسباب،  توضيح  فيها، مع  النظر  بإعادة  واملطالبة  القيادية،  الهيئات 
واالتفاق  األمر  البت يف  إىل حني  لها  تنفيذهم  ذلك  يعيق  ال  أن  عىل 
بشأنه. والهيئة القيادية ملزمة بالنظر فيه خالل شهر واحد من تأريخ 

استالمه من قبل الهيئة التي تصادق عىل القرار.
4. رقابة الهيئات الحزبية املعنية عىل نشاط الهيئات القيادية، وحقها 
مختلف  يف  ونشاطها  مواقفها  عن  تقارير  بتقديم  األخرية  مطالبة  يف 

امليادين.
وإقرار  بحث  يف  الحزبية  والهيئات  للمنظامت  الذاتية  االستقاللية   .5
املسائل املتعلقة بحياتها الداخلية ونشاطها ويف تطبيق سياسة الحزب 
تتعارض يف  ان ال  املحلية، عىل  القضايا  املقرة وتحديد مواقفها بشأن 

ذلك مع سياسة الحزب وبرنامجه ونظامه الداخيل.
ومنظامته  للحزب  الداخلية  الحياة  يف  الدميقراطية  وتطوير  إشاعة   .6
تعزيزاً  منظامته،  طاقات  واطالق  أعضائه  مواهب  ورعاية  وهيئاته، 

للتالحم والوحدة يف صفوفه. والدميقراطية الحزبية الداخلية تعني:
أ - مساهمة منظامت الحزب واعضائه يف تقرير شؤونه وبنائه وتركيب 
وانجاز  العامة  سياسته  رسم  ويف  نشاطه،  ومتابعة  القيادية  هيئاته 

املهام املطروحة أمامه.
ب - رجوع الهيئات القيادية اىل الرأي العام الحزيب عند بحث القضايا 
الوثائق  وطرح  داخيل،  استفتاء  باجراء  وذلك  املستجدة  االساسية 
قرارات  اتخاذ  قبل  العامة  الحزبية  للمناقشة  القضايا  بتلك  الخاصة 

بشأنها.
وتفاعلها  وتباينها  اآلراء  وتعدد  واملناقشة،  الرأي  ابداء  حرية   - ج 
واالتفاق عليها داخل املنظامت والهيئات الحزبية، واالستامع اىل االراء 

املخالفة واحرتامها واالستفادة منها.
د - اعتامد الشفافية يف ما يتعلق بنشاط الحزب العام وتوفري املعطيات 
الداخلية  الحياة  يف  الفعالة  املساهمة  من  العضو  ميكن  مبا  الرضورية 

للحزب.

وباألغلبية  الرسي  باالقرتاع  القيادية  الهيئات  جميع  انتخاب   - هـ 
الناخبني يف  التنافس بني املرشحني وحق  املطلقة، مع ضامن حرية 
أية  ارائهم ومواقفهم تجاه  او مطالبتهم بتوضيح  االعرتاض عليهم 
كام  إنتخبها.  من  امام  مسؤولة  املنتخبة  الهيئات  وتكون  قضية. 
يتعني االخذ مببدأ التجديد لهذه الهيئات يف كل دورة، والتخيل عن 
التي  االضطرارية  الحاالت  يف  اال  الحزبية  املنظامت  اىل  التنسيب 
تفرضها ظروف عمل الحزب، وبقرار من الهيئات الحزبية املختصة.

و- توزيع املسؤوليات داخل الهيئات الحزبية باالستناد إىل السامت 
والعملية ألعضائها. السياسية 

ز - مامرسة النقد والنقد الذايت ضمن األطر التنظيمية.
سياسة  تنفيذ  سري  عن  منتظمة  تقارير  الهيئات  جميع  تقديم  ح - 
الحزب والقرارات الحزبية وعن برامجها بروح موضوعية انتقادية، 
الشخصية  واملسؤولية  واألسباب  اإليجابية  املظاهر  تحديد  مع 

والجامعية يف حالة التقصري أو الخطأ يف التنفيذ.
مقرتناً  الجامعي،  العمل  مببدأ  الحزب  منظامت  - متسك جميع  ط 
املبادرة  روح  تشجيع  مع  وتحديدها،  الشخصية  باملسؤولية 

واالبداع.
منظامت  بني  التعامل  يف  البريوقراطية  األساليب  مكافحة   - ي 

ورفاق الحزب.
االقليمي-  للمؤرش  وفقاً  وبنائه  تنظيمه،  شكل  الحزب  اختيار   .7
والسكن  العمل  ملحل  وفقاً  منظامته  بناء  واالنتاجي،  االداري 

واملهنة، او اي شكل اخر تستدعيه رضورات العمل الحزيب.

المادة )2( شروط العضوية

كل مواطنة اكملت، ومواطن أكمل الثامنة عرش من العمر، يحق له 
أن يكون عضوا يف الحزب الشيوعي العراقي، عىل ان:

1. يوافق عىل برنامجه ونظامه الداخيل ويسرتشد بهام.
2. يعمل يف إحدى منظامته.

3. يدفع بدل االشرتاك املايل املقرر.

المادة )3( حقوق عضو الحزب

1. أعضاء الحزب متساوون يف الحقوق.
تنفيذها، واالشرتاك يف  العامة ومراقبة  2. املساهمة يف رسم سياسته 

املناقشات داخل االجتامعات الحزبية.
املنابر  يف  والسياسية  الفكرية  القضايا  يف  نظره  وجهات  نرش   .3
اية  او  هيئته  اىل  واالعرتاضات  املقرتحات  وتقديم  للحزب،  االعالمية 
هيئة حزبية اعىل، لدراستها واالبالغ عام اتخذته من إجراءات بشأنها.

4. نقد أية هيئة حزبية أو أي عضو حزيب، ومامرسة النقد الذايت.
5. مامرسة مسؤوليته الحزبية يف حدود صالحياته، بروح املبادرة، ويف 

اطار سياسة الحزب وقراراته.
6. مامرسة الحق يف االنتخاب، ويف ترشيح نفسه أو آخرين اىل مختلف 

الحزبية. الهيئات 
وله  ذلك،  عليه  تعذر  اذا  اال  شخصيا،  حزبية  مساءلة  اية  حضور   .7
ان يعرتض عىل اي اجراء يتخذ بحقه لدى الهيئات الحزبية القيادية.

المادة )4( واجبات عضو الحزب

1. ان يسرتشد بربنامج الحزب ويلتزم بنظامه الداخيل وينفذ سياسته 
وقراراته.

وان  املاركسية،  املعارف  باكتساب  مداركه  تطوير  إىل  يسعى  ان   .2
الحزب  بتاريخ  معرفته  واغناء  العامة،  بثقافته  االرتقاء  عىل  يحرص 

والطبقة العاملة والحركات الوطنية والدميقراطية يف العراق والعامل.
3. ان يساهم يف نرش الوعي الدميقراطي والقيم االشرتاكية يف صفوف 

الحزب والجامهري وتطوير العمل الجامعي، واحرتام الرأي اآلخر.

واالجتامعية  واملهنية  الشخصية  حياته  يف  نزيهاً  صادقاً،  يكون  ان   .4
نضاله  يف  منوذجاً  يكون  وان  باالفعال،  اقواله  يقرن  وان  والسياسية، 
يف  ودميقراطياً  واالنسانية،  واالجتامعية  الحزبية  واجباته  وتأدية 

مواقفه ازاء عائلته ويف املجتمع.
الحزب وسالمته، ويتقيد بضوابطه ويحرتم  5. ان يحافظ عىل وحدة 

خصوصياته، وان ال يشوه الحقائق وال يخفيها عن الحزب.
بهم،  صلته  ويوثق  الشعب  وجامهري  الكادحني  مصالح  يخدم  ان   .6
ويوضح  منهم،  ويتعلم  وارائهم،  مطاليبهم  اىل  بتواضع  ويصغي 
الحزب  صفوف  توسيع  عىل  ويعمل  لهم  واهدافه  الحزب  سياسة 

وتقوية نفوذه ومواقعه بينهم.
7. -7 ان يخرب مرجعه الحزيب عند ترك محل اقامته.

المادة )5( الترشيح لعضوية الحزب

وال  تحريري.  طلب  تقديم  الحزب  إىل  االنتامء  يرغب  من  عىل   .1
التزكية الشخصية والسياسية  التوثق منه ومن  يصبح مرشحا إال بعد 
عنه من قبل الخلية الحزبية املعنية وموافقتها وإقرار الهيئة الحزبية 

املسؤولة عنها.
2. فرتة الرتشيح:

أ - تكون فرتة الرتشيح )6( أشهر. ويجوز متديدها فرتة أخرى مع تبيان 
األسباب املوجبة لذلك.

ب- للمرشح أن يطالب مبنحه العضوية، بعد انتهاء فرتة ترشيحه.
3. ميارس املرشح للعضوية، خالل فرتة الرتشيح، حقوق عضو الحزب – 
عدا حق التصويت والرتشيح لهيئات الحزب - وينفذ واجبات العضو 

الحزيب.
4. تكون الخاليا واللجان الحزبية مسؤولة عن متابعة نشاط املرشحني 
مدة  انتهاء  عند  املحلية  اللجان  إىل  تقاريرها  وتقدم  بها،  املرتبطني 
ترشيحهم، وتقرتح منحهم العضوية أو متديد ترشيحهم )ملرة واحدة( 

أو الغاء الرتشيح ، وتبت اللجان املحلية باألمر.

المادة )6( االستقالة من الحزب

الهيئة  تبلغ  ان  متى شاء. وعىل هيئته  يستقيل  ان  الحزب  لعضو   .1
املسؤولة عنها بذلك. 

برشوط  االلتزام  عن  تخىل  من  كل  الحزب  من  مستقيالً  يَُعْد   .2
العضوية.

اىل  املستقيل  اعادة  املعنية  الحزبية  الهيئة  او  الحزبية  للخلية   .3
من  اعادة  يجوز  وال  عنها.  املسؤولة  الهيئة  مصادقة  بعد  الحزب، 

استقال مرات اال مبوافقة اللجنة املركزية او من ينوب عنها.

المادة )7( إجراءات االنضباط الحزبي

عند  الحزبية يف هيئته  للمساءلة  1. كل عضو حزيب معرض 
االجراءات  الحزبية  منظمته  وتتخذ  الداخيل.  النظام  خرقه 
االنضباطية الرضورية يف هذا الشأن. وهذه االجراءات هي: 
وفصل  املسؤولية،  أو  اللجان  من  التنحية  االنذار،  التنبيه، 

العضو من الحزب أو انهاء الرتشيح للحزب.
انضباطي.  اجراء  اقىص  هو  الحزب  من  العضو  فصل   .2
من  عليه  التصويت  بعد  املفعول  نافذ  القرار  هذا  ويعترب 
التي  الهيئة  اليها، ومصادقة  ينتمي  التي  الهيئة  اعضاء  ثلثي 
تليها، ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية املنتخبة عىل 

انتخبته. التي  التمثيلية  الهيئة 
مؤقت  اجراء  هيئاته،  احدى  أو  الحزب،  عضو  تجميد   .3
ويقرتن  التحقق،  لرضورات  املعنية  الحزبية  الهيئة  تتخذه 
التجميد مبصادقة الهيئة القيادية ذات الصلة وينتفي بزوال 

االسباب.

المادة )8( الخلية الحزبية

1. الخلية الحزبية هي نواة الحزب االساسية، وحلقة إتصاله الرئيسية 
ثقافتهم  وامناء  السهر عىل تطوير معارفهم  اعضائها  بالجامهري وعىل 
واغنائها،  الحزب  سياسة  واستيعاب  والطبقية  والفكرية  السياسية 

وتطبيقها يف نطاق عملها.
املهنة  أو  السكن  او محل  العمل  الخلية عىل اساس محل  2. تتشكل 
الواحد. ويتحدد  النشاط املهني واالبداعي واالجتامعي  النقابة او  او 

عدد اعضائها وفقاً لظروف عملها.
3. حقوق وواجبات الخلية:

وتقديم  مناقشتها  خالل  من  الحزب  سياسة  رسم  يف  املساهمة  أ- 
فيها،  آرائها  اىل  واالصغاء  الجامهري،  بني  ونرشها  بشأنها  املقرتحات 

واطالع الحزب عىل هذه اآلراء.
وتنظيمها  الحزب،  توجهات  اىل  الجامهري  اجتذاب  عىل  العمل  ب - 

وتوجيهها، وتحفيز املؤهلني منها لالنتامء اليه.
الجامهري  بآراء  وتزويدها  ومطبوعاته،  الحزب  صحافة  ترويج  ج- 

وباملعلومات عن مشاكلها واملساهمة يف تحريرها.
الرفاقية  وااللفة  الدميقراطية  قواعد  عىل  الداخلية  حياتها  توطيد  د- 
بينهم،  العمل  توزيع  خالل  ومن  اعضائها،  بني  املتبادل  والتعاون 
واخطائه،  العمل  نواقص  وكشف  الواعي،  الحزيب  االلتزام  وتقوية 
املبادرات والجوانب االيجابية  الذايت، وتحفيز  النقد والنقد  ومامرسة 

يف نشاط اعضائها.
محتوى  وتُغني  العملية  بالروح  تتسم  دورية  اجتامعات  عقد  هـ- 
وبرامجها  نشاطها  عن  الدورية  والتقارير  املحارض  ورفع  اعاملها، 

الخاصة، ومنجزاتها وماليتها، اىل لجنة املنظمة األساسية.
املعلومات  دقة  من  والتأكد  العضوية،  طالبي  صفات  مناقشة  و- 

بشأنهم. 
بقية  مع  بالتضامن  نشاطها  عن  مسؤول  الخلية  يف  عضو  كل   .4

اعضائها. وهي مسؤولة عن كل عضو فيها.
كل  مرة  االنتخاب  ويتجدد  له،  ونائباً  لها  سكرترياً  الخلية  تنتخب   .5

سنتني.

المادة )9( المنظمات األساسية

1. تتشكل املنظامت األساسية من الخاليا الحزبية )أو أي شكل آخر 
العمل  مؤرش  وفق  املبنية  امللموس(،  الظرف  ويتطلبه  عنها  يعوض 

والسكن واملهنة وغريه.
الوحدات  يف  الرضورة،  عند  للحزب،  األساسية  املنظامت  تُبنى   .2
االدارية واالنتاجية وغريها من املواقع والتجمعات، ومبا يساعد عىل 
واالجتامعية.  الحزبية  ملهامتهم  وتأديتهم  الشيوعيني  عمل  توحيد 

وهي مسؤولة امام اللجنة االعىل وتقدم تقاريرها اليها.
يعقد  الذي  الحزيب  املجلس  هي  األساسية  للمنظمة  العليا  الهيئة   .3
ممثلون  )أو  املنظمة  تؤلف  التي  الخاليا  اعضاء  ويحرضه  عامني  كل 
منتخبون من قبلهم(. ويناقش املجلس تقارير لجنة املنظمة األساسية، 
وبرنامج عملها وتوجهاتها، يف اطار ما يرسمه املؤمتر الوطني وقرارات 

الهيئات الحزبية العليا، ويعقد بارشاف الهيئات القيادية.
4. ينتخب مجلس املنظمة األساسية من بني أعضائه لجنة قيادية لها، 

تعمل تحت رقابته وتنفذ قراراته وتقدم تقاريرها اليه.
النقابية  املنظامت  يف  الحزب  اعضاء  نشاط  عىل  اللجنة  ترشف   .5
وعمل  الحكومية،  غري  املنظامت  من  وغريها  واالبداعية  واملهنية 
عرب  املرشحني  اختيار  عملية  وتنظم  البلدية،  املجالس  يف  ممثليه 

الدميقراطية. اآلليات 
6. تنتخب اللجنة سكرتريا  ونائبا له، ومكتبا لها.

وثيقة للمناقشة

إلتزاماً مببدأ الدميقراطية والتجديد، الذي اقره املؤمتر الوطني الخامس للحزب 
الشيوعي العراقي عام 1993، وتعزيزاً للدميقراطية الحزبية، حرص الحزب منذ 
مؤمتره الثامن عام 2007 ويف ما تاله من مؤمترات، عىل طرح وثائقه الحزبية 
الرئيسية )الربنامج والنظام الداخيل( للنقاش العلني. فنرشها يف وسائل إعالمه 
وقام بإيصالها ألكرتونياً، ليك تناقش وتُطور وتُغنى مبا ينسجم مع متطلبات 

ومستجدات الحياة السياسية يف البالد.
النظام  اليوم  نطرح  املقبل،  عرش  الحادي  الحزب  ملؤمتر  التحضري  اطار  ويف 
الداخيل للمناقشة والحوار الواسعني، اللذين نطمح اىل ان ال يقترصا عىل رفاق 
الحزب وحدهم، بل نريد لهام أن يشمال اصدقاءه وجامهريه، وكل من يرغب 
غريهم يف إبداء رأيه بشأنهام. وسيجري التعامل مع كل املالحظات واملقرتحات 
واآلراء االنتقادية مبنتهى الجدية، وسيتم إخضاعها إىل دراسة معمقة لالستفادة 

منها، ولتعزيز دور العقل الجامعي يف صياغتها وبلورتها بشكل نهايئ.
النظام الداخيل ووظيفته، تتلخصان يف  التنويه هنا اىل أن مهمة  وال بد من 
تنظيم حياة الحزب الداخلية وفقاً للظروف القامئة، ولعالقة الحزب بالجامهري 
وبالقوى السياسية األخرى، وأن يكون مبضمونه وشكله منسجامً مع هويته 
يوفر  االجتامعي، وأن  السيايس واالقتصادي –  برنامجه  عن  الفكرية، ومعرباً 
املقدمات الرضورية لوضعه موضع التنفيذ، عرب إجتذاب من يؤمن بأهدافه 
ويرغب يف االسهام يف تحقيقها. فضال عن تعميق الدميقراطية داخل الحزب، 

وضامن التجديد الفعيل عىل صعيدي الفكر واملامرسة، مبا فيها األطر التنظيمية.
بيد أن تطبيق الدميقراطية والتجديد ال يعني، بأية حال من االحوال، تحويل 
ثوابت  فهناك  بال ضفاف.  جعله  أو  مؤسسة هالمية،  أو  منظمة  إىل  الحزب 
ومبادئ يجب عدم اإلخالل بها، بل يتوجب تطويرها وإبتكار آليات جديدة 
لتجارب  إستنساخاً  هذا  يعني  ال  كام  ملموس.  واقع  إىل  وتحويلها  لتطبيقها 
األخرى،  املتطورة  والبلدان  أوروبا  يف  اليسارية  أو  الشيوعية  األحزاب  بعض 

التي قطعت شوطاً كبرياً يف دمقرطة مجتمعاتها واألحزاب نفسها.
واليوم وحزبنا يتوجه لعقد مؤمتره الحادي عرش، تشهد بالدنا والعامل تطورات 
متسارعة سياسيا واجتامعيا واقتصاديا، وتغريات هائلة يف تكنولوجيا املعلومات 
لتداول  وتسارعا  االجتامعي،  التواصل  لوسائل  متزايد  وانتشارا  واالتصاالت، 
ونرش  تناقل  عملية  عىل  فقط  ليس  التأثري  بالغ  كله  هذا  ويرتك  املعلومات. 
الفكر والثقافة وتكوين الوعي وصناعة الرأي العام، وإمنا يوفر ايضا إمكانات 
السياسة  رسم  يف  التنظيم  عضو   - املنتسب  أو  الفرد  ملشاركة  مسبوقة  غري 
وصناعة القرار للكيان التنظيمي الذي ينتمي إليه. وهذا يضع اشكال التنظيم 
وفرص  تحديات  أمام   خاص،  بشكل  منها  والحزبية  اختالفها،  عىل  الراهنة 
تفرض عليها ان تتفحص بوعي ودقة أنظمتها الداخلية وآليات عملها. وان من 
الرضوري االهتامم بهذه التطورات واملستجدات يف املناقشات الواسعة، التي 
يطلقها حزبنا بشأن مسودات الوثائق التي ستقدم إىل مؤمتره الحادي عرش، 

وصوال إىل صيغ وقواعد عمل تنظيمية تجمع بني الثبات عىل األسس املبدئية، 
واملرونة واالنفتاح عىل الجديد والتفاعل معه، ليك يأيت النظام الداخيل مرناً  
قادراً عىل استيعاب ما هو جديد يف التغريات االجتامعية والطبقية الحاصلة يف 
املجتمع، وتهيء االرضية ملنظامت الحزب ورفاقه يك يلعبوا الدور الطليعي يف 

تنفيذ برنامج الحزب وتحقيق اهدافه.
تعميق  يف  هذه  الدميقراطية  مامرستنا  تساهم  أن  اىل  ايضا  لنطمح  واننا 
االخرى،  السياسية  والقوى  االحزاب  املعنية يف  الجهات  لدى  الوعي  وتوطيد 
بأهمية صياغة برامج وآليات عمل قادرة فعالً عىل ترجمة هذه الطموحات 
واالستئثار  الواحد،  الرأي  سيادة  عن  بعيداً  العملية،  املامرسة  وتجسيدها يف 
كام  ووطنها،  شعبها  اتجاه  وظيفتها  من  الدولة  وافراغ  ومغامنها،  بالسلطة 

يحصل حالياً.
ختاما نأمل من كل األصدقاء واملختصني واملهتمني بشأن الحزب، وأبناء الشعب 
لحزبنا،  الداخيل  النظام  وثيقة  شأن  يف  ومقرتحاتهم  بآرائهم  يدلوا  ان  عامة، 
منظامتنا  إحدى  إىل  يسلموها  أو  الشعب”  “طريق  جريدة  إىل  ويرسلوها 

الحزبية.
 مع فائق الشكر.

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي  

إعالن عن نشر النظام الداخلي ومناقشته الواسعة

النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي
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المادة )10( المنظمات الفرعية

بعض  ومن  األساسية،  املنظامت  من  الفرعية  املنظامت  تتشكل   .1
وتقدم  املحلية،  اللجنة  امام  مسؤولة  وهي  الرضورة،  عند  الخاليا 

إليها. تقاريرها 
يعقد  الذي  الحزيب  املجلس  هي  الفرعية  للمنظمة  العليا  الهيئة   .2
)أو ممثلون منتخبون  االساسية  املنظامت  أعضاء  كل عامني ويحرضه 
وبرنامج  الفرعية،  املنظمة  لجنة  تقارير  فيه  وتناقش  قبلهم(،  من 
عملها وتوجهاتها، يف إطار ما يرسمه املؤمتر الوطني وقرارات الهيئات 

الحزبية العليا، وينعقد بارشاف الهيئات القيادية.
لجنة  اعضائه،  بني  من  الفرعية،  للمنظمة  الحزيب  املجلس  ينتخب   .3

قيادية لها، تعمل تحت رقابته، وتنفذ قراراته وتقدم تقاريرها اليه.
النقابية  املنظامت  يف  الحزب  اعضاء  نشاط  عىل  اللجنة  ترشف   .4
عمل  الحكومية، وعىل  غري  املنظامت  من  وغريها  واالبداعية  واملهنية 
عرب  املرشحني  اختيار  عملية  وتنظم  البلدية،  املجالس  يف  ممثليه 

الدميقراطية. االليات 
5. تنتخب اللجنة سكرتريا ونائبا له، ومكتبا لها.

المادة )11( المنظمات المحلية

والفرعية  األساسية  واملنظامت  الخاليا  املحلية  املنظمة  تضم   .1
التي  الجغرافية  الرقعة  أو  الواحدة،  املحافظة  الشيوعيني يف  وجميع 

تعمل فيها، او يف القطاع املهني الواحد.
2. مؤمتر املنظمة املحلية:

الذي يعقد كل  العليا للمنظمة املحلية هي املؤمتر املحيل  الهيئة  أ- 
عامني، أو بصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة املحلية، أو 

بقرار من اللجنة املركزية.
ب - ترشف اللجنة املركزية عىل مؤمترات املنظامت املحلية وأعاملها.
ج - يتألف مؤمتر املنظمة املحلية من املندوبني املنتخبني يف مجالس 
املنظامت الحزبية املرتبطة بها مبارشة، ومن أعضاء اللجنة املحلية، 
تسميهم  ممن  الحزبية  املحلية  والشخصيات  املختصني  الرفاق  ومن 
الدميقراطية، كأعضاء للمؤمتر، عىل ان  اللجنة  املحلية، عرب اآلليات 
تحظى هذه التسمية مبصادقة املؤمتر املحيل، وان ال تتجاوز نسبتهم 
%10 من املندوبني املنتخبني. ويعترب مراقباً كل من ال تجري مصادقة 

املؤمتر عليه.
الربامج  ويقر  املحلية،  اللجنة  تقارير  يف  ويبت  املؤمتر  يناقش  د- 
والتوجهات العامة ونشاط وتطور املنظمة املحلية يف جميع امليادين، 
وفقاً للظروف امللموسة التي تعمل فيها، عىل ان يستند اىل برنامج 
الحزب وخطه السيايس ونظامه الداخيل، ويحق له ان يناقش الخط 

العام. السيايس 
هـ. يحدد عدد أعضاء اللجنة املحلية وينتخبهم.

و. ينتخب املندوبني اىل املؤمتر الوطني ويحملهم طرح وجهات نظر 
اعضائه يف مختلف شؤون الحزب.

3. اللجنة املحلية ومهامها:
بني  الفرتة  يف  املحلية  للمنظمة  والتنفيذية  القيادية  الهيئة  هي  أ- 
حدود  ضمن  القيادية  وهيئاته  الحزب  متثل  محليني.  مؤمترين 

صالحياتها. وهي مسؤولة امام مؤمتر املحلية واللجنة املركزية.
والهيئات  املحلية  املنظمة  مؤمتر  قرارات  التنفيذ  موضع  تضع  ب- 
ونشاط  نشاطاتها  عن  واليها  اليه  التقارير  وتقدم  للحزب،  القيادية 
املنظمة املحلية وتطورها يف مختلف امليادين، وعن شؤونها املالية.

ج- تنظم التثقيف بالفكر املاركيس وبرنامج الحزب ونظامه الداخيل، 
وتهتم  الحزب،  العضاء  السيايس  الوعي  مستوى  رفع  عىل  وتعمل 

باعداد وتربية الكادر املحيل.
املنظامت  نشاط  وتنسيق  الحزيب،  التنظيم  توطيد  عىل  تعمل  د- 
االساسية والفرعية، وترشف وتحرص عىل سالمة  املنظامت الحزبية 

وعىل توسيعها. 
التنظيم  الذين تركوا  بالرفاق  هـ- تويل مزيدا من االهتامم والعناية 
للحزب،  العام  الخط  موافقني عىل  زالوا  ما  لكنهم  مختلفة،  ألسباب 
)ندوات،  املناسبة  األطر  وتجد  دعمه،  ويف  أنشطته  يف  ومساهمني 
التفاعل  درجات  أعىل  تؤمن  التي  سيمنارات....الخ(  موسعات، 

معهم.
نشاط  عىل  وترشف  بالجامهري  الحزب  صالت  تقوية  إىل  تسعى  و- 
أعضائها يف املنظامت النقابية واملهنية واالبداعية وغريها من منظامت 
غري الحكومية، ويف مجلس املحافظة واملجالس البلدية، وتحرص عىل 
والدميقراطي،  الجامهريي  وطابعها  واستقاللها،  خصوصيتها  احرتام 

وتنظم عملية اختيار املرشحني عرب اآلليات الدميقراطية.
ز- تدرس آراء ومقرتحات وانتقادات منظامت الحزب واعضائه بشأن 
القيادية  الهيئات  نشاط  وبشأن  ولجنتها،  املحلية  املنظمة  نشاط 
وسياسة الحزب ومواقفه، وتبت فيها أو تنقلها مع رأيها اىل الهيئات 

املعنية. القيادية  الحزبية 
املالية  والشؤون  الحزبية  املمتلكات  وسالمة  بإدارة  تعنى  ح- 
تقارير  وتقدم  مصادرها،  توسيع  اىل  وتسعى  املحلية،  للمنظمة 

دورية بذلك اىل الهيئات القيادية.
ط - تنتخب اللجنة سكرتريا ونائبا له، ومكتبا لها.

ي - مكتب اللجنة املحلية مسؤول امامها ويقدم التقارير املنتظمة 
إليها وينفذ قراراتها. 

ك - يرتأس السكرتري اجتامعات اللجنة املحلية ومكتبها، وهو مسؤول 
وامام  للحزب،  املركزية  واللجنة  املحلية  املنظمة  امام  امامها وميثلها 

الرأي العام يف املحافظة أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها.

المادة )12(  المجلس االستشاري

املحلية،  اللجان  وسكرتاري  املركزية،  اللجنة  أعضاء  من  يتكون   .1
ومسؤويل لجان األختصاص املركزية، واعضاء لجنة الرقابة املركزية.

الرضورة  عند  أو  أشهر،  أربعة  كل  دوريا  إجتامعا  املجلس  يعقد   .2
بدعوة من اللجنة املركزية.

البالد  يف  السياسية  التطورات  موسعاته  أو  اجتامعاته  يف  يناقش   .3
وتقارير اللجان املحلية ولجان االختصاص املركزية.

املنظامت  إىل  عنه  الصادرة  والتوصيات  اجتامعاته  نتائج  تعمم   .4
الحزبية يف رسائل داخلية.

المادة )13( منظمات الحزب في الخارج

بلد،  كل  يف  حزبية  منظامت  يف  الخارج  يف  الحزب  اعضاء  ينتظم   .1
تنتخب لجانها القيادية يف مجالسها العامة مرة كل سنتني.

الخارج  يف  الحزب  منظامت  قيادة  شكل  املركزية  اللجنة  تقرر   .2
وطريقة ارتباطها بعد التشاور معها.

المادة )14( آلية العالقة بين الحزب الشيوعي 
العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني

الطبقية  املصالح  أساس  عىل  وحشك  حشع  بني  العالقة  تبنى   .1
والتاريخ  األممية،  والروح  املشرتكة،  الفكرية  والهوية  والوطنية، 
النضايل املشرتك يف إطار بلد متعدد القوميات، والتي تجد تعبريها يف 

الربنامجية املشرتكة. الوثائق 
تبعا  بينهام  العالقة  آلية  للحزبني  املركزيتان  اللجنتان  تنظم   .2

لتطورات الواقع االداري - السيايس للدولة العراقية.

المادة )15( التعددية القومية والدينية في المجتمع 
العراقي

العراقي،  املجتمع  يف  والدينية  القومية  االنتامءات  بتعدد  إقراراً 
حقوقها  عن  الدفاع  يف  الربنامجية  الحزب  توجهات  مع  وانسجاماً 
ان  للحزب  امللموس،  والظرف  العمل  لرضورات  ووفقاً  املرشوعة، 

يشكل هيئات اختصاصية لتوجيه وتطوير نشاطه يف هذا امليدان.

المادة )16( المؤتمر الوطني للحزب

1. املؤمتر الوطني هو اعىل هيئة يف الحزب ويعقد كل اربع سنوات 
بدعوة من اللجنة املركزية، ولها أن تدعو يف حاالت استثنائية اىل عقد 

مؤمترات طارئة مبوافقة ثلثي اعضائها.
2.  يتألف املؤمتر الوطني من:

أ- املندوبني املنتخبني من املنظامت املحلية للحزب، ومن منظامته يف الخارج.
ب- أعضاء اللجنتني املركزية والرقابة املركزية للحزب.

املركزية  اللجنة  تسميهم  ممن  الحزبية  والشخصيات  املختصني  ج- 
أعضاء يف املؤمتر، عىل ان تحظى هذه التسمية مبصادقة املؤمتر، وان 
ال تتجاوز نسبتهم %10 من املندوبني املنتخبني. ويعترب مراقباً كل من 

ال تجري مصادقة املؤمتر عليه.
د- يحق للجنة املركزية دعوة مراقبني اىل املؤمتر.

حضور  حالة  يف  القانوين  نصابه  ومستكمالً  رشعياً  املؤمتر  يعترب  هـ- 
الثلثني من املندوبني.

مع  املركزية،  اللجنة  تحددها  التمثيل  ونسب  االنتخاب  قواعد   .3
مجموع  مع  املؤمتر  يف  التمثيل  تناسب  رضورة  االعتبار  بنظر  االخذ 
عدد اعضاء الحزب يف كل منظمة. ويشرتط ان ال يقل العمر الحزيب 

للمندوب اىل املؤمتر عن ثالث سنوات.
4. تتلخص مهام املؤمتر الوطني يف:

أ- اقرار برنامج الحزب ونظامه الداخيل، وتعديلهام.
العامة  االتجاهات  ورسم  للحزب  العام  السيايس  الخط  تحديد  ب- 

لنشاطه يف امليادين كافة.
ج- مناقشة تقارير اللجنة املركزية والبت فيها.

د- مناقشة التقرير املايل واملصادقة عىل ميزانية الحزب.
املركزية  الرقابة  ولجنة  املركزية  اللجنة  أعضاء  عدد  تحديد  هـ- 

وانتخابهم بطريقة التصويت الرسي، وعىل اساس الرتشيح الفردي.
الظروف  تحدد حسب  بنسبة  للنساء  واخرى  للشباب  كوتا  تثبيت  و- 

امللموسة.
يف  والطعون  املركزية  اللجنة  لعضوية  الرتشيحات  لجنة  انتخاب  ز- 

أول جلسة عمل.

ح- مناقشة تقرير لجنة الرقابة املركزية.
للجنة  يحق  املقرر  موعده  يف  الوطني  املؤمتر  عقد  تعذر  حالة  يف   .5
املركزية تأجيله ملدة سنة واحدة، عىل أن توضح األسباب املوجبة إىل 

جميع منظامت الحزب.

المادة )17( المجلس الحزبي العام

1. للجنة املركزية ان تدعو لعقد مجلس حزيب عام كلام دعت الظروف 
السياسية أو أوضاع الحزب الداخلية اىل ذلك.

ولجنة  املركزية  اللجنة  اعضاء  من  العام  الحزيب  املجلس  يتكون   .2
وهيئات  املحلية  اللجان  من  منتخبني  مندوبني  ومن  املركزية  الرقابة 

االختصاص املركزية ومنظامت الخارج.
3. قرارات املجلس الحزيب العام ملزمة لجميع هيئات الحزب.

المادة )18( اللجنة المركزية – مهماتها وصالحياتها

1. هي الهيئة القيادية والتنفيذية العليا للحزب يف فرتة ما بني مؤمترين، 
وهي مسؤولة عن مجمل نشاطها امام الحزب ومؤمتره الوطني.

وخطه  الحزب  برنامج  اطار  يف  ومواقفه،  الحزب  سياسة  تحدد    .2
الحزبية  القوى  وتنظيم  تعبئة  عىل  وتعمل  املعتمد،  العام  السيايس 
والجامهريية، واقامة التحالفات السياسية الرضورية لتحقيق االهداف 

واملهامت الوطنية والدميقراطية واالجتامعية.
3.  تعمل عىل تعزيز الوحدة السياسية والتنظيمية، ووحدة املنطلقات 
الفكرية للحزب، وتأمني املقومات الدميقراطية واالجراءات الرضورية 

عليها. للحفاظ 
التنظيمية، مبا فيها سياسته يف مجال اعداد  4.  تحدد سياسة الحزب 
وتهيئة الكادر، وتعمل عىل تقوية الحزب وتوسيع تنظيامته، وتنسيق 

اعامل هذه التنظيامت، ومساعدتها عىل تأدية مهامتها الحزبية.
صحافة  تحرير  هيئات  وتشخص  االعالمية،  الحزب  سياسة  تحدد   .5
الحزب املركزية ومنابره االعالمية االخرى، وترشف عىل نشاطها وهي 

مسؤولة عنها.
6. تحدد السياسة املالية للحزب، وترشف عىل تنفيذها وتقوم بتشكيل 

اللجنة املالية ولجنة التدقيق املايل.
ملختلف  مركزية  اختصاص  مكاتب  او  لجاناً  أو  سكرتارية  تشكل    .7

جوانب نشاط الحزب، تكون مسؤولة عنها، وتحدد صالحياتها.
الهيئات  اىل  واملنتدبني  املنتخبني  الرفاق  عمل  عىل  وترشف  توجه   .8
السياسية  واملنظامت  الهيئات  من  وغريها  والتنفيذية،  الترشيعية 

واالجتامعية، الشعبية منها والرسمية، الوطنية والعربية والعاملية.
9.  تصدر التوجيهات بجرد اي من منظامت الحزب يف الحاالت التي 

تراها رضورية لسالمة الحزب.
تعقد  ان  ولها  اشهر.  اربعة  كل  دورياً  املركزية  اللجنة  تجتمع    .10
اجتامعات طارئة عند الرضورة بدعوة من مكتبها السيايس، او بطلب 
من ثلث اعضائها. ولها ايضا ان تعقد اجتامعات موسعة، تدعو كوادر 

حزبية مجربة للمشاركة فيها بصفة مراقبني.
11. تنتخب يف اجتامعها الكامل سكرترياً ونائباً له، وتحدد عدد أعضاء 

املكتب السيايس، وتنتخبهم باألغلبية املطلقة.

المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب:
1. هو مكتب اللجنة املركزية، يسهر عىل تنفيذ قراراتها، وهو مسؤول امامها.

اللجنة  السيايس تقديم تقارير منتظمة اىل اجتامعات  2. عىل املكتب 
الحزب  وقضايا  للحزب،  العام  السيايس  الخط  تطبيق  تتناول  املركزية، 

الداخلية وماليته.

سكرتير اللجنة المركزية:
1. ميثل لجنة الحزب املركزية  ومكتبها السيايس امام جميع منظامت 
قراراتهام  تطبيق  عن  االول  املسؤول  وهو  العام.  الرأي  وامام  الحزب 

وادارة وتنظيم أعاملهام، وهو مسؤول امام اللجنة املركزية.
واملجلس  السيايس  ومكتبها  املركزية  اللجنة  اجتامعات  يرتأس   .2

االستشاري، ويهيئ أو يرشف عىل اعداد التقارير الجتامعاتها.
3. يُنتخب سكرتري اللجنة املركزية لدورتني متتاليتني فقط.

المادة )19( لجنة الرقابة المركزية

1 - تتابع وتدقق التقيد بربنامج الحزب ونظامه الداخيل، من قبل جميع 
هيئاته ومنظامته.

2 - تراقب النشاط املايل واالداري للحزب.
3 - تدرس الشكاوى واالعرتاضات والخالفات الحزبية وتتخذ القرارات بشأنها.

ومقرتحاتها  عملها  سري  عن  دورية  بتقارير  املركزية  اللجنة  تُعلم   -  4
وتقدم  العام  الحزيب  واملجلس  املؤمتر   امام  وتوصياتها، وهي مسؤولة 

التقارير اليهام.
5 - تنتخب من بني اعضائها سكرتريا لها.

او من ينوب عنه اجتامعات  املركزية  الرقابة  6 - يحرض سكرتري لجنة 
اجتامعات  يحرض  كام  دامئية.  وبصورة  مراقب،  بصفة  املركزية  اللجنة 

املكتب السيايس بطلب منه أو بدعوة توجه إليه.
الربنامج  يف  الحاصلة  الخروقات  طرح  املركزية  الرقابة  لجنة  عىل   -  7
اللجنة  اجتامعات  يف  واإلداري  املايل  النشاط  ويف  الداخيل  والنظام 

املركزية لوضع معالجات ملموسة وبصورة مشرتكة.

المادة )20( الشؤون المالية للحزب

1. تتكون مالية الحزب من اشرتاكات وتربعات اعضاء الحزب ومؤازريه، 
مردود  ومن  االحزاب،  قانون  وفق  الدولة  من  املالية  االعانات  ومن 
لزيادة  املكرسة  املختلفة  نشاطاته  ومن  ومطبوعاته،  الحزب  صحافة 

مصادر ماليته.
وتنظيم  املالية  الحزب  سياسة  لتنفيذ  لجنة  املركزية  اللجنة  تشكل   .2

ادارتها.
االشرتاكات  تحدد  ضوئه  وعىل  للحزب،  مالياً  نظاماً  اللجنة  تضع   .3
وحسب  مداخيلهم  من  معينة  نسبة  وفق  عىل  لألعضاء،  الشهرية 

ظروفهم وامكانياتهم. 

المادة )21( احكام ختامية

1. للجنة املركزية للحزب  صالحية  اتخاذ قرار الدخول يف تحالفات مع 
احزاب وكتل سياسية اخرى.

2. ملؤمتر الحزب الحق يف ايقاف نشاطه مؤقتا وله صالحية حل الحزب 
اىل  الحل  عند  وممتلكاته  امواله   وتؤول  املندوبني،  من  مبوافقة 90% 

الجهة التي يحددها قرار الحل. 
3. ملؤمتر الحزب صالحية اتخاذ قرار دمج الحزب مع حزب او احزاب 

اخرى مبوافقة ثلثي املندوبني.
4. يعدل النظام الداخيل يف املؤمتر الوطني للحزب باألغلبية املطلقة.

جانب من افتتاح املؤمتر العارش

وثيقة للمناقشة

القراء االعزاء

عددها  صدور  مع  الشعب«  »طريق  يسر 
ومقترحاتكم  اراءكم  تستقبل  ان  هذا، 
ومالحظاتكم حول النظام الداخلي للحزب، 

.
ً
وان تنشرها تباعا

ولهذا الغرض ستخصص المساحة الضرورية 
على صفحات اعدادها المقبلة.
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ماذا يعني أن تنتخب مرشحًا للسلطة التشريعية في النظم البرلمانية؟
د. أسعد كاظم شبيب

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة

الترشيعية  السلطة  تعد  السياسية  األنظمة  يف 
مبوضع  وهي  الربملاين،  النظام  يف  سلطة  أعىل 
السلطة  عىل  واإلرشاف  واملراقبة  الترشيع، 
القوانني  التي هي مسؤولة عن اقرتاح  التنفيذية 
حالة  يف  تنفيذها  ثم  ومن  الربملان  إىل  وارسالها 
السلطة  تقف  عليها، يف حني  والتصويت  قراءتها 
يف  الفصل  ووظيفتها  الحياد  مبوقع  القضائية 
املنازعات التي قد تحصل بني السلطة الترشيعية 
يف  األساسية  وظيفتها  عن  فضالً  والتنفيذية 
العدالة، وعليه فإن  التحكيم واملقاضاة وتحقيق 
تتقدم  الربملاين  النظام  يف  الترشيعية  السلطة 
حيث  من  والقضائية  التنفيذية  السلطتني  عىل 
الوظيفة، ملا لها من صالحيات كبرية منها صالحية 
التنفيذية)رئيس  السلطة  واعضاء  رئيس  تعني 
كام  وعزلهام،  الدولة(  ورئيس  الوزراء  مجلس 
انصت عىل ذلك كل الدساتري وتحديد صالحيات 
عليها  وتصوت  العامة  السياسات  ترسم  واسعة 
سبيل  فعىل  بتنفيذها،  الحكومة  تلزم  كقوانني 

النافذ  العراقي  الدستور  اناط  الحرص  ال  املثال 
نصت  فقد  النواب،  مبجلس  جمة  صالحيات 
ترشيع  منها:  كثرية  بصالحيات  منه  املادة)61( 
عىل  الترشيعية  والرقابة  االتحادية،  القوانني 
السلطة  أداء  عىل  والرقابة  التنفيذية  السلطة 
التنفيذية، واختيار رئيس الدولة، وتنظيم عملية 
الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  عىل  املصادقة 
بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، 
واعضاء  رئيس  من:  كل  تعيني  عىل  واملوافقة 
العام  االدعاء  ورئيس  االتحادية  التمييز  محكمة 
ورئيس هيئة االرشاف القضايئ باألغلبية املطلقة، 
األعىل،  القضاء  مجلس  من  اقرتاح  عىل  بناًء 
القضايئ،  املجلس  وتأسيس  العام،  والنائب 
والسفراء  العادية،  املحاكم  قضاة  واختيار 
مجلس  من  باقرتاح  الخاصة  الدرجات  واصحاب 
الجيش، ومعاونيه، ومن  اركان  ، ورئيس  الوزراء 
جهاز  ورئيس  فوق،  فام  فرقة  قائد  مبنصب  هم 
الوزراء،  مجلس  من  اقرتاح  عىل  بناء  املخابرات، 
الدستور  ونص  امليدانية.  القيادات  واختيار 
عىل  بناًء  الجمهورية  رئيس  مساءلة  عىل  أيضا 
اعضاء  لعدد  املطلقة  باألغلبية  مسبب  طلٍب 

مجلس النواب، والرقابة الترشيعية عىل السلطة 
باألغلبية  الجمهورية  رئيس  واعفاء  التنفيذية، 
املطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته 
الحاالت  العليا يف إحدى  االتحادية  املحكمة  من 
انتهاك  الدستورية،  اليمني  يف  الحنث  اآلتية: 
النواب  وملجلس  العظمى،  والخيانة  الدستور 
الوزراء.  اعضاء مجلس  أو  الحكومة  رئيس  اقالة 
الحرب  إعالن  عىل  املوافقة  صالحية  له  وكذلك 
طلٍب  عىل  بناء  الثلثني،  بأغلبية  الطوارئ  وحالة 
مجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس  من  مشرتك 
عىل  واملوافقة  إعالن  سلطة  له  وكذلك  الوزراء، 

الحرب.
بأعضاء  املناطة  الصالحيات  مدى  يتضح  وهنا 
وعليه  الترشيعية،  السلطة  أو  النواب  مجلس 
فعندما ينتخب مرشح ما بعد الحصول عىل نسبة 
كونه  املستوى  بهذا  وجعلها  االصوات  من  عالية 
فيام  عنهم  ومرشعا  الشعب،  عن  ممثال  يصبح 
يحتاجه البلد ومواطنوه من قوانني تنظم جوانب 
عادلة،  عرصية  بصورة  والخاصة  العامة  الحياة 
متثل  الربملانية  األنظمة  يف  فاالنتخابات  وبالتايل 
فيصال أساسيا كمبدأ رئيس من سيادة منط الحكم 

الدميقراطي يستطيع من خاللها الشعب انتخاب 
ممثليه ليكونوا مرشعني، لذا وجب هنا أن يكون 
منها  ومهنية  عقالنية  أسس  عىل  قامئا  االنتخاب 
أن يكون عاملا بالرشائع والقوانني، له اطالع واسع 
باإلخالص  يتميز  أن  و  املجتمع،  ثقافات  عىل 
للدولة، و أن يتسم املرشح ايضا بالنزاهة والسرية 
الحسنة، وال تشوبه شائبة من فساد أو جرائم أو 
البلد  داخل  والخاص  العام  والدم  باملال  تورطه 
ال  لفرتة  البلد  مواطني  من  يكون  وان  وخارجه، 
تقل عن خمس سنني حتى يكون عارفا مبتطلبات 
الدولة واملجتمع، و أن يتخىل عن أي انتامء قانوين 
خارجية، حتى  أو جهات  دول  لصالح  أو سيايس 
واملواطنني،  الدولة  مصلحة  مع  ذلك  يتعارض  ال 
برنامج  وصاحب  واألمانة  الصدق  إىل  إضافة 
فوزه  حال  بتنفيذه  يعد  للتطبيق  قابل  وطني 
الشعب،  عن  كمرشع  النواب  مجلس  عضوية  يف 
وال  السيايس،  العمل  اخالقيات  من  ذلك  وغري 
نجد غرابة عندما وضعت فلسفة الفكر السيايس 
العمل  ميتهن  فيمن  صارمة  مبادئ  وحديثا  قدميا 
السيايس والنيابة والترشيع عن الناس، من ضمن 
يتنازل عىل  الخدمة هذه ترشيفا  تكون  أن  ذلك 

املخالفة  حالة  ويف  الخاصة،  امللكية  عن  ضوئها 
أمام  املعنوية  عقوبته  تكون  بوعوده،  النكث  أو 
الناس شديده، وأمام القانون صارمة، وهذا راجع 
من  أنيطت  التي  القانونية  الوطنية  الوظيفة  إىل 
الواقع  لكن  االنتخابات،  يف  للمرشح  الناس  قبل 
من  عدد  الربملانية يف  االنظمة  يف  اليوم  السيايس 
هذه  أصبحت  ولبنان  كالعراق  العربية  الدول 
ال  بها  املناطة  والصالحيات  ومبادئها  الوظيفة 
متت إىل كل ما أرشنا له من خالل تحول الوظيفة 
للكسب  أداة  وإىل  اوليغارشية  وظيفة  إىل  هذه 
ضيقة  حزبية  أجندات  وتنفيذ  املرشوع،  غري 
والنيايب،  الترشيعي  العمل  أخالقيات  عن  بعيدة 
وبالتايل يصبح النائب بعد فوزة بعضوية مجلس 
علينا  لذا  ناخبيه،  طموحات  عن  مبعزل  النواب 
االنتخابات  قبل  اختيارنا  يف  بجدية  نفكر  أن 
يف  برملانية  انتخابات  ابواب  عىل  ونحن  السيام 
البلد  العام ستحدد مصري  ترشين األول من هذا 
لسنوات اربع قادمة قد تكون عبئا كسابقاتها من 
األعوام الثامنية عرش املاضية أو قد تكون هناك 
مفاجئات وهذا يتوقف عىل اختيار أبناء املجتمع 

بالتغيري.   وطموحاتهم 

الطعن في قانون انتخاب مجلس النواب 
أمام المحكمة االتحادية العليا

الطعن أمام المحكمة االتحادية
القوانني  سائر  من  مرتبة  أعىل  الدستور  يعترب 

الهرم  قمة  تحتل  الدستورية  القواعد  وأن  واألنظمة، 

يقتيض  الدستور  سمو  مبدأ  وأن  الدولة  يف  القانوين 

بالقواعد  محكوما  بأكمله  القانوين  النظام  يكون  أن 

من  تصدر  التي  القوانني  تكون  وان  الدستورية، 

التي تصدر  الترشيعية واألنظمة والتعليامت  السلطة 

من السلطة التنفيذية ال تتعارض مع أحكام الدستور، 

الفصل يف مدى  تتوىل  رقابة  توجد  الدول  ويف معظم 

تطابق القوانني واألنظمة الصادرة مع أحكام الدستور 

أو مخالفتها لها، وهذه تسمى بالرقابة عىل دستورية 

القوانني، ويف العراق أنيطت هذه الرقابة إىل املحكمة 

وهي   ،2005 سنة  تشكلت  التي  العليا  االتحادية 

القوانني واألنظمة، أي  بالرقابة عىل دستورية  املعنية 

مدى مطابقة القانون الصادر من مجلس النواب مع 

مواد الدستور أو مخالفته له. وعندما تفصل املحكمة 

االتحادية العليا بأن النص القانوين مخالف للدستور، 

يعترب هذا النص ملغى وكأنه مل يكن.

خلفيات قانون انتخاب مجلس النواب رقم 
9 لسنة 2020

لقد أجربت التظاهرات الكبرية التي اجتاحت العراق 

يف ترشين 2019، وزارة عادل عبد املهدي عىل تقديم 

املبكرة، ومن أجل  االنتخابات  استقالتها والدعوة إىل 

قانون  تعديل  تم  االحتجاجات،  ضغط  وتحت  ذلك 

للقضاة  أتاح  الذي  لالنتخابات،  املستقلة  املفوضية 

املرشحني من قبل مجلس القضاء األعىل إدارة العملية 

االنتخابية، بعد أن كانت تُدار من قبل ممثيل القوى 

املتنفذة يف مجلس النواب، وكان من ضمن الشعارات 

االنتخايب  القانون  تعديل  املحتجون،  رفعها  التي 

باتجاه الرتشيح الفردي، وتصغري الدوائر واعتامد نظام 

املستقلني  للمرشحني  يتيح  ذلك  أن  بحجة  األغلبية، 

الفرصة للفوز، حيث كان يف وقتها الصوت عاليا ضد 

األحزاب ودون إي متييز.

النواب  مجلس  انتخاب  قانون  صياغة  أخذت  ولهذا 

فقرات  عىل  التصويت  فبني  نسبيا،  طويلة  فرتة 

رئيس  ومصادقة   2019 األول  ترشين   29 يف  القانون 

بعد   ،2020 الثاين  ترشين   1 بتاريخ  الجمهورية 

بتحديد  الخاص  امللحق  عىل  التصويت  من  االنتهاء 

إن  شهرا،   11 قاربت  زمنية  فرتة  االنتخابية،  الدوائر 

ذلك يجسد أهمية القانون االنتخايب للكتل واألحزاب 

الرصاع  مالمح  تحديد  يف  دور  له  الذي  السياسية 

القادم  النواب  مجلس  تركيبة  طبيعة  عىل  املحتدم 

التي  املقاعد  عدد  عىل  كتلة  كل  بقاء  ضامن  ومدى 

بحوزتها أو زيادتها.

املبادئ  إىل   2005 لسنة  العراقي  الدستور  تطرق 

الذي  األساس  تعترب  التي  االنتخايب  للقانون  العامة 

للقانون،  ترشيعه  عند  النواب  مجلس  عليه  يعتمد 

املادة  يف  البنود  من  لعدد  تضمينه  خالل  من  وذلك 

)49( والتي ال يجوز للمرشع العراقي تجاوزها والتي 

للقانون  صياغته  عند  التأويل  أو  االجتهاد  تقبل  ال 

االنتخايب وهي االيت:

-1 أن يكون لكل مائة ألف نسمة مقعد واحد، وبهذا 

حسب  النواب،  مجلس  أعضاء  عدد  الدستور  حدد 

عند  النواب  مجلس  ويعتمد  العراق،  سكان  عدد 

لدى  املتوفرة  األرقام  عىل  االنتخايب  القانون  صياغة 

وزارة التجارة ووزارة التخطيط األساس لتحديد عدد 

تحديد  يتم  واملحافظات، وعىل ضوئها  العراق  سكان 

عدد املقاعد لكل محافظة.

-2 أن تكون االنتخابات بطريقة االقرتاع العام الرسي 

أو  فئة  أي  مشاركة  يقيد  مل  الدستور  أن  أي  املبارش. 

كأفراد  الدول،  بعض  يف  هو  كام  اجتامعية،  رشيحة 

ألسباب  املواطنني  بعض  يستثنى  أو  املسلحة  القوات 

سياسية أو للمستوى العلمي أو حسب الرثوة.

مكونات  سائر  لتمثيل  مراعاة  هناك  تكون  أن   3-

للمكونات  )كوتا(  حصة  وجود  خالل  من  الشعب، 

متثيل:)  لضامن  والطائفية  والدينية  القومية 

الشبك،  املندائيني،  الصابئة  اإليزديني،  املسيحيني، 

الكرد الفيلية ...(.

والعراقي  األهلية.  كامل  عراقيا  املرشح  يكون  أن   4-

هو كل من ولد ألٍب عراقي أو ألٍم عراقية. واألهلية 

واجباته  مع  التعامل  عىل  اإلنسان  قدرة  تعني 

سن  بلوغ  عند  تثبت  وهي  منظم  بشكل  وحقوقه 

الرشد وحسب القانون العراقي عند متام الثامنة عرش 

من العمر.

رشوط  فيه  يُحدد  قانون  ترشيع  النواب  ملجلس   5-

مثل  باالنتخابات  يتعلق  ما  وكل  واالنتخاب  الرتشيح 

تنظيم  االنتخايب،  السجل  تنظيم  االنتخايب،  )النظام 

عامة  أحكام  الجزائية،  األحكام  االنتخابية،  الدعاية 

وختامية(.

-6 أن تكون حصة للنساء ال تقل عن الربع من عدد 

أعضاء مجلس النواب. لضامن متثيل النساء يف مجلس 

النواب وهو ما يسمى بالتمييز اإليجايب.

ملجلس  االنتخايب  للقانون  املحددات  أهم  هي  هذه 

النواب، وعندما يكون هناك ترشيع من قبل مجلس 

صاحب  لكل  يحق  املبادئ،  هذه  يخالف  النواب 

لغرض  االتحادية  املحكمة  أمام  يطعن  أن  مصلحة 

ترشيع  أي  وإن  القانوين.  وجودها  وإنهاء  إبطالها 

ملجلس  خيارا  ذلك  يكون  املبادئ،  هذه  نطاق  خارج 

اختصاصه  ضمن  ويقع  منه،  خاصا  وتقديرا  النواب 

من  )ثالثاً(  الفقرة  وفق  الدستور  له  منحه  الذي 

النص  يف  وردت  التي   )49( املادة  من  )اوالً(  البند 

الخاص مبجلس النواب )تنظم بقانوٍن، رشوط املرشح 

هذه  ومن  باالنتخاب(.  يتعلق  ما  وكل  والناخب 

الخيارات والتقديرات األيت:

مع  يتعارض  ال  ومبا  والناخب  املرشح  * وضع رشوط 

أمام  متساوون  العراقيني  بأن  الدستور،  مواد  بعض 

القانون دون متييز... )املادة 14(، تكافؤ الفرص حق 

للمواطنني   ،)16 )املادة  العراقيني  لجميع  مكفول 

العامة،  الشؤون  يف  املشاركة  حق  ونساًء،  رجاالً 

التصويت  حق  فيها  مبا  السياسية،  بالحقوق  والتمتع 

واالنتخاب والرتشيح. )املادة 20(.

دائرة،  كل  وحجم  االنتخابية  الدوائر  عدد  تحديد   *

املحافظة  واحدة،  انتخابية  دائرة  العراق  يكون  كأن 

تتشكل  أن  أو  السابق،  القانون  يف  كام  واحدة  دائرة 

أقرها  التي  الطريقة  وهي  دوائر،  عدة  من  املحافظة 

النافذ. القانون 

* النظام االنتخايب: ويقصد به طريقة تحويل األصوات 

املدىل بها يف انتخاب عام إىل مقاعد مخصصة لألحزاب 

واملرشحني، وهناك طرق متعددة لالنتخاب منها:

بالقامئة  واالنتخاب  الفردي  االنتخاب  إتباع   -

طريقة  الحايل  القانون  واختار  املختلط.  واالنتخاب 

االنتخاب الفردي.

عدة  وهناك  االنتخاب  يف  الفائز  تحديد  طريقة   -

طرق: نظام الفائز باألغلبية، أو نظام الفائز بالنسبية، 

باألغلبية  الفائز  طريقة  الحايل،  القانون  اختار  وقد 

عدد  )أعىل(  أغلب  عىل  يحصل  الذي  أي  )األكرثية(، 

من أصوات املقرتعني.

للمكونات،  )كوتا(  حصة  متثيل  طريقة  تحديد   -

اآليت:  ووفق  للمكونات  مقاعد   9 تخصيص  تم  حيث 

 1 املندائيني،  للصابئة   1 لإليزديني،   1 للمسيحيني،   5

للشبك، 1 للكورد الفيليني.

يقل عن  ال  مبا  النساء  متثيل  لضامن  تنظيم طريقة   -

ضامن  أجل  ومن  النواب،  مجلس  أعضاء  عدد  ربع 

الجديد، تم  بالقانون  النواب  النساء يف مجلس  حصة 

من  النساء  وهي حصة  دائرة   83 إىل  العراق  تقسيم 

املجلس،  ألعضاء  الكيل  العدد  وهو   )329( مجموع 

حيث يكون يف كل دائرة مقعد للمرأة.

السوابق القضائية
املحكمة  أمام  دعوى  املندائية  الطائفة  رئيس  أقام 

)ج(  الفقرة  دستورية  بعدم  طعن  العليا،  االتحادية 

 )2009 لسنة   26( رقم  القانون  من   )1( املادة  من 

لسنة   16( رقم  االنتخابات  قانون  تعديل  )قانون 

2005( من خالل تحديدها الحصة )الكوتا( للمكون 

الذي ميثله عىل مستوى محافظة بغداد فقط وبالتايل 

محافظات  عموم  يف  املنترشون  الطائفة  أبناء  حرم 

ممثليهم  النتخاب  التصويت  املشاركة يف  العراق من 

االتحادية  املحكمة  أصدرت  وقد  النواب،  مجلس  يف 

اتحادية/   /7 املرقمة  الدعوى  هذه  يف  قرارها  العليا 

عدم  مبوجبه  قررت   2010  /3  /3 وبتاريخ   2010

دستورية الفقرة )ج( من البند ثالثاً من املادة األوىل 

تعديل  قانون   )2009 لسنة   /26( رقم  القانون  من 

لتعارضها   )2005 لسنة   16( رقم  االنتخابات  قانون 

مع املادة )14( و )20( من الدستور باعتبار املقاعد 

املندايئ ضمن  الصابئي  الكوتا للمكون  املخصصة من 

يكون  الحني  ذلك  ومنذ  واحدة،  انتخابية  دائرة 

دائرة  ضمن  املندايئ  الصابئي  للمكون  التصويت 

انتخابية واحدة. رقم قرار املحكمة االتحادية 

6/ اتحادية/ 2010 يف 3/3/2010

وعىل  االتحادية  للمحكمة  أخر  قضايئ  حكم  ويف 

جواد  محمد  مفيد  و  حسني  عيل  عمر  تقديم  اثر 

لسنة   26 قانون  ضد  طعن  دعوى  النائبني  الجزائري 

رقم  االنتخاب  لقانون  تعديال  تضمن  الذي   2009

املادة  من  )رابعاً(  البند  نص  حيث   2005 لسنة   16

الشاغرة  املقاعد  : ) متنح  التعديل عىل  )الثالثة( من 

املقاعد  من  عدد  عىل  حصلت  التي  الفائزة  للقوائم 

حسب ما حصلت عليه من األصوات(، ويشكل هذا 

النص املعدل عىل النص األصيل تعارضا مع الدستور، 

حيث ستؤدي إىل تهميش ماليني من أصوات الناخبني 

الصغرية،  السياسية  الكيانات  العرشات من  واستبعاد 

تجيري  خالل  من  االنتخايب،  القاسم  تحقق  مل  لكونها 

التي  الفائزة،  الكبرية  الكيانات  لصالح  األصوات  تلك 

بعدم  الحكم  املحكمة  وقررت  أصال.  لها  يصوتوا  مل 

 16 رقم  االنتخاب  قانون  تعديل  )قانون  دستورية 

يف  تم  مبا  الحكم  هذا  يخل  أال  عىل   ،)2005 لسنة 

مجلس  انتخاب  يف  الشاغرة  املقاعد  توزيع  عملية 

نتائجها  تصديق  جرى  ما  بعد   2010 لسنة  النواب 

رقم   .1/6/2010 بتاريخ  العليا  املحكمة  قبل  من 

يف   2010 اتحادية/   /12 االتحادية  املحكمة  قرار 

.14/6/2010

لقد تم استعراض املبادئ الدستورية لصياغة القانون 

النواب  ملجلس  املتاحة  الخيارات  وكذلك  االنتخايب، 

وفق تقديره عند ترشيعه للقانون االنتخايب الجديد، 

وكذلك بعض األحكام القضائية  بخصوص الطعن ضد 

القانون االنتخايب، ولهذا عندما تجد أي كتلة أو حزب 

أو أن يجد أي مرشح مستقل تعارضا ما بني املبادئ 

مجلس  رشعها  التي  واملواد  الدستور  تضمنها  التي 

االتحادية،  املحكمة  أمام  دعوى  يرفع  أن  النواب، 

بعدم دستورية تلك املواد ومن أجل كسبها من قبل 

االنتخابات  إجراء  قبل  مفعولها،  وإبطال  املحكمة 

بفرتة مناسبة، ألن إذا قررت املحكمة بطالن دستورية 

تأيت  التي  االنتخابات  أثره يف  قانوين سيكون  أي نص 

بعدها، حيث ال يجوز للمحكمة االتحادية أن تطعن 

عليها،  صادقت  من  هي  والتي  االنتخابات  بنتائج 

وهي التي قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة.

د. علي مهدي

تتصاعد األصوات املحتجة عىل قانون مجلس النواب النافذ، بعد عودة املحكمة 
االتحادية ملزاولة عملها، وانتهاء املهلة الزمنية املحددة لتقديم التحالفات وأسامء 
املرشحني لالنتخابات، باللجوء برفع دعوى أمام املحكمة االتحادية بعدم دستورية 

قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، وهذا يعكس يف الحقيقة، ظاهرة 
ايجابية يف الحياة السياسية يف العراق، وهي اللجوء للقضاء واالحتامء بالدستور 

للفصل يف املنازعات التي تحصل بني الكتل السياسية، بدل اعتامد اللجوء إىل 
التصعيد من خالل الشارع باالحتجاجات واالعتصام أو استخدام القوة والسالح. 

ويعكس أيضا املكانة الكبرية التي بدأت تحظى بها قرارات املحكمة االتحادية 
العليا، أعىل هيئة قضائية للفصل باملنازعات، رغم الفرتة القصرية من تشكيلها 

الذي مل يتجاوز 16 سنة.
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للطباعة  املزدهرة  الرّواد  “دار  عن  صدر  كتاب 
تقييام  يقدم  مقاال  يتضمن  بغداد،  يف  والنرش” 
من  كورونا،  فرتة  خالل  العاملي  للوضع  مفصال 
واالقتصادية  والصحية  االجتامعية  النواحي 
والسياسية، وذلك يف ضوء املنهج املاركيس . يقع 

الكتاب يف 91 صفحة من القطع املتوسط.
كيف  املركزي  محورها  قيمة  دراسة  املقال 
األوبئة  املختلفة  السياسية  األنظمة  واجهت 
منابر  يف  نرشه  وتم  املجتمعية،  والجائحات 
إعالمية عدة يف اسبانيا، واالرجنتني، واملكسيك، 

وكوبا، وفرنسا، وأملانيا والعراق.
عناوين  هناك  جزء  كل  ويف  أجزاء،  ثالثة  املقال 
وسياسية  تاريخية  حقائق  تستعرض  فرعية، 
وايكولوجية وعلوما طبية وتكنولوجية أضافة إىل 
األنظمة  عليها مختلف  أقدمت  التي  اإلجراءات 
ليخلص إىل جملة من االستنتاجات املهمة والتي 
احد  الجديدة هي  العوملة  ان  رأسها  يقف عىل 

أسباب الوضع املأزوم الذي تعيشه البرشية.

الجزء األول
أ ( حقيقة اجتامعية 

• الوباء هو” حدث مجتمعي شامل”.
• نظرية “نهاية التاريخ” هي مغالطة فالتاريخ 
ال ميكن التنبؤ به. نحن نواجه حالة غامضة غري 

مسبوقة. 
العامل،  يف  االحتجاجات  عرشات  هناك  كانت   •

خنقها فايروس كورونا املستجد.
• تتجه عيون املواطنني إىل العلم والعلامء داعني 
إىل اكتشاف لقاح منقذ. و يبحث الناس أيًضا يف 
الدولة عن ملجأ وحامية، التي ميكن أن تتدخل، 
متزايد  بشكل  السوق  حساب  عىل  الوباء،  بعد 

بعد الوباء.
• إن االقتصاد العاملي مشلول بسبب أول حجر 

صحي عاملي يف التاريخ.
• “نحن عىل حافة وباء “سوء التغذية “. 

• النقطة املضيئة الوحيدة هي أن البيئة حصلت 
عىل اسرتاحة للتنفس. 

النار  املتحدة دعت إىل وقف إطالق  )األمم    •
يف جميع انحاء العامل ملواجهة الوباء – املرتجم(. 

للوباء سلطة أكرث من مجلس األمن نفسه.
ب ( فايروس كورونا 

التجوال” و”الحجر  . ان مفردات مثل “حظر   •

انها توضح،  الصحي”، اصبحت تعبريات شائعة. 
راهننا غري الطبيعي. 

• هناك جدل يف أعىل املستويات حول أصل هذا 
الفريوس

الصينيني  العسكريني  العلامء  اتهم  ترامب   •
الجراثيم. بإنتاج 

أن  تستبعد  املوثوقة  العلمية  الدراسات   •
بيولوجي  سالح  هو  املستجد  كورونا  فايروس 
مصمم تم إطالقه عن عمد أو عن طريق الخطأ.
العامليني عىل  الباحثني  اتفاق واسع بني  • هناك 
الحيوانات  من  االنتقال  عرب  ظهر  الفايروس  أن 

إىل البرش. 
ت ( اعالن مسبق عن الوباء

لقسم  التابع  الوطني  االستخبارات  مجلس   •
املخابرات  بوكالة  الجيوسياسية  اإلسرتاتيجيات 
البيت  إىل  تقريًرا  قدم  األمريكية،  املركزية 
األبيض بعنوان “االتجاهات العاملية 2025: عامل 
متحول” وأشار إىل “ظهور مرض يصيب الجهاز 

لإلنسان.  التنفيس 
الرصيحة  التحذيرات  هذه  من  الرغم  وعىل   •
األمن  مجلس  لجنة  ترامب  حل  واملتكررة، 

القومي للصحة واألمن البيولوجي.
ث ( تغرَي املناخ

• اقر العلامء بوجود تدمري ايكولوجي.
خ( املراقبة اإللكرتونية الصحية

وسنغافورة  الجنوبية  كوريا  استخدمت   •
السيطرة  محاولة  يف  الرقمية  املراقبة  والصني، 

عىل املرض.

العامل  أن  إثبات  حاولوا  املتحدة  الواليات  يف   •
كورونا  فريوس  صنع  ليرب،  تشارلز  األمرييك 

الجديد وباعه إىل السلطات الصينية. 

• الجزء الثاني
أ ( الصابون وماكينة الخياطة

كان   19 كوفيد  مواجهة  يف  النسبي  النجاح   •
بسبب الخربة املكتسبة بني عامي 2003 - 2018 
ومريس،  السارس  وبايئ  ضد  الطويلة  املعركة  يف 

اللذين سببتهام أيًضا فريوسات كورونا. 
العوملة  عن  ناتج  قاتل  فريوس  أول   - سارس   •

املفرطة ووصل إىل حوايل 30 دولة. 
تجربة  يف  الفور  عىل  اآلسيوية  الدول  بدأت   •
لقد  العدوى.  انتشار  لوقف  الرقمية  التقنيات 

استخدموا قوانني الصحة العامة السابقة.
وقائية  إجراءات  هناك  كانت   14 القرن  منذ   •

استعادت هذه الدول تطبيقها.
• كانت فيتنام منوذجا يحتذى به يف جنوب رشق 
آسيا. وهي واحدة من الدول التي ترصفت بشكل 
 .2003 عام  يف  السارس  ضد  حسام  وأكرث  أرسع 
الحايل  الوباء  بدأ  عندما  جيدا.  الدرس  وتعلمت 
مواطنني   6 إصابة  وبعد  املنطقة،  يف  باالنتشار 
الفور  عىل  هانوي  يف  السلطات  طبقت  فقط، 
وأعلنوا  رصامة،  والعزل  االحتواء  إجراءات  أشد 
الوباء. كانت فيتنام  يف شباط 2020 عن احتواء 
أول دولة يف العامل تهزم فايروس كورونا الجديد. 
البالد حالة  لقد شفي جميع املصابني. ومل تشهد 

وفاة واحدة.
ب ( التضحية بـ “كبار السن”

ت ( ابطال عرصنا
من  وغريهم  واملساعدون  واملمرضات  األطباء   •
إراديني،  ال  أبطال  الصحة،  قطاع  يف  العاملني 
ويف  الرشفات  من  والتصفيق  بالثناء  يحظون 

ساحات وشوارع مدن العامل. 
مثرية  صغرية،  دولة  متيزت  السياق،  هذا  يف   •
املحارصة،  كوبا  إنها  وكرمها.  بإيثارها  لإلعجاب 
منذ 60 عاما من قبل الواليات املتحدة االمريكية.

الدولية  اإلعالم  وسائل  ما حاولت  العامل  أدرك   •
الرئيسية هو أن كوبا قوة طبية عظمى متلك أكرث 

من 30 ألف طبيب وممرض يف 66 بلدا.
ج ( ذروة التضليل

من  أرسع  مرات  عرش  تنتقل  الكاذبة  األخبار   •
منهام  العديد  تحرير  ويتم  الصحيحة؛  االخبار 

رائعة. باحرتافية 
ح ( يف الطريق إىل رأساملية رقمية؟

أمام  مىض  وقت  أي  من  أكرث  ساعات  نقيض   •
الرقمية. شاشات أجهزتنا 

• شهد تقنية Zoom، منًوا غري مسبوق، لقد كان 
الزيادة  وكانت  تنزياًل  األكرث   iPhone تطبيق 

اليومية يف حركة املرور 535 يف املائة. 
بني  كبرية  بشعبية  حظي   ،TikTok تطبيق   •

الشباب.

الجزء الثالث
أ ( االقتصاد: 

يف  يلوح  مسبوقة  غري  اقتصادية  كارثة  وقوع   •
األفق. 

ألنه  الرضوري  البيئي  التغيري  الرخيص  النفط   •
يرفع تلقائًيا من سعر الطاقات البديلة )الشمس، 
والرياح، املواد العضوية، وما إىل ذلك(. االقتصاد 

العاملي يدخل اآلن مساحات غري معروفة 
الذي  املستوى  إىل  العاملية  التجارة  انخفضت   •

كانت عليه قبل قرن من الزمان. 
من  جامعية  هجرة  األموال  رؤوس  بدأت   •
قرابة  هرب  التقديرات،  تشري  النامية.  البلدان 
59 مليار دوالر من هذه الدول. ونتيجة لذلك، 

انهارت العديد من العمالت.
• عندما ينتهي الوباء، ستشهد العديد من الدول 
اضطرابات  بالديون  واملثقلة  واملدمرة  الضعيفة 

اجتامعية شديدة. 
كثرية  أصوات  تدعو  السيناريوهات  ولتجنب   •
بينها  من  مختلفة.  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  إىل 
املثقلة  كانت  التي  النامية،  البلدان  ديون  إلغاء 
بديون خارجية هائلة قبل اندالع األزمة الحالية. 
ووفًقا لألمم املتحدة، سيتعني عىل هذه البلدان، 
مليار   2.7 حوايل  دفع  املقبل،  العام  نهاية  حتى 

دوالر كفوائد عىل ديونها.
ب ( اجتثاث العوملة؟

الجديدة  الليربالية  تطرف  بواسطة   •
يف  بعيًدا  العامل  ذهب  شك،  بال  األيديولوجي، 
نقل اإلنتاج، وإزالة التصنيع، وعقيدة “املخزون 

الصفري”. 
• بعد الوباء ستكون الضغوط املناهضة للعوملة 
ستتم  العواصم،  من  العديد  ويف  جدا.  قوية 
االسترياد.  عىل  القائم  االقتصاد  مبدأ  مراجعة 
توطني  إعادة  سيتم  أنه  يف  شك  هناك  وليس 
فكرة  وتعود  الصناعية.  القطاعات  مختلف 

التخطيط مرة أخرى. 
• أن صعود عوملة الليربالية الجديدة قد ترضرت 

بشدة.
ت ( األدوار القيادية

• لقد فشلت معظم الحكومات. واهتزت كام مل 
يحدث يف أوقات السلم، ومل تتمكن من مواجهة 

الهائل.  التحدي 

رئيس  “أسوأ  لقب  ترامب، عىل  دونالد  • حصل 
أمرييك يف كل العصور”  بسبب إدارته السيئة. 

برؤية  يتمتعون  آخرون  قادة  باملقابل  أظهر   •
وتصمياًم  األحداث  ملسار  وتنبؤا  املدى  بعيدة 
كالهام  نساء،  منهم  اثنتان  برسعة.  التحرك  عىل 
كاترين  األيسلندية  الوزراء  رئيسة  تقدميتان: 
زعيمة  نيوزيلندا،  وزراء  ورئيسة  جاكوبسدوتري، 

حزب العامل، جاسيندا أرديرن. 
أيسلندا  أن  الخرباء  من  العديد  ويعتقد   •
هي  الجنوبية،  كوريا  جانب  إىل  ونيوزيلندا، 
الوباء.  مع  أفضل  بشكل  تعاملت  التي  الدول 

لكن يجب إضافة فنزويال أيًضا. 
السياق  خارج  أصبحت  الدميوقراطية  الحياة   •
العمليات  عرشات  تعليق  أو  تأجيل  وتم  متاما. 
تفلت  أن  الجيوش  ألقوى  ميكن  وال  االنتخابية. 
الطريان  رشكات  كربى  وألغت  العدوى.  من 
املسابقات  أهم  وتأجيل  تعليق  وتم  رحالتها، 
اليوم كاممة  البرشية  الرياضية - ويرتدي نصف 
ارتداء  يف  اآلخر  النصف  يرغب  بينام  وقائية، 

كاممة واحدة، لكن ال ميكنهم الحصول عليها.
• عىل األمم املتحدة أن تصلح نفسها وأن تقبل 
دوالً جديدة كأعضاء دامئني يف مجلس األمن مثل 

الهند ونيجرييا ومرص والربازيل واملكسيك. 
القيادة األمريكية فراًغا خطريًا يف  • يخلق فشل 
الدويل  دورهام  وروسيا  الصني  وعززت  السلطة 
البلدان  من  للعديد  املساعدة  تقديم  خالل  من 
أنها  حتى  الصحية.  أنظمتها  انهيار  هزمها  التي 

ساعدت حتى الواليات املتحدة األمريكية.
• نرى صوًرا غري عادية: طائرات عسكرية روسية 
تهبط يف إيطاليا، تحمل أطباًء وتوزع اإلمدادات 
تقنية  من  باملاليني  الصني  وتربعت  الصحية. 
التنفس  وأجهزة  واألقنعة  الطبية  الفحوصات 
الخدمات  أنواع  وجميع  الواقية  والبدالت 

البلدان.  اللوجستية الصحية ملئات 
• يجب إعادة توزيع الرثوة، وفرض رضائب أكرث 
وتعزيز  جدا،  الفاحشة  التفاوتات  لتقليل  عدالً 

الرفاهية. دولة 
الصحية ملكية عامة وميكن  النظم  • وأن تكون 

الوصول إليها بشكل عام.
انتشار  اثناء  حدث  فيام  ونفكر  نستذكر   •
خطأ  عليها  أطلق  )التي  كانساس”  “أنفلونزا 
“اإلنفلونزا اإلسبانية”(، أصيب قرابة 500 مليون 
أكرث  البرشية، ومات  ثلث  شخص، ميثلون حينها 

من 50 مليون مصاب.
أوروبا  قامت  هل  ذلك؟  بعد  حدث  وماذا   •
عادل”؟  “مجتمع  ببناء  املتحدة  والواليات 

الجواب ال. اختفت الوعود.

عالء البعاج 

يف  والتوزيع  للنرش  العصامي  ثائر  مؤسسة  عن  صدر 
 “ كورونا  زمن  يف  يوميات  املْحَحر..   “ كتاب  بغداد 
صفحة   308 يف  ويقع  بچاي  جبار  والصحفي  للكاتب 
حلقة  مثانني  من  أكرث  يف  ليوثق  املتوسط  القطع  من 
العراقيني خالل جائحة كورونا  جوانب مهمة يف حياة 
تأثر  ومدى  للتجوال  شامل  حظر  من  ذلك  رافق  وما 
خاصة  اسابيع  عدة  استمر  الذي  الحظر  بهذا  الناس 

العائالت الفقرية وأصحاب الدخل املحدود.
الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  مبادرات  واحتلت 
العراقي يف واسط خالل جائحة كورونا ثالث صفحات 
الكاتب  فيه  تناول  وممتع  جميل  مع رسد  الكتاب  يف 
السالت  لتقديم  اللجنة  أطلقتها  التي  املبادرات 
قررت  أن  بعد  واملتعففة  الفقرية  للعوائل  الغذائية 
لالحتفال  املبالغ  تخصيص  للحزب  املركزية  اللجنة 
بذكرى تأسيس الحزب إلنفاقها يف مثل تلك املبادرات 
جراء  ترضرت  التي  الفقرية  للعوائل  الدعم  وتقديم 

فرض حظر التجوال الشامل. 
عن  يتحدث  ابتكاري  مبنهج  كتابه  صاغ  بچاي  جبار 
مفصلية  كلحظات  التاريخ،  سيخلدها  واقعية  قصص 
وصاغها  واسط،  محافظته  تاريخ  عىل  أثراً  تركت 
لألحداث  عميقة  وبتلميحات  رشيق،  أديب  بأسلوب 
تلك  وجاءت  وذكاء،  براعة  من  تخلو  ال  واألشخاص 
اليوميات معززة  بعالمة فارقة يف الكتابة بعد توظيف 
للتحول  أداة  ذلك  من  ليجعل  أحياناً  العامية  اللهجة 
الحكاية بحوارات  إنتاج  إعادة  يف تجربة تشبه تجربة 
والحداثة  العراقة  بني  تأرجحت  وبأدوات  شعبية 
كام  الحقيقة  تقديم  أي  الصدق،  من  كثريا  باالقرتاب 
لحظات  مع  والتعامل  للتصديق  قابلة  لتكون  هي 

الواقع الذي تنتظره االجيال الالحقة.
الكتاب عباره عن مجموعة  إن “ فكرة  املؤلف  يقول 
األيام  )يومّيات( ركزت فيها عىل  الجوالة  القصص  من 
يف  مساحتها  امتداد  عىل  واسط  محافظة  يف  الحرجة 
سطح العراق، وبقصص وحكايات واقعية تداخل فيها 
بها  مررنا  مثرية  إنسانية  لحظات  يف  والفرح  الحزن 
من  اصطيادنا  متوجسني  أنفسناً  نحجر  ونحن  جميعاً 

الفريوس اللعني.”
وأضاف “ اليومّيات جمعت نسيجاً تراكمياً من خربيت 
املواقف  من  العديد  رصد  يف  وظفتها  التي  الصحفية 
عديدة  مرات  ففي  التجوال،  حظر  عىل  أمترد  وأنا 
دور  رصدت  امليدان،  يف  أرصد  ورحت  الحظر  كرست 
رجال الجيش األبيض يف مواجهة الجائحة ونقل جنائز 
املتوفني بدون ذويهم إضافة إىل االعامل التي رافقت 
وتجهيز  والتعفري  التعقيم  حمالت  قبيل  من  ذلك 
لحجر  خاصة  مراكز  وبناء  للمستشفيات  االوكسجني 
من  والكثري  ومتطوعني  متربعني  قبل  من  املصابني 
الفعاليات واملبادرات الشعبية واملجتمعية التي قللت 
العراقي و حاالت  املجتمع  له  الذي تعرض  من األذى 
التكافل االجتامعي وتقديم املساعدات املختلفة خاصة 
املتربعني  من  املحتاجة  العائالت  إىل  الغذائية  املواد 
التطوعية  الفرق  فيها  ساهمت  لذلك  حمالت  وتبني 

والناشطني املدنيني وجهات شعبية متعددة.”
أو  محاور  ثالثة  يف  توزعت  “اليوميات  أن  موضحاً 
إتجاهات ومل تبوب هكذا، بل جاءت املحاور متداخلة 
وتدوينها،  لألحداث  الزمني  للتسلسل  وفقا  بينها  فيام 
التي  العيانية  املشاهدات  عىل  األول  املحور  ركز  إذ 
مدينتي  أرجاء  يف  املتكرر  تجوايل  أثناء  يف  وثقتها 
الفارغة  الكوت ونقل مشاهدات عن طبيعة الشوارع 
الحظر  ترافق كرس  التي  الحاالت  مع  املغلقة  واملحال 

قبل  من  معهم  التعامل  وآليات  االشخاص  بعض  من 
التجارية  واملحال  األسواق  وضع  ثم  األمنية  القوات 
أصحاب  أمام  الفرصة  واتاحة  جزئياً  الحظر  رفع  بعد 
إىل  إضافة  محالهم  بفتح  والخضار  الغذائية  املواد 
املشاهدات االخرى التي كانت ترافق ذلك ومنها دور 
من  للحد  االسواق  حركة  مراقبة  يف  األمنية  األجهزة 
ظاهرة رفع االسعار كذلك تصنيع الكاممات لتوزيعها 

مجاناً.”
مشرياً إىل أن “املحور الثاين متثل بسلسلة من املبادرات 
بالسالت  التربع  ومنها  الحظر  رافقت  التي  املجتمعية 
الغذائية للعوائل الفقرية التي كانت تعتمد عىل كدها 
من  واجهته  وما  العيش  لقمة  عىل  للحصول  اليومي 

الشامل،  الحظر  صعوبة يف ذلك بعد تطبيق إجراءات 
بل  بذاتها  معينة  جهة  عىل  أركز  مل  الجانب  هذا  ويف 
التي تبنت موضوع  تناولت جميع األطراف والجهات 
توزيع السالت الغذائية من الفرق التطوعية الشبابية 
الحسينية  واملواكب  والهيئات  املدنية  واملنظامت 
إىل  إضافة  األخرى  والشعبية  السياسية  والقوى 
القامئني  من  الكثري  رفض  والتي  الشخصية  املبادرات 
عليها ذكر اسامئهم علناً بل االشارة لهم بــ فاعل خري.

املميز  الدور  عىل  الثالث  املحور  “ركز  بچاي  ويقول 
قدمت  التي  الحكومية  واملؤسسات  الدوائر  لبعض 
ويف  الصعبة  الظروف  رغم  للمواطن  خدماتها 
هم  ممن  خاصة  األبيض  الجيش  أبطال  ذلك  مقدمة 
فرق  يف  أو  املختربات  أو  الصحي  الحجر  ردهات  يف 
تتوىل مهمة فحص االشخاص  التي  الرسيعة  االستجابة 
دور  إىل  إضافة  إصابات  فيها  تظهر  التي  املناطق  يف 
بهم  املشتبه  نقل  تبنوا  الذين  الفوري  االسعاف  رجال 
من أماكن سكانهم إىل مراكز الحجر، كذلك دور رجال 
الحشد الشعبي األبطال يف عملية نقل جنائز املتوفني 
االسعاف  وحدة  مع  بالتعاون  السالم  وادي  مقربة  إىل 

الفوري يف صحة واسط .”
التي  الدوائر  تناولُت  املحور  هذا  “ضمن  ويضيف 
املميز  الوظيفي  االداء  إلسناد  خريية  مبادرات  نفذت 
االمنية  القوات  دور  مثل   ، االبيض  الجيش  لكوادر 
الدفاع  كذلك  الخصوص،  وجه  عىل  والرشطة  عموما 
إىل  إضافة  املرور  ورجال  والتعفري  التعقيم  يف  املدين 
والنفط  والكهرباء  واملاء  كالبلديات  الخدمية  الدوائر 
وغريها من الدوائر األخرى التي مل ينقطع عملها خالل 
خدماتها  بتقديم  استمرت  بل  الشامل،  الحظر  أيام 
الحظر  هذا  من  استثنائها  لقرارات  وفقا  للمواطنني 
العليا  اللجنة  وقرارات  توصيات  ضمن  جاءت  والتي 

الوطنية بعد أن خصصت لكل منها  للصحة والسالمة 
حلقة يف تلك اليوميات.”

تناولت  عرب  لكّتاب  أدبية  مرويات  تسع  وكانت 
وأسامء  بعناوينها  املرويّات  وهذه  كورونا،  جائحة 

مؤلفيها:
عبد  وانسان(  حياة  نهر  )حوارية  ــ  كوفيد  أقنعة 

الرحمن بسيسو
يوميات ساخرة لخائف كورونا ــ كامل النصريات

الست كورونا ــ عادل األسطة
بو  ــ  ثقايف(  محجور  دفرت  )من  كورونا  ليل  يف  انوار 

عالم رمضاين
يف قبضة الكابوس )ثالثون يوماً من حصار كورونا( ــ 

جان دوست
أنيس  ــ  املعزل(  محكيات  )كراسة  الفزع  أرخبيل 

الرافعي
مسافر يف البيت ــ عبد الرزاق بو كبة

احلم بالرصيف ــ محمد العامري
خارج سور الصني العظيم )من الفكاهة إىل املأساة( ــ 

اليوسف ابراهيم 
من  عراقيون  وصحفيون  كّتاب  كورونا  تناول  فيام   
وكثرية  متنوعة  صحفية  مواد  أو  أدبية  مقاالت  خالل 

لكنها مل تصل حتى اآلن إىل حد املؤلفات.
العراقيني  الصحفيني  من  وأحدا  بچاي  جبا  أن  يذكر 
عام  ثالثني  من  ألكرث  الصحافة  حقل  يف  عملوا  ممن 
وعمل  إعالمية،  ومؤسسات  صحف  عدة  بني  وتنقل 
بعض  له  ونرشت  ودولية  محلية  اخبارية  وكاالت  يف 
الكثري  العربية واملواقع االلكرتونية  الصحف واملجالت 
فازت  أن  وسبق  الصحفية،  والتقارير  التحقيقات  من 
مبسابقات  مرة  من  وألكرث  الصحفية  تحقيقاته  بعض 

عربية ومحلية شارك فيها مع آخرين.

في مواجهة المجهول - الوباء والنظام العالمي  
تقييم مفصل لوضع العالم في زمن كورونا

المْحَجر ــ كتاب يتناول حياة العراقيين في زمن كورونا



No. 73 Monday 17 May 2021 10  العدد 73 االثنني 17 أيار  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com أفكار

ي ماركس تراجيديا إغريقية
ّ

 لتلق
ً
ماركس هّجاًء: األدب مدخال

أمثولة المعطف والمنضدة

من  البداية  منذ  املال«  »رأس  قراء  ماركس  يحذر 
جوهر  فيها  يختلف  فانتازية  أرضاً  يطأون  أنهم 
الخادع.  سطحها  أو  مظهرها  عن  حقيقتها  أو  األشياء 
املال«:  »رأس  من  األوىل  الجملة  يف  ماركس  يقول 
اإلنتاج  فيها منط  التي يسود  املجتمعات  ثروة  »تبدو 
وتبدو  السلَع«،  من  هائل  »تكدس  وكأنها  الرأساميل 
السلعة املفردة كأنها الشكل األويل لهذه الرثوة«)1(. 
وما تعنيه هذه الـ »تبدو« وهذه الـ »كأنها« هو أننا 
ندخل عامل مظاهر خادعة وأشباح وأطياف. وصفحات 
شبحي«،  »واقع  مثل  بعبارات  تعج  املال«  »رأس 
و»شبح وهمي«، و»وهم محض«، و»شبه كاذب«، فال 
الرأساملية  عليه  تعتاش  الذي  االستغالل  ميكن كشف 
إال باخرتاق حجب الوهم هذه بتوسل جميع األسلحة 
فليك  األديب.  والشكل  األدب  أهمها  بني  ومن  املتاحة 
امللموس  جانبيه  أو  العمل  وجهي  ماركس  يوضح 
النسبية  للقيم  مسهب  تأمل  يف  يغرق  نجده  واملجرد 
ماركس:  يقول  القامش.  من  ياردة  وعرشين  ملعطف 
القامش،  مع  قيمة  عالقة  يف  يوضع  حني  »املعطف، 
متاماً  العالقة،  يعنيه خارج هذه  أكرث مام  شيئاً  يعني 
بة  مذهَّ رسمية  ببزة  يتبخرت  الذي  الرجل  يعترب  مثلام 
قيمة  بوصفه  فالقامش،  بدونها«)2(.  منه  أهمية  أكرث 
استعاملية، يشء مختلف عن املعطف، ذلك االختالف 
ذاته  اليشء  فهو  تبادلية،  قيمة  بوصفه  أما  امللموس، 
»يكتسب  مجرد.  عمل  عن  تعبري  األمر،  حقيقة  يف 
الطبيعي.  شكله  عن  يختلف  قيمة  شكل  القامش 
مع  مساواته  واقع  من  قيمة  بوصفه  وجوده  ويتجىل 
املعطف، متاماً مثلام أن الطبيعة الخروفية للمسيحّي 
ويالحظ  الرب«)3(.  َحَمل  بـ  شبهه  خالل  من  تظهر 
ماركس، يف آخر حكايته املتكررة املنهكة عن القامش 
مبتذالً  شيئاً  األوىل  للوهلة  السلعة  »تبدو  واملعطف: 
أنها،  فيبني  السلعة  تحليل  أما  ذاته.  من  يُفهم  جداً 
باألحابيل  زاخر  جداً  غريب  يشء  األمر،  واقع  يف 

الالهوتية«)4(. والحذلقات  امليتافيزيقية 

خشب  مجرد  كونه  من  الخشب  رحلة  يرصد  وحني 
إىل كونه منضدة تنزل السوق، يجد أن هذا الخشب، 
حني يتحول إىل منضدة، يبقى خشباً عىل الرغم من 
ذلك، أي يبقى ذلك اليشء العادي املحسوس. لكنه 
حني يغدو سلعة يتحول إىل يشء عيص عىل األفهام. 
أرجلها عىل األرض، بل  فاملنضدة »ال تكتفي بوضع 
تقف عىل رأسها إذا جاز التعبري، إزاء السلع األخرى، 
ويبدأ رأسها الخشبي بإطالق أفكار غريبة، تفوق يف 

الغرابة »رقص املناضد« من تلقاء ذاتها«)5(.
االقتصادية  العالقة  والتبادل  السوق  يخفي  هكذا 
االجتامعية بني البرش وما تعكسه السلَع املختلفة من 
لُيلَبس ذلك كلّه »شكالً خيالياً بصورة  عمل منتجيها 
عالقة بني األشياء«. وال يجد ماركس شبهاً لهذا التحول 
الغريب إال يف عامل الدين امللفع بالضباب: »ففي هذا 
اآللهة[  ]أي  البرشي=  الدماغ  منتوجات  تظهر  العامل 
يف  وتدخل  بالحياة،  تتمتع  مستقلة  كائنات  بهيئة 
عالقات بعضها مع بعض ومع الجنس البرشي. وهكذا 
أيضاً شأن منتوجات يد اإلنسان يف عامل السلع. هذا ما 
تلتصق مبنتوجات  التي  )الفيتيشية(  الصنمية  أسميه 
حيث  كسلع...«)6(،  إنتاجها  يتم  أن  منذ  العمل 
ينسب  ملا  ويُهاب  يُجل  الديني، يشء  الصنم، مبعناه 
عند  السلعة  وصنمية  طبيعية.  فوق  قوى  من  إليه 
اإلنسان، سيطرة  األشياء عىل  »سيطرة  متثل  ماركس، 
العمل امليت عىل العمل الحي، سيطرة املنتوج عىل 

املنِتج«)7(.
القيمة  تأيت  أين  من  يبني  أن  ماركس  يحاول  وحني 
الزائدة، يتفحص هذا اللغز من منظور رأساميل تحت 
يدعى  عامل  قبالة  النقد«  »مالك  يدعى  التمرين 
»صاحب قوة العمل«، يرصدهام يف فصل عنوانه »يوم 
رأس  من  األول  املجلد  يف  فصل  أطول  هو  العمل« 
املال، وهو عبارة عن خالصة لعدد من قصص الرعب، 
يضعها ماركس يف إطار يناسبها من األسلوب القوطي. 
يقول يف الفقرات التمهيدية: »رأس املال عمل ميت، 
امتصاص  عىل  إال  يعيش  ال  الدماء،  كمصاص  وهو 
العمل الحي، ويزداد حيوية كلام يرتشف املزيد«)8(.

في منتجات المجِرم
ذراها  أعىل  من  واحدًة  تبلغ  ماركس  أدبية  ولعل 
عليهام  تنطوي  اللذين  والسخرية  الهجاء  يف  وأرهفها 
الذي  املال«  »رأس  من  الرابع  الجزء  من  املقاطع  تلك 
ومحاوالت  الزائدة«  القيمة  »نظريات  فيه  يتناول 
»املُنِتج«  العمل  بني  التمييز  الكالسيكيني  االقتصاديّن 
أدرَجفي  قد  سميث  آدم  وكان  املُنِتج«.  »غري  والعمل 
هذا الصنف األخري كالً من »رجال الكنيسة واملحامني 
واملهرجني  واملمثلني  بأنواعهم  األدب  ورجال  واألطباء 
إلخ«)9(،  وراقصيها،  األوبرا  ومغني  واملوسيقيني 
وجميعهم »يعتاشون عىل جزء من النتاج السنوي لكّد 
برش آخرين«. لكن هل كان التمييز مبثل هذا الوضوح 
مهنة  كل  أن  إىل  ماركس  يشري  حقاً؟  البساطة  وهذه 
ميكن تصورها ميكن أن تكون منِتجة، ويرشع يف محاولة 

إلثبات ذلك من خالل مثال يبدو مضحكاً وسخيفاً:
»ينتج الفيلسوف أفكاراً، والشاعر قصائد، ورجل الدين 
عظات، واألستاذ الجامعي كتباً وهلم جرا. وينتج املجرم 
جرائم. وإذا أمعنا النظر يف الصلة بني هذا الفرع األخري 
من اإلنتاج واملجتمع ككل، فسوف نطرح عنا كثرياً من 
بل  وحسب  الجرائم  ينتج  ال  فاملجرم  التحيز.  رضوب 
يلقي  الذي  الجامعي  األستاذ  ومعه  الجنايئ،  القانون 

الكتاب  عليها  وعالوة  الجنايئ  القانون  يف  محارضات 
األكيد الذي يطرح فيه هذا األستاذ الجامعي محارضاته 

يف سوق »السلع« العام... «.
الجنايئ  والقضاء  برمتها  الرشطة  ينتج  املجرم  إن  بل 
إلخ،  وُمحلَّفيه،  وجالّديه  وقضاته  بحاكميه  بأكمله، 
تشكل  والتي  هذه،  املختلفة  األعامل  خطوط  وجميع 
للعمل،  االجتامعي  التقسيم  أصناف  من  كثرياً  باملثل 
تطور قدرات مختلفة يتمتع بها الروح اإلنساين، وتخلق 
أدى  فقد  إلرضائها.  جديدة  وسبالً  جديدة  حاجات 
التعذيب وحده إىل نشوء أشد االخرتاعات امليكانيكية 
إنتاج  يف  األفاضل  الحرفّيني  من  كثرياً  واستخدم  براعة، 
ناحية  من  أخالقياً  انطباعاً،  ينتج  واملجرم  أدواته. 
وتراجيدياً من ناحية أخرى، بحسب الحالة، وبذلك يقدم 
»خدمة« عرب إثارته مشاعر الجمهور األخالقية والجاملية. 
فهو ال ينتج كتباً يف القانون الجنايئ فحسب، وال قوانني 
املجال  هذا  يف  الالزمة  الترشيعات  ومعها  العقوبات 
والروايات،  الجميلة،  واآلداب  أيضاً،  الفن  بل  فحسب، 
وحتى الرتاجيديات، األمر الذي ال تبّينه الخطيئة ملولرن 
واللصوص لشيللر فحسب، بل أيضاً أوديب لسوفكليس 
وريتشارد الثالث لشكسبري. واملجرم يكرس رتابة الحياة 
الربجوازية وأمنها اليومي. وهو يبعدها بهذه الطريقة 

التي من  القلق والخفة  التوتر  الركود، ويولّد ذلك  عن 
دونها لتبلّد حافز التنافس ذاته... 

»ميكن أن نبني عىل نحو مفصل ما يرتكه املجرم من آثار 
ومفاعيل يف تطور القدرة اإلنتاجية. فهل كانت األقفال 
لتبلغ قّط ما بلغته اآلن من درجات اإلتقان لو مل يكن 
النقدية  األوراق  صناعة  كانت  وهل  لصوص؟  هنالك 
هنالك  يكن  مل  لو  الكامل  من  اليوم  بلغته  ما  لتبلغ 
فهل  الخاصة:  الجرمية  عامل  تركنا  ما  وإذا  مزّورون؟... 
كانت السوق العاملية لتربز إىل الوجود قّط لوال الجرمية 
لتنشأ األوطان ذاتها، أمل تكن  الوطنية؟ بل هل كانت 
شجرة الخطيئة يف الوقت ذاته شجرة املعرفة منذ أيام 

آدم؟«
ماركس  بني خطاب  الصلة  ما  األهم هو  السؤال  يبقى 
ينجزه من  أن  أراد  وما  والهّجاء  الساخر  األديب، السيام 
لو  إنه  قال  أن  ملاركس  سبق  وفكرية؟  نظرية  مهامت 
وأصبح  العلم  النتفى  ومظهرها  األشياء  جوهر  تطابق 
إبداعاً  كونه  عن  عدا  ماركس،  عند  واألدب  مستحيالً. 
بها من املظهر  العلم، وسيلة ندلف  وإمتاعاً، هو مثل 
إىل الجوهر، من الفهم الشائع أو ما يدعى خطأ بالحس 
األرض هي  أن  إىل حقيقة  األشياء،  إىل حقيقة  السليم 
التي تدور حول الشمس وليس العكس، وأن املاء يتألف 

من غازين قابلني لالشتعال.
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“االتحاد” الحيفاوية – 26 آذار 2021

ثائر ديب

إىل جانب إمكانية قراءة »رأس املال« عىل أنه رواية قوطية يستعبد أبطالها 
ويستنزفهم وحش خلقوه بأنفسهم، متكن قراءته، أيضاً، عىل أنه ميلودراما 
فيكتورية، كام رأى ستانيل هيامن يف دراسته عن داروين وماركس وفريزر 
وفرويد بوصفهم كّتاباً مبدعني واملنشورة عام ١٩٦٢، أو عىل أنه تراجيديا 

إغريقية: »فالفاعلون يف إعادة ماركس تالوة التاريخ اإلنساين واقعون، مثل 
أوديب، يف قبضة رضورة ال تلني تتجىل وتتكشف مهام فعلوا«.

متثال كارل ماركس يف مسقط رأسه مدينة ترير االملانية، وقد ازيح عنه الستار قبل سنتني يف مناسبة الذكرى 
املئوية الثانية لوالدته 

مأزق افتراق وارتباط الطائفة بالدولة في فكر مهدي عامل وراهنيته

التي يتكون  الطوائف  الطائفي إىل تعدد  الفكر  استند 
باعتبار  النظام  طائفية  عن  دفاعه  يف  املجتمع  منها 
ومبتدعاً  بذاتها  قامئة  إجتامعية  وحدات  الطوائف 
هذا  حامية  يف  فريد  النظام  أن  أي  الفرادة،  مفهوم 
املشاركة.  لتأمني  الفيتو  حق  الطوائف  وإعطاء  التنوع 
رفضه لهذا املنطق جاء من أن عدداً كبرياً من دول العامل 
يتكون من جامعات دينية واثنية مختلفة بل وأكرث من 
لبنان كام بنّي التناقض بني املشاركة وحق الفيتو أو ما 
التناقض املأزقي، أي مبدأ تحرك  اصطلح عىل تسميته 
الظروف  يف  جذوره  يجد  املأزق  هذا  النظام.  وتعطل 
لبنان  يف  الرأساملية  تكون  رافقت  التي  التاريخية 
الغائب  االقتصادي  الجانب  وهذا  تابعة  كرأساملية 
عّمن درسوا تاريخ الطائفية يف لبنان، اذ اعتربوا تاريخ 
النظام  لتشكّل  تاريخاً   1926 عام  يف  الدستور  وضع 

كان  الرأساملية  العالقات  دخول  تاريخ  فيام  السيايس 
املاركسيون  حتى  نقده  من  يسلم  ومل   .1860 عام  يف 
الذين عالجوا املسألة معتربين أن سبب بقاء الطائفية 
عليها،  سابقة  عالقة  أنها  رغم  الرأساملية،  دخول  مع 
إىل  اإلقطاع  من  السلمي  واالنتقال  التكيف  هو 
الربجوازية،  خاضته  عنيف  رصاع  دون  الرأساملية 
فيام  الرأساملية  عىل  السابقة  العالقات  من  لتخلص 
كان تفسريه يف تفاوت التطّور بني الرأساملية يف املركز 
منط  تسميته  عىل  اصطلح  ما  أو  التابعة  والرأساملية 
يف  فيكمن  السيايس  األساس  أما  الكولونيايل.  اإلنتاج 
امللحة  الطائفية ورضورتها  بقاء  الربجوازية يف  مصلحة 
يف مواجهة أي سريورة ثورية وأن يأخذ الرصاع الطبقي 

مجرى طائفياً ضمن أطر النظام الطائفي نفسه.
سياسية  عالقة  عامل  مهدي  مفهوم  وفق  فالطائفة 

قامئاً  كياناً  وليست  محدد  سيايس  بنظام  محددة 
الطائفة  التحديد ويجعل  بذاته، وأكرث ما يحجب هذا 
الديني  بني  املزج  بذاتها  مستقلة  وحدة  وكأنها  تظهر 
يستخدمه  ما  وهو  الطائفي،  تحديد  يف  والسيايس 
الحفاظ  بحجة  النظام  لتأبيد  كذريعة  الطائفي  الفكر 
إىل  يؤدي  ما  وهذا  الديني.  والتنّوع  التعدد  عىل 
العكس  فيام  الدولة،  مع  تبعية  عالقة  الدين يف  جعل 
ذلك  تصون  وحدها  الدميقراطية  الوطنية  الدولة  أن 
فاصالً  حداً  وتضع  الطائفي  الوجود  وحرية  التنوع 
الحاصل  التداخل  هذا  وليس  والسيايس.  الديني  بني 
الطبقة  اليديولوجيا  تجسيد  إال  والسيايس  الديني  بني 

امللتبسة  العالقة  هذه  إبقاء  يف  ومصلحتها  املسيطرة 
الطائفة  الوعي، بحيث تصبح حقوق  وتنميط ذلك يف 

مقدسة التباعها نتيجة االلتباس الحاصل.
القاعدة  خالل  من  يكون  الطائفية  عىل  فالتعرف 
مهدي  بحسب  التي،  القامئة  االجتامعية  للبنية  املادية 
بالبنية  الخاصة  الكولونيالية  االنتاج  عالقات  عامل، 
معرض  يف  أتت  الخالصة  هذه  اللبنانية.  االجتامعية 
املسألة  حول  ضاهر  مسعود  املؤرخ  نصوص  مناقشة 
واملفكرين  الباحثني  من  كثري  كان  فيام  الطائفية 
كشكل  الطائفية  بقاء  سبب  عن  يتساءلون  املاركسيني 
لبنان  أصبح  بينام  الرأساملية  قبل  ما  بعالقات  خاص 
داخل منط االنتاج الرأساميل. صحيح أن هؤالء الباحثني 
ولكن  الحارض  من  ماضوي  كشكل  الطائفية  يف  نظروا 
منط  آليات  فيام  الرأساميل  االنتاج  منط  مع  بالتامثل 
للتطور  واملعوقة  املجّددة،  هي  الكولونيايل  االنتاج 

التاريخي من اإلقطاع إىل الرأساملية.
األساسية  اإلشكاليات  إحدى  الطائفية  كانت  لطاملا 
لألزمات  تفجري  صاعق  اللبناين  السيايس  النظام  يف 
تحجب الرصاع الفعيل وتؤمن دميومة سيطرة التحالف 
بشكل  هيمنته  وتجديد  سيطرته  واستمرار  الطائفي 
املسيطرة.  والطبقة  للنظام  الفعيل  املأزق  يخفي 
ولو  الحرب  بعد  الطائف  اتفاق  يف  حدث  ما  هذا 
املسيطرة  الطبقة  ببقاء  إمنا  مختلف  هيمني  بتوازن 
انسحاب  بعد   2005 عام  األمر  وكذلك  وامتيازاتها، 
مذهبياً  طابعاً  يأخذ  راح  وبدء رصاع  السوري  الجيش 
حرب  تشتعل  أن  ,كادت  خارجي،  داخيل  بتداخل 
عاد  أن  الطائفي  التحالف  ذلك  لبث  وما  جديدة. 

الدميقراطية  أو  التوافق  وبدعة  وآلياته  النظام  إىل 
الوقت  رشاء  ولعبة  املأزقي  التناقض  ذلك  التوافقية. 
الناس خاصة عىل مستوى  املفرطة وخداع  واالستدانة 
النظام  هذا  وضعت  األوهام  وبيع  االقتصادي  الوضع 
املايل،  املستويات وليس  اإلفالس عىل كل  عىل رصيف 
بانتفاضة  عرفت  عارمة  شعبية  حالة  فانفجرت  فقط 
للنظام.  مرة  وألول  فعلياً  تهديداً  شكلت  ترشين   17
اآلن  إىل  واملستمر  املخاض  املسار  عن  ومبعزل 
األزمة  عوامل  يف  وااليديولوجي  السيايس  واالختالف 
والحدود  الحواجز  اخرتقت كل  فانها  املمكنة  والحلول 

الطائفية ومنحت بعضاً من األمل.
الطوائف  تنفك  مل  تنازع  والدولة  االنهيار  مع  حتى 
نفسها  إنتاج  إعادة  رهان  يف  األشالء  عىل  تتصارع 
النظام  يف  الذي  الفعيل  وجودها  ومكرّسة  ضامنة 
والدولة يتحدد كوحدات اجتامعية قامئة بذاتها. هناك 
االنتفاضة،  تعرث  ألسباب  ومختلفة  متعددة  قراءات 
املتجذرة  الطائفية  االيديولوجيا  تأثرياث  أبرزها  لعل 
املسيطرة  الطبقة  مامرسات  بفعل  العام  الوعي  يف 
سائد  كنمط  ما  طائفة  هيمنة  من  املتبادل  والخوف 
املهيمن  التحالف  داخل  الهيمنة  فيام  الناس  لدى 
وحدة  إطار  يف  تبدلت  وإن  التشكل  منذ  تفارقه  مل 
وليس  ثانوي  عامل  ليس سوى  وهو  الطائفية،  الدولة 
الشعبية، ليحرض سؤال مهدي  الطبقات  لواقع  أساسياً 
عامل: ما الذي يجعل الجامهري تخوض معارك ال متثل 

مصلحتها...؟
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»النداء« اللبنانية – 6 أيار 2021

أكرم قرنبش

استحوذت مسألة الطائفية التي تشكل ركيزة النظام السيايس اللبناين عىل أبحاث 
وقراءات مختلفة لتبيان أسباب هذا االرتباط البنيوي بينها وبني النظام. كان 

مهدي عامل أحد أبرز املفكّرين الذين تصدوا لبحث العالقة امللتبسة بني الطائفة 
والدولة. ليست الطوائف طوائف إال بالدولة ال بذاتها، والدولة يف لبنان هي التي 
تؤمن دميومة الحركة يف إعادة إنتاج الطوائف كيانات سياسية هي بالدولة وحدها 

مؤسسات. هذا ما توصل اليه وبتعبريه يف معرض نقده منظري الفكر الطائفي 
وحتى االختالف مع باحثني ماركسيني عالجوا الطائفية وتشكلها.

مهدي عامل



جديد اتحاد األدباء
يف سباق حثيث مع الزمن، ويف عطاء ثقايف وابداعي غري مسبوق، يواصل اتحاد االدباء يف العراق نشاطاته 
العراقي”،  “االديب  الراقية  ومجلته  الثقايف”  “االتحاد  جريدته  اصدار  جانب  اىل  الكرتونياً،  الثقافية 

ومنشوراته الجديدة التي كان أحدثها:
- نخب للوحي الدائري/ شعر: مرتىض محمد.

- حياكات الرسد يف الرواية العربية/ نقد: صباح هرمز.
- افياء عىل حافة التيه/ شعر: محمد طاهر الصفار.

ويف الوقت الذي نجد فيه االتحاد دائم الحضور يف الحياة الثقافية، نجد ان وزارة الثقافة، تعمد اىل إعادة 
طبع كتب سبق وان صدرت بطبعات عديدة، فيام تصدر مجالتها بشكل فصيل مرفقة بكتب ال حضور 
لها.. بينام يبحث القارئ عن كتب نوعية معرفية جادة وجديدة تسهم يف توعية القارئ باملتغريات التي 

يشهدها عرصنا وحياتنا الراهنة واملستقبلية. 
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جّدتي 
شعر قباد جلييزاده 
ترجمة كاوه محمود

جديت

كانت تقدم فتات الخبز للعصافري

وهي تقول:

انت يا الهي!

ال تجعل بيشمركتنا يف الجبل

يتضورون جوعا

جديت

كانت تسمح للقطط أن تنام  قرب املوقد

وهي تقول:

وانت يا الهي!

ال تجعل أيادي وأنامل بيشمركتنا يف الجبل

تتجمد من الربد

جديت

عند الغروب  كانت تصعد اىل سطح املنزل

تنظر يف األفق بعيدا

تقول مع نفسها

قد يكون االن يف هيبت سلطان*

فصيل من البيشمركة

جديت

عندما كانت تصيل عىل سجادتها البيضاء

ترفع أيادي الدعاء وتقول:

انت يا الهي!

اجعل االرض تحتهم فراشا من صوف

واجعل الصخور لهم وسادة قطنية

عندما يأخذ بيشمركتنا قسطا من الراحة

جديت

كانت تستلقي عىل ظهرها

تنظر  اىل السامء

تعد النجوم وتقول

عدد بيشمركتنا اكرث من نجوم السامء

جديت

عندما تريد ان تضحك

تضع يدها عىل فمها

لتكتم ضحكتها وهي تقول:

غفرانك ريب

قد يقع احد البيشمركة

يف كمني للعدو

جديت

كانت تلبس السواد

وهي تقول:

يرتاءى يل دوما

جسد شهيد من البيشمركه

مستلقيا عىل ظهر حصان

ينتقل من الجبهة

اىل مقربة يف قرية

جديت

كانت تدخن تبغنا املحيل املعطر

وهي تقول:

رمبا المس ورق هذا التبغ

فخذ بيشمركة مر قرب الحقل

كم كنت أمتنى لو رايتم جديت

انتم مل تروها

ولكن يف تلك االزمنة

كانت يف كل بيت جدة

تشبه جديت
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* “هيبت سلطان” جبل يطل عىل مدينة كويسنجق

دعوة لمواصلة البحث

في العالقِة بين الشعر والشعراء ومنتفضي تشرين
عبد اللطيف السعدي

والناقد  الشاعر  قال  والحياة«  »الشعر  كتابه  يف 
أن   )1996  –  1917  ( روزنتال  ل.  م.  األمرييك 
»الشعراء ما هم إالّ هوائيات البث اللفظي للناس«. 
فام يفعله الشعراء »ينشأ من عامل التجربة، الذي 
الشعر  وحساسية  بإحساس  فيه  الناس  يشارك 
من  حالٍة  »هو  الشعر  أن  وأكد  كام  والشعراء«. 

الوعي«. 
ويف بالدنا، العراق، أكدت الحياة والتطورات، هذا 
القول النبويئ الواقعي، حني صار الشعر حياًة يومية 
معاشه، طيلة أيام واستمرارية إنتفاضة الجامهري، 
انطالقتها األوىل أعوام  الشباب، منذ  ويف مقدمتها 
2011 و2015، وحني اكتسب األمر أبعاداً ومعاين 
ترشين  يف  الشعب  انتفاضة  يف  وأعمق  أوسع 
2019. لقد لخص الشعراء والشعر، بحقليه العاّمي 
والفصيح، لغة املنتفضني، بل لغة الشارع العراقي، 

شكالً وباملضمون. 
املشاركة  خالل  ومن  الشعراء  قصائد  تضمنت 
بل  الجامهري،  أوسع  مطالب  والفاعلة،  املبارشة 
بلغة  ارتقت  بصياغات  وصاغتها  املطاليب  طورت 
الناس البسطاء وأعطتها قوة الفعل والتأثري. وكان، 
الوعي  صياغة  يف  الكبري  الدور  لهذا،  يزال  وما 
العراق  فيه  ويحتاج  احتاج،  زمن  يف  الجامهريي، 
إىل حمالت متنوعة السبل والوسائل إلعادة الروح 
من  السنوات  عرشات  بعد  املجتمع،  إىل  والوعي 
الدكتاتوري  النظام  ظل  يف  واملحو،  والقمع  الكبح 
الطائفية  املحاصصات  ظالمات  يف  وثم  الصدامي، 
البالد  الخانق، محتلو  التي أطلق نظامها  واألثنية، 

بعد عام 2003. 
الشباب  الشعراء، وأخُص  أن هؤالء  القول  ميكنني 
الشعر  مسرية  يف  جديدة  ملرحلٍة  رسموا  منهم، 
العراقي املعارص. مرحلة تتسم أو اتسمت، مبضامني 
حيًة وواقعية. وأحدثت، حّدثت، إيقاعات شعرية، 
عكست طابع إيقاعات حركة الجامهري يف مسرياتها 
النظام  ضد  اليومية،  وتحركاتها  أهازيجها  ويف 
السيايس، والفاسدين املحاصصني، وتعرية قباحات 
التمثيل الزائف الذي طال زمانه، منذ 2003، وحتى 

اليوم، طبعا،  بال تكلف يف اإلحداث واإلبداع. 
الحد،  بهذا  املنتفضني،  الشعراء  أشعار  تكتف  ومل 
إهزوجاتهم  ويف  قصائدهم،  يف  صاغوا  أنهم  بل 
ببناء  املرتجى،  املستقبل  وعنارص  آفاق  العامية، 
الدولة الحرة املدنية الدميقراطية، ولخصوها بعبارة 
واحدة، بليغة املعاين وهي »نريد وطن« وأضيف 

»وطٌن للجميع«. 
بلوغ  سبيل  يحدد  الساموي  يحيى  الشاعر  فهذا 

أهداف االنتفاضة إذ يقول: 
لنكن: 

حجراً عىل حجٍر، 
يّك ينهُض الرصح. 

لوناً جنب لوٍن، 
يّك يشُع قوُس قزح. 

نخلًة جنب نخلٍة، 

يّك ينهُض البستان. 
جدوالً مع جدوٍل، 

يّك يتشكل النهُر العظيم. 
ليجرف مستنقع املحاصصات. 

السادة  عبد  الشاعر  يطيح  شعريٍة  وبرضباٍت 
البرصي مبعول مفرداته برصح املحاصصني: 

أال تباً لك ... تعساً لك، 
أيها الكريّس. 

ستنحرك اإلرضُة ، 
يف آخر املطاف. 

وعرّب الشاب عبد الله السعدي، عن مستوًى وجديٍة 
باستخدامه  املنتفضون،  يحمله  الذي  الغضب 
استعاراٍت الفرات، ومائه والضأم، فيورد يف إحدى 

قصائده: 
ماُء الفراِت ...، 

غدا لهب. موٌج / غضب. 
الشعُب ... يف وجِه الضأم، 

حراً وثب. 
تبت يداك، أبا لهب. 

فالنخُل من عطٍش تعب، 
والطريُ من كرك الرصافِة هرب. 

ستعود متطُر، 
السحُب السمراء،

يف شّط العرب. 
ويعيد الشاعر الثائر، عباس ثائر من ذي قار، إحياء 
الحياة  القلب يف صور شباٍب عانقوا  وقائع تدمي 
ميادين  يف  جرحى  سقوطهم  أو  باستشهادهم، 
وبإيقاع  لهم  ابياٍت  ويكتب  الجامهريي،  الحراك 

مؤثٍر: 
سقطت ذراُعك، 

وذراعي سقطت ايضاً. 
سقطت قدمك، 

وقدمي أيضاً. سقط رأيس، ورأسك أيضاً. 
فتعال نحمل ما تبقى مّنا. 

بالعالقة  يشهر  القصيدِة،  من  آخر  مكاٍن  ويف 
الجدلية، بني ثقل األجساد وقوة األفكار، اذ يقول: 

كيف يُحمل قتىل النارصيِة ؟
يقولون أن أجسادنا ثقيلة، 

نعم هي كذلك، 

فاألفكار تثقلها. 
لقائد  مرشوعاً  الرساّي،  صفاء  الشهيد  وسيبقى 
جامهريّي، صادٌق وينبض بنهج التواضع، وستبقى 
كلامته املصاغة نصوصاً شعريًة، يف أعامق االرواح 
واألفكار. ولن تنىس كلامت قصيدته »دٌم ساميئ« 

القائلة: 
دٌم ساميئ، 

وأريض والدماُء فُم. ويف املساجِد قرآناً ومنتقُم، 
يشنُق اللَه فينا كّل نافلٍة، ويرشُب الشيُخ ...،

نُخَب املوِت، 
ومنه دُم. 

ونستفيُق عىل موِت مواجعنا، 
وتعرثُ الريُح فينا، 

واملدى رقُم. 
يف كّل داٍر ..، 
صدى موٍت، 

ونائحٍة ...، 
ويف التوابيِت ...، 
 أوصاالً مقطعًة، 

حتى توطَّن فينا، البوُم والرخُم. 
ويف مكاٍن آخر من هذا النص الشعري، يقوُل صفاء 

الرساّي: 
تفّجَر الخوُف فينا، 

والشظى حمُم. 
فذا أمريٌ، يذبُح الله مبتهجاً، 

وذا إماٌم، 
إىل الشيطاِن يحتكُم. 

بنوا املساجَد يف بذخٍ وترٍف، 
ويف النفوس، رصوحاُ للنقاِء هدموا. 

سود الوجوِه، تتباهى يف قبائحها، 
ويسفُر الخزّي، عنها حني تلتئُم. 

ويختتم الرساّي قصيدته بالرصاخ املعبئ، يف منوذجٍ 
الجامهري،  انتفاضة  الشعر والشعراء يف  جيّل لدور 

ودوام التأثري والفعل، فيقول: 
ياعراااق ...، 

كفانا موتاً يا وطني، 
ولَِم املقابُر حبىل فيك تعتصُم ؟
لَِم املاليني رصعى، يف الفال ...، 

وملُئ كفّيك فاَض الجوُد والكرُم ؟. 

مُذ كنُت طفالً، 
وأنا والحزُن يف شبٍق،

كعاشقنِي، 
بغريِ الحّب ما حلموا. 

شعراء  ساهم  الشعراء،  هؤالء  جانِب  إىل  طبعاً 
لهم باٌع يف الشعر العراقي املعارص، ومن أمثالهم، 
املاجدي،  وخزعل  محمد،  وموفق  بولص،  رسكون 
غريب  ورياض  عجام،  األمري  عبد  وعيل  وقاسم 
من  انتقاٍص  دون  أيضاً،  وأذكر  كرث،  وآخرين 
الحلفي،  وادي  لذكرهم،  املجال  يسع  ال  آخرين 
درويش،  ونور  خنجر،  وكاظم  قاسم،  وعادل 

ورساج محمد. 
جميعهم ساهموا بالحناجر، وبإيقاعات قصائدهم 
يف إعالء شأن الحراك الجامهريي وبدور املنتفضني 
املضحني بحياتهم. بل ساهموا يف صياغات املطاليب 
ويف  املجيدة.  شعبنا  النتفاضة  السامية  واألهداف 
هذا السبيل فقد العديد منهم حياته، وبينهم كام 
استشهدوا  الرساّي.  صفاء  الشهيد  سابقاً،  أورت 
تلتصق  وأياديهم  السنتهم،  عىل  بالشعر  والتغني 
بالقلم سالحاً، ممتشقاً، بسلمية الروح والعمل، من 

أجل خري الوطن. 
هكذا بدت وتجسدت، العالقة الجدلية بني الشعر 
فاألول  الباسلة،  انتفاضتهم  يف  الجامهري  وحركة 
حني  يف  الثانية.  عن  املشاعر  وبأنبل  بصدق،  عرب 
عاله،  إىل  وبدوره  بالشعر  دفعت  االنتفاضة   أن 
ويف  الشعر  يف  وإحداٍث  تطوٍر  مرحلة  وسجلت 
تقديم النموذج يف عالقة الثقافة واملثقفني، عموماً 
سجل  حيث  شعبهم.  ومبطامح  والوقائع،  بالواقع 
الفكرية،  مناهلهم  خالف  عىل  والكتاب  الشعراء 
دور الريادة وااللتصاق بواقع حياة الناس بل وليك 
للناس«  اللفظي  البث  هوائيات   « فعالً  يكونوا 

والدفع مبستوى وعيهم، كام قال روزنتال. 
مجموعة  او  كتاٍب  أي  لدّي  ليس  األسف  مع   •
لجأت،  منهم،  الشباب  وأخص  للشعراء،  شعرية 
لذلك، إىل الويب وهذا الذي أوردته هو ما حصلت 
عليه، وأميل أنني كنت سليام وأمينا للقصائد كام 
عىل  للتحريض  محاولة  هذه  أعترب  كام  وردت. 
األهمية  كبري  املوضوع، وهو  والكتابة عن  البحث 

يف حياتنا الثقافية املعارصة. 

أزهار حمراء.. ام بقع دماء؟
علي كاظم

لن يحصد دمي أحد.. فهو لن يجف ابداً ..
نصف قطٌة فقط .. ونصفها اآلخر إمتزج مع بقايا طفٍل كان يحضنها..

هيكل ثالجة كانت يوما منرباً ملن باع.. لكن بركات أقدام املسؤول مل تحمها
أم تطالب بشدة بوشاح ابنها املقتول.. ونسيت أن تطالب بدمه..

شيخ يدعو الناس بأن يتقبلوا القضاء ويرتحموا عىل الشهداء .. 
ويَُصلُِح للناس أخطاءهم اللغوية..

يف زاوية خلف العمود طفلة، تجلس عىل جثة ابيها ، وتبيك عىل دميتها املمزقة..
رجل وسيم ينفض الغبار عن معطفه..   

رؤوس سنابل ممزوجة بدم وعسل يلوكها امللوك يف اطمئنان
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

شيوعيو الشطرة يشاركون 
في تشييع الشهيد الوزني

 

الشطرة – طريق الشعب 
شاركت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف قضاء الشطرة 
مبحافظة ذي قار، يف تشييع رمزي للشهيد املغدور إيهاب الوزين، دعا 
إليه ناشطون مدنيون ومنتفضون. وخرج املشيعون، مساء االثنني 
املايض، يف مسرية راجلة جابت شوارع القضاء، حاملني نعشا رمزيا 
للشهيد الوزين، ومطالبني يف هتافات أطلقوها، بالكشف عن قتلته 
الشطرة  وزع شيوعيو  التشييع،  القضاء. ويف سياق  إىل  وتقدميهم 
عىل الناس، نسخا من بيان إدانة جرمية اغتيال الوزين، الذي أصدرته 
اللجنة املركزية للحزب تحت عنوان “اكشفوا قتلة إيهاب الوزين ومن 
يقف وراءهم وحاسبوهم فال مشاركة يف االنتخابات من دون ذلك”. 

نعاه المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

الفقيد الرفيق حمدي العاني

No. 51 Tuesday 23 February 2021 العدد 51 الثالثاء 23 شباط

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  عن 
محافظة النجف، صدر أخريا العدد )142( أيار 2021 

من مجلة “الرشارة”.
ضم العدد مقاالت وأخبارا وتقارير سياسية واقتصادية 
يا  وثقافية وصحية ومنوعة، فضال عن ملحق “مرحبا 

أصدقاء” املوجه لألطفال.
لنجعل  الوقت  من  متسع  “لدينا  العدد:  عناوين  من 
يف  العاملة  الطبقة  نشوء  “تاريخ  ممكنا”،  املستحيل 
العراق”، “السياسة النقدية يف العراق مسؤولية من؟”، 
“العوز والفقر عنوان يتصدر يوم عيد العامل العاملي”، 
“كون أعمى”، “النسيان – الوظيفة واملشاكل” و”نجوم 

رياضية واعدة من الديوانية”.

العدد 142 من “الشرارة”

إصدار

2

السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

عيٌد بال طعم ..! 
عبد السادة البصري

، كّنا ننتظر  يف ستينات القرن املنرصم ، وحينام كّنا صغاراً 
مرصوفنا  نجمع  الحال  فقر  رغم   ، وترّقب  بلهفٍة  العيد 
اليومي طيلة شهر رمضان ، وتغسل أمهاتنا مالبسنا لنضعها  
تحت الفراش يك تكون مكواًة ، وما أن يطل صباح العيد 
حاملني  اآلخرين  ونهنئ  أياديهم  نقّبل  آلبائنا  نهرع  حتى 
ونطوف عىل   ، اّدخرناه  وما  لنا  منحوه  مبا  فرحني  عيديتنا 
األقارب والجريان لنتجّمع نحن الفتيان ونذهب يف إحدى 
عربات الخيل  أو باصات الخشب إىل مركز املدينة ، نلهو 
ومنرح يف ساحة الدواليب ، حيث األلعاب البدائية البسيطة 
املتنّوعة )دواليب الخشب ، الفّرارات، تحت وفوق السبعة، 
تلّذذنا  (، مع  الحمري   / الحصن   ( الخيل  ، سباق  الحلقات 
وكراش  والسينالكو  والببيس  العروك  وخبز  العمبة  بلّفات 

كوال والفانتا وغريها(!
كانت فرحتنا ال توصف أبدا ، نحيك عن العيد وما فعلناه 
فيه أياماً وليايل ، حيث البيوت تعبق برائحة البخور مزدانة 

بأجمل ما فيها من سّجادات وبسط وستائر وجودليات!
الناس  وعفوية  بساطتها  رغم  الجميلة  األيام  لتلك  عدُت 
يف  ترفرف  والفرح  واإللفة  املحبة  طيور  ، حيث  وبراءتهم 

فضاءات  القلوب والنفوس !
وما أن جاءت الثامنينات ، حتى بدأ العّد التنازيل للفرح، 
مكان  كل  عىل  والكآبة  والحزن  واملوت  الخوف  وخّيم 
وموت  وترشيد  وإعدامات  واعتقاالت  حروب  وروح، 
لتستمّر مروراً بتسعينات الحصار والقهر وصوالً إىل سنوات 
 ، له  مثيل  ال  بفرح  وقدومها  هاللها  ونرتّقب  نتأملها  كّنا 
لكّن الفرحة ماتت يف النفوس وصارت غّصة  ، وعّشش يف 
القلوب واألرواح الحزن واألىس ، طائفية مقيتة ومحاصصة  
وفساد   ، مجايّن  وموت  وإرهاب   ، أبوابا  للفساد  رشعنت 
للفقر  البيايّن  الخّط  ارتفع  حيث   ، مكان  كل  يف  استرشى 
واملوت والكراهية رغم املوازنات االنفجارية وأسعار النفط 

الخيالية!
فبتنا  الدوران  عن  املصانع  وتوّقفت  الزراعة  انعدمت 
وارتفعت  التعليم  وتدهور   ، الرشب  ماء  قنينة  نستورد 
كرثة  مع   ، املتتالية  األزمات  وتفاقمت  البطالة  نسبة 

األمراض واألوبئة التي تفتك بالناس !
غابت   ، أبدا  نكهة  وال  لون  وال  طعم  بال  العيد  أصبح 
وليايل  واملرح  اللعب  وأيام  واإللفة  والضحكة  الفرحة 
الجاهزة صورياً  التهاين  نتبادل  ، فرصنا  والحكايات  السمر 
ــ  والسعادة  بالفرح  إحساس  أدىن  بال  شعورياً  والجامدة 

إسقاط فرض فقط ــ !
واألحزان،  والنكبات  الطعنات  لكرثة  بها  نشعر  مل  أعيادنا 
بها  األفكار  بعض  وعبثت  الصدأ،  اعتالها  النفوس  حيث 
فانعدم مفهوم التسامح وضاعت املحّبة يف مهّب األقاويل 

واألراجيف!
يا للعيد الذي يأيت ويذهب دومنا طعم ، ويا لألزمان ، كيف 

تدور وتلّفنا بعجلتها عندما يُْسَُق من نفوسنا الفرح ؟!

ليس مجرد كالم 
موسكو – طريق الشعب 

للعام  جائزته  الروس،  الكتاب  اتحاد  قدم 
عبد  العراقي  واملرتجم  الكاتب  إىل   2020
من  الكثري  ترجمته  عن  وذلك  حبه،  الله 
كالسيكيات األدب والشعر والنرث الرويس إىل 

اللغة العربية، إضافة للمؤلفات املعارصة.
وسلم االتحاد حبه الجائزة، يف فعالية أقامها 

يوم 12 نيسان املايض عىل قاعته. 
وولد عبد الله محمد حسن حبه، الذي يعد 
 31 يوم  األدبية،  النصوص  ترجمة  يف  خبرياً 
العام  يف  أنهى  وقد  بغداد.  يف   1936 آذار 
يف  اإلنكليزية  اللغة  فرع  يف  دراسته   1960
عىل   ،1964 عام  حصل  كام  اآلداب،  كلية 
املسحية  للفنون  الدولة  معهد  الدكتوراه يف 

املعروف باسم “لوناجريسيك”.
العربية،  إىل  الروسية  من  حبه  ترجم  وقد 
للعديد  وأدبياً  علمياً  كتاباً   55 الـ  يقارب  ما 
مثل  الروس،  واألدباء  والكتاب  املؤلفني  من 
تولستوي  والكسيه  تولستوي  وليف  بوشكني 
واألخوين  وبولغاكوف  وشولوخوف  وبونني 
الروس  الكتاب  من  وآخرين  سرتوغاتسيك 

املشاهري.

 

جائزة اتحاد الكتاب الروس 
إلى الكاتب والمترجم عبد الله حبه

النجف – طريق الشعب 
تحت عنوان “العمل التطوعي )عودة وطن(”، 
عقد “منتدى النجف االجتامعي”، أخريا، جلسة 
التي  التطوعية  الفعاليات  أهم  حول  تفاعلية 
زمن  يف  املحلية  االجتامعية  املنتديات  أقامتها 

كورونا.
تضمنت الجلسة، التي كانت افرتاضية بثت عىل 
التواصل االجتامعي، لقاء بني منسق  صفحات 
ومنسقي  العبودي،  عيل  النجف”  “منتدى 
“منتدى السالم” يف الفلوجة و”منتدى السالم” 

يف صالح الدين. 
عن  مخترصة  نبذة  العبودي  قدم  البداية،  يف 

مفتوحا  فضاء  يعد  الذي  النجف”،  “منتدى 
للمنظامت واألفراد املؤمنني بالعدالة االجتامعية 
للمنتدى  أن  إىل  مشريا  االنسان،  وحقوق 
مرشوعا مشرتكا بني حركات اجتامعية عراقية، 
ومنظامت  مهنية،  ونقابات  عامل  ونقابات 
مدنية وناشطني، وذلك تحت شعار “عراق آخر 
ممكن.. عراق السالم وحقوق اإلنسان والعدالة 

االجتامعية”. 
يف  السالم”  “منتدى  منسق  تحدث  بعدها 
منتداهم  عمل  عن  إبراهيم،  محمد  الفلوجة، 
يف  خاصة  األنبار،  محافظة  يف  الكبري  وتأثريه 
مدينة الفلوجة بعد تحرير أراضيها من إرهاب 

داعش، مشريا إىل أن املنتدى، ومن خالل الورش 
املتعلقة بالسالم ونبذ العنف والتعصب، عمل 
بها  اتسمت  التي  املشوهة  الصورة  تغيري  عىل 

الفلوجة كمدينة لإلرهاب، إىل مدينة للسالم. 
من  عدد  يديره  املنتدى  أن  قائال،  وأضاف 
حظيت  نشاطاته  وان  املتطوعني،  الشباب 

باهتامم األهايل ومبشاركة املرأة.
السالم”  “منتدى  منسق  تطرق  جانبه،  من   
نشاطات  إىل  طارق،  نصري  الدين،  صالح  يف 
أن  مبينا   ،2018 عام  تأسس  الذي  منتداهم 
املهمة األساسية التي يضطلع بها املنتدى هي 
ومنظامت  شبابية  فرق  مبشاركة  العنف  نبذ 

مدنية.
حيدر،  إرساء  الشابة  الجلسة،  إىل  وانضمت 
األعامل  عن  وتحدثت  النجف”،  “منتدى  من 
الطوعية التي تقوم بها الفرق الشبابية التابعة 
تعقيم  مثل  كورونا،  جائحة  ظل  يف  للمنتدى، 
األماكن العامة واملباين وتوزيع الكاممات عىل 
التوعية  برامج  إطالق  عن  فضال  املواطنني، 

الصحية.
نداءات  أطلق  قد  كان  املنتدى  أن  وأضافت، 
ترشين  انتفاضة  ومتظاهري  ناشطي  لدعم 
املعتقلني، واملطالبة بإطالق رساحهم. كام عقد 
سبل  حول  التفاعلية  الجلسات  من  العرشات 

الوقاية من فريوس كورونا، وإشكاالت التعليم 
االلكرتوين. 

نشاطات  أن  الجميع  أكد  الختام،  وقبيل 
كورونا،  زمن  يف  تتوقف  مل  املحلية  املنتديات 
املواد  إمنا اتسعت، خاصة يف ما يتعلق بتوفري 

املعقمة ومستلزمات الوقاية الصحية.
كام استعرض املجتمعون، خططهم ونشاطاتهم 
التطوعية املستقبلية، التي من املقرر أن تنظم 
فضاء  تحت  املنضوية  املسارات  بني  بالرشاكة 

املنتدى االجتامعي العراقي. 

العمل التطوعي “عودة وطن”

عن فعاليات المنتديات المحلية في زمن كورونا

عبد الله حبه يلقي كلمة عىل قاعة االتحاد بعد منحه الجائزة

جانب من حمالت التعفري التي أجراها “منتدى النجف” يف مباٍن حكومية

إليكم .. رفاقي
قبل أيام من خروجي من املستشفى حسبت سنوات 

عمري: اثنتان ومثانني تركض اىل الثالثة والثامنني.
كم سنة مضت عىل عالقتي بالحزب بأشكال مختلفة 

منذ كان عمري 12 عاما؟ سبعون عاما.. فقط!
يف  عضوا  أعود  ال  ان  نفيس  عىل  حكمت  اين  ورغم 
الحزب، رغم إلحاح الحزب، بسبب موقفي الضعيف 
البعض( فان  الخياين كام فعل  النهاية )ليس  يف قرص 
وقبويل  بالحزب،  الصلة  مواصلة  من  مينعني  مل  ذلك 

املهامت التي يكلفني بها/ بينها ما هو خطر.
كل  قبويل  يعني  ال  هذا  بالحزب.  بعالقتي  سعيد 
املواقف التي يتخذها، و كان موقفي من بعضها حادا، 

عارفا ان الحزب يأخذين عىل گد عقيل!
ومل  الصحية،  أزمتي  يف  معي  الحزب  لوقوف  شكرا 
تكن هّينة، ونرشه باسم العاملني يف “طريق الشعب” 

)محبتي لهم( صوريت عىل صفحته األخرية.

 إبراهيم الحريري
من صفحته الشخصية عىل "فيسبوك"

النجف - مالذ الخطيب

وزع فرع رابطة املرأة العراقية يف 
النجف، مالبس العيد عىل العديد 

من أطفال العائالت املتعففة.
قبيل  الرابطة،  فرع  واستقبل 
العيد يف مقره، األطفال، وسلمهم 
من  تربعا  جاءت  التي  املالبس 
فرحة  رسم  ما  الخريين،  بعض 

العيد عىل وجوههم.   
التكافل  حمالت  سياق  ويف 
الرابطة  فرع  يواصل  االجتامعي، 
عىل  الغذائية  السالت  توزيع 
يف  للمساهمة  املتعففة،  األرس 
الظروف  قساوة  من  التخفيف 
اليوم  يعانيها  التي  املعيشية 
بسبب  املواطنني،  من  الكثري 
وتوقف  االقتصادية  األزمة 

األعامل جّراء الحظر الصحي.

الحلة - محمد علي محيي الدين

القبطان  حيدر  الشهيد  لجنة  وزعت 
العراقي يف  الشيوعي  للحزب  الفرعية 
بيان  من  نسخا  املايض،  الثالثاء  بابل، 

إيهاب  الناشط  اغتيال  جرمية  إدانة 
املركزية  اللجنة  عن  الصادر  الوزين، 
مدينة  يف  املواطنني  عىل  للحزب، 

الحلة. 
الحسيني،  السيد  عبد  الرفيق  وساهم 

الكثري من  البيان عىل  توزيع نسخ  يف 
املارة وسائقي املركبات. 

خلفية  عىل  الحلة،  مدينة  وشهدت 
تظاهرات  الوزين،  الناشط  اغتيال 

غاضبة نددت بالعمل اإلجرامي.

النجف 
رابطة المرأة توزع مالبس العيد على األطفال

بيان اللجنة المركزية في ايدي أهالي الحلة 


