
المخدرات وصناعتها تتطور محليًا
بغداد ـ علي شغاتي

أخذت ظاهرة تجارة املخدرات وتعاطيها باالتساع خالل السنوات املاضية، لتصل 
يف اآلونة األخرية إىل مستويات خطرية تتطلب حلوال يعتقد مختصون إنها متعلقة 
عن  فضال  بظله،  الظاهرة  هذه  منت  الذي  والفساد  املستفحلة  البطالة  بجوانب 
الجهات املسلحة التي حولتها إىل تجارة محمية من قبل نفوذها. وعىل الرغم من 
الجهود التي تبذلها القوات األمنية ملواجهة هذا الخطر الذي يهدد الشباب والكثري 
من املواطنني، إال إن مؤرشات تقدمها مصادر، تبني بأنها ليست باملستوى املطلوب، 
خصوصا وأن عمليات االعتقال ال تتجاوز استهداف صغار املوزعني دون الوصول إىل 
الرؤوس الكبرية التي تدير هذه العملية. وبالنسبة لألرقام املعنية بنسب تعاطي 
الشباب، وذلك وفقا  املدمنني هم من رشيحة  بأن نصف  املخدرات، فهي توضح 

لتشخيص مجلس القضاء األعىل.

خّيم الحزن العميق والغضب الشديد مساء البارحة عىل ساحة 
التحرير يف بغداد وعىل العراق كله، مع االنطالق الغادر لزخات 
الرصاص القاتل يف اتجاه رؤوس املتظاهرين السلميني وصدورهم، 
وما ادى اليه من سقوط شهيدين وعدد من الجرحى، يف مشهد 
الساحة  واجهته  الذي  الدموي  العنف  وقائع  الذاكرة  اىل  أعاد 

ذاتها  واخواتها يف املحافظات خالل انتفاضة ترشين2019.
التي  السلمية  عن  املتظاهرين  خروج  عدم  رغم  هذا  حدث 
املعلنة  التأكيدات  ورغم  النهار،  بها طوال  التمسك  حرصوا عىل 
الذين  السلميني،  املتظاهرين  انها جادة يف حامية  الحكومة  من 
للمشاركة يف  العزيزة  الثالثاء من محافظاتنا  منذ صباح  توافدوا 
العنف  اىل  اللجوء  منع  عازمة عىل  وانها  االحتجاجية،  التظاهرة 

واستخدام الرصاص الحي والغاز املسيل للدموع ضدهم.
سلمي  ضغط  محاولة  احدث  قمع  تم  الدموي  االسلوب  بهذا 
السابقني  اخوتهم  قتلة  عن  للكشف  املتظاهرون،  عليها  يُقدم 
والناشطني  السلميني  املتظاهرين  مع  للتعامل  حد  ولوضع 
الجناة  وراء  يقف  عمن  وللكشف  والتنكيل،  الحي  بالرصاص 

ومعاقبتهم.  جميعا  ومحاسبتهم 
القتل  حاالت  يف  امثاله  عن  يختلف  مل  الحكومة  فعل  رد  إن 
الجناة.  السابقة:  تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن  واالغتيال 
وانزال  االعالن عنهم  فاذا تم تشخيص هؤالء فسوف لن يجري 
حكم القانون بهم، وذلك لألسباب ذاتها التي حالت دون الكشف 
ما  وان  السابقة.  االجرامية  العمليات  من  الكثري  مرتكبي  عن 

حدث امس ال يعفي القائد العام للقوات املسلحة وأجهزته من 
النار من  املسؤولية، حتى وإن ثبت  عدم صدور أوامر باطالق 
املسؤولة عن ضامن  باعتبارها  األمنية،  لألجهزة  العليا  القيادات 
إذا ما تسرتت  الجرمية  التظاهرات، مثلام تعترب رشيكة يف   أمن 

عىل الجناة.   
املتظاهرين  عىل  الوحيش  للهجوم  االدانة  اشد  عن  نعرب  إذ  اننا 
متسكوا  الذين  باملحتجني  ونشيد  التحرير،  ساحة  يف  السلميني 
عىل  ونشدد  والقمع،  للعنف  يتعرضون  وهم  حتى  بالسلمية 
التزام السلمية دامئا يف التظاهر وعدم االنجرار اىل أية مامرسات 
عنفية، نحّمل الحكومة مسؤولية ما حدث امس من هجوم عىل 
مجلس  رئيس  ونطالب  الحي،  بالرصاص  السلميني  املتظاهرين 

عدم  اسباب  بتوضيح  املسلحة   للقوات  العام  والقائد  الوزراء 
والكشف  املتظاهرين،  لحامية  عنه  الصادرة  االوامر  تنفيذ 
العقاب  وإنزال  االعتداء  مقرتيف  هوية  عن  والشفاف  العاجل 

العادل بهم.
املجد للشهداء والعزاء الحار لذويهم.

الشفاء العاجل للجرحى واملصابني.
وستبقى راية االحتجاجات السلمية املطالبة بالحقوق املرشوعة 

عالية خفاقة.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2021/ 5/ 26

بغداد ـ طريق الشعب 

تلبية لدعوة عوائل الشهداء, احتشد اآلالف 
من املواطنني يف بغداد واملحافظات، مطالبني 

بالكشف عن قتلة املتظاهرين ومن يقف 
خلفهم, مؤكدين رضورة تحقيق التغيري 

الشامل، للقضاء عىل طغمة الفساد. فيام 
عاودت قوات حفظ النظام املنترشة بأعداد 
كبرية، استخدام العنف املفرط ضد املحتجني 

يف ساحة التحرير، ما تسبب يف استشهاد 
متظاهرين، واصابة العرشات.

قوافل المحتجين
املايض,  الثالثاء  يوم  من  االوىل  الصباح  ساعات  ويف 
املحافظات، عىل  توافدت قوافل املحتجني من مختلف 

ساحة النسور يف جانب الكرخ من بغداد.
شهداء  صورة  عليها  طبعت  أعالما  املحتجون  وحمل 
انتفاضة ترشين. ورددوا هتافاٍت تطالب بالكشف عن 

القتلة والجهات الداعمة لهم.
لكن  االعىل,  القضاء  مجلس  صوب  املحتجون  وسار 
بتسمية  وطالبتهم  طريقهم،  اعرتضت  االمنية  القوات 
وبعد  مطالبهم.  لنقل  القضاء  مجلس  رئيس  للقاء  وفد 
اجراء  تعذر  ساعة،  حوايل  طال  وانتظار  الوفد  تسمية 

اللقاء.

ساحة التحرير
وبالتزامن مع ذلك, كانت اعداد املحتجني يف ازدياد يف 
ساحة التحرير, وسط هتافات تندد بعجز الحكومة عن 

توفري االمن للمواطنني، وحامية حرية التعبري.
يف  املحتجني  من  عدد  انطلق  الفردوس,  ساحة  ومن 

مسرية راجلة، صوب التحرير للتعبري عن تضامنهم مع 
عوائل الضحايا، وللتأكيد عىل مطالب انتفاضة ترشين.

وقرر املحتجون يف ساحة النسور، التوجه صوب ساحة 
الجموع  لتتوحد  بقليل,  النهار  انتصاف  بعد  التحرير، 

الرافضة للقتل والفساد تحت نصب الحرية.

وردد املحتجون هتافات تؤكد عىل سلمية احتجاجاتهم، 
وعدم خوفهم من الرتهيب الذي متارسه القوى املهيمنة 

عىل السلطة منذ عام 2003.

عنف مفرط
ومع اقرتاب الشمس من مغربها, وبدون سابق انذار، 
املحتجني،  تفريق  مبحاولة  القانون  حفظ  قوات  بدأت 
املسيل  والغاز  والهراوات  الحي  الرصاص  مستخدمة 
لألذهان  يعيد  مشهد  يف  الصوتية,  والقنابل  للدموع 

احداث يوم االول من ترشين من عام 2019.
القوات  تلك  دفع  ما  املحاولة,  هذه  املحتجون  ورفض 
استشهاد  يف  تسبب  ما  املفرط،  العنف  استخدام  اىل 
فيام  نارية,  بإطالقات  اصابتهام  متظاهرين عىل خلفية 
تعرض العرشات إلصابات بعض كان بالغا، وجرى اعتقال 

عدد كبري، بصورة عشوائية.

»يونامي« تعلق على االحداث
وعلّقت بعثة األمم املتحدة يف العراق »يونامي«، عىل 
االحداث يف ساحة التحرير بالقول: ان »املساءلة  فقط  
ستوقف منط الهجامت املميتة التي تستهدف الناشطني 

املدنيني والسياسيني«.
أن  الشعب«,  »طريق  طالعته  بيان  يف  البعثة  وأكدت 

»املساءلة هي مفتاح الستقرار العراق«.

حصيلة األحداث
القائد  االنسان،  لحقوق  العليا  املفوضية  طالبت  فيام 
واتخاذ  املسؤولية  بتحمل  املسلحة،  للقوات  العام 

االجراءات »االكرث جدية ضد من استخدم الرصاص الحي 
كافة  واطالق رساح  للقضاء،  واحالتهم  املفرط  والعنف 

املعتقلني عىل خلفية التظاهرات«.
وكشفت املفوضية يف بيان ورد لـ«طريق الشعب« عن 
»استشهاد متظاهرين اثنني واصابة 20 اخرين, ال زالت 

اصابة العديد منهم خطرة لغاية االن«.

تعليق حكومي
شفافاً  »تحقيقاً  فتح  الوزراء  رئيس  أعلن  جانبه,  من 
 ، الجمهورية  رئيس  أكد  فيام  ما حدث«.  حول حقيقة 
ان »استخدام الرصاص يف التظاهرات يجب ان ال مير من 

دون تحقيق ومحاسبة«.
حقوق  مفوضية  عضو  عّد  الحكومة,  اجراءات  وحول 
الشعب«,  »طريق  تلقت  بيان  يف  البيايت,  عيل  االنسان 
األمنية  القوات  قبل  يدار من  تحقيق  منه, »أي  نسخة 
وهي متهمة بالعنف او مقرصة يف واجباتها، لن يكون 
ذا نتيجة«, مشددا عىل ان »املسؤول االمني الذي يقع 
من  يعزل  ان  يجب  مسؤوليته،  مساحة  يف  االنتهاك 

الوظيفة، ويحال اىل القضاء«.

الحكومة تتحمل المسؤولية
يف املقابل, حّمل التيار االجتامعي الدميقراطي، الحكومة 
أُريقت  دم  قطرة  كل  عن  املسؤولية  االمنية،  وأجهزتها 

وتراق يف ساحات التظاهرات.
الشعب«, نسخة  تلقت »طريق  بيان  التيار يف  وطالب 
منه, بـ«االستجابة ملطالب املتظاهرين، وكشف قتلتهم 

واحالتهم للقضاء«.

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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شهادات وثيقة للمناقشة أخبار وتقارير

المطلوب تحقيق من نوع آخر 

كانت مفوضية حقوق االنسان محقة متاما يف اعالنها يوم امس عىل 
البشعة  الجرائم  غداة  البيايت،  عيل  مفوضيها  مجلس  عضو  لسان 
ان  السلميني،  واملحتجني  املتظاهرين  بحق  الثالثاء  ارتكبت  التي 
“أي تحقيق يدار من قبل القوات األمنية، وهي متهمة بالعنف او 

مقرصة يف واجباتها، لن يكون ذا نتيجة “. 
وأضاف البيايت “ان املسؤول األمني الذي يقع االنتهاك يف مساحة 

مسؤوليته، يجب ان يعزل من الوظيفة ويحال اىل القضاء”. 
ويف السياق ذاته ال ميكن اال االتفاق مع  دعوة املفوضية اىل إحالة 
من  يريد  مبن  االستعانة  يستطيع  الذي  القضاء،  اىل  التحقيق  امر 

ذوي الخربة والقدرة عىل تقديم الرأي السديد.
بحياة  يتعلق  كهذا،  تحقيق  عىل  الصدقية  من  مزيد  والضفاء 
املفيد  الدستوري، فان من  السلمي   التظاهر  املواطنني وحقهم يف 
املتنفذة  القوى  غري  من  فيه،  وطنيني  سياسيني  إرشاك  والرضوري 
االحتجاجي  الحراك  نشطاء  ومن  مسلحة،  االذرع  وذات  الحاكمة 

وعوائل الشهداء. 
كذلك ان تبادر جهة التحقيق اىل اعالن نتائجه حاال،  مع االحرتام 

لها طبعا وتنفيذ توصياتها بقرارات ملزمة. 
وبعكس ذلك فانها الفوىض بعينها.

راصد الطريق 

في ضوء الجريمة النكراء بساحة التحرير:
عدم كشف الجناة مشاركة في الجريمة

تظاهرات عارمة في بغداد طالبت بكشف القتلة.. وقوات االمن واصلت العنف

ميادين االحتجاجات تسأل: »من قتلني..؟«

رسالة روزا لوكسمبورغ 
األخيرة

ملف االغتياالت
أولوية تتصدر مطالب المنتفضين 

ذكرى

أخبار وتقارير

جموع املحتجني يف ساحة التحرير



لجنة برلمانية تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين
ـ طريق الشعب بغدادـ 

طالبت لجنة حقوق اإلنسان النيابية، أمس األربعاء، بكشف نتائج التحقيق بقتل املتظاهرين أمام الرأي العام. 
وقال عضو اللجنة أحمد الكناين، يف ترصيح صحايف طالعته “طريق الشعب”، أن لجنته “تدعم التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، ومن 
حق أي مواطن يعاين من سوء الخدمات أو أي مطلب مرشوع أن يتظاهر”، الفتاً اىل أن التظاهرات مطلبها واضح وهو كشف أسامء من 

يقف وراء قتل املتظاهرين وهو مطلب مرشوع”. 
ودعا النائب الحكومة اىل توفري “الحامية للمتظاهرين وأن تكشف األسامء والجهات التي تقف وراء االغتياالت”، مؤكدا “رفضه استهداف 

أي متظاهر أو ناشط. كام يجب عىل الجهات الحكومية أن تظهر للرأي العام نتائج التحقيقات”.

 TAREEK AL SHAAB 

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

صراع بين إرادتين 

جاسم الحلفي

ال ننتظر من طغمة الحكم غري القتل والقمع اسلوبا ملواجهة 
وال  الحكومات  تتبدل  والعادلة.  املرشوعة  الناس  مطالب 
تتبدل أساليب القمع والقهر و القتل املمنهج. تتغري الوزراة 

ورئيسها، لكن سلطة إصدار أوامر القتل ال تتغري. 
اال  ليست  الحكومة  هذه  أن  إتضح  حتى  يشء  يتغري  ومل 
إمتداد ملا سبقها من حكومات، حيث الثابت هو اللجوء اىل 
العيش  بالحق يف  تطالب  لكل حركة سلمية  الدموي  القمع 
السياسية  أالزمات  حل  عن  العجز  ذلك  يرافق  الكريم. 
واالقتصادية واملعيشية املستفحلة، بجانب القدرة عىل خلق 
أزمات جديدة. وقد فشلت هذه الحكومة كام سابقاتها يف 
توفري ما يصبو اليه الشعب من أمن وإستقرار وعيش كريم، 
ليس  الحديدية  القفازات  إستخدام  سوى  لها  يتيرس  ومل 
بوجه  بل   املسلحة،  والعصابات  والفاسدين  القتلة  بوجه 
كل حركة شعبية إحتجاجية سلمية ترفع مطالب مرشوعة.

فاعلم  املمنهج  القمع  اسلوب  السلطة  هذه  متارس  عندما 
أن شيئا فيها مل يتغري باستثناء الوجوه، وأن حكمها يتواصل 
اسلوبها  تجريم  تم  والتي  سبقتها،  التي  للحكومة  كامتداد 
املروع الذي راح ضحيته اكرث من ٨٠٠ شهيد واضعافه من 

الجرحى واملعاقني. 
الشغب  مكافحة  قوات  الثالثاء  مارسته  الذي  القمع  ان 
االحتجاج  فض  غايتها  بأوامر  وصدر  التحرير،  ساحة  يف 
السلمي يف ساحات النسور والفردوس والتحرير، يؤرش عدم 
القدرة عىل إدارة هذا البلد العظيم وهذا الشعب املكافح. 
وطبيعي أن العارف بآليات نظام املحاصصة املنتج للفساد، 
ال ينتظر حال من مسؤولني ال رابط يربطهم بهموم الشعب 

وحاجاته.
 ٢٥ مساء  التحرير  ساحة  شهدتها  التي  القتل  أعامل  إن 
الصارخ،  الحكومة  فشل  عىل  الدليل  هي  الجاري،  ايار 
وعىل عجزها عن االستجابة اىل املطالب التي رفعتها حركة 
ميلك  ال  الذي  العاجز  لغة  هو  فالقمع  السلمية.  االحتجاج 
ما يقنع به شعبه، وال منجز عنده ميكن أن يعرضه، ويبلغ 
العجزعنده القمة حني ال يجد يف نفسه القدرة عىل تقديم 
أنه  ومبا  قتلني”.  “من  املوجع:  املحتجني  سؤال  عىل  إجابة 
الكبرية،  األمنية  الدولة  أجهزة  وإدارة  القرار  بيده  من  هو 
وهي  القتلة،  عىل  التسرت  دائرة  يف  بذلك  نفسه  يضع  فانه 

دائرة الرشاكة يف الجرمية.
مل تنطل تربيرات من ال يجيدون غري إطالق الوعود الكاذبة 
من  هو  ثالثا  طرفا  أن  والزعم  املستهلكة،  واالستعراضات 
إرتكب الجرمية، متاما مثل الترسيبات املفربكة التي  تصنعها 
ذهنيات معزولة، ال تتعدى حركتها حدود القرص الحكومي.
واالغتياالت  القتل  أن  حقيقة  الحكم  طغمة  تستوعب  مل   
بسالم  العيش  يف  الحق  أصحاب  ردع  عن  عاجزة  املمنهجة 
املدوي  الصوت  إسكات  لها  ميكن  وال  بال،  وراحة  وأمان 
الفاسدين  من  وباالقتصاص  العام،  املال  بحامية  املطالب 
هذه  تدرك  ومل  الربرة.  أبناءه  وقتله  الشعب  أموال  ناهبي 
السلطة حقيقة أن تزايد القمع والقتل يزيد جذوة االحتاج، 
وأن السلطة التي تقتل مواطنيها هي سلطة مارقة وغادرة، 

ال ميكن الوثوق بها.
لهام،  ثالث  ال  اثنني  طرفني  بني  مواجهة  أنها  هي  الخالصة 
االول هو طغمة الحكم املتخمة بالفساد، واملدانة باستخدام 
القمع، والفاشلة يف تأمني الخدمات، واملسؤولة عن االزمات. 
التي لن تكف  السلمية  الثاين هو حركة االحتجاج  والطرف 

عن املطالبة باالقتصاص من القتلة والفاسدين. 
الطغمة  إرادة  إرادتني،  بني  هوادة  بدون  يدور  الرصاع 
مصالحها  عىل  للحفاظ  بالسلطة  املتمسكة  الحاكمة 
بحركة  عنها  املعربَّ  الشعبية  اإلرادة  تقابلها  وإمتيازاتها، 
سيايس  نظام  بناء  أجل   من  املكافحة  السلمية،  االحتجاج 

يضمن االمن ملواطنيه ويوفر لهم العيش الكريم. 

كل خميس 
وقفات تضامنية نظمتها الجاليات العراقية في أوروبا

تظاهرات حاشدة تساند المنتفضين في بغداد

اعتقال عمال السماوة المضربين

احتجاجات متواصلة تطالب بالخدمات وصرف األجور 

تصعيد في الناصرية وبابل
وأقدم متظاهرون يف محافظة ذي قار، عىل إغالق 
مع  تضامناً  النارصية،  مدينة  وسط  النرص  جرس 

املنتفضني يف ساحة التحرير ببغداد.  
ضم  احتجاجيا  تجمعا  املواطنون  نظم  بابل،  ويف 
املئات، تحت مجرس الثورة، حرضته أمهات شهداء 

االنتفاضة.
املحافظة،  يف  الشعب”،  “طريق  مراسلة  وقالت 
“شعارات  رفعوا  املتظاهرين  إن  جميل،  مائدة 
املنتفضني، وعدم  الحكومة عىل قتلة  نددت بتسرت 
كشفها الجناة، فيام هددوا بتنظيم اعتصام مفتوح 

يف حال مل تتم االستجابة إىل مطالبهم”. 
عرصا  الخامسة  الساعة  “يف  انه  جميل  وأضافت 
وهم  اربعني،  شارع  باتجاه  املتظاهرون  تحرك 
إىل  وتدعو  الشهداء،  متجد  التي  االهازيج  يرددون 

محاسبة الفاسدين.

البصرة تطالب بكشف القتلة
يف  املنتفضة  البرصة  جامهري  خرجت  األثناء،  يف 
تظاهرة كبرية، مطالبة بالكشف عن قتلة الناشطني 

واملتظاهرين.
ومنتفضيها،  املحافظة  من جامهري  املئات  وانطلق 
من ساحة عبدالكريم قاسم باتجاه ساحة البحرية، 
منطقة  يف  البرصة،  محافظة  بنايات  مجمع  قرب 

املعقل. 
االساسية  املطالب  من  ان  املتظاهرون،  واوضح 
التي رفعتها انتفاضة ترشين هي اجراء االنتخابات 
ان  اال  سليمة،  ورشوط  اسس  وفق  عىل  املبكرة، 
ذلك مل يتحقق، وإضافة اىل ذلك ما زالت سلسلة 
االغتياالت والتصفيات مستمرة من قبل امليليشيات، 
الوزين،  إيهاب  الناشط  مؤخراً  ضحيتها  راح  والتي 
مؤكدين “رضورة توفري الظروف املالمئة لالنتخابات 

املبكرة، وحرص السالح بيد الدولة”.

تضامن نجفي مع الشهداء
الرئيس  العنوان  فكان  النجف،  محافظة  يف  أما 
للمتظاهرين فيها هو التضامن مع شهداء انتفاضة 

ترشين.
املحافظة،  يف  الشعب”،  “طريق  مراسل  وأوضح 
تحت  “تجمعوا  النجف  أبناء  ان  عباس،  أحمد 
مجرسات ثورة العرشين وساحة الصدرين يف وقفة 
املجيدة،  ترشين  انتفاضة  شهداء  مع  تضامنية 
الحكومية  الجهات  وطالبوا  صورهم  وحملوا 

املعنية بالكشف عن قتلتهم ومعاقبتهم”.

ميسان تتضامن أيضا
ابناء محافظة ميسان  وعىل صعيد متصل، تظاهر 

يف ساحة االعتصامات مقابل بناية املحافظة.
صورة  ومنها  الشهداء،  صور  املتظاهرون  ورفع 
شعاراتهم  يف  طالبوا  كام  الوزين.  إيهاب  الشهيد 

عن  والكف  القتلة  عن  بالكشف  وهتافاتهم 
عمليات اغتيال الناشطني املدنيني. 

وقفة في برلين 
التنسيقية لتجمع  اللجنة  ويف غضون ذلك، نظمت 
وقفة  املانيا،  العراق/  يف  والتغيري  االنتفاضة  دعم 
يف  الشعبية  االحتجاجات  مع  تضامنية  احتجاجية 

بغداد واملحافظات األخرى.
تضامنية  شعارات  الوقفة،  يف  املشاركون  ورفع 
وأذرعها  املتنفذة  للقوى  واالدانة  االنتفاضة،  مع 

املسلحة. 

تضامن عراقي من السويد
الناشطني  من  عدد  تجمع  ذاته،  السياق  ويف 
أمام  السويدية،  غوتنربغ   مدينة  وسط  العراقيني 

محطة القطارات املركزية للتضامن مع املنتفضني.
الناشطني  التي ترتكب بحق  الجرائم  التجمع  ودان 
والخطف  االغتيال  عمليات  خالل  من  العراق،  يف 
قول  بحسب  الفاشية،  األساليب  من  وغريها 

املحتجني.
تدعو  تضامنية،  وشعارات  صورا  املجتمعون  ورفع 
واملنتفضني  االنتفاضة  مطالب  وتأييد  ملنارصة 
والنشطاء  املنتفضني  قتلة  هوية  عن  الكشف  يف 

املدنيني، والجهات التي تقف خلفهم.

وقفة أخرى في لندن
عراقيون  رفع  لندن،  الربيطانية  العاصمة  ويف 
واالنكليزية،  العربية  باللغتني  شعارات  محتجون 

طالبت بالكشف عن قتلة املنتفضني.
وقدم أربعة من ناشطي املنظامت، مذكرة احتجاج 

إىل السفارة العراقية.

بغداد ـ طريق الشعب
تظاهرات  املحافظات،  من  وعدد  بغداد  شهدت 
املتقاعدين,  رواتب  بزيادة  تطالب  احتجاجية 
للخريجني،  العمل  فرص  وتوفري  الخدمات  وتحسني 
فيام  واالجور.  العقود  اصحاب  رواتب  ورصف 
اقدمت القوات االمنية عىل اعتقال عدد من عامل 
معمل مملحة الساموة، بسبب تنظيم ارضاب عن 

العمل.

تظاهرات للعمال
الساموة،  مملحة  معمل  عامل  نظم  جهتهم,  من 
احتجاجا عىل  املعمل،  بوابة  أمام  مفتوحا  اعتصاما 

احالة املعمل لالستثامر.
واعادة  حقوقهم  بضامن  العاملون  وطالب 
مخصصاتهم املالية التي قطعت بعد احالة املعمل 

لالستثامر.
القبض  االمنية  القوات  ألقت  الحق,  تطور  ويف 
مركز  إىل  واقتادتهم  املعمل،  عامل  من  سبعة  عىل 
تظاهراتهم  تجديد  اىل  العامل  دفع  ما  للرشطة, 

املطالبة  باإلفراج عن زمالئهم.
العقود  العرشات من اصحاب  تظاهر  السياق,  ويف 
الصدرين،  ساحة  يف  النجف،  بلدية  يف  واالجور 

مطالبني بتطبيق قرار  رقم 315.
املتأخرة منذ 3  املحتجون اىل رصف رواتبهم  ودعا 

اشهر, وتثبيتهم عىل املالك الدائم.
ناحية  يف  البلدية  عامل  من  العرشات  تظاهر  فيام 
فيام  املتأخرة،  اجورهم  برصف  مطالبني  الحيدرية، 
هددوا بالتصعيد يف حال عدم االستجابة ملطالبهم.

تظاهرة للمتقاعدين 
ونظم عدد من املتقاعدين يف بغداد, تظاهرة عارمة، 

امام مقر هيئة التقاعد، مطالبني بزيادة رواتبهم.
احتجاجا  الشهداء,  واقدم عدد منهم عىل قطع جرس 
قبل  من  انصافهم  وعدم  مطالبهم،  تجاهل  عىل 

الحكومات املتعاقبة.

قطع للطرق في الناصرية
من جانبهم, قطع محتجون من أهايل مناطق خلف، 
باإلطارات  النارصية  مدينة  يف  الرسيع  املرور  طريق 
ملرشوع  املنفذة  الرشكة  تلكؤ  عىل  احتجاجا  املحرتقة، 

الشوارع الداخلية لحي التضحية.
وقال مراسل “طريق الشعب”, إن “التصعيد االحتجاجي 

جاء عىل خلفية عدم اإليفاء بوعود الحكومة املحلية 
ما  الفطر،  عيد  بعد  العمل  باستئناف  البلدية  ودائرة 

تسبب يف ازدياد معاناة املواطنني”.
شامل  الرفاعي،  قضاء  يف  محتجون  قطع  ذلك,  اىل 
محافظة ذي قار, الطريق العام الرابط بالعاصمة بغداد، 
من خالل حرق االطارات، احتجاجا عىل تكليف عامر 

يارس لشغل منصب قامئمقام القضاء.

تظاهرة لذوي األجور اليومية
ويف محافظة البرصة, جدد عدد كبري من اصحاب االجور 
اليومية يف مبادرة الـ 30 ألف فرصة عمل، اعتصامهم 

املطالب برصف اجورهم.
وذكر مراسل “طريق الشعب”, ان “اعدادا كبرية من 

عىل  بالعمل  املحلية  الحكومة  طالبوا  االجور  اصحاب 
ان  اىل  اجورهم يف ارسع وقت ممكن”, مشريا  رصف 
اقرب  يف  اجورهم  برصف  وعدتهم  املحلية  “الحكومة 

وقت ممكن”.

تظاهرات تطالب بالكهرباء
وتظاهر العرشات من اهايل  قضاء الجدول الغريب يف 
محافظة كربالء, احتجاجا عىل تردي خدمة الكهرباء يف 

مناطقهم.
ان  الشعب”,  لـ”طريق  خميس  عيل  املتظاهر  وقال 
يف  موجودة  البالد  يف  الكهرباء  توليد  محطات  “اكرب 
القضاء، لكن االهايل ال يحصلون عىل يشء منها سوى 

االنبعاثات السامة”.
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ـ طريق الشعب بغدادـ 

شهد يوم الثالثاء املايض، 
تظاهرات ووقفات حاشدة يف 

مختلف محافظات العراق، تضامنا 
مع املنتفضني الذين جددوا 

نشاطهم االحتجاجي. فيام نظم 
العراقيون يف الخارج، تظاهرات 

مساندة، أمام مقار السفارات 
العراقية ويف أماكن عامة.

شيوعيو كركوك يطالبون بالخدمات
بغداد ـ طريق الشعب

محافظة  يف  الشيوعيني  من  حشد  نظم 
احتجاجية  تظاهرة  امس،  يوم  كركوك، 

تطالب بتوفري الخدمات يف املحافظة.
وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “ حشد 
العراقي  الشيوعي  الحزبني  اعضاء  من 
والكردستاين تظاهروا امام مبنى املحافظة، 
يف  االساسية  الخدمات  بتوفري  مطالبني 

املحافظة”.
املتظاهرين  مطالب  “ابرز  ان  واضاف 

ترتكز حول تحديد تسعرية ثابتة للمولدات 
برواتب  الفقرية  العوائل  وشمول  االهلية, 

شبكة الحامية االجتامعية”.
وطالب املتظاهرون بـ”توفري مواد البطاقة 
التموينية بشكل كامل, ورفع النفايات من 

الشوارع واالهتامم بنظافة املحافظة”.
معاون  املتظاهرين،  من  وفد  والتقى 
محافظ كركوك عيل حامدي، الذي وعدهم 
الجهات  اىل  وايصالها  ملطالبهم،  باالستجابة 

ذات العالقة.
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ويبدو أن املتظاهرين مل يلمسوا من الوعود الحكومية 
ميادين  يف  تنزف  الشباب   دماء  زالت  وما  شيئا، 
شغاالً.  بقي  االغتياالت  مسلسل  أن  كام  االحتجاجات. 
وبالتايل فإن سياسة التعاطي مع ملف االحتجاجات مل 

يتغري، بحسب نظر الكثري من الناشطني.

استمرار مسلسل القتل
ما أثار املواطنني عىل مدار األشهر املاضية، هو استمرار 
االحتجاجات،  حدة  تضاؤل  رغم  االغتيال  عمليات 
الجامعات  استمرت  فيام  كورونا.  جائحة  بسبب 
مقابل  لتعود  والصحفيني،  الناشطني  بقتل  املسلحة 
بالقتل وعجز  التامدي  احتجاجا عىل  التظاهرات،  ذلك 
جوٍّ  ظل  يف   ، بوعودها  اإليفاء  عن  التام  الحكومة 

يسوده طابع اإلفالت من العقاب، يف كل مرة.
األوسط  الرشق  قسم  يف  الباحثة  وايل،  بلقيس  تقول 
منظمة  يف  العراق  بشؤون  واملختصة  إفريقيا  وشامل 
هيومن رايتس ووتش، إنه “يف حال مل تكن السلطات 
لوقف  عاجلة  خطوات  اتخاذ  عىل  قادرة  العراقية 
عمليات القتل خارج نطاق القضاء ، فإن مناخ الخوف 
أولئك  قدرة  من  بشدة  سيحّد  خلقته  الذي  امللموس 
يف  املشاركة  عىل  التغيري،  إىل  يدعون  كانوا  الذين 

املقبلة”. الربملانية  االنتخابات 
“طريق  طالعته  مطول،  مقال  يف  وايل  وتضيف 
“كانوا   2019 عام  أواخر  املتظاهرين يف  إن  الشعب”، 
الفساد  الحكومية لكبح  يطالبون مبزيد من اإلجراءات 

والوظائف،  واملياه  للكهرباء  الكايف  الوصول  وضامن 
يف  املسلحة  القوات  لكن  الغالب.  يف  سلميون  وهم 
الذخرية  استخدمت  العراق  من  أخرى  وأجزاء  بغداد 
وقتلت  واعتدت  واختطفت  بل  الستهدافهم،  الحية 
زالوا  ما  الذين  أولئك  ودفعت  االحتجاجات،  منظمي 
القوات  قمع  عن  باملساءلة  املطالبة  إىل  الشوارع  يف 
املراقبني  بعض  نظر  “وبالرغم من  أنه  مبينة  األمنية”، 
كبرية  شهداء  حصيلة  مع  خصوصا  جرى،  ما  إىل  بيأس 
الحركة  أن  يعتقدون  كثريين  آخرين  أن  إال  جدا، 

االحتجاجية قدمت انجازات كبرية”.

فشل الحكومة الحالية
والحقوقي  االحتجاجات  يف  الناشط  يؤكد  جانبه،  من 
وبحرية  ـ  تستهدف  املسلحة  املليشيات  أن  لفتة،  أمري 
الذين  الشباب  ـ  والقتل  الخطف  عمليات  يف  تامة 
الحكومة  تخلت  فيام  التظاهرات.  قيادة  يف  ينشطون 
تقدم  ومل  املجرمني.  هؤالء  عن  بالكشف  وعودها  عن 

أي مجرم إىل العدالة.
أن  إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  لفتة  ويشري 
“رئيس الوزراء أعلن بعد توليه املنصب، تشكيل لحنة 
تظهر  مل  لجنته  أن  إال  املتظاهرين،  قتلة  عن  للكشف 
السالح  ومتادى حملة  القتل  زاد  امنا  مهمة،  نتيجة  أية 

املنفلت، بشكل أكرب من دون أي رادع حكومي”.
“تنفيذ  إىل  بالقتلة  وصل  الحال  أن  إىل  أيضا  ويلفت 
كامريات  وأمام  األمنية،  النقاط  من  بالقرب  عملياتهم 

ما  وهذا  العواقب،  من  خوف  أي  دون  من  املراقبة، 
البرص عنهم، لدواعٍ سياسية  الحكومة غضت  أن  يؤكد 
االجواء  لهم  وتوفر  املجرمني،  هؤالء  تحمي  معروفة 
املناسبة للقتل، ولذلك أصبح الجميع يشكك يف أهمية 
تقديم  عىل  قدرتها  ويف  القادمة،  الربملانية  االنتخابات 

أي بديل حقيقي”.
لإلفالت  “أقوى رسالة  فإن  الباحثة وايل،  إىل  وبالعودة 
من العقاب كانت تلك التي أرسلها أولئك الذين قتلوا 
الدكتور هشام الهاشمي، أحد أعضاء النخبة السياسية 
الوزراء،  لرئيس  واملستشار  املقرب  والحليف  بغداد  يف 
الكاظمي  تعهد  الرغم من  2020، عىل  يوليو/ متوز  يف 
القتلة  )نتوعد  قال:  حيث  الهاشمي،  قتلة  مبحاسبة 
مبالحقتهم لينالوا جزاءهم العادل(، لكن الجرمية مرت 

بال عقاب”. 
انتخابات مهددة 

السيايس،  الشأن  يف  األكادميي  الباحث  وبحسب 
ـ  الربملان  داخل  سياسية  جهات  فإن  التميمي،  أحمد 
االغتياالت، وتقوم بحامية  ـ “متورطة مبلف  مل يسمها 
الجهات املسلحة الخارجة عن القانون، ألنها تابعة إىل 
الجميع  تدفع  أن  “تريد  بأنها  ذلك  معلال  أجنداتها”، 
القتل  استمرار  عىل  احتجاجا  االنتخابات،  مقاطعة  إىل 
الواقع  ويف  السيايس.  القرار  عىل  االستحواذ  أجل  من 
فإن هذا األمر حقيقي، وهو مبثابة إشكالية عميقة يف 

جذور نظام املحاصصة املأزوم”. 

“جهات  إن  الشعب”،  لـ”طريق  التميمي  ويقول 
شديدة  مواقف  أعلنت  باالحتجاجات  معنّية  وأطرافا 
نزف  بايقاف  املرهونة  االنتخابات  يف  املشاركة  بشأن 
الحزب  تعليق  أبرزها  القتلة،  عن  والكشف  الدم 
هذه  عىل  احتجاجا  مشاركته  العراقي  الشيوعي 
دميقراطية”،  عملية  أي  تهدد  التي  األمنية  املشاكل 
القوى الوطنية املعنية بهذا  داعيا إىل “توحيد مواقف 
الشأن، خصوصا وأن هناك أحاديث ولغطا كثريا يدور 
عن اقتالع نظام املحاصصة الطائفية من جذوره، وبأي 
مثن ميكن، بعدما أثبتت قوى الفساد عدم استعدادها 
وأصبحت  بالقتل،  ومتادت  بل  إصالحات،  بأية  للقيام 
حيث  من  السابق  الدكتاتوري  النظام  ببشاعة  تُقارن 
مبصري  االهتامم  وعدم  القتل،  عىل  اإلقدام  سهولة 

الوطن”. 
الهدوء  من  الرغم  املاضية، وعىل  األخرية  األيام  وحتى 
اغتيال  النسبي يف األوساط االحتجاجية، إال أن جرمية 
جاءت  كربالء،  محافظة  يف  الوزين  إيهاب  الناشط 
مدوية ومبثابة تحٍد كبري لكل العراقيني الذين يريدون 
أحمد  الصحايف  تعرض  فيام  السيايس.  النظام  إصالح 
يف  بأعجوبة  منها  نجا  اغتيال  محاولة  إىل  الحسني، 

الديوانية. محافظة 
بشأن  كثرية  مواقف  األخرية،  اآلونة  يف  وتصاعدت 
القتل  العملية االنتخابية يف ظل عمليات  الجدوى من 
ذروته.  إىل  وصل  الذي  األمني،  واالنفالت  والخطف 

بينام تقف الحكومة متفرجة عىل ما يجري.
الحركة  عن  منبثقًة  ومنظمًة  تياراً   17 يقارب  ما  ودعا 
االنتخابات  مقاطعة  إىل  رسمي  بشكل  االحتجاجية 
منها  يراد  خطوة  يف  فيها،  املشاركة  تعليق  او  املبكرة 
إىل  القتلة  وتقديم  األوضاع  تعديل  باتجاه  الضغط 

العدالة.

تظاهرات جديدة وعنف مستمر
يف ظل دوامة الخوف هذه، استجاب االف املواطنني إىل 
الحراك  عرب  الحكومة،  عىل  للضغط  أيار،   25 دعوة 
القتل،  عمليات  يف  التحقيق  الستكامل  االحتجاجي، 

التي وعدت السلطة مبحاكمة مرتكبيها.
التواصل  منصات  ومواطنون،  ناشطون  وأغرق 
عىل  مطلقني  زمالئهم،  قتلة  عن  باألسئلة  االجتامعي 
قتلني؟”.  “من  وسم  بوك”  “فيس  و  “تويرت”  مواقع 
مجموعة  تضم  صورة  واسع  نطاق  عىل  أيضاً  ونرشوا 

من أبرز الناشطني.
يسلم  مل   ، مدوٍّ بشكل  التظاهرات  انطلقت  وبعدما 
املحتجون من نريان القوات األمنية والجهات املسلحة، 
شهيدان  ـ  التقرير  هذا  إعداد  لحظة  حتى  ـ  فسقط 
املتظاهرين  بعض  تعرض  فيام  الجرحى،  من  والكثري 
قبل  من  التحرير،  ساحة  وسط  اغتيال  محاوالت  إىل 
بحسب  الحادة.  واألدوات  السكاكني  يحملون  أشخاص 

منشورات عىل مواقع التواصل االجتامعي

بغدادـ  عبدالله لطيف 

يواجه ملف اعادة نازحي مخيم الهول 
السوري اىل العراق رفضاً شعبياً كبرياً، 

ال سيام من قبل االيزيديني، حيث 
يعد ابناء هذه الديانة، الجئي الهول 
“دواعش”، معتربين ارصار الحكومة 

عىل إعادتهم ميثل “خيبة أمل” بالنسبة 
لهم.

تلك  الربملانية،  والدفاع  األمن  لجنة  يف  عضو  عّد  فيام 
املجتمعي  والسلم  واألمن  االستقرار  “تهدد   الخطوة 
ان  االنسان  حقوق  مفوضية  أكدت  فيام  األهيل”. 
الحكومة العراقية قد دققت اسامء العوائل التي سوف 

تعود اىل العراق.
من  عائلة   150 االول،  أمس  حكومية،  قوافل  ونقلت 
عوائل مخيم الهول يف سوريا عرب مدينة سنجار اىل مخيم 

الجدعة، جنويب مدينة املوصل. 

تهديد للسلم المجتمعي 
الربملانية،  والدفاع  األمن  لجنة  أكدت  جانبها،  من 
إعادتهم  الذين متت  داعش  عوائل  عودة  من  مخاوفها 

إىل مخيم  الجدعة. 
ترصيحات  يف  عليوي،  كريم  النائب  اللجنة  عضو  وعّد 
صحافية، يوم أمس، نقل عوائل داعش من مخيم الهول 
يف سوريا اىل داخل االرايض  العراقية، “تهديدا لالستقرار 
واألمن والسلم املجتمعي األهيل”، مشرياً إىل أن إدخال 

تلك العوائل يعد “خطرا حقيقيا”.
من  ومجتمعي”،  سيايس  “تخوف  وجود  عليوي  وأّش 

الناس  وان  العراقية، خصوصاً  األرايض  وجودهم  داخل 
عاشت معاناة  كبرية من وجود تلك العوائل بينهم. 

وطالب عليوي الحكومة بـ”وضع خطط أمنية مشددة 
املخيم  خارج  إىل  تسلل  ملنع  اي  الجدعة،  مخيم  حول 
تابعة  مسلحة  عنارص  قبل  من  تهريبهم  محاوالت  او 

للتنظيم وغريهم”.

“خيبة امل” 
ان “الحكومة بدالً  االيزيدي، طالل مراد،  الناشط  وقال 

باإلبادة  تعرتف  وان  اإلزيديني  قتل  من  تحاكم  ان  من 
االيزيدية، ذهبت اىل اعادة عوائل الدواعش، من مخيم 
العوائل  “هذه  ان  مؤكداً  الجدعة”،  مخيم  اىل  الهول 
بحق  االبادة  عملية  نفذت  التي  وهي  داعشية  هي 

االيزيديني”. 
وتساءل مراد بقوله “ان مل تكن هذه العوائل من ضمن 
تنظيامت داعش، فلامذا مل يعودوا اىل مناطقهم االصلية، 

بعد التحرير؟”. 
وأضاف ان “هذه العوائل ال تزال تحمل افكارا متطرفة، 

ممكن يف أي لحظة ان تعيد تنظيم صفوفها مرة اخرى”، 
مبيناً ان “الحكومة العراقية يف حال امضت بإعادة نازحي 

مخيم الهول، فسيمثل ذلك خيبة كبرية بالنسبة لنا”. 
وحذر مراد من ان “العودة قد ستزيد من روح االنتقام 
لدى العوائل االيزيدية التي تعرضت للدمار، وممكن ان 

يتعرض من يسكن يف املخيم لالستهداف”. 

أسماؤهم.. مدققة 
عيل  االنسان،  حقوق  مفوضية  رئيس  نائب  ورّد 

وجهها  التي  عىل  االتهامات  سابق،  وقت  يف  ميزر، 
لنازحي  االمني  املوقف  بخصوص  السياسيني  بعض 
عام  يف  العراقية  “الحكومة  ان  قائالً،  الهول   مخيم 
من  عائلة  الف  يقارب   18  ما  اعادة  قررت   2017
اصل 27 الف عائلة، كانت موجودة يف مخيم الهول، 
الجهات  قبل  من  اسامؤها  مدققة  كلها  وان  العوائل 

االمنية”.   
“معارك  أن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  وأضاف 
الباغوز يف سوريا عطلت  عودة النازحني اىل العراق”، 
املوقف  سالمة  تؤكد  االمنية  “الجهات  ان  مؤكداً 

 االمني للعوائل املتبقية هناك”.   
الهول  العراقيني يف مخيم  “النازحني  أن  واوضح ميزر 

هم من محافظات  نينوى واالنبار وصالح الدين”.
ان  من  تتأكد  ان  الحكومة  “عىل  ان  بقوله  واستدرك 
العوائل التي ستعود  هي نفسها التي دققت اسامؤها 
يف عام 2017، عىل ان تهيئ برامج  التأهيل يك يتمكن 

النازحون من اعادة االندماج يف املجتمع”.  

ارقام واحصائيات
إنقاذ  مكتب  أصدرها  احصائية  اخر  وبحسب 
“عدد  أن  فيها  بني  كردستان،  إقليم  يف  االيزيديني 
االيزيديني يف العراق كان 550 ألف نسمة قبل اجتياح 
تنظيم داعش لقضاء سنجار”، مشرياً إىل “نزوح  360 
ألف إيزيدي بعد غزوة داعش، حيث مل يعد منهم اىل 
الذين  عدد  بلغ  فيام  ألف شخص،   150 سنجار سوى 

هاجروا خارج العراق أكرث من 110 ألف إيزيدي”.
االيام  يف  التنظيم  ضحايا  عدد  أن  إىل  املكتب  وأشار 
االوىل بلغ 1293، وبلغ عدد األيتام جراء ذلك 2745 
املكتشفة  الجامعية  املقابر  عدد  أن  مضيفاً  يتيامً، 
اىل  إضافة  جامعية،  مقربة   82 االن  حتى  سنجار  يف 

العرشات من مواقع املقابر الفردية.
وأضاف أن عدد املزارات واملراقد الدينية التي فجرها 

داعش تبلغ 68 مزاراً.

ناشطون: الحكومة تتفرج وال حل اال بتحقيق مطالب االنتفاضة

ملف االغتياالت.. أولوية في صدارة مطالب المنتفضين 

الجدل يتكرر بشأن نازحي »الهول«

أيزيديون: إعادة عوائل داعش خيبة أمل

بغداد ــ سيف زهير 

ال تزال ساحتا التحرير والنسور، وسط العاصمة بغداد، تغّص مبئات املحتجني، 
بينام تثري صافرات إنذار عجالت اإلسعاف، ضجيجاً كبرياً وهي بالكاد تشق 

طريقا اىل أقرب مستشفى لنقل الجرحى: العنف ال يزال مستمرا. فدماء 
املحتجني، الناشطني مل تنفك عن رسم عبارة: “من قتلني..؟”، وال أحد يجيب 

عىل هذا السؤال من ترشين 2019 اىل أيار 2021. 
عيل الالمي  ايهاب الوزينعالء مشذوبهادي املهدي

االغتياالت تتواصل واالفالت من العقاب مستمر !

فيان دخيل: مرور شاحنات مخيم الهول عرب سنجار “اهانة كبرية”



بغداد ـ علي شغاتي

اتسعت ظاهرة تعاطي املخدرات 
واملتاجرة فيها، خالل السنوات املاضية, 

ألسباب يعزوها قضاة ومتخصصون 
اىل »تفيش البطالة والفقر والفساد 

يف اغلب مفاصل الدولة«، داعني اىل 
اتخاذ اجراءات عملية تسهم يف محاربة 

هذه الظاهرة، وتنظيف القوات 
االمنية واجهزة الدولة ذات العالقة 

من الفاسدين، من اجل متكينهم من 
مواجهة هذا الوباء الخطر.

جهود غير كافية
من  عدد  اعتقال  عن  مراراً،  االمنية،  القوات  وتعلن 
املتهمني بتجارة وتعاطي املخدرات. فيام شخصت بيانات 

االجهزة االمنية »اشرتاك النساء يف عملية املتاجرة«. 
وزارة  يف  املخدرات  مكافحة  مديرية  يف  مصدر  ويقول 
الداخلية ان »القوات االمنية تالحق املتاجرين ومتعاطي 
هذه  لكن  العراقية,  املحافظات  مختلف  يف  املخدرات 
الجهود غري كافية للقضاء عىل هذا الخطر الذي يفتك 
باملجتمع«, مشريا اىل ان »الفساد داخل االجهزة االمنية 
املدعومة  املسلحة  املجاميع  قبل  من  والضغوطات 
سياسيا، يجعل من عملية السيطرة عىل املخدرات، امر 

شبه مستحيل« حسب وجهة نظره.

صغار المتاجرين
ويضيف املصدر ـ الذي رفض كشف هويته ـ يف حديث 
لـ«طريق الشعب«, ان »اغلب االعتقاالت تطال صغار 
الهرم،  رأس  اىل  الوصول  من  التمكن  دون  املوزعني، 
اىل  الكبار  التجار  يقدمها هؤالء  التي  االغراءات  بسبب 

املوزعني الصغار، من تكفل معيشة عوائلهم ومصاريف 
هؤالء املعتقلني يف السجون«, منوها اىل »وجود حاالت 
النفوس يف  قبل ضعاف  من  التحقيق  اوراق  يف  تالعب 
االجهزة االمنية, يتم خاللها تحويل التهمة من متاجرة 
احكام  عىل  الحصول  للمتهمني  يتيح  ما  تعاطي،  اىل 

مخففة واالفالت بجرامئهم«.
العراق  يف  املخدرات  »تجارة  ان  عن  املصدر  ويكشف 
تطورت، واصبحت تصنع داخليا, مع عدم توقف خط 
العراق، اىل دول الخليج، فضال عن وجود  تهريبها، عرب 
انواع متوفرة بسهولة يتم تصنيعها يف داخل العراق، بعد 

ان تم تدريب عدد من االشخاص عىل صناعتها«.

تواطؤ كبير
املتحدث  كالم  كريم,  محسن  القانوين  الخبري  وأيّد 
النفوس  ضعاف  بعض  بني  تواطؤ  وجود  حول  السابق، 
»هذه  ان  بالقول:  املخدرات  يف  املتاجرة  وعصابات 
العملية تدار بالتعاون والتنسيق بني جهات عدة«، مبينا 
أن »مبلغ الرشوة لغرض تحويل التهمة من متاجرة اىل 

تعاطي يصل اىل حوايل 80 الف دوالر، يتقاسمها هؤالء 
يف ما بينهم«.

»وزارة  الشعب”,  “طريق  لـ  حديث  يف  كريم  ويدعو 
الداخلية وأجهزتها االمنية ووزارة املالية وهيئة النزاهة 
االجهزة  يف  العاملني  لبعض  الفاحش  الرثاء  متابعة  اىل 
عىل  مشددا  املخدرات«,  مكافحة  مجال  يف  االمنية، 
الفاسدين وفسح  االمنية من  »رضورة تنظيف االجهزة 
ضغوط،  دون  من  بالعمل  والخربات  للكفاءات  املجال 
من  متكينهم  اجل  من  ولعوائلهم  لهم  الحامية  وتوفري 

القضاء عىل هذه العصابات«.

استفحال الظاهرة
وشّخص مجلس القضاء االعىل، اسباب استفحال ظاهرة 
وانتشارها عىل نطاق واسع, معتقدا  املخدرات  تعاطي 

ان نسبة االدمان بني الشباب قد تصل اىل 50 يف املائة.
يف  الطايئ،  نبيل  املسيب  تحقيق  محكمة  قايض  ويقول 
القضاء األعىل، طالعته »طريق  بيان صادر عن مجلس 
محصورة  تعد  مل  املخدرات  »جرائم  إن  الشعب«، 

تلك  يف  النساء  تورط  نالحظ  أصبحنا  بل  بالرجال، 
زيادة  يف  ترتكز  انتشارها  أسباب  أهم  ولعل  الجرائم. 

اإلنتاج العاملي للمخدرات«.

البطالة ابرز االسباب
ونسبة  االقتصادية  االوضاع  »سوء  ان  البيان،  ويضيف 
البطالة الكبرية تؤدي اىل اقدام الكثري من االشخاص عىل 
تنتشلهم من هذا  انها  املواد املخدرة، ظنا منهم  تناول 
تتعلق  اخرى  كثرية  اسبابا  هناك  ان  كام  املؤمل،  الواقع 
اىل  بالنتيجة  تؤدي  تخريبية،  واهداف  الشعوب  بثقافة 
تدمري الشعوب وتجعلها مغيبة عن كل معاين االنسانية«.

وتابع أنه »ال توجد جهة معينة ومحددة بشكل دقيق، 
لهذه  املروجني  تدعم  من  هي  بأنها  نسميها  أن  ميكن 
وجود  لعدم  ليس  ذلك  يف  والسبب  القاتلة،  التجارة 
الجهة الداعمة، بل لكونها منظمة بشكل مخطط له من 

قبل املروجني، لغرض عدم الوقوع يف مأزق«.
ويشري القايض إىل أن »الوضع غري املستقر وانتشار مواقع 
أسباب  هي  عليها  املسيطر  غري  االجتامعي  التواصل 
رئيسية،  ليست  لكنها  املخدرات،  انتشار  يف  ساهمت 
بل ان اهم االسباب هي العوز املادي الناجم عن سوء 

االوضاع االقتصادية والشباب العاطل عن العمل«.
مبتابعة  املعنية  املنظامت  »دور  أن  الطايئ  ويؤكد 
ملف املخدرات يف العراق, والجهود الرسمية من اجل 
القضاء عىل انتشارها, هو دون مستوى الطموح، كون 
مبدأ  عىل  تعول  الحكومية  والجهات  املنظامت  اغلب 
عىل  للقضاء  كاف  غري  وحده  املبدأ  وهذا  العقاب، 
قد  االدمان  »نسبة  ان  موضحا  الخطرة«،  اآلفة  هذه 
تصل اىل ٥٠ يف املائة من الشباب، لكن هذا االمر غري 
مكتشف بشكل رسمي، حيث يتواجد االشخاص الذين 
يعملون باملخدرات، ويرجونها يف جميع املناطق وليس 
النسبة  ان  نقول  ان  نستطيع  لكن  محددة  منطقة  يف 
االكرب وحوايل ٧٠ يف املائة منها هي يف االحياء الفقرية 
املشاكل  من  وغريها  البطالة  فيها  تكرث  التي  واملناطق 

االجتامعية«.
وينوه اىل أن »قضاء املسيب شهد انتشاراً واسعا لتعاطي 
علمياً  يسمى  ما  أو  الكريستال،  نوع  من  املخدرات 

املروجني  من  كبري  عدد  يوجد  كام  امفيتامني،  باملثيل 
لها واملتاجرين فيها«، موضحا أن »االجهزة املختصة يف 
متابعة دامئة لهم، اال ان امر السيطرة عليها صعب جدا 
وعدم  املخدرات،  شؤون  شعب  لدى  االمكانيات  لقلة 
وجود مبان مخصصة لها، فضال عن قلة اعداد املنتسبني، 
وادواتهم التي يحتاجونها كالسيارات واالمور اللوجستية 
الداخلية  وزير  مكتب  مبخاطبة  قمنا  وبدورنا  املهمة، 
لدعم  حقيقية  حلول  وايجاد  الخصوص  بهذا  للتدخل 

شؤون املخدرات«.
ويؤرش القايض »ارتفاع الخط البياين لدعاوى املخدرات، 
بشكل كبري حتى اصبحت هذه الدعاوى بحجم دعاوى 

املشاجرات أو رمبا اكرث«.

ثلثها يستهلك محليا
عبد  النيابية  والدفاع  االمن  لجنة  عضو  أكد  بدوره, 
الخالق العزاوي، ان ثلث املخدرات التي متر عرب العراق 

تذهب لالستهالك املحيل.
ويقول العزاوي يف حديث صحفي, ان »زراعة بعض انواع 
والتسعينيات  الثامنينيات  عقدي  يف  رصدت  املخدرات 
من القرن املايض يف شامل العراق واختفت«، مبينا ان 
»القول بعدم وجود زراعة يف العراق بشكل عام، ال ميكن 

حسمه«.
ويرجح ان »تكون هناك زراعة ولكن غري مرصودة من 
ليست  زراعتها  ان  اىل  باالضافة  االمنية،  القوات  قبل 
سهلة، امنا تحتاج اىل مجموعة ادوات وخربات«، مؤكدا 
»عدم رصد اي تقرير رسمي عن وجود زراعة للمخدرات 

حاليا يف البالد«.
السنوات االخرية  »العراق تحول يف  ان  العزاوي  ويقول 
االوسط  بالرشق  املخدرات  حركة  يف  مهمة  نقطة  اىل 
بحكم موقعه«، الفتا اىل ان »ثلث املخدرات التي تدخل 

اىل اراضيه تذهب للتعاطي الداخيل«.
ويحذر النائب من »االنتكاسة االكرب التي يجب االنتباه 
لها وهي زيادة اعداد املتعاطني، التي ستؤدي اىل عواقب 
وخيمة عىل املجتمع العراقي، الذي يعاين باالساس من 
الحروب  تداعيات  بسبب  عقود  منذ  متعاقبة  ازمات 

والحصار والفقر واالزمات االقتصادية«.
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بغداد ــ نورس حسن

شكا مواطنون يف مناطق رشق بغداد “تجهيزا ضعيفا” للتيار الكهربايئ، 
الذي  األمر  االمبريية،  اىل رفع سعر  األهلية  املولدات  لجأ أصحاب  فيام 

جعل البغداديني يعانون األمّرين. 
ويقول مواطنون من أهايل منطقتي الزعفرانية وجرس دياىل، إّن ساعات 

التجهيز الكهرباء الوطنية ال تزيد عىل أربع ساعات يوميا.

التجهيز.. 4 ساعات يوميا
الشعب”،  لـ”طريق  ذكر  الزعفرانية،  سكنة  من  حسن  امنار  املواطن 
الوطنية يف منطقته “ال تتجاوز  الكهرباء  يوم امس، ان ساعات تشغيل 
وبصورة  ساعات،  خمس  اىل  تصل  حاالتها  احسن  ويف  يوما،  ساعات   4

متقطعة”.
وقال حسن، ان “أصحاب املولدات قلصوا ساعات التشغيل اىل 9 ساعات 
يوميا، ال اكرث”، ما جعل املواطنني يقضون ليلهم الجهنمي “بال كهرباء”.

حال الزعفرانية.. أفضل!
أما املواطنة زينب محي من اهايل منطقة جرس دياىل، فقد وصفت حال 
الزعفرانية الكهربايئ بـ”األفضل”، مشرية اىل أهايل اطراف بغداد “اعتادوا 
تغيب  الوطنية  فالكهرباء  الحكومات؛  قبل  من  واالهامل  النسيان  عىل 

أليام، بينام تأيت كالضيف املستعجل عىل الرحيل”.
وقالت محي ملراسل “طريق الشعب”، ان التجهيز الكهربايئ الوطني، مل 

يزد عىل 6 ساعات يف األيام الثالثة األخرية.
وبخصوص ساعات التجهيز من أصحاب املولدات، ذكرت املواطنة انه “يف 
أيّار مل تتجاوز ساعات التشغيل 8 ساعات يوميا للخط العادي، بعد أن 

كانت 14 ساعة يف نيسان املايض”.
وأكدت أن املولدات الحكومية يف املنطقة تعاين “كرثة االعطال”، بينام 

عملية الصيانة تجري ببطء شديد، بحسب قولها.

التبريرات الحكومية مرفوضة
“التربيرات  الزعفرانية  منطقة  من  املواطن مصطفى حسام،  انتقد  فيام 

الحكومية” إزاء تردي التيار الكهربايئ.
ال  الكهرباء  وزارة  عىل  “القامئني  ان  الشعب”،  لـ”طريق  حسام  وقال 
يتذكرون اجراء عمليات الصيانة ال يف فصيل الصيف، مع ارتفاع درجات 
انابيب  مد  عىل  تعمل  “التي  بغداد  أمانة  مع  الحال  كذلك  الحرارة”، 

الرصف الصحي وتعبيد الطرق يف فصل الشتاء”، حسب قوله.

التي  الصيانة  عمليات  من  الكهرباء  وزارة  كانت  “أين  حسام  وتساءل 
تتحجج بها سنويا خالل فصل الشتاء؟”.

وأرجع املواطن التربيرات الحكومية حول أسباب تردي التيار الكهربايئ يف 
منطقة الزعفرانية اىل محاولة “امتصاص غضب الناس، ال اكرث”.

الصيانة على حساب المواطنين
“طريق  ملراسل  قال  الزعفرانية،  منطقة  من  آخر  مواطن  محمد،  غيث 
كرثة  بسبب  تلفا  “تعاين  منطقته  يف  الكهربائية  املنظومة  ان  الشعب” 

التجاوزات التي تعجز الحكومة عن حلها”.
وأضاف انه “منذ اسبوع، يعاين شارع املعهد ـ تحديدا ـ انقطاعا مستمرا 

بسبب سقوط احد املغذيات الرئيسة يف املنطقة”.
وزاد ان “دائرة صيانة الكهرباء يف املنطقة، مل تستجب حتى االن لشكاوى 
املواطنني الكثرية”، مشريا اىل ان موظفي تلك الدائرة قاموا بجمع مبلغ 

10 االف دينار، من كل دار، لكنهم مل يعالجوا املشكلة حتى االن”.

المولدات ملتزمة بالتعليمات؟ 
الزعفرانية، لـ”طريق  الحكومية يف منطقة  وقال أحد أصحاب املولدات 
الشعب”، ان “املواطنني يحملوننا مسؤولية قلة التجهيز. لكننا مجربون 

عىل تنفيذ تعليامت محافظة بغداد”.
للمواطنني  التشغيل  ساعات  بخصوص  املحافظة  “تعليامت  ان  واوضح 
يف  املعنية  اللجنة  تقدرها  التي  الحاجة  بحسب  تتغري  وهي  ثابتة،  غري 

املحافظة”.
وتابع قوله ان “تعليامت شهر أيار جاءت بتقليص ساعات التجهيز اىل 10 

ساعات يوميا للخط العادي”.
املولدات  مسؤويل  تحمل  املحلية  الحكومة  أن  اىل  املتحدث  ولفت 
داعيا   املرتفعة”،  االحامل  بسبب  تهالكت  ملولدات  الصيانة  “مسؤولية 
الحكومة املحلية اىل “استبدال تلك املولدات بأخرى تستوعب االحامل، 

والحاجة املتزايدة للمواطنني”.

صيانة مستمرة حتى حزيران
وأصدرت وزارة الكهرباء، مؤخرا، بيانا نوهت فيه اىل انه “تنفيذا لخطة 
وزارة الكهرباء لصيف عام 2021 بحل االختناقات يف منطقة الزعفرانية، 
استيعاب  بغية  وذلك  الرئيسية،  للمحوالت  استبدال  عمليات  تجري 

االحامل ومواكبة الطلب عىل التيار الكهربايئ يف مناطق الزعفرانية”.
الثالث من  لغاية  الصيانة ستستمر  ان “اعامل  بيانها  الوزارة يف  وقالت 
حزيران املقبل، مام سيؤثر عىل ساعات القطع املربمج ملحالت الزعفرانية”.

بغدادـ  محمد التميمي 

املثري  املعلوماتية،  جرائم  قانون  مرشوع  عرض  محاوالت  تتواصل 
للجدل، للقراءة الثانية يف مجلس النواب، رغم تضمنه مواد ملغمة 

تهدد مبادئ الدستور واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق االنسان.
ويراهن ناشطون ومراقبون عىل “الصوت االحتجاجي الشعبي” يف 
القانون اىل دورة برملانية أخرى، عىل ان تتعرض مسودته  ترحيل 
الحالية اىل تعديالت تتالءم وحرية التعبري والتظاهر السلمي وغري 

ذلك.

انتصار لحرية التعبير 
ميض  “عدم  إن  مؤخراً،  ووتش،  رايتس  هيومن  منظمة  وقالت 
ميثل  املعلوماتية  جرائم  قانون  مسودة  عرض  يف  العراقي  الربملان 

انتصارا لحرية التعبري عىل االنرتنت يف العراق”.
“الربملان  أن  الرسمي،  موقعها  عىل  نرش  بيان  يف  املنظمة  وذكرت 
الجرائم  قانون  مرشوع  عرض  عن  سيتوقف  إنه  قال  العراقي 
التعبري، بدال  اإللكرتونية، إىل ما بعد تعديله بحيث يحمي حرية 

من التعدي عليها”. 
قبل  القانون،  إلقرار  عديدة  محاوالت  املايض  العام  نهاية  وجرت 
أن يتعهد رئيس الربملان محمد الحلبويس ـ بحسب مصادر مطلعة 
ـ بأنه “لن ميرر القانون”، يف جلسة ضمت سفراء غربيني ورؤساء 

منظامت دولية.
العراقية  للسلطات  سيسمح  كان  القانون  إن  املنظمة،  وقالت 
أو  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل  يكتب  شخص  أي  مبقاضاة 
ينرش عىل اإلنرتنت ال يتوافق مع رؤية السلطات، من خالل اعتبار 
أو  االجتامعية  أو  الحكومية  للمصالح  تعسفيا  تهديدا  املحتوى 

الدينية.
بشكل  املحددة  األنشطة  من  واسعة  “مجموعة  القانون  ويجرم 
غامض”، بينام كان يتضمن أحكاما ملحاكمة أي شخص يزعم أنه 
يقوض “املصالح االقتصادية، أو السياسية أو العسكرية أو األمنية 

العليا” للبالد.

يقيد حرية التعبير عن الرأي 
محمد  االنسان،  لحقوق  املواطنة  جمعية  رئيس  قال  جانبه،  من 
جرائم  قانون  “مرشوع  إن  الشعب”،  لـ”طريق  السالمي، 
االجتامعي,  التواصل  وسائل  عىل  الكتابة  من  يحد  املعلوماتية, 

ويقيد حرية التعبري عن الراي”، مبيناً انه “يف مرات عديدة طرح 
موجات  لكن  والتصويت،  للمناقشة  القانون  هذا  النواب  مجلس 

االحتجاج التي قوبل بها، فرضت عىل مجلس النواب تأجيله”. 
وأضاف ان “قانون الجرائم املعلوماتية ال يتعارض مع الدستور يف 
حال تم اعداده بالتوافق مع مبدأ حرية التعبري عن الراي, ولكن 
الحريات  بنودها  تقيد  النواب  التي طرحت يف مجلس  املسودات 

التي كفلتها املادة 38   من الدستور”. 
رضورة  وجود  تعتقد  االمنية  “االجهزة  أن  السالمي،  وأوضح 
املجتمع،  يف  تحصل  التي  الجرائم  من  الكثري  لوجود  لترشيعه 
اىل  تحتاج  الجرائم  “هذه  ان  اىل  مشرياً  النساء”،  ابتزاز  أهمها 

قانون”. 
ال  مبا  الدولة،  تكفل  ان  عىل  الدستور  من   )38( املادة  وتنص 
الرأي بكل  التعبري عن  العام واآلداب: )أوالً:- حرية  بالنظام  يخل 
الوسائل. ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنرش. 

ثالثاً:- حرية االجتامع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون(.

يتعارض مع الدستور 
الرشع  عامد  والصحفيني،  للمدونني  انسم  شبكة  عضو  ويقول 
لـ”طريق الشعب”، ان “هذا القانون بصيغته الحالية له تأثري كبري 
جدا عىل حرية التعبري, ويقيد إمكانية الوصول اىل املعلومة، ويجرم 

كل من يعمل عىل وسائل التواصل االجتامعي”.  
العراقي,  الدستور  مع  تام  بشكل  يتعارض  “القانون  ان  وأضاف 
كون االخري يبيح ان تكون هناك حرية للمعلومة, ويراعي حرية 
الفرد العراقي، بينام مرشوع قانون الجرائم املعلوماتية، يحد من 
حرية التعبري عن الراي اذا ما تم التصويت عليه او اقراره بصيغته 

الحالية”.
وأشار اىل ان “املجتمع املدين طالب يف مناسبات كثرية، ان ال يكون 
هناك استعجال يف إقرار القانون اال بعد ان يشبع نقاشا وتعديال, 
مع  باملقارنة  ومناسبة،  جيدة  األخرية  التعديالت  ان  خصوصا 

املسودة السابقة، لكن هذا ال يعني انها ال تحتاج اىل تعديالت”. 
وعرّب الرشع عن “استغرابه من استعجال مجلس النواب يف طرح 
مسودة القانون للتصويت عليها من دون القوانني األخرى”، مبيناً 
“اننا بحاجة التصويت عىل قانون الحصول، والوصول اىل املعلومة 
وحرية التعبري والتظاهر السلمي والكثري من القوانني التي تخص 
االعالم واملعلومات وقانون العقوبات وتعديل املواد املوجودة فيه 

واملرتبطة بحرية التعبري واالعالم”.

نسب مفزعة لإلدمان في صفوف الشباب 

تحذيرات: المخدرات وصناعتها تتطور محليًا

الوزارة تتحجج بأعمال صيانة تستمر حتى حزيران

كهرباء شرق بغداد.. التجهيز »ضيف 
مستعجل« والصيانة يتحملها المواطنون

احتمال ترحيل مسودة القانون الى الدورة التالية

معنيون: الصوت االحتجاجي كفيل 
بتعديل »جرائم المعلوماتية«

رواج تجارة املخدرات رغم التشديدات االمنية
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الناصرية – وكاالت
العراقيون،  يعانيها  التي  السكن  أزمة  مقابل  يف 
 ،2003 منذ  البلد،  يف  العقارات  أسعار  تشهد 
الدخل  الفقراء وذوي  كبريا يصعب عىل  ارتفاعا 
يف  التفكري  حتى  أو  معه،  التعامل  املحدود 
امتالك قطعة أرض أو منزل بسيط، ما يضطرهم 
إىل التوجه نحو بدائل أخرى: أما استئجار سكن 
أيضا،  مرتفع  إيجار  بدل  مقابل  وهذا  بائس، 
أرض  عىل  البناء  أو  العشوائيات،  يف  العيش  أو 

زراعية.
ويرى املواطن حيدر، وهو من مدينة النارصية، 
مدينة  ويف  العراق،  يف  العقاري  الوضع  ان 
النارصية خصوصاً، أقل ما يقال عنه أنه “كاريث”، 
سعر  يكون  أن  املعقول  غري  “من  أنه  موضحا 
معّبد،  شارع  عىل  وقوعها  ملجرد  أرض،  قطعة 
مساحتها،  ضعف  تركيا  يف  )فيال(  قيمة  يعادل 
وفيها بناء فخم ومسبح وحديقة كبرية واطاللة 

بحرية!”.
العقارات  أسعار  أن  صحفي،  حديث  يف  ويشري 
ميكن  ال  جنوين”  “بشكل  ارتفعت  قار،  ذي  يف 
يبدأ  أن  يريد  شخص  “أي  أن  مؤكدا  تخيله، 
حياته، عليه العمل مدة 20 سنة يف أقل تقدير، 

حتى يتمكن من رشاء قطعة أرض أو دار”.

200 متر بـ 600 مليون!
صاروا  املتوسط  الدخل  “ذوي  أن  حيدر،  ويتابع 
يبنون  أراض  الزراعية لرشاء  املناطق  إىل  يتوجهون 
رشاء  عىل  قدرتهم  لعدم  وذلك  منازلهم،  عليها 
قطعة أرض سكنية مساحتها 200 مرت مربع، بسعر 

يصل أحيانا إىل 600  مليون دينار عراقي!”.
من  للحد  خطة  بوضع  الحكومة  حيدر،  ويطالب 
عمليات  زيادة  تتم   كأن  العقارات.  غالء  فوىض 
املواطنني واملوظفني، ودعمهم  األرايض عىل  توزيع 

بقروض ميرسة للبناء.

بين السكن العشوائي واالنفجار 
السكاني

يف  متخصص  وهو  زغري،  كاظم  يقول  جهته،  من 
مجال العقارات، أن ارتفاع أسعار العقارات يف ذي 
قار يعود ألسباب عدة، أهمها عدم توزيع الدوائر 
منتظم  بشكل  للمستفيدين،  األرايض  البلدية قطع 
أو يف أماكن قريبة من املدن “فمعظم القطع التي 
وال  مخدومة  غري  وهي  املدن،  خارج  تكون  توزع 

ميكن السكن فيها باملستقبل القريب”. 
أخرى  أسباب  إىل  صحفي،  حديث  يف  زغري  ويشري 
يف  وتحديدا  قار،  ذي  يف  العقارات  أسعار  لزيادة 
الذي  العشوايئ  السكن  مشكلة  منها  النارصية، 
القرى  من  املواطنني  آالف  نزوح  نتيجة  اتسع 
السكاين  االنفجار  عن  فضال  املدن،  إىل  واألرياف 

موجود  ما  مع  يتناسب  وال  باستمرار  يتزايد  الذي 
من قطع أراض ومنازل صالحة للسكن.

البحث عن تفسيرات! 
بناء  انتهى حديثا من  الذي  السياق، يقول عالء،  ويف 
منزله، أنه “حتى هذه اللحظة ال توجد أي تفسريات 
النارصية.  يف  العقارات  ارتفاع  ألسباب  منطقية 
أو  كالبرصة  اقتصادية  أي مؤهالت  متتلك  فاملدينة ال 
العامرة عىل سبيل املثال.. إذ ال يوجد فيها يشء مميز 
فام  الشكل،  بهذا  العقارات  أسعار  ارتفاع  يستدعي 
تزداد  التي  السكانية  الكثافة  هو  املدينة  هذه  مييز 

بشكل واضح!”. 
تنقصها  “النارصية  أن  صحفي،  حديث  يف  ويؤكد 
الخدمات واملشاريع. وهناك ارتفاع يف نسب البطالة 

العام  املشهد  تشكل  التي  الفوىض  والفقر، فضال عن 
الذي  السيايس   - اإلداري  والفراغ  قار،  ذي  ملحافظة 

يبدو واضحا”.

الدولة هي السبب! 
إىل ذلك، يرى الخبري القانوين جامل االسدي، أن الدولة 
مساهم فعال يف ارتفاع أسعار العقارات “كونها مل تخلق 
مناطق سكنية جديدة. فنسبة األرض العراقية املأهولة 
بالسكان ال تتعدى الـ 10 يف املائة من مساحة أرايض 
البلد، ما يعني أن هناك قرابة 90 يف املائة من األرايض 

غري مشغولة سكنيا”. 
ويتابع يف حديث صحفي، أن “األمر الثاين املساهم يف 
التي  الرسوم  أو  العقارات، هو الرضائب  صعود أسعار 

تفرضها الدولة عىل عمليات بيع العقارات”.

قطعة أرض تعادل “فيال” في تركيا!

أرصفة جميلة العقارات في الناصرية.. أسعار ملتهبة توّسع أزمة السكن 
لشوارع متهالكة!

قاسم عناد 

يجد  العراقي  املواطن  بات  التي  املثرية  املفارقات  من 
أو  األرصفة  ترميم  مفارقة  هي  أمامها،  متحريا  نفسه 
تغليفها أو تجميلها، بالرغم من كونها تقع عىل شوارع 

متهالكة. 
هدم  سنوات  منذ  تواصل  املعنية،  البلدية  فالدوائر 
يتم  الذي  باملقرنص،  وتغليفها  بنائها  وإعادة  األرصفة 
مبالغ  بكميات كبرية ومقابل  إيران وتركيا  استرياده من 
املتهالكة  الشوارع  ترميم  إعادة  تتناىس  فيام  ضخمة، 

بالرغم من أهمية ذلك.
انسيابية  يف  كبرية  أهمية  الطرق  لجودة  أن  ومعلوم 
حركة املواطنني، فضال عن دورها يف تسهيل عمل قطاع 
مهام  تعترب رشيانا  ذلك،  إىل  باإلضافة  وهي  املواصالت. 

للنشاط االقتصادي.
ويدرك االختصاصيون يف مجاالت الطرق، أن كلف إعادة 
صيانة الشوارع وتعبيدها اعتامدا عىل املنتج املحيل من 
االسفلت والقري، ليست كبرية مقارنة باألموال التي تنفق 
عىل املواد الرديئة املستوردة املستخدمة يف بناء األرصفة.  
ذات  طرق  بوجود  ننعم  متى  اليوم:  املواطن  يتساءل 
الحفر  من  خالية  نظيفة  طرق  جيدة..  مواصفات 
يجري  أن  املعقول  من  هل  والتخسفات؟  واملطبات 
وهي  الشوارع،  إهامل  يتم  فيام  باألرصفة،  االهتامم 

األهم!؟

أگـول

العراقي يف قضاء  الشيوعي  الحزب  تنظيم  تنعى هيئة   *
الحي، والدة الرفيق غني عبدالله. للفقيدة الذكر الطيب 

والصرب والسلوان لعائلتها الكرمية.
يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تتقدم 
عباس  نعمة سلامن  للرفيق  واملواساة  بالتعازي  الديوانية 
)ابو ماجد( سكرتري املحلية السابق، والرفيق رحمن سلامن 
سلامن  سامي  الوطنية  الشخصية  شقيقهم  بوفاة  عباس، 

عباس. للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان. 
*تعزي منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف سوق الشيوخ 
الرفيق زهري مجيد بوفاة شقيقه عدنان مجيد )ابو غسان(. 

للفقيد الذكر الطيب وألهله الصرب والسلوان.

مواساة

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الكرادة

العدد 1/مجدد/ 2019

التاريخ 2021/5/4

اعــــالن

طالب التسجيل املجدد/ امني بغداد/ إضافة لوظيفته
املرقم  العقار  لغرض تسجيل  لوظيفته طلباً  إضافة  بغداد  امني  قدم 
يف  ق/3884/6  املرقم  بكتابه  دائرته  باسم  مجدداً  بتاوين   7/303
2019/3/17 واشارة اىل كتاب دائرة التسجيل العقاري املرقم 4511 
لذا  املجدد  التسجيل  باجراءات  السري  املتضمن طلب  يف 2019/3/3 
من  لديه  ما  تقديم  العقار  عىل  حقوق  او  عالقة  لديه  ممن  يرجى 
بينات اىل دائرة التسجيل العقاري املختصة خالل ثالثني يوماً والحضور 
يف موقع العقار يف املوعد املحدد الجراء الكشف من قبل اللجنة يف 
الساعة العارشة صباحاً من اليوم التايل النتهاء مدة اإلعالن وعند عدم 

الحضور يف املوعد املحدد ستميض اللجنة باجراءاتها وفق القانون.

اعــــالن
اىل املتهمني الهاربني كل من:-

1- املقدم مجيد إسامعيل خلف.

2- املالزم شعبان عبدالجبار إسامعيل.

اىل وزارة  العائدة  األسلحة  بارتكاب جرمية اخالس  انكام متهمني  مبا 

الداخلية تم اصدار أمر قبض بحقكام وفق املادة )32( اوالً من قانون 

عقوبات قوى االمن الداخيل املعدل رقم 38 لسنة 2015.

3- املوظف مقداد عبدالكريم كسارة

مبا انك متهم بارتكاب جرمية اخالس السالح العائد اىل وزارة الداخلية 

تم اصدار أمر قبض بحقك وفق املادة )315( من قانون العقوبات 

العراقي املرقم 111 لسنة 1969 املعدل.

سيتم احالتكم غيابياً اىل املحاكم املختصة اذا مل يتم تسليم أنفسكم 

خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن.

املقدم الحقوقي

ر. م. ت.

اعـالن
قضائية  دعوى  حسني(  عيل  )حسني  املواطن  قدم 
)الجمييل(  من  بدالً  )الداوري(  وجعله  لقبه  لتبديل 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( 
سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  خمسة 
املادة  احكام  اىل  استناداً  بطلبه  املديرية  هذه  تنظر 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 

املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

محكمة البداءة يف كركوك
العدد 188/ب/2021

املدعى عليه/ كنعان حسن سعيد

تبليـــغ
)ابراهيم  املدعي  قبل  من  املقامة  البدائية  للدعوى 
متليك  فيه  يطلب  والذي  أعاله  بالعدد  جهاد(  عبدالله 
دائرة  يف  باسمه  تسعني(  م39   19/112( املرقم  العقار 
اقامتك  محل  وملجهولية  املختصة  العقاري  التسجيل 
موعد  وان  يوميتني  صحيفتني  بواسطة  تبليغك  تقرر 
او  عدم حضورك  حالة  ويف   2021/6/9 يوافق  املرافعة 
املرافعة  ستجرى  قانوناً  عنك  ينوب  من  ارسال  عدم 

غيابياً بحقك لذا اقتىض تبليغك.
القايض/ موحان إبراهيم الطيار

اعـالن
قضائية  دعوى  مسري(  شهاب  )رزوقي  املواطن  قدم 
من  بدالً  املوسوي(  غشام  )ال  وجعله  لقبه  لتبديل 
املديرية  مراجعة هذه  اعرتاض  لديه  فمن  )الشمري( 
النرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  خمسة   )15( خالل 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً اىل 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

اعـالن
قدم املواطن )هادي شهاب مسري( دعوى قضائية لتبديل 
لقبه وجعله )ال غشام املوسوي( بدالً من )الشمري( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة 
عرش يوماً من تاريخ النرش وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

الكوت – وكاالت 
شكا عدد من سكان “مجمع الشهيدة إرساء” السكني يف مدينة 
انه يعاين  افتقار مجمعهم للخدمات األساسية، موضحني  الكوت، 
الصيف  فصيل  خالل  مستمر،  بشكل  الصحي  الرصف  مياه  طفح 
القصب  نبات  أن  حديث صحفي،  يف  السكان  وأضاف  والشتاء.  
ينترش بني الشقق السكنية، األمر الذي وفر مأوى مناسبا للحرشات 

الضارة، وأدى إىل إصابة العديد من السكان باألمراض الجلدية. 
مبعالجة  املعنية،  الحكومية  الجهات  املجمع،  سكان  وطالب 
مشكالتهم الخدمية عاجال.  ويضم “مجمع الشهيدة إرساء”، الذي 
افتتحته حكومة واسط عام 2014 عىل أرض مساحتها 67 دومنا، 74 

عامرة تتضمن 504 وحدات سكنية.  

السماوة – وكاالت 
خرج العرشات من أهايل قضاء املجد يف محافظة املثنى، أخريا، يف 
تظاهرة جامهريية مطالبني بتحسني الخدمات األساسية يف مناطقهم 
الكهرباء  مطالبهم، عىل خدمات  املتظاهرون يف  وركز  السكنية.  

والبلدية والصحة، التي يعانون ترديها. 
وذكر بعضهم يف حديث صحفي، أن “قضاء املجد يسكنه نحو 40 
ألف نسمة، ما يتوجب عىل الجهات الحكومية املعنية، االهتامم فيه 

وتحسني واقعه الخدمي”.

في الكوت 

مجمع سكني يعاني طفح المجاري صيفا وشتاء

في المثنى 

أهالي قضاء المجد يتظاهرون مطالبين بالخدمات 

قضاء الكحالء 

مطالبات بإعادة صيانة 
“جسر النهضة”

العمارة – وكاالت 
طالب العديد من سكان منطقة النهضة يف قضاء الكحالء 
رشقي محافظة ميسان، الجهات الحكومية بإعادة صيانة 
يربط  الذي  الوحيد  املعرب  الحديدي،  النهضة”  “جرس 

املنطقة مبركز القضاء. 
وأوضح السكان، يف حديث صحفي، أن هذا الجرس الرابط 
قادر عىل تحمل  بني ضفتي دجلة، مهمل ومتهالك وغري 
يوميا،  عليه  يعربون  الذين  املواطنني  من  الكبرية  األعداد 
عبور  إىل  يضطرون  املواطنني  من  الكثري  أن  إىل  مشريين 

النهر بواسطة القوارب، ما يشكل خطرا عىل حياتهم.
الجرس  صيانة  بإعادة  املعنية،  الدوائر  السكان  وطالب 
وتوسيعه، خاصة أن منطقة النهضة تعد من أكرب املناطق 

السكنية يف الكحالء – عىل حد قولهم. 

أمام أنظار وزير الزراعة 
النتاج  العراقية  الرشكة  مع  املتعاقدين  الفالحني  من  مجموعة  نحن 
وتسويق البذور، نقوم يف الفرتة الحالية بتسويق محصولنا من الحنطة 
إىل “مخازن جرف النداف” يف بغداد، ونظرا للزخم الكبري الحاصل يف 
“مخازن  بافتتاح  نطالب  التسويق،  موسم  مع  تزامنا  املخازن،  هذه 

النهروان”، يك تساهم يف تخفيف الزخم وتسهيل عملية التسويق. 
متابعة  التعاونية،  الفالحية  للجمعيات  العام  االتحاد  من  نأمل  كام 

طلبنا هذا. 

عن مجموعة الفالحين 
سعدون كاظم غاوي

ساحة الحبويب يف مركز مدينة النارصية 

حذار من أسالك المولدات! 
النجف – طريق الشعب 

ألسالك  العشوايئ  الربط  عمليات  النجف،  مدينة  يف  املواطنني  من  عدد  شكا 
مولدات الكهرباء األهلية، اثناء إيصالها إىل املنازل، مبينني أن هذه األسالك يتم 
إفراغ  عملية  حصول  يف  يتسبب  ما  الوطنية،  الكهرباء  شبكة  أعمدة  عىل  ربطها 
إىل  يؤدي  الذي  االمر  بالعكس،  أو  الكهربائية  الشبكة  أسالك  إىل  منها  للطاقة 

حدوث متاس كهربايئ. 
فإن  الحمداين،  رياض  املواطن  النجف،  يف  الشعب"  "طريق  مراسل  وبحسب 
املواطنني أوضحوا ان متديد األسالك بهذه الطريقة العشوائية، تسبب يف تشويه 

املنظر العام للشوارع واألزقة السكنية
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الساعني  الناخبني  من  رسالة  االنتخابات  نتائج  وعدت 
البلد  مدينتي  يف  جدا  واضحا  هذا  وكان  التغيري.  إىل 
األحزاب  تنجح  مل  حيث  وسبليت،  زغرب  الرئيسيتني، 
محلية  اعالم  وسائل  وعلقت  التقليدية.  الرئيسية 
املواطنون  أدرك  عاما،   30 بعد  بالقول،  النتائج  عىل 

الكرواتيون، أنهم ميتلكون خيارا.
ويف العاصمة زغرب فشل مرشحو الحزبني التقليديني يف 
البالد، الدميقراطي االجتامعي، الذي يحكم املدينة منذ 
21 عاما، وحزب املحافظني الذي يحكم عموم البالد من 

الوصول حتى إىل الجولة الثانية.

اليسار يفوز في زغرب
الفائز الواضح هو توميسالف توماسيفيتش، وهو أستاذ 
العمر،  من  والثالثني  التاسعة  يف  وبيئية  سياسية  علوم 
ومرشح تحالف اليسار األخرض “نستطيع”، الذي يحمل 
نفس اسم حزب بودوموس اليساري يف اسبانيا، اذ حصل 
يف جولة االنتخابات األوىل عىل 45,15 يف املائة. ويعترب 
سيواجه،  الذي  الثانية،  الجولة  يف  حظا  األوفر  املرشح 
شكورو  مريوسالف  الشعبوي  اليميني  الشعبي  املغني 
يف  حصل  الذي  اليمينية،  القومي  الوطن  حركة  من 

الجولة األوىل عىل 12 يف املائة فقط.
وفاز تحالف اليسار، الذي يتبنى سياسة مختلفة، خالٍية 
مجلس  يف  واضحة  بأغلبية  واملحسوبية،  الفساد  من 
مدينة زغرب، حاصال عىل قرابة 41 يف املائة، وال يحتاج 

اذ  فقط،  واحدا  مقعدا  إال  املطلقة  األغلبية  لتحقيق 
حصد 23 مقعًدا من أصل 47 مقعدا يف برملان العاصمة. 
االجتامعيني  الدميقراطيني  مع  تحالفا  إن  القول  وميكن 
قد تحقق، لدعوة انصارهم للتصويت ملرشح اليسار يف 

الجولة الثانية.
وبالتعاون مع  اليساري،  تحالف “نستطيع”  لقد حقق 
رشيكه “اليسار الجديد” نتائج رائعة، وهو ممثل اآلن يف 
جميع مجالس املدن املهمة. لقد بينت نتائج االنتخابات 
التآكل وأن  الحزبني آخذ يف  الكربى، أن نظام  يف املدن 
الشفافية  من  مبزيد  يطالبون  املواطنني  من  الكثري 
والتنمية املستدامة وسيادة القانون. ومل يغري من هذه 
الحقيقة تقدم الحزب الحاكم يف البالد باملجموع الكيل 
شبكة  من  يستفيد  الحزب  هذا  ان  ومعروف  للنتائج. 
زبائنية واسعة استطاع بواسطتها الحفاظ عىل بقائه يف 

السلطة.

طبيعة تحالف اليسار
نجاح  بعد  “نستطيع”،  األخرض  اليسار  تحالف  تأسس 
عام  املحلية  االنتخابات  يف  لنا”  تعود  “زغرب  تحالف 
2017، من ستة أحزاب يسارية صغرية، لخوض االنتخابات 
قرابة 7 يف  عام 2020. وحصل عىل  العامة يف  الربملانية 
املائة من األصوات، منحته 7 مقاعد يف الربملان الوطني. 
منذ  الربملان  األوىل  للمرة  الكروايت  اليسار  دخل  وبهذا 
تفكيك يوغسالفيا والهزمية الكارثية لليسار اليوغوساليف 

يف التسعينات. ويحتوي برنامجه السيايس عنارص برنامج 
يسار متنوع يجمع بني قضايا البيئة والدعوة إىل تعزيز 
ومقرتحات  العاملية  النقابات  ودور  العامل  حقوق 

للرضائب التصاعدية ودولة رفاهية أكرث سخاًء.
االجتامعية  الحركات  من  التحالف  هذا  تبلور  وقد   
التي  السنوات  يف  نشطت  التي  واالحتجاجية  والطالبية 
سبقت تأسيسه. من مكوناته “ جبهة العمل” وهو تنظيم 
العاملية  الحركة  لتقاليد  استمرارا  نفسه  يعترب  ماركيس، 
رأسامل  بني  الرئيس  التناقض  تركز عىل  التي  الشيوعية، 
والعمل، إىل جانب تنظيم “اليسار الجديد”، و “من اجل 

املدينة”.

واقع اقتصادي صعب
غالبية السكان تعاين من ظروف معيشية سيئة. وتعد 
االتحاد األورويب ذات األجور  كرواتيا واحدة من دول 
يف  األجور  انخفاض  من  الرغم  وعىل  انخفاضا.  األكرث 
أكرث  التطور  هذا  لكن  الرشقية،  أوروبا  دول  جميع 
األجور يف  نسبة  انخفضت  لقد  كرواتيا،  دراماتيكية يف 
كرواتيا من 43 إىل 37 يف املائة من متوسط األجور يف 

أوروبا الغربية. 
وتقول جبهة العامل، ان نسبة العاملة غري املستقرة هي 
األعىل يف بلدان االتحاد األوريب، حيث وصلت إىل 6,5 
االتحاد  النسبة يف  يبلغ معدل هذه  املائة، يف حني  يف 

األوريب 2,1 يف املائة. وان 90 يف املائة من عقود العمل 
املربمة يف عام 2019 محدودة املدة. وهذا يعني أن 25 

يف املائة من العاملني يتلقون أجرا غري مستقر. 
وبلغت  منخفضة.  التقاعدية  املعاشات  من  والكثري 
نسبة املهاجرين 14 يف املائة، اكرثهم من الشباب )أكرث 
من 300 ألف(، يف حني يبلغ معدلها يف االتحاد األوريب 
4 يف املائة فقط.  لقد اكدت نتائج االنتخابات املحلية 
يف العاصمة زغرب، حيث يعيش 20 يف املائة من سكان 
قد  الكروايت  اليسار  أن  األخرى  الكربى  واملدن  البالد، 
فاعال  وأصبح  واملحيل،  الوطني  الصعيدين  ترسخ، عىل 

مؤثرا يف حياة البالد السياسية.

متابعةـ  طريق الشعب 
ومطاراته  الجوي  مجاله  إغالق  األورويب  االتحاد  قرر 
تحويل  تم  أن  بعد  البيالروسية  الطريان  رشكات  أمام 
مينسك  إىل  قرساً  االتحاد  دول  من  دولتني  بني  رحلة 
رومان  املعارض  الصحفي  العتقال  بيالروسيا،  عاصمة 

بروتاسيفيتش.

اغالق المجال الجوي 
وقرر االتحاد األورويب، أمس االول، إغالق مجاله الجوي 
البيالروسية، يف رد عىل  الطريان  ومطاراته أمام رشكات 
تحويل رحلة طائرة تابعة لرشكة “راين إير” بني دولتني 
عاصمة  مينسك  إىل  بالقوة  األورويب  االتحاد  دول  من 

بيالروسيا، 
اعالم  وسائل  نرشته  بيان  يف  االوريب  االتحاد  ووجه 
املسؤولني بـ “اتخاذ اإلجراءات الرضورية لحظر تحليق 

لالتحاد  الجوي  املجال  يف  البيالروسية  الطريان  رشكات 
األورويب ومنع الوصول إىل مطارات االتحاد األورويب”.

الذي متت  املشرتك  اإلعالن  يف  الـ27  الزعامء  كام حث 
املوافقة عليه يف قمة يف بروكسل، جميع رشكات الطريان 
املوجودة يف االتحاد األورويب عىل تجنب التحليق فوق 
باإلفراج  األعضاء  الدول  وطالبت  البيالروسية.  األرايض 
رومان  املحتجز  البيالرويس  املعارض  الصحفي  عن 
دعت  كام  سابيجا،  صوفيا  ورشيكته  بروتاسيفيتش 
العاجل”  الدولية للطريان املدين إىل “التحقيق  املنظمة 

يف الحادث.
أفراد  عىل  عقوبات  فرض  األورويب  االتحاد  وقرر 
طريان  لرحلة  القرسي  الهبوط  يف  متورطني  بيالروسيني 
بعض  ما وصفه  وفيلنيوس، وهو  أثينا  بني  إير”  “ريان 
إىل  باإلضافة  دولة”.  به  قامت  “اختطاف  بأنه  القادة 

ذلك، سيتم إعداد حزمة من العقوبات االقتصادية. 

مواقف اوربية 
يف  طائراتهام  تحليق  حظر  قررتا  وكييف  لندن  وكانت 
كام  السابقة.  السوفياتية  للجمهورية  الجوي  املجال 
والخطوط  األملانية  لوفتهانزا  الطريان  رشكات  قّررت 
اإلسكندنافية و”إير بلطيق” تعليق عملياتها يف املجال 

الجوي البيالرويس.
أوامر  أصدرت  أنها  الربيطانية  الحكومة  وأعلنت 
الجوي  املجال  بتجّنب  املتحدة  اململكة  لطائرات 
الوطنية  الطريان  عىل رشكة  حظرا  وفرضت  لبيالروسيا 
الربيطاين  النقل  وزير  وأفاد  “بيالفيا”.  البيالروسية 
املدين  الطريان  هيئة  من  طلب  أنه  شابس  غرانت 
الركاب”.  سالمة  عىل  “للمحافظة  تعليامت  إصدار 
تسرّي  التي  “بيالفيا”  تشغيل  رخصة  تعليق  أعلن  كام 
لندن إىل مينسك  يومية من مطار غاتويك يف  رحالت 

عرب باريس. 

استدعت  إنها  البلجيكية  الخارجية  وزارة  وقالت 
وبلجيكا  األورويب  االتحاد  لدى  ميكنيفيتش وهو سفري 

بسبب “األعامل غري املربرة وغري املقبولة”.
أن  راب  دومينيك  الربيطاين  الخارجية  وزير  أعلن  كام 
وحّمل  لندن.  يف  البيالرويس  السفري  استدعت  بالده 
لوكاشنكو مسؤولية  ألكساندر  البيالرويس  الرئيس  راب 
“انتهاكا  ومتثل  “بغيضة”  بأنها  وصفها  التي  الحادثة 
فرض  تدرس  لندن  أن  مضيفا  الدويل”،  للقانون  صارخا 

عقوبات و”تنظر يف كافة االحتامالت الدولية”.
إىل  بيالروسيا  سفري  اليوم  أملانيا  استدعت  جهتها،  من 
وقالت  الحادثة.  بعد  برلني  يف  الخارجية  وزارة  مقر 
قدمتها  التي  “التفسريات  إن  لها،   بيان  يف  الوزارة 
القرسي  الهبوط  بشأن  اآلن  حتى  بيالروسيا  حكومة 
إىل  نحتاج  موثوقة.  غري  مينسك  يف  اير  راين  لطائرة 
توضيح ما حدث بالفعل عىل منت الطائرة وعىل األرض. 

وضع  حول  لتوضيحات  أيضا  بحاجة  “نحن  وأضافت 
اللذين يجب أن يفرج  رومان بروتاسيفيتش ورشيكته 

عنهام فورا”. 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  دعا  متصل،  سياق  ويف 
الصحفي  عن  الفوري  اإلفراج  إىل  غوترييش  أنطونيو 
مالبسات  يف  الكامل  والتحقيق  بروتاسيفيتش  رومان 
اعتقاله، بعد الهبوط القرسي لطائرته. وأعرب غوترييش 
بأنه “حادث مزعج”  إزاء ما وصفه  البالغ”  عن “قلقه 
كامل  “تحقيق  يف  املشاركة  إىل  األطراف  جميع  ودعا 

وشفاف ومستقل “، وفقا ملا جاء يف بيان له.
إزاء تدهور  الشديد  قلقه  العام عن  األمني  أعرب  كام 
السلطات  وحث  بيالروسيا،  يف  اإلنسان  حقوق  وضع 
التزاماتها  لجميع  الكامل  “االحرتام  عىل  البيالروسية 
الدولية يف مجال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعلق 

بحرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات”.

ألول مرة منذ تفكيك يوغسالفيا االشتراكية

اليسار الكرواتي يفوز في العاصمة ويمثل في جميع بلديات المدن 

اجراءات دبلوماسية بحق بعض السفراء 

االتحاد األوروبي يفرض عقوبات على بيالروسيا بسبب أزمة »راين إير« 

رشيد غويلب

جرت يف 16 أيار 2021 االنتخابات اإلقليمية واملحلية يف جميع انحاء كرواتيا. 
ودعي قرابة 3,7 مليون ناخب الختيار حكام جدد للمناطق ورؤساء بلديات 

وبرملانيني إقليميني ومحليني. وينتخب رؤساء املقاطعات )هناك 20 مقاطعة إىل 
جانب العاصمة( ورؤساء البلديات بشكل مبارش. وحيث مل يحقق املرشحون 

أغلبية مطلقة يف االقرتاع األول، ستجرى انتخابات الجولة الثانية يف 30 أيار.

مرشح اليسار ملنصب عمدة العاصمة يتوسط رفاقه بعد اإلعالن األويل للنتائج

الحكومة األردنية تهدد 
بالتصعيد إذا لم تفرج إسرائيل 

عن مواطنيها
عمان ـ وكاالت 

أن  أمس،  الخرابشة،  محمود  القانونية  للشؤون  األردين  الدولة  وزير  أكد 
األردنيني  عن  لإلفراج  املتاحة،  القانونية  اإلجراءات  كافة  ستتخذ  الحكومة 

املعتقلني لدى السلطات اإلرسائيلية.
وأضاف يف ترصيح صحايف، أنه يف حال مل تفرج إرسائيل عن األردنيني ستتخذ 

الحكومة خطوات تصعيدية.
بهذه  األردنيني،  املواطنني  اعتقال  االحتالل  لسلطات  يجوز  “ال  انه  وأكد 

الطريقة”.
وأوضح الوزير أن “هناك وسائل كثرية ستلجأ لها الحكومة يف حال استمرار 
اعتقال املواطنني األردنيني، من دون ذكر طبيعة هذه الوسائل”، الفتا إىل أن 

“الحكومة تبذل كل الجهود لتأمني عودة املعتقلني إىل ذويهام”.
واعترب الوزير األردين أن السلطات اإلرسائيلية “خرقت القانون الدويل”، مؤكدا 

أن “األردنيني مل يقوما بأي عمل يضعهام يف دائرة االتهام”.
أردنيني وصلوا  مواطنني  الجاري  األسبوع  اعتقلت  اإلرسائيلية  الرشطة  وكانت 

اىل فلسطني عرب االردن. 

بامكو ـ وكاالت  
أمس  االقتصادية،  إفريقيا  غرب  مجموعة  وساطة  وفد  التقى 
السلطة  يف  القوي  الرجل  غويتا،  بالكولونيل  أسيمي  االول،  
باه  االنتقايل  بلقاء  الرئيس  للوفد  السامح  قرر  الذي  املالية 
نداو ورئيس حكومته مختار وان اللذين أوقفهام  العسكريون، 

االثنني املايض.
النيجريي  الرئيس  أوفدت  قد  إفريقيا  غرب  مجموعة  وكانت 
مبهمة  للقيام  املالية  العاصمة  إىل  جوناثان  غودالك   السابق 
تشبه  التي  الجديدة  األزمة  يف  الحميدة  جديدة  للمساعي 

انقالبا ثانيا خالل تسعة  أشهر. 
الكولونيل  أن  مايل  يف  الوساطة  من  قريب  مصدر  وذكر 
املالية، سمح لوسيط  السلطة  الرجل  القوي يف  أسيمي غويتا، 

بأن  جوناثان  غودالك  لغرب  إفريقيا  االقتصادية  املجموعة 
يلتقي بالرئيس االنتقايل باه نداو ورئيس  حكومته مختار وان 

اللذين أوقفهام العسكريون االثنني. 
املفاوضات،  عىل  االنباء  لوكاالت  املطلع  املصدر  هذا  ورصح 
للقاء  األخرض  الضوء  عىل  “حصلنا  هويته  كشف  عدم  طالبا 
الرئيس االنتقايل ورئيس  الوزراء”. وكان يتحدث بعد لقاء يف 
الكولونيل  االنتقايل  نائب  الرئيس  بني  باماكو  املالية  العاصمة 

أسيمي غويتا والوفد الذي يقوده غودالك  جوناثان. 
السابق  النيجريي  الرئيس  أفريقيا  غرب  مجموعة  وأوفدت 
للمساعي  جديدة  مبهمة  للقيام  املالية  إىل  العاصمة  الثالثاء 
ورئيس  الجمهورية  لرئيس  اعتقال  الجيش  غداة  الحميدة، 
ما  الدولة يف  كبار  الشخصيات يف  االنتقايل وعدد من  الوزراء 

يشبه انقالبا ثانيا خالل تسعة أشهر. 
هويته  كشف  عدم  طالبا  غويتا  حكومة  أعضاء  أحد  ورصح 

“أوضحنا إقصاء  الرئيس االنتقايل ورئيس حكومته”.  
أن  موضحا  املقبل”،  العام  االنتخابات  عىل  “نبقي  وأضاف 

اجتامعات أخرى  ستعقد مع الوسطاء الدوليني. 
زعيم  غويتا  أن  إفريقيا  غرب  وساطة  وفد  أعضاء  أحد  وأكد 
العام  كيتا  أبوبكر  إبراهيم  بالرئيس  الذين  أطاحوا  االنقالبيني 

املايض “قدم لنا أسباب تدخله مع  رجاله االثنني”. 
حل  إيجاد  عىل  املاليني  أشقائنا  ملساعدة  هنا  “نحن  وأضاف 
لدول  االقتصادية  املجموعة  أن  الواضح  من  لكن   لألزمة 
فرض  املقبلة،  القمة  يف  برسعة،  أن  تعلن  ميكن  أفريقيا  غرب 

عقوبات”. 

 للقاء  الرئيس المعتقل في مالي 

ضوء أخضر لوسيط مجموعة غرب إفريقيا
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وثيقة للمناقشة

لفته عبد النبي الخزرجي

الحزب املاركيس، يعمل يف اطار تنظيمي واضح جدا، ألنه 
عن  الدفاع  يجمعهم  ومواطنني  ملواطنات  طوعي  اتحاد 
الكادحة  والجامهري  والفالحني  العاملة  الطبقة  مصالح 
وسائر فئات الشعب. ويتجسد االطار التنظيمي للحزب 
واملنطلقات  التنظيم  ووحدة  الواحدة،  القيادة  يف 
يف  وأعضاؤه  الحزب  منظامت  تساهم  حيث  الفكرية، 
القيادية  هيئاته  وتركيب  وبنائه  الحزب  شؤون  تقرير 
التنظيمي  الهيكل  ان  كام  املتنوعة.  نشاطاته  ومتابعة 
للحزب يتصاعد من اصغر خلية حزبية اىل اعىل قيادة، 
والتنفيذية  القيادية  الهيئة  املركزية، وهي  اللجنة  وهي 

للحزب. العليا 
بواكري  ومنذ  العراقي،  الشيوعي  الحزب  فإن  ولذلك 
التنظيم يف 31 آذار 1934، كان يسري وفق نظام داخيل، 
االساسية،  وأهدافه  العامة  وسياسته  الحزب  فكر  يحدد 
االلتزام  عىل  املبنية  الفكرية  وثوابته  واملستقبلية، 
وعىل  الدميقراطية  االسس  سياق  يف  والعمل  باملاركسية 

حرية الرأي ووحدة االرادة والعمل.
للمناقشة،  الداخيل  نظامه  طرح  قد  الحزب  ان  وحيث 

عىل وسائل اعالمه املعروفة، لذلك نرى ابتداء ان النظام 
العارش  الوطني  املؤمتر  يف  الحزب  أقره  الذي  الداخيل 
)3-1 كانون االول( 2016، يشكل اعىل وافضل واشمل 
حزب  يحتاجه  ما  كل  ويستوعب  يستويف  ألنه  نظام 
اية  فوق  والوطن  للشعب  العليا  املصالح  يضع  وطني 

مصلحة اخرى.
اال أنني ارى أن الفقرة 2 من املادة 21/ احكام ختامية، 
والتي تقول ))ملؤمتر الحزب الحق يف ايقاف نشاطه مؤقتا 
وله صالحية حل الحزب... الخ((، فعندما اقرأ هذا اشعر 
ليس  املاركيس  الحزب  ألن  والضياع،  الشديد  باالنقباض 
العاملة، وهو  الطبقة  انه حزب  الربجوازي،  للرتف  حزبا 
الشيوعيون  قادتها، وما قدمه  نضاالتها وتضحيات  وليد 
اىل  وصعدوا  جسام،  تضحيات  من  االول  الرعيل  من 
اعواد املشانق من أجل ان يظل حزب الشيوعيني راسخ 
االقدام، ألن الشيوعية أقوى من املوت وأعىل من أعواد 
من  العاملة  الطبقة  تحرم  ان  يجوز  ال  لذلك  املشانق. 
أداتها، وحزبها الشيوعي. وكام قال لينني )عالقة الطبقة 
هذه  تتجسد  وليك  عضوية(،  عالقة  باملاركسية  العاملة 
او  املاركيس  الحزب  وجود  من  بد  فال  فعال،  العالقة 
الشيوعي، لذلك ال ميكن ان يحل حزب الطبقة العاملة 

القادمة.  واالجيال  املستقبل  حزب  ألنه  ابدا،  نفسه 
والفكر املاركيس هو سالح الطبقة العاملة، كام ان الفكر 
االجتامعية.  قاعدته  العاملة  الطبقة  يف  وجد  املاركيس 

لذلك اقرتح ان يصار اىل الغاء هذه الفقرة.

المادة )2( يضاف لها:
الطوعي  والعمل  التنظيمية  والقيم  بالضوابط  يلتزم   -  4

ويسري مبقتضاها.
5 - يخضع العضو لربنامج ثقايف، تضعه لجنة الحزب املركزية.

املادة )6(: 
1 - لعضو الحزب الحق يف تقديم استقالته متى شاء... الخ.

الحزب،  العودة اىل صفوف  الحزب حق  - للمستقيل من   4
بعد ان تدرس املنظمة الحزبية وضعه االجتامعي والفكري، 

وملرة واحدة فقط.
املؤمتر  نحو  يسري  وهو  لحزبنا،  الطيبة  االمنيات  خالص  مع 
الوطني الحادي عرش للحزب.. ونحن نتطلع لهذا املؤمتر ألنه 
كلنا  متاما.  مأزوم  ووضع  التعقيد،  يف  غاية  ظروف  يف  يأيت 
ثقة عالية بقدرة الحزب عىل تجاوزها، ووضع الحلول التي 
الدميقراطية  املدنية  الدولة  بناء  نحو  شعبنا  مسرية  تخدم 

االجتامعية. والعدالة 

مناقشة وثيقة النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي

الدكتور شهيد احمد الغالبي*

من  الداخيل  النظام  من  املادة  هذه  الغاء  اقرتح   ١٠ املادة 
الحلقات  تعدد  وعدم  الحزب،  يف  الدميقراطية  شيوع  باب 
املتمثلة  القاعدة  بني  فصل  هناك  يكون  ال  وليك  التنظيمية، 
بالخاليا واالساسيات واملحلية وكذلك توحيد االسس التنظيمية 
خاليا  من  مكونة  محليات  تكون  ال  ليك  عموما،  الحزب  يف 
واساسيات وفرعيات واخرى من خاليا واساسيات فقط، وبالتايل 

اعتامد الخاليا واالساسيات واملحلية هيكال تنظيميا فقط.

المادة ١٨   
اللجنة  سكرتري  ينتخب  املركزية،  اللجنة  سكرتري  من  ثالثا 
املركزية لدورتني متتاليتني فقط، وتعدل لتصبح يحق للرفيق 
سكرتري اللجنة املركزية للحزب، الرتشيح لدورتني متتاليتني، وال 

يحق له الرتشح لدورة ثالثة.

المادة ١٩ 
اقرتح الغاء لجنة الرقابة املركزية كلجنة مستقلة عن اللجنة 
املركزية للحزب، وادعو اىل زيادة اعداد اعضاء اللجنة املركزية 

للحزب، ليك تعمل عىل تشكيل لجنة للرقابة املركزية من بني 
اعضائها مثل لتم وتتمتع بالصالحيات الواردة يف املادة ١٩ من 
النظام الداخيل املسودة، ليك تكون أكرث فاعلية وأفضل اداًء.

المادة 2١ أحكام ختامية 
اوال، للجنة املركزية صالحية اتخاذ قرار الدخول يف تحالفات 
مع احزاب وكتل سياسية اخرى، يضاف لها عىل ان تستفتى 
وكتل  احزاب  مع  التحالفات  بخصوص  الحزبية  القاعدة 

سياسية اخرى. 

اقتراحات بشأن النظام الداخلي

توضيح حول النشر
بشأن النظام الداخلي

العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  اطلقت 
النقاش العلني حول النظام الداخيل للحزب بهدف 
التنظيمية  االطر  خارج  الجامعي  العقل  إعامل 
يعزز  مبا  التقليد  هذا  ملواصلة  مسعى  يف  للحزب، 
بني  العالقة  ويوثق  والتجديد،   الدميقراطية  نهج 
واملهتمني  ومؤازريه  اصدقائه  وجامهري  الحزب 
الحزبية  الحياة  يف  نوعية  مامرسة  وتلك  بشأنه. 
للفكر  الفعيل  التجديد  اىل  ايضا  تهدف  العراق،  يف 

واملامرسة.
وال بد من االشارة اىل ان خطوات التهيئة والتحضري 
من  عدد  تشكيل  تضمنت  للحزب،   11 الـ  للمؤمتر 
دشنت  التي  الداخيل،  النظام  لجنة  بينها  اللجان 
نقاشا داخليا حول وثيقة النظام الداخيل وتسلمت 
من  وتعديالت  ومقرتحات  وآراء  مالحظات 
الفردية  املساهامت  عن  فضال  الحزبية،  املنظامت 
بعناية  وصل  ما  دراسة  وجرت  الحزب.  العضاء 
منابر  يف  العلني  للنرش  طريقه  يجد  وهو  ودقة، 

الحزب االعالمية.
  وبودنا توضيح ان املناقشة العلنية الراهنة تقترص 
اىل  تحتاج  وثيقة  باعتباره  الداخيل،  النظام  عىل 
مدركني  جادة،   مساهامت  عرب  واالغناء  التدقيق 
االخرى.  الحزب  وثائق  مع  الحيوي  ترابطها  حقيقة 
والخط  الربنامجية  التوجهات  بشأن  النقاش  اما 
مسوديت  طرح  حال  فسيبدأ  للحزب،  السيايس 
العلني  للنقاش  السيايس  والتقرير  الحزب  برنامج 
يف وقت الحق. لذا نلفت االنتباه اىل رضورة الرتكيز 
حاليا عىل مناقشة النظام الداخيل عند طرح االراء 
تطوير  يف  تسهم  التي  والتعديالت،  واملقرتحات 
مبا  القادمة،  الحزب  عمل  وآليات  وفقراته  مواده 

ينسجم مع الواقع العراقي وتحدياته.
واألصدقاء  الرفاق  كل  اخرى  مرة  ندعو  لهذا 
الشعب  وأبناء  الحزب،  بشأن  واملهتمني  واملختصني 
النظام  بشأن  ومقرتحاتهم  آرائهم  ابداء  إىل  عامة، 
التهيئة  يف  منهم  مشكورا  إسهاما  للحزب،  الداخيل 

والتحضري للمؤمترالوطني الحادي عرش للحزب.

ماجد فيادي

دراستي للنظام الداخيل هي محاولة 
مطابقة او مقارنة إدارة اللجنة املركزية 
لحياة الحزب مع نصوص مواد وفقرات 

النظام الداخيل. تلك املقارنة اتناولها 
من خالل قاعدة قانونية تنص عىل 

أهمية تطبيق روح القانون؛ فالقانون 
له شكل خارجي وروح جوهرية، وهو 

يتبع املجتمع الذي يرشع فيه، عىل 
عكس املعتقد الخاطئ ان املجتمع يتبع 

القانون، الن القانون وسيلة لتسهيل 
حياة ذلك املجتمع، ما استوجب 

مراجعة القانون باستمرار، حتى يرفع 
من شأن ذلك املجتمع. 

)املادة 18 اللجنة املركزية مهامتها وصالحياتها/ 
اطار  يف  ومواقفه،  الحزب  سياسة  تحدد   /2
املعتمد،  العام  السيايس  وخطه  الحزب  برنامج 
الحزبية  القوى  وتنظيم  تعبئة  عىل  وتعمل 
السياسية  التحالفات  واقامة  والجامهريية، 
الوطنية  واملهامت  االهداف  لتحقيق  الرضورية 

واالجتامعية. والدميقراطية 
املركزية  للجنة   /1 ختامية/  احكام   21 املادة 
للحزب صالحية اتخاذ قرار الدخول يف تحالفات 

مع احزاب وكتل سياسية اخرى( مقتبس.
ألن النظام الداخيل وحدة متكاملة ومتامسكة، 
الداخلية  الحزبية  الحياة  لتسيري  مواده  ترتابط 
لتنفيذ  ضابطة  مواد  فيه  نجد  والخارجية، 

املادتني 18 ثانيا واملادة 21 أوال منها:

ونشاطه،  للحزب  التنظيمية  املبادئ   1 )املادة 
الرأي  اىل  القيادية  الهيئات  رجوع  )ب(  سادسا 
االساسية  القضايا  بحث  عند  الحزيب  العام 
بإجراء استفتاء داخيل، وطرح  املستجدة وذلك 
الوثائق الخاصة بتلك القضايا للمناقشة الحزبية 

العامة قبل اتخاذ قرارات بشأنها( مقتبس.
بالرغم من ان هذه الفقرة تعد من املحددات، 
لكنها ال متتلك رصانة الصياغة وقوة املحاججة، 
من  وعىل  ومتى  كيف  االستفتاء  تصف  مل  فهي 
يف  حصل  ما  وهذا  مطاط  استخدامها  يجري، 
الصنم  بعد سقوط  الحزب  تاريخ  مناسبتني من 

واحتالل العراق.
مل يجر يف املناسبتني ان منح الوقت الكايف إلجراء 
كلتا  يف  املستفتاة  الفئة  واختلفت  االستفتاء، 
الفئة،  تلك  استهداف  أسباب  يبني  ومل  املرتني، 
يحيطوا  مل  املستفتني  ان  األكرب  املشكلة  لكن 
غابت  فقد  عليه،  يستفتون  ملا  باملقدمات  علام 
عن افتتاحيات طريق الشعب، وبيانات املكتب 
الحزب  وصحافة  املركزية  واللجنة  السيايس 
والنرشات الداخلية، التثقيف مبن وكيف ووفق 
الباب  يفتح  ومل  التحالفان،  يجري  برنامج  أي 
فيهام،  للكتابة  واملعارضة  املؤيدة  اآلراء  امام 
رفضوا  ان  املستفتني  من  عدد  موقف  فكان 

االدالء بقرارهم عىل هذا النحو والطريقة.
)اجراء  املادة  أخريني عطلت هذه  مناسبتني  يف 
االستفتاء( عندما ذهبت قيادة الحزب للدخول 
الدستور،  لصالح  والتصويت  الحكم  مجلس  يف 
األساسية  للقضايا  دقيق  وصف  غياب  ان 
واملادة  ثانيا   18 املادة  يف  املذكورة  املستجدة 
21 أوال، ال يعني تجاهل مادة مهمة من مواد 
بني  الثقة  يضعف  ذلك  الن  الداخيل،  النظام 

القاعدة والقيادة. 
اذاً، صار الزماً عىل املؤمتر الوطني الحادي عرش 
يف تحديد شكل االستفتاء وعدم تركه لتقديرات 
اوال   21 املادة  ان  اىل  باإلضافة  املركزية،  اللجنة 

يف  أصال  موجودة  فهي  لها؛  تنظيمية  قيمة  ال 
يف  لضعف  جاء  تكرارها  لهذا  ثانيا،   18 املادة 
كتابة النظام الداخيل، وهي مؤرش ان من كتب 
الداخلية،  األنظمة  كتابة  يفقه يف  ال  التعديالت 

من هنا ادعو اىل حذفها من النظام الداخيل.
الحزب،  داخل  الفكرية  االقلية  رأي  ينصف  من 
والهيئات  املركزية  اللجنة  متتلك  مدى  أي  واىل 
لقاعدة  العام  الرأي  تشكيل  حق  عنها  املنبثقة 

الحزب؟
ونشاطه،  للحزب  التنظيمية  املبادئ   1 )املادة 
سياسة  مناقشة  يف  األقلية  حق  )ج(   3 الفقرة 
ابداء  ويف  التنظيمية،  وسياسته  العامة،  الحزب 
املسؤولة  الحزبية  الهيئات  أمام  االعرتاض عليها 
منابر  يف  رأيها  عن  والتعبري  املؤمتر،  فيها  مبا 
الحزب االعالمية، عىل أن ال يعيق ذلك التزامها 

بتنفيذ قرارات الهيئات القيادية( مقتبس.
أعضاء   1 الفقرة  العضوية،  حقوق   3 )املادة 

الحزب متساوون يف الحقوق( مقتبس.
)املادة 3 الفقرة 3 نرش وجهات نظره يف القضايا 
الفكرية والسياسية يف املنابر االعالمية للحزب، 
او  هيئته  اىل  واالعرتاضات  املقرتحات  وتقديم 
عام  واالبالغ  لدراستها  اعىل،  حزبية  هيئة  اية 

اتخذته من إجراءات بشأنها( مقتبس.
)املادة 8 الخلية الحزبية ثالثا حقوق وواجبات 
الحزب  سياسة  رسم  يف  املساهمة  )أ(  الخلية 
بشأنها  املقرتحات  وتقديم  مناقشتها  خالل  من 
ونرشها بني الجامهري، واالصغاء اىل آرائها فيها، 

واطالع الحزب عىل هذه اآلراء( مقتبس.
و3   1 الفقرتني   3 واملادة  )ج(  الفقرة   1 املواد 
املكلفني  قبل  ثالثا، جرى تخطيها من   8 واملادة 
اثبتت  فقد  طويل؛  لزمن  الحزب  اعالم  بإدارة 
غري  للحزب،  اإلعالمية  املنابر  ان  التجربة 
الحزب  أعضاء  امام  مقبول  بشكل  مفتوحة 
موقع  يف  للنرش  رفاق  لجوء  بدليل  بالتساوي، 
الشخصية  واملواقع  والناس  املتمدن  الحوار 

طريقها  تجد  مل  مقاالت  بوك.  الفيس  عىل 
للنرش، ليس بسبب ضعف املضمون او مستوى 
سياسات  عىل  اعرتاضية  مقاالت  امنا  الكتابة، 
الحزب، فظهرت خالفات واختالفات يف وجهات 
وسائل  عىل  داخلية  لقضايا  النرش  بحق  النظر 
حد  وصلت  والكرتونية  ورقية  العامة  الصحافة 
اتخاذ مواقف وعقوبات تنظيمية كان باالمكان 
ضوابط  وضع  اىل  يدعونا  هذا  كل  تفاديها. 
جديدة تضمن لألقلية الفكرية النرش عىل منابر 

الحزب االعالمية. 
الوحدة  تعزيز  تعمل عىل   3 الفقرة   18 )املادة 
املنطلقات  ووحدة  والتنظيمية،  السياسية 
الدميقراطية  املقومات  وتأمني  للحزب،  الفكرية 

واالجراءات الرضورية للحفاظ عليها( مقتبس.
الحقيقة، ان املنطلقات الفكرية املاركسية مرّت 
يف مراحل كثرية حتى استقرت عىل ما هي عليه، 
يبقى  ان  ان حزبا شيوعيا ال ميكن  يعني  وهذا 
يعني  ما  بالديالكتيك،  يؤمن  ألنه  تطور،  بدون 
أن مبدأ وحدة الفكر والعمل يخضع للمتغريات 
امنا  فكري،  كجمود  بها  التمسك  ميكن  وال 
فتح  اىل  يدعو  وهذا  مستمرة.  ديناميكية  حالة 
للتيارات  والسامح  التنظيم  داخل  الفضاءات 
عىل  تحصل  حتى  وتتنافس  تتالقح  أن  الفكرية 

االغلبية. قبول 
وطريقة  الداخيل  النظام  اهداف  بني  الكوتا 

الوصول اىل مرشحيها. 
للشباب  كوتا  تثبيت  )و(   4 الفقرة   16 )املادة 
الظروف  حسب  تحدد  بنسبة  للنساء  واخرى 

مقتبس. امللموسة( 
من  وهناك  العادة  جرت  املادة،  لهذه  وفقا 
رفاق  احد  يقدم  ان  الحزبية،  التقاليد  يسميها 
اللجنة املركزية رفيقة او رفيقا شابا للمندوبني، 
يراد له ان يكون ضمن كوتا النساء أو الشباب، 
الحياة  يف  ثقل  من  الرفيق  لذلك  كان  وملا 
او  الرفيقة  لتلك  تقدميه  فان  للحزب،  السياسية 

الرفيق يعد تزكية ومفتاح الحصول عىل أصوات 
كافية للفوز مبقعد من الكوتا، ليس لكفاءته امنا 

بسبب التزكية من الرفيق القيادي.
الرفيقات  أداء  إىل  والتعرف  التجربة  بعد 
عرب  املركزية  اللجنة  اىل  صعدوا  الذين  والرفاق 
هذا التقليد، تبني ان ترشيحات الرفاق القياديني 
او  الرفيقة  تلك  لنجاح  ضامنا  تشكل  تكن  مل 
قامئة  تقديم  اىل  الحاجة  ظهرت  لهذا  الرفيق، 
من أسامء املرشحني تصل اىل الضعف من العدد 
مختلف  من  ملرشحني  تكون  ان  عىل  املطلوب، 
اسم،  كل  عن  تاريخية  نبذة  مع  االختصاصات، 

تعرض عىل املندوبني لغرض التصويت عليهم.
)املادة 16 الفقرة 5 يف حالة تعذر عقد املؤمتر 
املركزية  للجنة  يحق  املقرر،  الوطني يف موعده 
تأجيله ملدة سنة واحدة، عىل أن توضح األسباب 

املوجبة إىل جميع منظامت الحزب( مقتبس. 
بطريقة  دامئا  استخدامها  يجري  الفقرة  هذه 
املركزية  فاللجنة  الداخيل،  والنظام  تتعارض 
بدون  التنظيمية  للدورة  اكرث  او  سنة  متدد 
يكون  ان  وبدون  اسبابها.  عىل  القاعدة  اطالع 
هناك اعرتاض من قبل لجنة الرقابة املركزية، ما 
يضع امام التنظيم سؤاال يتعلق بوسائل حامية 
التطبيق  احتامالت  من  لنفسه  الداخيل  النظام 

الخاطئ.
ومشاكل  نواقص  كل  تشمل  ال  الدراسة  هذه 
لكنها  به،  والعمل  الداخيل  النظام  كتابة 
الحزب  وتاريخ  يتناسب  ال  انه  بوضوح  تبني 
يفرض  ما  اصبح قدميا،  وانه  العراقي،  الشيوعي 
خالل  الداخيل  النظام  عمل  ورشة  يف  علينا 
الورشة  تدار  أن  عرش،  الحادي  الوطني  املؤمتر 
او  منتدبني  رفاقا  يكونوا  اما  قانونيني،  قبل  من 
اللجنة  قبل  املدعوة من  نسبة 10%  من ضمن 
ووجهات  النقاشات  تلخيص  مهمتهم  املركزية، 
النظر وكتابة التعديالت عىل النظام الداخيل ثم 

طرحها كمواد وفقرات منفردة للتصويت.

دراسة مقارنة بين مواد النظام الداخلي وتطبيقها
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وارفة  شجرة  اىل  ينتمي  عيل  ابو  العزيز  الرفيق  ان 
املناطق  يف  عاش  فقد  الشعبي،  املستوى  عىل  الظالل، 
وعيه  اىل  وتسللت  ومعاناة،  وفقداً  شعبية  األكرث 
الطفويل صور العوز والظلم وغياب العدالة واملساواة، 
وتجذر احساسه بها يف مرحلة الشباب، ويف كنف عائلة 

ملحبة  الفطري  امليل  ولحمتها  سداها  كان  مناضلة، 
الكثري  يف  اليد  ذات  ضيق  رغم  ومساعدتهم،  الناس 
ورفض  عنه،  والدفاع  بالحق  وتشبثهم  االحيان،  من 
سواء  اآلخرين،  حقوق  ومصادرة  العسف  مظاهر  كل 
كانت رسمية من قبل السلطات الحاكمة آنذاك، او بني 

االفراد والجامعات.
مقتبل  يف  وهو  الفعيل  العمل  ميدان  يف  انغمر  وقد 
خالل  برز  حيث  الحديدية،  السكك  يف  عامالً  العمر، 
فرتة قصرية، كقائد نقايب يشار له بالبنان، ويحظى بثقة 

زمالئه العامل واملوظفني. 

العامل  لخدمة  وتطلعه  يرض طموحه  مل  ذلك  ان  بيد 
والكادحني عموماً، األمر الذي اوصله رسيعاً اىل الحزب 
من  وامكانياته  طاقاته  كل  فكرس  العراقي،  الشيوعي 
الطبقة  صفوف  يف  ونفوذه  الحزب  دور  تعزيز  اجل 
العاملة ومنظامتها النقابية، مستقطباً الكثري من العامل 
وساعياً بجهود استثنائية لرفع مستوى وعيهم الطبقي 
حقيقية  رافعة  اىل  النقايب  العمل  وتحويل  والسيايس، 

لضامن حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الجذرية. 
دفع  الشجعان،  وشعبنا  حزبنا  مناضيل  من  وكغريه 
وتعذيباً،  وسجناً  الوظيفة  من  فصالً  النضال  رضيبة 
وحرمانات ال تعد وال تحىص، فقىض سنوات طويلة يف 
مرفوع  ليخرج  وبغداد،  والحلة  السلامن  نگرة  سجون 
الرأس، مطرزاً تاريخه النضايل بوسام الرشف والصمود 
مينح  ان  دون  رفاقه،  مع  النضال  ومواصالً  والبطولة، 

نفسه فرصة السرتداد األنفاس.
يف  املساهمني  أوائل  من  كان  الطاغية،  سقوط  وبعد 
اعادة بناء منظامت الحزب يف شتى مناطق العاصمة، 
والنقابية  والتنظيمية  السياسية  خرباته  كل  موظفاً 
لتحقيق هذا الهدف النبيل، وكان من أبرز املساهمني 
يف اعادة تشكيل اتحاد نقابات العامل وقيادته، وخاض 
رصاعاً طويالً مع الطارئني عىل الطبقة العاملة والساعني 
للقوى  اىل جعل اتحاداتها والعمل النقايب برمته، تابعاً 

والكتل املتنفذة والفاسدة.
يف  عضواً  انتخب  ولغريها،  مجتمعة  االسباب  لهذه 
مجلس محافظة بغداد، فكان نعم االبن الويف لسكانها، 
والحريص عىل تقديم الخدمات لهم، دون ان تأخذه يف 

الحق لومة الئم. ورغم مشاغله الكثرية واملتشعبة، كان 
ملل،  او  كل  بال  املتميز  ونشاطه  الحزيب  عمله  يواصل 
الحزبية، وساهم مساهمة  منظامتنا  العديد من  فقاد 
رفاقها  ادائها، ورفع مستوى  جدية يف تحسني مستوى 
فكرياً وسياسياً وتنظيمياً، وكان منوذجاً االلتزام الحزيب، 
مام انعكس ايجاباً عىل العديد من الرفاق الذين كان 

يعمل معهم. 
ابو  الغايل  فقيدنا  بها  تحىل  التي  الرائعة  الصفات  ان 
عيل، تجعله يف مصاف القدوة للرفاق واالصدقاء، ومنها 
عىل سبيل املثال ال الحرص، الصدق يف التعامل ونكران 
التي  النظري يف اداء املهامت  الذات والحامس املنقطع 
العمر،  يف  تقدمه  رغم  بأدائها،  يتطوع  او  بها،  يكلف 
واالمراض املزمنة والعديدة، التي شكلت تحالفاً ضده 

يف السنوات االخرية.
السلم  اعىل  يف  وأبداً،  دامئاً  الحزب  مصلحة  يضع  كان 
الحزن، عندما  بل يترشبه  كثرياً،  اولوياته، ويستاء  من 
يف  يتكاسل  او  بواجبه،  يقوم  ال  صديقاً  او  رفيقاً  يرى 
يف  يوماً  يرتدد  فلم  له،  مالزمة  الرصاحة  وكانت  ادائه، 
نقد أية ظاهرة او شخص بشجاعة ومبدأية عالية، دون 
الجرأة يف  ان  ينتقده. كام  يفقد حميميته مع من  ان 
طرح آرائه ووجهات نظره، كانت لصيقة هي االخرى 

به وبسلوكه الرصني حزبياً واجتامعياً.
ال يسعنا يف هذه النبذة، اال القول بأن الرفيق صبحي 
كبرية  خسارتنا  ولهذا  شيوعياً،  ليكون  ُخلق  املشهداين، 

جداً كحزب ورفاق، وليس من السهل تعويضها.
املجد كل املجد لك ايها الرفيق املقدام ابو عيل. 

المناضل شاطي عودة
 االسم المحفور في الذاكرة

ِلق ليكون شيوعيًا
ُ

خ

جعفر حسن رائد األغنية السياسية.. واحزناه
صباح المندالوي

يف مهرجان األغنية السياسية يف جمعية التشكيليني العراقيني يف مطلع 
السبعينات من القرن املايض، يرتبع عىل عرش االغنية السياسية والشبابية 
ويحلق يف فضاءات جميلة تهز وجدان الحارضين وترتك بصمتها الخاصة. 

ها هو حقاً يربز نجامً المعاً يف هذا املهرجان.
ولعل خطوته التالية والتي متنحه الكثري يف أعقاب مشاركته يف مهرجان 
الشباب العاملي الذي اقيم يف برلني عام 1975، والتي تكللت مبيدالية 

املهرجان واعجاب الوفود الشبابية املشاركة.
تعرفت عليه عام 1974 يوم التقينا يف فرقة مرسح اليوم وكانت الفرقة 
واخراج  فارس  الدين  نور  تأليف  “الينبوع”  مرسحية  لتقديم  تستعد 
وجدي العاين وبعد االستعانة بثالثة ضيوف رشف من فرقة املرسح الفني 
الحديث، ويف املقدمة منهم الفنانة الكبرية زينب والفنان البارع خليل 
شوقي والفنان القدير لطيف صالح، أسند املخرج دور املغني إىل الفنان 
أنا  أما  الكورايل يف املرسحية،  جعفر حسن وذلك لالستفادة من صوته 
فقد مثلت دور أحد املتظاهرين الثوريني واملرسحية تبارك خطوة التأميم 

وتستلهم األسطورة يف هذا املضامر.
جمعتنا ساعات التمرينات والربوفات، ويف أوقات االسرتاحة كنا نتبادل 
األحاديث املتنوعة، ما أكرث ما حدثني عن مسقط رأسه )خانقني( ونهر 
الوند وكيف كانت هناك سينام مخصصة للنساء يف هذه املدينة، وعن 
الظلم  ورفضت  السجن  دخلت  التي  املقدامة  الثورية  املرأة  تلك  أمه 
واالضطهاد، وعن طفولته وتعلمه العزف عىل الناي برباعة، وعن والده 
الذي كان يعارض دخوله ملعهد الفنون الجميلة ويحلم أن يكون ضابطاً 

عسكرياً.
يف  القومي  املرسح  قاعة  عىل  من  معدودات  أليام  املرسحية  تعرض 

كرادة مريم، وبعدها ننرصف كل إىل عمله يف هذه املؤسسة أو تلك. 
وإذ تتأزم االوضاع السياسية يف البالد وتصل الجبهة الوطنية إىل طريق 
مسدود، تشن حملة اعتقاالت واسعة يف صفوف السياسيني واملثقفني، 

عىل  سرياً  للهرب  فيضطر  رساحه،  ويطلق  حسن  جعفر  اعتقال  ويتم 
االقدام إىل اليمن الدميقراطية، وهناك ال يألوا جهداً يف النهوض بالحركة 
الفنية والغنائية يف إطار “أشيد” “اتحاد الشبيبة اليمني الدميقراطي” 
وله يعود الفضل يف اكتشاف الكثري من املواهب واطالقها وتأهيل الفرق 

الغنائية لتحقيق مستويات أفضل. وكم من املرات وبعد سفري إىل 
اليمن الدميقراطية يف آذار 1979 برفقة الفنانة املرسحية الرائدة 

زينب، كنا نزوره يف منزله املطل عىل البحر، فنميض 
سهرة ما أجملها بصوته الشجي العذب وهو 

ويغني  الوطن  يستحرض 
املحرومني  للفقراء 
من  يجعل  ومبا  فيها، 
ماضياً  سالحاً  االغنية 

والظلم  القمع  بوجه 
والدكتاتورية والتسلط. 

الدميقراطية  اليمن  ومن 
ليعمل  ظبي  ابو  إىل  يسافر 
حتى  فيها  فنياً  مستشاراً 
زوال الدكتاتورية يف العراق. 
عندها شد الرحال إىل ارض 
الوطن ليعمل مستشاراً فنياً 
اقليم  يف  الثقافة  وزارة  يف 

كردستان. 
نلتقي يف عني كاوه ذات ليلة وهموم 

وعام حققه  حديثنا  محور  الفني  الوسط 
خالل  املهمة  الرشيحة  لهذه  الفنانني  نقابة 
زياراته إىل بغداد واذكر منها عام 2017 يوم 
السنوية  الذكرى  احتفالية  ليشارك يف  حرض 
لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي يف صالة 
األكف  ألهب  وكيف  أميس،  سينام سمري 
بالتصفيق وكانت ألغانيه السياسية نكهة 
راقصة  ايقاعات  ذات  ولكونها  مميزة 

تفاعل معها الحضور اميا تفاعل.    
القلبية  بالسكتة  الفنان جميل بشري اصيب  بأن  الزيارة أخربين  يف هذه 
له الرشيف حيدر، وهو يف األصل هدية  الذي اهداه  العود  بعد رسقة 
من امللك فيصل، كام طالبني بوصفي نقيباً للفنانني االهتامم بجيل الرواد 
من املوسيقيني ممن مل ينصفهم الزمن. وحينام فكرت فضائية “امليادين” 
بتخصيص حلقة للفنان جعفر حسن والحديث عن تجربته الفنية ودوره 
يف االغنية السياسية مع مقدم الربنامج املعروف زاهي وهبه، اختارتني 
الفضائية لتقديم شهادة عنه أو ذكريات مشرتكة جمعتنا. تم اللقاء معي 
امام متثال شهريار يف أيب نؤاس. ذات يوم وانا أطالع صفحته عىل الفيس 
بوك، علمت بأنه يوم كان مستشاراً يف املجمع الثقايف يف ابو ظبي للفرتة 
من -1997 2004، وعند اصدار مرشوع الكتاب املسموع عرب سلسلة، قد 
ساهم يف وضع وعزف املوسيقى للعديد من الكتب واختيار بعضها اآلخر 
من املوسيقى العاملية، ومن بني االصدارات عزف العود لتصاحب قراءة 
االشعار، ديوان الجواهري الكبري وديوان الشاعر الربدوين وأخريا قبل اطاللة 

عام 2021 راح يكتب عرب الفيس بوك السطور التالية:
“انام باليوم أربع ساعات، ألين مشغول جداً جداً.. باليوم اشتغل 16 ساعة. 
عندي اعامل جديدة اريد أخلصها قبل السنة. قصيدة عمك الجواهري 
قريباً تخلص”. جعفر حسن ستظل حارضاً بيننا، وستظل اغانيك مغموسة 
بنضاالت الفقراء والرشفاء وتتناقلها الناس يف املنعطفات الثورية، وكلام 
هبت رياح التغيري والتحدي لتنرش الوئام والسالم واألمل والتفاؤل بغٍد 

جديد. 

محمد جاسم اللبان 

بقلوب مكلومة، وعيون دامعة، وحزن يخرتق الخاليا واملسامات، 
نودع مناضالً باسالً، من مناضيل حزبنا الرائعني، هو الرفيق الغايل 
صبحي املشهداين )ابو عيل( الذي اختطفته الجائحة اللعينة، من 
احضان حزبه ورفاقه صبيحة يوم الثالثاء 20/ 4/ 2021، مسببة 

خسارة جسيمة عىل الصعيد الحزيب والجامهريي، وصدمة لكل من 
عرفه عن قرب، او سمع به عن بعد، حتى لو كان خارج العراق.

 زهير كاظم عبود 

 ، الذاكرة  يف  فقط  ليس  بارزا   مكانا   لها  تنقش  األسامء  بعض 
وليس يف سجالت نضال الرجال والتميز بالعطاء وااللتزام والثبات 
عىل القيم واملباديء ، إمنا تحفر لها مكانا متميزا يف تأريخ نضال 
العراقيني  ضمن صفوف الحركة الوطنية ،  حيث يبقى االسم محاطا 
باملهابة والتقدير ، مقرتنا باإلجالل والزهو ،  بعض هذه األسامء 
تتميز بالتواضع والثقة بالنفس ، يبقى دورها وتاريخها وما قدمته 
من مواقف ال تحتاج اىل بهرجة إعالمية  وتزويق ، فقد اقتنعت 
متاما بأن العطاء يتجسد مبوقف، والنضال يتجسد بالثبات، ومثل 
هذا االسم الميكن للنسيان أن يطرحه جانبا بعد كل هذا التاريخ ، 

واملوقف يشكل جزءا ثابتا من تاريخ حركتنا الوطنية . 
معيار بقاء االسم حيا ويف الذاكرة تلك املواقف التي تعكس بحق 
الفكر اإلنساين الذي يؤمن به الفرد، وما يرتكه من عميق األثر عند 
املواجهة،  ظروف  كل  رغم  يقدمه  التي  العطاء  ودميومة  االخر، 
املعيار يكون وفق ما يسجله التاريخ من أحداث ومواقف ووقائع 

له.  
))أبو  املهندس شاطي عودة محمد  الراحل  أسم  يكون  أن  ميكن 
سمري(( غائبا عن الكثري من شباب العراق اليوم، والعذر أنهم مل 
الحزب  أعمدة  من  عمودا  الراحل  فيها  كان  التي  الفرتة  يعارصوا 
الشيوعي العراقي، ومناضال بارزا يعتمد عليه ويتباهى به التنظيم، 
وميكن أن ال يتعرف البعض اآلخر عىل ما يشكله أسم شاطي عودة 
من مكانة وشخصية عاشت ضمن فرتات حرجة من تأريخ العراق، 
ويسجل للراحل تلك الصفات التي مل يزل يعرفها عنه كل من تعرف 
عليه، ومن عمل معه يف التنظيم أو زامله يف السجون واملعتقالت. 
انقالب شباط  بعد ساعات من  اعتقال شاطي عودة  محمد  تم 
الحرس  بسيارة  التحقيق  اىل  واقتيد   ، الجمعة  يوم   1963 عرص 
القومي صحبة كل من  إبراهيم كبة وعبد الجبار عبد الله وخالد 
الجادر وشاكر خصباك ، حيث تم نقلهم بسيارة واحدة اىل هيئة 
التحقيق ، وبالرغم من كل أساليب التعذيب الجسدي واملعنوي 
واألساليب الهمجية التي عرف بها أسلوب تحقيق الحرس القومي، 
مل تتمكن الهيئة التحقيقية النيل من صموده وصالبته،  وبعد أن 
) 1 ( وأودع يف زنزانة ضمت  اقتيد اىل سجن رقم  أنهك جالديه 
وتم   ، أشخاص    ثالثة  من  ألكرث  تتسع  ال  وهي  عرشين شخصا 
أن أمىض مدة شهر  وبعد  والخسة،  السوء  بغاية  التعامل معهم 
يف هذه الزنزانة ومع التعذيب املستمر ، اقتيد اىل املجلس العريف 

العسكري ليحكم عليه بالسجن ملدة ثالث  سنوات  .   
أرسل اىل سجن الحلة املركزي مع املئات من السجناء السياسيني ) 
الشيوعيني ( ، ولدماثة خلقه وتواضعه الجم وأدبه الرفيع ومحبة 
السجناء واحرتامهم تم انتخابه مسؤوال عن السجناء، وكان شاهدا 
من شهود العملية الجريئة التي قادها الشيوعيون يف حفر نفق 
سجن الحلة الشهرية ، والتي تم تنفيذها بأدوات بسيطة ومبهارة 
فائقة وبرسية تامة ، وساهم الراحل شاطي عودة بالتمويه عىل 
عملية الحفر ، وذلك بأرشافه عىل بناء حاجز يف الجهة الشاملية 
من السجن والتي كان املطبخ يف مواجهتها، وتم إخفاؤها عن أعني  

نقطة حرس السجن  التي تواجه منطقة الحفر . 
كان الراحل مهتام مبالحظات السجناء، وعمل عىل تعزيز وحدتهم 
عنه  وعرف  اآلخرين،  مع  الدايفء  بحديثه  ومتيز  السجن،  داخل 
وبالهدوء  الفارع  وبطوله  العراقية  بسمرته  متيز  الفكري،  التزامه 

الذي اتسمت به شخصيته. 
بعد أن أكمل الراحل شاطي عودة محكوميته، كان ضمن أعداد 
اآلالف من املفصولني السياسيني الذين مل تتم إعادتهم لوظائفهم 
حتى بعد انتهاء محكومياتهم، عمل مع بعض املقاولني يف مشاريع 
ناجحة، ولعل أبرز تلك املشاريع األرشاف عىل الجهد الهنديس لبناء 
عىل  عمل  الهنديس  مركزه  خالل  ومن  الحديث،  الديوانية  جرس 
إلحاق العديد من املفصولني السياسيني بالعمل يف الجرس، وكنت 
واحدا منهم، وجسد لنا شاطي عودة مثاال متميزا من أمثلة التفاين 

لرفاقه وإخالصه ملباديء الشيوعي امللتزم. 
يف العام 1971 تم انتخابه ضمن الهيئة اإلدارية لنقابة املهندسني 
بالرغم من كونه مفصوال سياسيا ، وأعاد الكرة مرة أخرى يف العام 
1972 حيث تم انتخابه لعضوية الهيئة اإلدارية ، غري انه يف العام 
والحزب  البعث  حزب  بني  الوطنية  الجبهة  توقيع  وبعد   1973
الرفيق  أصبح  أن  بعد   ، للري  عاما  مديرا  تعيينه  تم   ، الشيوعي 
مكرم الطالباين وزيرا للري ، واختياره إلدارة مرفق عام مهم جدا يف 
العراق مل يكن اعتباطا أن يتم اختيار املهندس شاطي عودة ألدارته 
، وهو املعروف عنه دقته ودراساته الهندسية الناجحة ، ولهذا متكن  
الراحل شاطي عودة أن يحدث تحوال جذريا فريدا يف عمل دوائر 
الري يف العراق ، وتم إنجاز مشاريع عديدة بنجاح كبري ، وملا اشتىك 
بعض البعثيني من تحول مديرية الري اىل خلية شيوعية ألن غالبية 
املهندسني والفنيني من الشيوعيني ، ألجمهم رده  الصاعق من أن 
سري العمل وإنجاز املشاريع بشكل ناجح هو املعيار ، وليس للهوية 

السياسية وهذا يصب يف مصلحة العراق. 
ويسجل التاريخ للراحل الكبري تلك املآثر العديدة التي وقف بها مع 
كل من يحتاج اىل وقفة دعم ومساندة بحق، ووقفته مع خريجي 
املعهد الزراعي العايل لإلقرار بنيلهم لقب )معاون مهندس زراعي( 
دليل باق يف الذاكرة بعد أن تحقق ذلك، بالرغم من انه ال يقع 
ضمن اختصاصه، لكن الكفاءة والنزاهة واملصلحة العامة هي التي 

تبقى تتحكم يف مشاعر النبيل شاطي عودة. 
ملتزما   ، عاليا ومتميزا  املهندس شاطي عودة  محمد علام  بقي 
بتواضعه ومحبته للناس ، مخلصا للمباديء والقيم التي آمن  بها 
، وبعد تدهور العالقة بني السلطة والشيوعيني وقبل عام 1978 
تم تغيري عنوان وظيفته اىل مستشار بوزارة الري  ، بقي صامدا 
ومتمسكا بأفكاره بالرغم من كل الضغوط واملامرسات التعسفية 
بتاريخ   ببغداد  املنصور  مبنطقة  بيته  يف  املنية  وافته  حتى   ،
13/11/1997 ، لتنتهي رحلة العطاء التي ما تخلف عنها يوما ، 
ويتوقف القلب الكبري تاركا خلفه سجال ناصعا من املواقف ، وحافال 
من الذكريات التي ستبقى أبدا يف ذاكرة الطيبني من أبناء العراق . 
ويسجل التاريخ لشاطي عودة التواضع الذي عرفه عنه ليس رفاقه 
يف الحزب إمنا جميع من عمل معهم مفصوال سياسيا أو مديرا عاما 
الحزب  أعداء  العديد من  احرتام وتقدير  أيضا  له  للري، ويسجل 
الشيوعي من الرجعيني والبعثيني لشخصيته التي متيزت باإلخالص 
يف العمل والنزاهة واملثابرة الجادة، ترك خلفه مواقف ومآثر تحيك 
عن تأريخ هذا الرجل املتميز بالهدوء والرتوي، وصاحب االبتسامة 
الهادئة، واملحدث اللبق البارع، والحكيم الذي ما متكنت الظروف 

وأنواع القهر وأشكال املالحقات. 
املتمسكة  العراقية  وسيبقى أسم شاطي عودة منوذج للشخصية 
االلتزام والخلق والبساطة  باملباديء فعال وقوال، ومثاال فريدا يف 

لتجسيد صورة الشيوعي العراقي بشكل ناصع وميضء.   

شاطي عودة

غّنى للبرصة وبغداد.. كورونا يخطف رائد األغنية السياسية جعفر حسن
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تقول لوكسمبورغ: “ميكن ويجب خلق قيادة جديدة 
الحاسم.  العامل  هي  الجامهري  الجامهري.  جانب  من 
للثورة.  النهايئ  النرص  عليها  يشيد  التي  الصخرة  إنها 
بهذه  وارتباطا  بالتحدي،  جديرة  الجامهري  وهذه 
التاريخية،  الهزائم  “الهزمية” صاغت حلقة يف سلسلة 
وهي فخر وقوة االشرتاكية األممية. وهذا هو السبب 
هذه  من  تنبثق  املستقبل  انتصارات  يجعل  الذي 

“الهزمية””.
انتفاضة  أعقاب  يف  مبارشة  الرسالة  هذه  كتبت  وقد 
 10  –  4 من  الفرتة  يف  املجهضة  سبارتاكوس”  “عصبة 
كانون الثاين، وهي االنتفاضة التي سعت اىل االطاحة 
أملانيا،  يف  االجتامعي  الدميقراطي  الحزب  بحكومة 
العاملة  الطبقة  حاجة  متثل  ثورية  حكومة  واقامة 
أن  من  الرغم  وعىل  الحقيقية.  لالشرتاكية  األملانية 
كارل ليبنخت وآخرين ابتهجوا بهذه األحداث كأساس 
اليها  نظرت  لوكسمبورغ  روزا  فان  بالنظام،  لالطاحة 
املطالبة  مواقف  واعتربت  دفاعياً،  فعل  رد  باعتبارها 
قررت  أنها  غري  ناضجة.  غري  السلطة  عىل  باالستيالء 
أنه ال ميكن الوقوف بوجه االنتفاضة، آخذة بالحسبان 
املتعذر  من  بات  وقد  األرض،  عىل  األحداث  مجرى 

بها... التحكم 
محتمل  وجه  أفضل  تكشف  أن  لوكسمبورغ  وتحاول 
للهزمية، مجادلة بأن االنتخابات قد ال تجرى... وتسعى 
اىل أن تبقي معنويات رفيقتها وصديقة عمرها عالية، 
أبدية  تكون  أن  ما من هزمية ميكن  بأنه  تذكريها  عرب 

“طاملا أن األحداث هي مدرسة رائعة للجامهري”.
ومام له داللة أن تنهي هذه الرسالة مجموعة )رسائل 
وجهة  عن  تكشف  أنها  معتربين  لوكسمبورغ(،  روزا 
نظرها املعروفة من أن الناحية األكرث أهمية يف الرصاع 

التي تخلفها ألجيال  الفكرية”  االجتامعي هي “الرتكة 
املستقبل يك تواصل الكفاح من أجل الحرية.

أدناه النص الكامل للرسالة:
اىل كالرا زيتكني

برلني – 11 كانون الثاين 1919
كالرا األعز

أخرياً،  ووجدت،  املفصلة،  رسالتك  اليوم،  تسلمت، 
فرصة قراءتها بهدوء وسالم، واالجابة عليها، وهو األمر 
الحياة  طريقة  أصف  أن  عيل  املستحيل  من  األهم. 
األسابيع  خالل   – جميعاً  وعشناها   – عشتها  التي 
ألماكن  الدائم  والتغيري  والقلق،  االضطراب  األخرية: 
السكن، واالتقارير التي ال نهاية لها، وهي متتيلء بنذر 
العمل  يف  التوترات  استمرار  ذلك  غضون  ويف  الخطر، 
الوقت  الحريف،  باملعنى  أجد،  أن  أستطع  ومل  ...الخ. 
لساعتني  اال  فرصة  أجد  ال  فانا  اليك.  للكتابة  الالزم 
هذه  كتابة  يف  الليلة،  هذه  أفلح،  ورمبا  الليل.  أثناء 
الكثري  أبدأ، إذ لدي  الرسالة. غري أنني ال أعرف كيف 

ألخربك عنه.
األمر  تعلق  وبقدر  وقبل كل يشء،  أوالً،  إذن،  حسناً، 
حد  اىل  تبالغني،  فانك  االنتخابات،  يف  املشاركة  بعدم 
هناك  ليس  القرار.  هذا  عواقب  مدى  تقدير  يف  كبري، 
“روهليون” )نسبة اىل أوتو روهيل )1874 – 1943(، 
املاركيس األملاين الناشط يف معارضة الحربني العامليتني 
االطالق،  عىل  روهيل،  يكن  ومل  والثانية،  األوىل 
“زعيامً” يف املؤمتر(. إن “هزميتنا” مل تكن سوى مأثرة 
للراديكالية الطفولية، غري الناضجة، ذات البعد الواحد. 
االتجاه  ويف  املؤمتر.  بداية  يف  اال  يكن  مل  ذلك  ولكن 
الرئيسية(  الزعامة  )حول  بيننا  الشعور  فان  األخري، 
وعندما  سليم،  أساس  اىل  تحول  املندوبني  وبني 
االنتخابات  يف  املشاركة  مسألة  اىل  بايجاز،  عدت، 
كان  عام  متاماً  مختلف  بصدى  شعرت  تقريري،  خالل 
“السبارتاكيني”  أن  تنيس  ال  البداية.  يف  الحال  عليه 
متحررون  فتي،  جديد  جيل  األعم،  الغالب  يف  هم، 
املجربة  القديم،  “الحزب  لـ  املخدرة  التقاليد  من 
الضوء  والصحيحة”. ويجب أن يجسد ذلك يف جانبي 
والظل. لقد قررنا باالجامع أن ال نجعل من هذا قضية 
كبرية للغاية، وأن ال ننظر اىل املسألة بطريقة فاجعة. 
)واالنتخابات  الوطنية  الجمعية  قضية  فان  والحق 
كلها( ستدفع اىل الخلف من جانب عاصفة األحداث، 
حتى  الحال  هو  كام  األحداث  مجرى  استمر  ما  واذا 
كبري،  حد  اىل  فيه،  املشكوك  من  أنه  فسيثبت  اآلن، 
االنتخابات  نقطة  اىل  ستصل  األمور  كانت  اذا  ما 
)وأعني  املوضوع  إن حكمك عىل  الوطنية.  والجمعية 
يختلف  للقرار(  الرتاجيدية  الطبيعة  اعتربتِه  ما  بهذا 
متاماً عن حكمنا، ألنك ال تتمتعني، اآلن، لسوء الحظ، 
باالحساس بالتفاصيل كام نفعل نحن، وأكرث من ذلك، 
املرء  من  يتطلب  ما  وهو  الخاص،  بالوضع  االحساس 
عندما  األول  حافزي  وكان  املبارشة.  املراقبة  تجربة 

هو  االنتخابات  مسألة  حول  وبرقيتك  رسالتك  قرأت 
ما ميكن.  بأرسع  هنا  اىل  تعايل  برقية:  اليك  أبعث  أن 
واملساهمة  أسبوع  فرتة  هنا  مكوثك  بأن  واثقة  وأنا 
لخلق  كافياً  سيكون  ومشاوراتنا  نشاطاتنا  يف  املبارشة 
أنني  غري  النواحي.  كل  يف  وبيننا  بينك  كامل  توافق 
أجد نفيس، يف كل حال، مرغمة عىل قول العكس لك: 
إنتظري قليالً، وأنت عىل وشك املجيء اىل هنا، حتى 
أخرى.  مرة  ما  اىل حد  أكرث هدوءاً  أوقات  علينا  تحل 
الدائم،  والخطر  الراهن  االضطراب  وسط  العيش  إن 
واالندفاع،  والتوتر  السكن،  ألماكن  املتواصل  والتغيري 
امكانية،  هناك  تكون  لن  خاص  وبشكل  يوافقك،  ال 
وآمل  مناسبة.  بطريقة  التشاور  حتى  أو  للعمل  أبداً، 
أو  أسبوع  غضون  يف  نفسه،  عن  املوقف  يكشف  أن 
وعندئذ  بأخرى،  أو  بطريقة  وبوضوح،  ذلك،  نحو 
سيكون العمل املنتظم ممكناً مرة أخرى. وبالتايل فان 
انتقالك اىل هنا سيكون بداية تعاون منهجي يف سياق 
متبادل  اتفاق  من  أوتوماتيكيا،  يتحقق،  أن  ميكن  ما 

وفهم مشرتك.
املنظمة.  “بورشاردتيني”)1( يف  أي  نقبل  مل  مالحظة:  
من  بورشاردت  أبعد  فقد  ذلك  من  العكس  عىل 
يف  ذلك،  وجرى   ،)2( األمميني”  “الشيوعيني  جانب 
كانوا  الشيوعيني  أغلبية  إن  طلبنا.  عىل  بناء  الواقع، 
من هامبورغ وبريمن. ومن املؤكد أن لهذا االستحواذ 
جوانبه الشائكة، غري أن هناك، عىل أية حال، مسائل 
وعىل  الحركة.  تقدم  مع  تسويتها  ستجري  ثانوية 
جميع  ويف  رائع  نحو  عىل  تتطور  حركتنا  فان  العموم 
االشرتايك  الحزب  عن  االنفصال  وبات  أملانيا.  أرجاء 
الدميقراطي املستقل مسألة ال مفر منها عىل االطالق 
ألسباب سياسية، ذلك أنه حتى لو كان الناس مايزالون 
بات  املوقف  فان   ،)3( غوتا  يف  كانوا  كام  أنفسهم 
منر  التي  الحادة  السياسية  األزمات  إن  متاماً.  مختلفاً 
بها هنا يف برلني خالل فرتة األسبوعني املاضيني أو يزيد 
املنهجي  التنظيميي  العمل  نحو  الطريق  أغلقت  قد 
لتدريب منتسبينا الجدد، غري أن هذه األحداث هي، 
يف الوقت نفسه، مدرسة رائعة للجامهري. وأخرياً، فان 
اتجاهه  أيَاً كان  بواقعية  التاريخ  نتعامل مع  أن  علينا 
صحيفة  تتسلمني  ما  نادراً  أنك  حقيقة  إن  ومجراه. 
)الراية الحمراء( مسألة صادمة. سأتدبر األمر شخصياً 
وأرسلها اليك كل يوم. ويف هذا الوقت تستمر املعارك 
الشجعان  شبابنا  من  الكثري  سقط  وقد   )4( برلني.  يف 
يكون  أن  ونخىش  وليديبور،  ميري  واعتقل  رصعي، 

جوغيشيز قد اعتقل أيضاً. 
يتعني عيل أن أنهي رسالتي هذا اليوم.

أعانقك ألف مرة،
املخلصة لك

روزا 
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روزا  )رسائل  كتاب  عن  مرتجمة  الرسالة  هذه   *
عن   2013 عام  باالنجليزية  الصادر  لوكسمبورغ( 

روزا  كتبتها  رسالة   190 ويضم  بلندن،  )فريسو(  دار 
العاملية  الحركة  يف  بارزة  شخصيات  اىل  لوكسمبورغ 
كارل  جوغيشيز،  ليو  وهم:  األوروبية،  واالشرتاكية 
كاوتسيك، كالرا زيتكني، وكارل ليبنخت، وكانوا من بني 
الحياة  الرسائل تيضء  أقرب رفاقها وأصدقائها. وهذه 
ثورية،  قائدة  كانت  التي  اإليقونة،  لهذه  الداخلية 
سياسية،  وناشطة  واقتصادية،  اجتامعية  ومنظرة 

وكاتبة ذات أسلوب جذاب. 
والناشط  الصحفي  بوشاردت،  جوليان  اىل  إشارة   )1(

اليساري األملاين. 
اسم  تبني  جرى   1918 عام  الثاين  ترشين  يف   )2(
املجموعات  جانب  من  أوالً  األمميني”  “الشيوعيني 
مجموعة  قبل  من  ثم  وبرمين،  هامبورغ  يف  اليسارية 

األملاين  الشيوعي  الحزب  اىل  انضموا  وقد  دريسدن. 
التأسييس. ومؤمتره 

الدميقراطي املستقل مؤمتره  الحزب االشرتايك  )3( عقد 
يف غوتا يف 6 – 8 نيسان 1917.

)4( يف 4 كانون الثاين 1919أعلنت الحكومة الدميقراطية 
رئيساً  كان  الذي  إيشهورن،  إمييل  إقالة  االجتامعية 
اليساري  الجناح  اىل  إيشهورن  وينتمي  برلني.  لرشطة 
العامل  رد  وقد  املستقل.  الدميقراطي  االشرتايك  للحزب 
والجنود الثوريون عىل هذا باقامة تجمع حاشد يف برلني، 
ليبنخت  كارل  واعتقل  السالح.  يحملون  بعضهم  وكان 
من قبل املجموعات العسكرية الفاشية املضادة للثورة 
)فيالق املتطوعني املزعومة(. ويف 15 كانون الثاين جرى 

اغتيال روزا لوكسمبورغ وكارل ليبنخت.    

وسام سعادة*

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

واملندوبني األملان.
يف  للغاية  منقسمني  الفرنسيون  االشرتاكّيون  كان 

يف  للمشاركة  الرافض  الخط  بني  سواء  بينهم،  ما 
بني  أو  للمشاركة،  املسوغني  أو  الربجوازية  الحكومات 
الوطنية  شأن غوستاف  الرابطة  يقلل من أهمية  من 
األممية  إىل  ينظر  من  وبني  املرحلة،  تلك  يف  هريفيه 
الوطنية  الرابطة  إىل  ويرى  وطنيات،  بني  كتعاضد 
العاملية  الحركة  فيها  تنمو  التي  البيئة  بوصفها 
بخصائص مختلفة يف كل بلد. وهذه كانت وجهة جان 
جوريس وادوار فايان، األخري من رموز كومونة باريس 
١٨٧١، لكن سيتحول إىل أحد رموز »االتحاد املقدس« 
 .١٩١٤ حرب  يف  أملانيا  ضد  الفرنسية  الربجوازيّة  مع 
جمهوري   كنائب  السيايس  نشاطه  فبدأ  جوريس  أما 
لكن  االشرتايك،  الفكر  نحو  تدريجي  وتطور  برجوازي، 
حياته  يدفع  أن  من  مينعه  مل  الفكر  هذا  يف  اعتداله 
اغتاله  إذ  وقوعها  عشّية  للحرب  املضاد  ملوقفه  مثناً 
قومي متطرف. يف املقابل يقف غوستاف هريفيه، رمز 
الجحود القصوي بالفكرة الوطنية، واملنادي بالتمرد يف 
اللحظة نفسها الذي ينهمك فيها الجيش عىل الجبهة، 
حتى  شتوتغارت  مؤمتر  عىل  سنوات  بضع  متر  فلم 
انقلب رأساً عىل عقب عىل غلوه األممي هذا، واستبق 
والتحق  أوال«،  الوطني  »الدفاع  بشعار   ١٩١٤ حرب 

الفرنسية. بالفاشية  الحقاً 
شتوتغارت  مؤمتر  يف  الفرنسية  االشرتاكية  رموز  توافق 
الحرب.  شبح  وجه  يف  العام  اإلرضاب  فكرة  دعم  عىل 

املقابل،  يف  بيبل،  رأسهم  وعىل  األملان،  املندوبون  تربم 
املناخات  ملواجهة  العام  باإلرضاب  املناداة  عبثية  من 
الحربية. بيد أن بيبل مل يكن لديه ما يقرتحه يف املقابل 
سوى الدعوة الهالمية لـ»بذل ما يف الوسع« يك ال تقع 
الحرب. وتعرض التزامه األممي للطعن، وهو الذي برهن 
يف شبابه عن تجذر هذا االلتزام، يوم حوكم هو ورفيقه 
فيلهلم ليبنخت )املخرضم - إذ كان إىل جانب ماركس 
وإنغلز يف »عصبة الشيوعيني«( يف اليبزيغ عام ١٨٧٢، 
وكانا عضوين يف الرايخستاغ، لتنديدهام بالغزو الربويس 
لفرنسا ووقوفهام إىل جانب كومونة باريس وضد ضم 
أملانيا املوحدة لإللزاس واللورين، وسجنا لعامني ونيف. 
للتشهري  املحاكمة  هذه  بسامرك  استخَدم  حينه،  يف 
باالشرتاكيني خونة األوطان، األمر الذي تكرس يف قوانني 
فرتة  لعبت   .١٨٩٠  -  ١٨٧٨ االشرتاكيني  ضد  االستثناء 
املالحقة والتضييق هذه دوراً يف تعزيز خطاب »الرصاع 
التي  األملانية  الدميقراطية   - الطبقي« داخل االشرتاكية 
ظلت تتوسع وترتفع نسبة التصويت العاميل لها، مبثل 
ما فرضت نفسها بوصفها القوة األكرث ثقالً وتنظيامً يف 

»األممية الثانية« املؤسسة يف باريس عام ١٨٨٩.
»التنقيحية«  برنشتاين  إدوارد  نزعة  ضد  بيبل  وقف 
مقولة  مكان  »التطور«  مقولة  إحالل  إىل  الداعية 
أقرب  سياسياً  كان  لكنه  الحزب،  برنامج  يف  »الثورة« 
إىل متثيل »نقطة الوسط« يف االشرتاكية - الدميقراطية 

إىل  الوقت  إىل حني وفاته عام ١٩١٣. فقد تحول مع 
الجامهريي  الحزب  تجنيب  يريد  »احرتازي«،  موقف  
شديد التنظيم، والذي أخذ يتعزز فيه عديد املوظفني 
له،  التابعة  والنقابات  ومؤسساته  أجهزته  يف  الدامئني 
الرغبة  أمني جديد، فضالً عن  أو  أّي اضطهاد سيايس 
بتصويره  له  املستمر  »النبذ«  وضعية  من  الخروج  يف 
البالط  قَبل  من  سواء  اإلمرباطورية«  »عدو  أنه  عىل 
والسلطة، أو من قبل األحزاب األخرى. وعندما فرض 
فأكرث،  أكرث  نفسه  أوروبا  عىل  املقبلة  الحرب  سؤال 
كان بيبل من جملة الذين يشددون عىل أن »الرببرية 
العاملة  الطبقة  عىل  وجودياً  خطراً  متثل  الروسية« 
املجال لخطاب  الذي من شأنه إفساح  األملانية، األمر 

للحرب. تسويغي 
كام يالحظ جيمس مول »لنئ كان بيبل وبقية الزعامء 
كانوا  فإنهم  روسيا،  من  خائفني  األملان  االشرتاكيني 
ينسوا  مل  نفسها.  األملانية  الدولة  سلطة  أكرث  يخشون 
االشرتاكية  مكافحة  قوانني  من  عاماً  عرش  االثني  يوماً 
بيبل ذرعاً يف مؤمتر  يف ظل بسامرك«. من هنا، ضاق 
ليبنخت،   - فيلهلم  ابن   - كارل  بلهجة  شتوتغارت 
اآلمال  يعقد  كان  ألنه  وأسف  العسكرة،  ضد  الحادة 
عىل هذا الشاب يك يكون يف موقع قيادي مثل والده - 
علامً أن كارل انتخب لقيادة أممية الشبيبة االشرتاكية 
العنيفة  اللهجة  هذه  لكن   - شتوتغارت  مؤمتر  يف 

الربوسية.  العسكرية  السلطات  تستثري  أن  شأنها  من 
ليبنخت  حوكم  املؤمتر،  عىل  شهرين  بعد  وبالفعل، 
الكراس  عىل  لعام  وسجن  العظمى  الخيانة  بتهمة 
بعام »العسكرية واألنتي  الذي كان أصدره قبل ذلك 
- عسكرية« الذي نقل فيه إىل الشباب العاميل األملاين 
النضال  يف  والسويدية  البلجيكية  الشبيبة  تجارب 
ملحاكمة  كان  فروليش،  بول  يشري  كام  العسكرة.  ضد 
كارل ليبنخت يف ترشين األول ١٩٠٧ وقع الصدمة يف 
االشرتاكيني  املالحقات ضد   كانت  إذ  الحزب،  صفوف 
زهاء  بعد  الوقت،  ذلك  يف  نادرة  الدميقراطيني   -
أن  إال  ضدهم.  االستثناء  قوانني  انتهاء  عىل  العقدين 
نجم ليبكنخت ارتفع بعد تجربة السجن هذه، فدخل 
بعدها إىل النغدتاع )برملان( بروسيا عام ١٩٠٨، ثم إىل 
سياسية  عزلة  مقابل  يف  هذا   .١٩١٢ عام  الرايخستاغ 
أعقبت  التي  السنوات  يف  لوكسمبورغ  لها  تعرضت 
مؤمتر شتوتغارت، األمر الذي يرده املؤرخ جيلبري باديا 
الذي  التعديل  إىل موقفها يف املؤمتر نفسه، من خالل 
مرشوع  عىل  ومارتوف  ولينني  هي  بتمريره  نجحت 
األول  اقرتاحه  صاغ  الذي  الحرب  بشأن  األممية  قرار 

أوغست بيبل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ جامعي وصحايف لبناين
 موقع مجلة )بدايات( – العدد 22 - 2019  )مقتطف(

كتبتها الى رفيقتها كالرا زيتكين

رسالة روزا لوكسمبورغ األخيرة قبل اغتيالها

نضال روزا لوكسمبورغ ضد الحرب من داخل »األممية«

غّنى للبرصة وبغداد.. كورونا يخطف رائد األغنية السياسية جعفر حسن

ترجمة وتقديم: رضا الظاهر

اغتيلت روزا لوكسمبورغ يوم 15 
كانون الثاين 1919. ويعود تاريخ 

رسالتها األخرية اىل كالرا زيتكني 

)التي نرشت يف كتاب “رسائل روزا 

لوكسمبوغ”( * اىل يوم 11 كانون 
الثاين 1919، يف أعقاب سحق انتفاضة 

السبارتاكيني. 
ويف آخر نص معروف لها تحت عنوان 

)النظام يسود يف برلني( تكتب روزا 
لوكسمبورغ عن األسباب التي أسهمت 

يف فشل االنتفاضة وعن مستقبل 
الحركة.

روزا لوكسمبورغ )اىل اليمني( وكالرا زيتكني 1910 



No. 77 Thursday 27 May 2021 العدد 77 الخميس 27 ايار 10
ادب شعبي

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

ريسان الخزعلي

اوكتافيوباث، شاعر مكسييك معروف عاملياً، وكثرياً 
ما يوصف بأنه )عقل املكسيك االكرث توقداً(..، كام 
جائزة  نال  وقد  ذاته  الوقت  يف  ومفكر  ناقد  انه 
اىل  واضافة   . دوراتها  من  واحدة  يف  لآلداب  نوبل 
هذه املكانة االبداعية ، كانت له مكانة يف العمل 

الدبلومايس.
بالده  احتالل  ضد  وثورية  نضالية  مواقف  للشاعر 
االهلية  الحرب  الدولية يف  االلوية  ، وقد شارك يف 
اليمني  بتفوق  انتهت  والتي   1937 عام  االسبانية 
اىل  باريس وتعّرف  اىل  ، وإثر ذلك هاجر  عسكرياً 
تأثر  ان  بعد  رسيالياً  مثقفاً  ليحيا  بريتون  اندريه 
ظلَّ  انه  اال   ، الصيت  ذائعة  الرسيالية  بحركته 
يف  حّراً  صارماً  حاداً  نقده  يشهر  بالوحدة  مسكوناً 
وجه كل ما بدا له زيفاً ونفاقاً مبا يف ذلك عمليات 
القمع التي تعرّض لها الطالب يف موجتهم العارمة 
عىل  واحتجاجاً   1968 عام  العامل  اجتاحت  التي 
املجزرة التي ارتُكبت يف مدينة مكسيكو بحقهم .

كتب اوكتافيوباث كل ما ميليه عليه رشطه الشعري 
ذلك  يفعل  وهو   ، االنساين  رشطه  بل   ، والفكري 
وال  الحدود  يعرف  ال  رائع  عاملي  وطني  بحس 
كان  انه  من  الرغم  عىل  واالنتامءات  الجغرافيا 
ينطلق دوماً من مكسيكيته . أّما الوحدة والصمت 

فهام صنوا منجزه ورفيقا شوطه .

ما تقّدَم من فقرات ، وبترصف محدود ، هو ما جاء 
يف مقدمة كتاب ) متاهة الوحدة ( ألوكتافيوباث ، 
ترجمة االستاذة نرمني ابراهيم عاجل  . ومام يُلفت 
الشعبية  اللهجة  عن  الواضحة  اشاراته   ، االنتباه 
ودورها التعبريي لحظة التأمل يف االنسان والتاريخ 

والدين والُحب واالسطورة . ففي الفصل الثاين من 
الكتاب ) اقنعة مكسيكية ( والذي يستهلُه بأغنية 
 / اشجانك  ..اخِف  امللتاع  القلب  ايها   /  : شعبية 
مدًى  أي  اىل  الشعبية  اللهجة  لنا  تُجسد   : يقول   ،
ندافع عن انفسنا إزاء الخارج . وبذلك مينح اللهجة 

االجتامعي  والتأصيل  املقاومة  يف  دوراً  الشعبية 
الذي مينح الخصوصية وبعضاً من الهويّة .

الشاعر مسكون بالوحدة ومتاهة الوحدة بدوافع 
وامنا   ، َمريَض  أو  سايكولوجي  هو  مبا  تتعلق  ال 
الوحدة  وعن  وفكرياً.  فلسفياً  الوحدة  بفكرة 
احساسنا  استحال  كربنا  كلام   : يقول  ورضوراتها 
بأننا  وعياً  ثم  ومن  بالوحدة  شعوراً  هذا  الفطري 
تجاوزنا  انَّ  غري   ، مستوحدين  بالعيش  محكومون 
ذات  تربطنا  كانت  التي  الصالت  واعادتنا  وحدتنا 
بأننا  شعورنا  يلغيا  لن  بالحياة  فردويس   ٍ ماض 
 ، نفسه  حياتنا  رشط  الوحدة  انَّ   . مستوحدون 
ما  يتالىش  وبانتهائها   ، لنا  وتطهرياً  اختياراً  تبتدئ 
عقب  ينتظرنا  ما  ألن  وحرية   ٍ برم  من  به  نشعر 
 ، واللقاء  الكامل  هو  الوحدة  متاهة  من  الخروج 
استقراراً وسعادًة وانسجاماً مع العامل . ثم يُضفي 
لنا  جّسدت   : قائالً  الشعبية  اللهجة  عن  خالصته 
من  جعلت  حينام  االزدواج  هذا  الشعبية  اللهجة 
هي  الُحب  لوعة  انَّ  اذ   ، للوحدة  صنواً  الحزن 
الوالدة واملوت هام تجربتان  ، وان  الوحدة  لوعة 

يف الوحدة .
انَّ شاعراً ومفكراً وناقداً كبرياً ، حينام مينح اللهجة 
الشعبية هذا الدور يف الفعل الثقايف األديب ، وهذه 
جديد  من  نتلمس  يجعلنا  التجسيد،  يف  الفاعلية 
عن  ندافع  يك  الشعبية  لهجتنا  يف  الكامنة  الطاقة 

انفسنا إزاء الخارج كام فعل اوكتافيو باث...

أوكتافيو باث

الشعبية الوحدة واللهجة  متاهة 

گلب مصيوب
 

كامل العامري 

اما آن للسيوف .....ان  ترسم حروف الحب عىل االرض

......

شمعايت ابحالة الشوك ...

بشفاف املالمة امتوع 

وآنه اويه السهر مزروع 

اخطن بالدرب تذكار ....

سهمني وكلب مصيوب 

وتنطر تهل اطيوف ....

لن طرة الفجر .. 

مزنه وتكت حالوب 

ولن رمش العيون اسيوف 

وتحملت ما كوليش للشامت ...

ركد ثوب الصرب وتفرهدت روحي 

والذليت جلاميت ....

ودرت عيني عىل امراية أمس 

من زادنا جروحي والفزيت مرعوب وطفح خويف 

يهذا آنه 

هذاك آنه 

أشيلن زاد عمري ابراحة اجفويف 

ولك يازهرة ايامي...

تعال وزوك الجلامت ...

من حمرة شفايفنه 

تعال والتضيع العرف ...

وتضيع سوالفنه 

ولك ماجن غرك شويف ابوسط عينك !!

والجن كحلتي مرت عىل اجفونك !!

والجن خلف املايض ...

حرف من ذيج دنيتنه ولياليهه !!!

والطرز عشكنه الفات ...

تذكار بحواشيهه !!

يشدعي اعليك ...

ومن ادعي ...

ترد يل دواعي ورد ليهه 

يامن عيني تتمناك ...

صفصافة محّنه اتخيم اعليهه. 

إصدار

د. سعد ياسين يوسف

صدر حديثا لألستاذ الدكتور عبد الرضا عيّل كتاٌب نقدي جديد 
العارف  دار  عن  وذلك  الشعبّي(  عر  الشِّ يف  )اإليقاع  بعنوان 
التي  الكتب  سلسة  يف  عرش  التاسع  الكتاب  وهو   ، ببريوت 
قراءات  أورفيوس،  )قيثارة  كتاب  فيها  سبقه  والّذي  أصدرها 
إثرائية  إضافة  الكتاب  هذا  واملختلف(.وسيشكّل  السائد  يف 
عبّي برؤية نقدية  عر الشَّ للدراسات األكادميية التي تناولت الشِّ
املاجستري والدكتوراه  للباحثني من طلبة  رصينة ومصدرا مهام 
عبّي  الشَّ الرتاث  من  جزءاً  بوصفه  عبّي  عرالشَّ بالشِّ واملهتمني 
الحضاري ومن ذاكرة املجتمع العراقّي .وشكّلت مقدمة الكتاب 
من  وثَّق  مهاّم  تأريخيا  كشفا  عيّل  الرضا  عبد  .د  أ  كتبها  التي 
عبي ورّس اهتاممه به ، وملحات  عر الشَّ خاللها مسريته مع الشِّ
يف  .وجاء  واإلبداعية  والّسياسية  الحياتية  مسريته  من  مهّمة 

مقّدمة كتاب )اإليقاع يف الشعر الشعبّي(:
دراستِه  مرحلِة  ويف  السنوات،  من  ونيٍِّف  سنًة،  ستنَي  )قبَل 
لوٍن  أيُّ  يستهويَه  أْن  قبَل  الشعبيُّ  الشعُر  استهواُه  املتوّسطة 
أديبٍّ آخر، وكان ذلك بسبِب مجموعٍة شعريٍّة اشرتاها بـ ثالثنَي 
املتنبِّي  شارعِ  من  املتفّرع  )الرساي(  الورَّاقني  شارعِ  من  فلساً 
عاَد  السنة.وحني  لتلك  مدرسّية  دفاتر  من  اشرتاه  ما  ضمن 
كثرياً،  سُعد  املجموعة  تلك  نصوِص  بعَض  وقرأ  أرُستِه،  ملنزِل 
َث عن تلك األشعاِر ـ التي عالجت  فأعاَد قراءتها مرَّاٍت، ثمَّ حدَّ
بعَض مشاكل املجتمع العراقّي عىل نحٍو ساخٍر ـ أهله، السّيام 
اً ، وتقبُّالً  شقيقته الكربى، فوجَد منهم استجابًة محبَّبًة، ورضاً تامَّ
عاً.وكانت قصائد )للفّوال نوبة رحتله الجمعة( التي غّناها  مشجِّ
بعد سنوات املنلوجست الراحل فاضل رشيد، و)للكاظم كَصدته 
طالب زيارة( و)زّفة أم عران( من القصائد التي استهوت أرسته 
أنَّ  يظنُّ  لشاعٍر شعبّي  املجموعة  تلك  وكانت  استهوتُْه،  مثلام 
اسمه محّمد، لكّنه ال يتذكّر اآلن بقّية اسمه، وال حّتى عنوان 
املجموعة، فقد أكَل السكّري ُجلَّ ذاكرته، وأجهزت أسقاُمُه عىل 

ما تبّقى لديِه منها(.

عر الشعبيّ 
ِّ

اإليقاع في الش

جنت أظن

ضياء محسن  
 

جنت أظن الليل مهرة

 وبيها اوصل مشتهاي واعرب الدنيا مرح 

وجنت أظن الگمرة طيف اتسري اعله إعيوين لو شح الفرح..

وعلمت كلبي  يكض النار كضات الغشيم وعفته مرات انجرح

 والله حسبايل الوكت يضحكيل تايل..

 ومن بعد هذا املطر الكه القزح

 ياهيل الدنيا نستني

 وطيفكم وي عيني شح

 توين مليت الحزن وتبده مني

 توين كصيت التذاكر ردت اجيكم ردت اغني 

ردت اكلكم ياهيل الدنيا مسافة

 وبيها ضيعتوين مني

 ردت اكلكم

 انتو والدنيا ترى الخيبتو ضني

 ياهيل برودة جفاكم مو مثل برد الشته 

ياهيل الضيع دربكم روحة تبقه مشتته

 ردت اكلكم

 فايضه الروح ابحزنها وباهته امروز الهله 

الكو باب لجف حنيني وال عذب فيكم عله 

وينكم طش الحزن وتفگدتكم

 اخ لو تدرون بيه ارشدت اگلكم..

 ردت اگلكم..

 يا بعدكم

 ياحزنكم

 ياتعبكم

 انتو بعتوين أشكرث بس مابعتكم

 انتو صغتوين اعله كد أحزانكم وتوسلتكم

ة فرح
ّ

زخ

سامي عبد المنعم 

كل ليلة .. 

أزفلك كل قنادييل 

وأضوي إشموع

أطش واهس امللگه

إبكل كرت بالبيت

أغنيلك نغم مجنون

أبد ما ّمر عله أوتار

وأحّض كليش الجيتك

وأحسبك جايني خطار

إتعرّس كل شبابيچي ..

إذا سمعت خربملگه 

ولوچذاب 

زّخة فرح تاخذين .. 

وأعلّگ گلبي 

تباعة ذهب عالباب  

أحري ...

إبيا زويّه وياك أكعد

حّته أسولفلك عىل الفرگه

أمس شافوك .. 

ترسم عله گلبي

هموم كلفه  

إتزيد الدگات

بس دگات من دگات

ودگاتك هواي .. 

الفرهدن عمري

كليش إمنهد فرگتنه

إبغيابك مات .. 

لو تدري إشكرث بجفاك

شفت إمنلزمن صدمات  

حته األمنتله أرسارگلبي

طلع بد ذات

كلام أحچي بسمك 

يضحك إبسن الشامته 

وإيگيّل إنطّوه ومات

كل ليلة گبل نومي .. 

أرسمك عاملخّدة 

إطيوف سهرانة 

ياخذين النعاس ..

وما ميّر طيفك

وأنشد النوم اليجيبك

إيجاوبني بچي الحايط

طفل مفطوم

وجفن عاشگ امساهر 

ما يجيله النوم 

مرٌه سهرت النجوم 

الغاد من الليل

خاف طيفك يجفل امن النوم

طفيت الشبابيچ التنطرك..

والحچي .. واللوم

تدري اشكرث ..؟

شايل من زماين إهموم

كلها اهموم .. 

بس همك يصحي النوم

ياخذين اعله جرفك 

شفه عطشانه وجرح ملچوم

شاملك ما تجيني ابنوم ..؟

شاملك مو كتلني اللوم

ما بياش حيل اليوصل البابك

حتى اكت اغيوم

اريد انساك...

صدگني أريد أنساك  

بس اشلون ...؟ 

وانه ابكل مكان الگيك مرسوم

أوكتافيو باث



اتحاد االدباء.. ثمار الكتب
يواصل االتحاد العام لالدباء والكتاب يف العراق اصدار منشوراته بشكل دائب ومن احدث ما صدر:

- من اصداء املايض/ مذكرات د. شجاع مسلم العاين/ سرية.
- اعوذ بعشقك من املكائد/ شعر/ عيل حنون العقايب.

- الرتاث الشعبي/ تعليم وتفكري/ للراحل: د. خليل محمد إبراهيم.
- أوراق لخريف العمر/ رواية: تحسني عيل كريدي.

- جذوة نوفمرب- قصص/ اميان كاظم.
- هل يعود البنفسج/ ترجامت للحب والحرب/ شعر: نوفل هادي الحمداين.
- متثالت الرسد القصيص/ قراءة يف مناذج عراقية/ أ. د. خليل شكري الهيايس.
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نّصان
كواللة نوري*

ّبه لي 
ُ

ولكن ش

النسياُن

ببساطة، هو إطفاء الضوء

أمام حنني شقي يتلّصص بخبث

من ثقب ما يف القلب.

وهو، فتحة صد لباب أمام العاصفة

لتقلَبنا ونتفطر بعضنا.

النسياُن

صمت مفرط وفخور،

وعزلة وردة.

تقيٌّ جديد يعانق الربد عن طيب خاطر

كرشيك يف رقصة التوحد.

والنسيان،عبثيٌّ يف العرشين

ميأل جسده بوشم مكرر:

الغواية..الغواية...الغواية

النسيان أيضا

ورقة رابحة

يف كومة من تذكَر مرتّب

حسب أصول الالوجع،

والنسيان

فصويل التي تتغيُب عن ألوانها

وتبقى كفلم طويل باألبيض واألسود

يذكرين بربنامج وثائقي.

لكن ُشّبه يل..شّبه يل...

فالنسيان

زر عاطل ال يطِفئك

وسعة قلب عىل مقاس عينيك.

وعاصفة خرقاء تتخطاين لتدق بابك.

وهو رصخة وردة متزقني،ألتعّدد

كل واحدة تقودين إليك.

وبعد،هو جلد تقٍي كََفر

ليحرتق أكرث من مرة.

والنسيان الورقة الغائبة

لالعب محرتف يف يومه السيئ.

طبعة منقحة 

املساء طبعة أنيقة

لنساء يتفحصن دقائق املنزل

أكرث مام يتفّحْصن قلوب املنزل،

وهي تتدحرج نحو الباب .

واملساء طبعة ُمملّة

ملن يرصفه يف مراقبة الضوء

الساطع من منزل مجاور،

واملساء املصاب بأرق األمهات املزمن

طبعة منقحة عن العراق .

- هل ستبقى طويال بعد نهاية العرض ؟

إىل: كل دكتاتور غادر ومن تبّقى منهم 

د الفراغ تَُعدِّ

ل الكرايس كل هذا الخلّو . وتحمِّ

تنتظر أمام الستارة املغلقة،

تنىس أن للعرض فصوال ومواسم.

وحيد إاّل من الطرق الواضحة نحو الباب.

تصّفق خارج املنت

علّهم يسمعون الصدى،

وال يلتقطه إاّلك.

كم غزوة صمت تداهمك

لرتفع راية الفهم يف أنّك مرتوك هناك؟

وأنت تحرّك املقاعد باحثا عن أزرار قلبك

التي وقعت تحت هياج تاركيك،

تلتقط آخر زجاجة نشوى

ترفعها يف وجع وجهك

فتقابل سقفا بعيدا

ومساحات واسعة مل تعد طوع خيالك.

-----------------------------

*شاعرة كردية تقيم حالياً يف امريكا.

الشعر والسرد / التخلص من األحزمة
حميد حسن جعفر

مل يكْن الشعُر إاّل أواًل..

و إَن الرسَد مل يعد إكتشافاً معارصاً، 

بعد أن أثبتْت الدراساُت ألوليات 

التكوين البرشي -الحفريات -الرقم 

الطينية- املالحم /كلكامش -قصة 

الطوفان -إن الشعَر كان رسداً، وما 

كان الرسُد إاّل شعراً، حيث التداخل 

يشكل فعالً ملزماً، 

األول  العراقي  الكاتب  استطاع  تكوينات  عربَهكذا 

عىل  ال  اإلبداعية  املنجزات  من  العديد  يبتدع  ان 

مستوى  عىل  بل  فحسب  /العراق  املحيل  املستوى 

البرشية  للتشكيالت  املكونة  والحضارات  الثقافات 

األخرى، 

النيل،  وادي  حضارة  الرافدين،  وادي  حضارة 

ومجموعة حضارات الشعوب واألقوام اآلسيوية، 

بالنسبة  األحايني  من  الكثري  ويف  كان  الشعر  وألن 

بحثه  معادياًعرب  هدفا  وسلطاتها  الدولة  ملنظومات 

وأسئلته،  للقلق،  وبثه  واملغايرة  اإلختالف  عن 

العديد  تسلبه  ان  السلطات  هذه  استطاعت 

بعض  يف  تحويله  اىل  وسعْت  وحراكه  افعاله  من 

-الزعيم،  منها  يريد  مبا  تصدح  حنجرٍة  اىل  مفاصله 

اليها،  ينتمي  التي  الفئة  أو  األمري  او  السلطان،  أو 

الجامع،  إمام  )الخطيب،  الديني  الناثر  يكتِف  فلم 

الكهنة، املبرش، الراهب، الروضخون ( من إدانة لغة 

وهي  أال  اللغة،  يف  ما  اجمل  منه  أخذ  بل  الشعر، 

الشعرية، ليضع ما يقوله هو يف املقدمة، وليأِت ما 

النقطة  هذه  عند  ذلك،  بعد  من  الشعر  من  تبقى 

فقد الشعُر أهَم مرتكزاته يف البقاء، وأعني بها حرية 

إهتاممات  مؤخرة  يف  وليقف  القول،  يف  الشاعر 

وليصبح  الحقاً،  والقاريء  سابًقا  /السامع  املتلقي، 

الشاعُر الناطق االعالمي الرسمي للقبيلة، والسلطة، 

والدولة، ولتحول القصيدة اىل مزمار سحري يدخُل 

القتال  الحرب وميادين  البرشية اىل ساحة  الجموع 

األخري،  مثواها  اىل  محمولًة  منها  ولتخرج   ،ً راجلًة 

وليصبح الشاعر بّواقاً، ولتتخىل القصيدٌةعن وظيفتها 

األُوىل التي ِوجدْت من أجلها، او التي قالها اإلنسان 

كتبها  التي  وحتى  بل  شفاهياً،  /الساحر  /األول 

اسالفنا تدوينياً، 

بهاء هندستها،  الشاعُر يف  التي دخل  الوظيفة  تلك 

أال وهي البحث عن الحياة األخرى، الحياة /الحلم، 

حيث دملون وإرم، 

حيث اليوتوبيا واملدن الفاضلة، 

 حيث ال قمع، وال الغاء، وال أسلحة دمار شامل، 

ومن أجل أن يظل الشعر حالة يقظٍة، حالة تهشيٍم 

للثوابت كان الشعراُء أول الراكبني اىل حيث املغامرة، 

وصوالً اىل اللجة، حيث ال قيامة سوى املغايرة، حيث 

تتحول القراءُة اىل فعل محايث لفعل الكتابة، 

وليعوَد الشعُر بصورٍة عامٍة-ذاك الذي ابتدعته بدائيٌة 

مهذبٌة- اىل أولياته، اىل فضاء الحرية، والتخلص من 

أدران السلطات، ومن طفيليات أصحاب القرار من 

الزعامات والقيادات، والفرق التي تدعي نجاتها من 

الغرق، 

٠٠٠٠٠٠

الثقايف  الوجود  اىل  وإنتامئه  ثانيًة،  الرسد  ظهور  إن 

للحالة  مساراٍت  ينتَج  أن  الظهور  هذا  عرب  استطاع 

وعرص  البخار،  عرص  بربوز  برزت  التي  التدوينية 

الطباعة، هذا العرص الذي وفر للرواية بصورٍة عامة، 

عربها  يتحول  فضائاٍت  خاصٍة  بصورة  وللقصيدة 

املتلقي /السامع ، اىل متلٍق/قاريء، 

الشعُر  إستطاع  /طباعي  تقني  مرشوع  هكذا  عرب 

االبداعية  املنجزات  من  اإلستفادة  من  والشعراُء. 

لسواهام من املبدعني واألجناس )الفنون التشكيلية، 

الحفريات  الدين،  التاريخ،  املرسح،  السمعبرصية، 

املسلوبة  اللغة  سكونية  من  ليتخلَص  اآلثارية( 

تعتمد  مسارات  هكذا  عرب  اىل  ويحولها  الحراك، 

االختالف اىل منتج للتحوالت، ولتنفتح القصيدة عىل 

الكتابات،  اشكال ومعامريات متعددة وولودة من 

ولتتخلص من حزام العفة التي البسته إياها السلطة 

القامعة حفاظاً  عليه من فعل الخيانة املتمثل بخلق 

حالة تضاد مع املحرمات واملمنوعات، 

 ، ، ،

إن  من  الذكورية  السلطات  اصحاب  يتصور  هكذا 

وما   - فضاء  عن  تخرج  ال  أن  يجب  /اللغة  االنثى 

منتميًة  اللغة  تظل  أن  يجب  -أي  أميانكم  ملكت 

الخاصة - منتميًة إىل  امللكية  كمفصل -من مفاصل 

ممتلكات الفحل/املذكر، 

قصة قصيرة

عازفة البيانو

حسين المندالوي

النهار وكأنها سقطت تحت سطوة اإلرهاب  .. إطالقات  بدت املدينة يف ذلك 

نارية تسمع من كل مكان فيام الشوارع املهجورة غارقة يف خوف وحذر ومع كل 

هذا مل أشعر بأننا أصبحنا رهائن ومل يراودين احساس بالخوف ومل أفكر  حتى يف 

الرحيل من املدينة ..

من نافذة املكتب الحظت سيدة مسنة ترتجل من سيارة حديثة ثم تحاول فتح 

الباب .. أرسعت وفتحت لها الباب .. قالت: أنها جاءت من بغداد ملقابلتي وهي 

تأمل مني أن أساعدها يف العثور عىل رفاة ابنها .. ثم أضافت :

ـ أنا أدرك ان أجيل قريب ويعز عيل أن أموت وأدفن يف قرب فيام عظام أبني 

الوحيد مل تزل عارية يف الرباري ..

ملا رأت الدهشة يف عيوين أخرجت صوراً من حقيبة يدها وسألتني : أن كنت 

التقيت هذا الفتى.. 

الصور أعادتني سنني طويلة اىل الوراء إىل زمن الحرب وليلة الهجوم عىل منديل 

.. كانت ليلة صعبة .. سحب الدخان ورائحة البارود تخنق األنفاس فيام القنابل 

من  مير  جندياً  ملحت  الصعبة  األوقات  تلك  يف   .. البيوت  جدران  تهز  الثقيلة 

انا وأحد األصدقاء ..كنا نريد أن نعرف منه شيئاًً  عام يدور  َ.. لحقناه  شارعنا 

هناك لكنَ مالبسه املغطاة بالوحل أوحت لنا بكل يشء .. أدخلناه البيت وجففنا 

مالبسه ثم حذرناه من فرق األعدام ونصحناه أن يعود إىل وحدته لكنه رفض 

قائالً: ان والدته ستموت أن حدث له يشء ..

قالت   .. الليلة   تلك  يف  بالفتى  لقايئ  عن  لها  وتحدثت  للسيدة  الصور  أعدت 

السيدة التي ال تزال تحتفظ ببقايا جامل قديم :

ـ بالصدفة قرأت القصة التي نرشتها مؤخراً ومن السطور األوىل عرفت أنها تخص 

ولدي ثم تأكدت عندما ذكرت شيئأً عن ظالل عينيه .. تلك الظالل كانت عالمة 

مميزة يف  وجه ولدي ..

تدور  وهي  الشعب”  “طريق  جريدة  يف  أيام  قبل  القصة  تلك  نرشت  كنت 

حول جندي يافع هرب من ساحة املعركة .. أمسكت السيدة معصمي بيدين 

مرتعشتني ورجتني  أن أذهب معها إىل أي مكان ميكن ان تجد فيه رفاة ابنها ..

أفكار كثرية يف ذهني لكني قررت   الزمن متوجت  الضيقة من  الفسحة  يف تلك 

الذهاب  معها عىل الرغم من مخاطر الطريق ..

يف السيارة مل أشأ أن أتحدث معها كثرياً كنت منشغالً مبخاطر الطريق وهواجس 

تلك الليلة العصيبة .. يف منديل هب أناس كثريون للمساعدة .. رعاة وفالحون 

يف   قرى بعيدة ذهبوا معنا إىل مواقع وجدت فيها جثثاً مجهولة وأناساً من اهل 

املدينة عاشوا أحداث تلك الليلة لكن عنرصاً من األمن السابق أخربنا بأنه كان 

مكلفاً مبراقبة صربي املصور ألنه كان يتحدث عن الجثث املجهولة .. بحثنا كثرياً 

عن صربي املصور وعندما التقيناه شعرت السيدة بأنها أصبحت قريبة من رفاة 

ابنها ..

أخربنا املصور بأن مصطفى الخياط قام رساً بدفن كثري من تلك الجثث حيث كان 

يخرج بعد منتصف الليل ليحفر قرباً أو ليدفن جثة وأخربنا املصور بأن مصطفى 

مريض ويتلقى العالج يف الخارج ..

عندما عاد مصطفى ذهبنا اليه .. تحدث مصطفى لنا بإسهاب عن الضحايا وعن 

ذهب  وخاتم  يدوية  ساعة   .. ولدها  متعلقات  السيدة  سلم  ثم  اليافع  الفتى 

أثار دم اسود أضافة لهويتني مدنيتني ورغم ضعفه ذهب  قدمية عليها  ونقوداً 

معنا إىل حيث دفن الفتى اليافع ..

السيدة  ..هناك وضعت  بنى مصطفى مقربته  عىل ربوة يف ظل شجرة وحيدة 

خدها عىل القرب ثم اغمضت عينيها .. كانت تهيم مع ولدها يف دنيا بعيدة فيام 

أصابعها تتلمس ثنايا القرب ..

انحناءات يديها وانثناءات أصابعها عىل القرب لفتت نظري .. كنت احدق بتمعن 

صار  ويقني  القرب  عىل  تتحرك  وهي  الدقيقة  ونهايتها  الطويلة  األصابع  تلك  يف 

يرتسخ عندي بأن السيدة كانت يف يوم من األيام عازفة بيانو.
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

لجنة لمتابعة األوضاع 
الصحية للمبدعين

بغداد – تضامن عبد المحسن 

ملتابعة  لجنة  جاسم،  عامد  وكيلها  بإرشاف  الثقافة،  وزارة  شكلت 
األوضاع الصحية للمبدعني، فنانني وأدباء ومثقفني، ممن تستدعي 
جمعية  رئيس  يرأسها  التي  اللجنة  وضمت  الدعم.   حاالتهم 
السينام  دوائر  عن  ممثلني  الرسام،  كريم  د.  العراقيني  املوسيقيني 
واملرسح والفنون العامة والشؤون الثقافية العامة. ويف ترصيح له، 
ذكر وكيل الوزارة عامد جاسم، أن طبيعة عمل هذه اللجنة تتمثل 
يف متابعة األوضاع الصحية للمثقف العراقي، وذلك بالتنسيق مع 
النقابات والجمعيات واالتحادات املعنية، مبينا أن اللجنة ستمنح 
لها صالحيات املتابعة الدقيقة للمرىض، وتسهيل إجراءات عالجهم، 
كام ستعمل عىل تسهيل تواصل عائالت املثقفني مع وزارة الصحة 

وغريها من الوزارات املعنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في كربالء 

االبتزاز االلكتروني
 مخاطره وسبل الوقاية منه

كربالء – طريق الشعب
عقد “مركز باهرون” الثقايف يف كربالء، بالتعاون مع “ملتقى خان 
االلكرتوين  االبتزاز  حول  حوارية  ندوة  أخريا،  األسبوعي،  النخيلة” 
ومخاطره وسبل الوقاية منه.  وضّيف املركز يف ندوته التي عقدها 
عىل حديقة مقره، املقدم يف الرشطة املجتمعية د. عالء عزيز أحمد، 
الذي تحدث عن جرائم االبتزاز االلكرتوين ومخاطرها عىل العائالت 
العراقية، متطرقا خالل حوار أجرته معه املحامية كوثر كاظم نارص، 
إىل سبل كفيلة بالوقاية من االبتزاز وعدم الوقوع يف رشاكه. وأشار 
إىل أهمية توعية األبناء بكيفية استخدام االنرتنيت بالشكل السليم، 
أبنائهم حال وقوعهم  فضال عن حث اآلباء عىل استيعاب أخطاء 
يف شباك االبتزاز، برحابة صدر، من أجل تسهيل مهمة القبض عىل 
الجناة.  ولفت د. أحمد، إىل رضورة أن تتعاون الرشطة املجتمعية 
مع رؤساء العشائر، وتدعوهم إىل حث اآلباء عىل عدم التعصب 
الظواهر  استفحال  من  الحد  يف  يساهم  مبا  أبنائهم،  أخطاء  تجاه 
الشؤون  يف  ومهتمني  مثقفني  من  الحارضين،  زّود  ثم  السلبية. 
االجتامعية، برقم الخط الساخن )497(، من أجل االتصال عليه حال 
التعرض ألي ابتزاز الكرتوين.   وتخللت الندوة، مداخالت دعت يف 
جانب منها إىل توفري رشطيات نساء يف مراكز الرشطة املجتمعية، يك 
يتواصلن بسهولة وانسيابية مع بنات جنسهن ممن تعرضن البتزاز، 

األمر الذي يخفف من اإلحراج يف الترصيح باملشكلة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ناحية “جديدة الشط” 

بطولة كرة قدم 
على شرف عيد الشيوعيين 

بعقوبة – طريق الشعب 
أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف ناحية “جديدة الشط” 
اللجنة املحلية للحزب يف املحافظة،  بالتعاون مع  مبحافظة دياىل، 

بطولة كرة قدم عىل رشف الذكرى الـ 87 مليالد الحزب. 
شارك يف البطولة التي أقيمت عىل امللعب الخاميس وسط الناحية، 
8 فرق شعبية، لعبت مبارياتها وفق نظام “التسقيط الفردي”. وقد 
كانت املباراة النهائية بني فريقي “النسور” و”حي السالم”، وانتهت 
بفوز األول عىل الثاين. ويف الختام، تم توزيع كؤوس البطولة عىل 
الفريقني الفائزين باملركزين األول والثاين، وعىل أفضل العب وأفضل 
منظم مباراة، فضال عن الحكام. كام وزعت امليداليات عىل جميع 
الالعبني املشاركني. وتناوب عىل توزيع الكؤوس وامليداليات، كل من 
الرفيق محمود  ونائبه  ثامر سعيد،  الرفيق  املحلية  اللجنة  سكرتري 
العزاوي، وأعضاء اللجنة املحلية الرفاق جليل إسامعيل وجبار أبو 

مقدام وعالء فزع، فضال عن الرفيق حمزة سالم.

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

أيار 2021 من مجلة  العدد )421(  حاليا يف املكتبات 
“الثقافة الجديدة” بنسختها الورقية. 

العدد  من  االلكرتونية  النسخة  تصفح  للقراء  وميكن 
الحزب  موقع  من  اف”  دي  “يب  كملف  تحميلها  أو 

الشيوعي العراقي.

عدد جديد 
من “الثقافة الجديدة”

إصدار
421

أيار 2021

مقاالت
كاظم حبيب

حسن عبد اهلل بدر
أمحد حممد املوسوي
حممد عامر حسن

سواد لعييب
مصباح كمال

نصوص قدمية
عبد احلميد خبش

نصوص مرتمجة
نانسي فريزر

حوارات
حوار مع فاحل عبد اجلبار

أدب وفن
 ياسني النصري

 ناجح املعموري
جواد الزيدي

 حممد الَكحط
 رهبة أسودي حسني 

علي ابراهيم
فاضل السوداني
نادية هناوي

خالد السلطاني
 ماضي حسن

اميان الكبيسي
 مثري العاني

 كاظم اجلماسي
لطيف هلمت 

رياض الغريب
 جبار الكواز

عادل مردان
محيد حسن جعفر

السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

نحن ومرحلة 
بيكاسو الزرقاء 

عبد جعفر

)عاشوا  أبطالها  بأن  دامئا  حكاياتهن  ينهني  جداتنا  كانت 
توقعنا  رغم  النهاية  بهذه  فرحون  ونحن  سعيدة(  عيشة 
فهي  الجدات،  حكايات  يشبه  ال  اليوم  واقعنا  أن  غري  لها، 
مستمرة   فرادى، وهي  وليست  واحدة  دفعة  تأيت  مصائب 
 - وأبطالها   لها،  واضحة  نهاية  ال  التي  املسلسالت  مثل 
تحرق  الفالحني  فحنطة  جدا،  تعسة  حياة  نعيش   - نحن 
دهوك،  وبساتني  قرى  تحرق  وتركيا  الحصاد،  موسم  يف 
الصيف  غائبة يف هذا  والكهرباء  باألفق،  تلوح  مياه  وأزمة 
الالهب، وألف مليار دوالر من خزينة الدولة  قد أهدرها 
االنتخابات  تزوير  و  الجمهورية،  رئيس  يقول  كام  الفساد، 
عىل األبواب، واملرشحون يفتتحون موسم حمالتهم برتقيع 
اغتيال  تواصل  الرسية  أجنحتهم  و  الرىش،  وتوزيع  الطرق 
كام   العراق  يف  مجموعات رسية  تتبنى   وايران  الناشطني، 
تذكر تقارير، وإعالن ذي قار كمحافظة منكوبة، وكردستان 
تضيق الخناق عىل العمل الصحفي، ولجنة النزاهة الربملانية 
الوزراء  فتح ملفات فساد  تؤكد وجود تدخل سيايس ملنع 
واملسؤولني يف الحكومات السابقة، والحيتان الكبرية تخطط 
البتالع منتزه الزوراء، واملصائب لن تنتهي وهي عديدة وال 
والصحة  التعليم  من  املجاالت  كل  يف  وموجودة  لها  حرص 
العراقي  يويل  فأين  وغريها،  الناس  ومعيشة  والخدمات 
وجهه يجد األبواب مغلقة أمامه وكام يقول املثل ) الفگر 

تطلعه حتى بالكرشه عظمه(. 
التي مر بها  الفرتة  الزرقاء، وهي      نحن إذن يف املرحلة 
الفنان بابلو بيكاسو يف بداية عام 1901 بعد انتحار صديقه 
الفنان كارلوس كازاجيامس، أذ جسدت اعامله التي خرجت 
املصائب  البؤس،  للزرقة،  املائل  واالخرض  األزرق  باللون 

الحزن، الفقر.
وبدأ  الوردية  املرحلة  إىل  حني  بعد  بيكاسو  خرج  وقد 
يستخدم األلوان املفرحة والحارة. ولكن عراقنا الحبيب غري 
مقدر له أن يحقق ذلك، فألوان شوارعه مرتبة، تعلو أطرافها 
ووسطها املزابل، وسامؤه غري صافية من الغبار، وقد تساءل 
أحد الرسامني األجانب كيف يستطيع الفنان العراقي عمل 
ألوان يف لوحته يف هذا الجو املكفهر؟! والتموجات الغرينية 
تغطي  التي  واألقنعة  اليباس،  بسبب  تختفي  دجلة  لنهر 
املواطنني  وجوه  وتبدو  تتشابه،  أخذت  املسؤولني  وجوه 
وأمهات  واألنني،  والتعب  الحر  لهب  من  مفخور  كطني 
الشهداء الذين اغتيلوا متأل عيونهن الدموع ويتساءلن: بأي 

ذنب قتلتم أوالدنا؟
كلها  وتراها  األلوان  تعرف  ال  عمياء،  املسيطرة  القوة 
بالشوارع.  أزالمها  من  املسفوح  دمنا  لون  ماعدا  متشابهة 
فمن يتبع الخيط األحمر النازل من جرحنا يك يضع الضامد؟

خارج النسق

الهندية – غانم الجاسور 

العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  ضّيفت 
الشاعر  أخريا،  بكربالء،  الهندية  قضاء  يف 
احتفاء  الخفاجي،  سعد  صاحب  والكاتب 
الشعرية  مجموعته  صدور  مناسبة  يف  به 

املوسومة “احالم يف وسط النار”.
“قاعة  عىل  التأمت  التي  الجلسة  حرض 
جمهور  املنظمة،  مقر  يف  ترشين”  انتفاضة 
فيام  الشعر،  ومحبي  واملثقفني  األدباء  من 
عباس  حاتم  والتشكييل  الشاعر  أدارها 

الشافعي.  بصيلة 
املنظمة  سكرتري  رحب  الجلسة،  بداية  يف 
بالحارضين  الكفري،  عودة  هادي  الرفيق 
نلتقي  أن  الجميل  من  انه  وقال  والضيف، 
أدباءنا ومثقفينا، ونتواصل معهم يف مختلف 

الظروف.
عىل  الضوء  الجلسة،  مدير  ألقى  أن  وبعد 
سرييت الضيف الذاتية واألدبية، تحدث األخري 
عن مجموعته الشعرية الجديدة، وقال انها 
تحمل “احالما عراقية متنى املواطن تحقيقها 
حتى  األمرييك  االحتالل  فرتة  منذ  يزال،  وال 

الفاسدة”.  حقبة الحكومات 
قصائد  ضمت  املجموعة  أن  قائال،  وأضاف 
ترشين،  انتفاضة  لشباب  داعمة  وطنية 
ملتهبة  ثورية  أجواء  ظل  يف  كتبها  قد  كان 
فيها  وعكس  و2020،   2019 عامي  بني 

بسبب  العراقيون  يعيشها  التي  الصعوبات 
املحاصصة  حكومات  خلفتها  التي  األزمات 

الطائفية.
العراقي  الراهن  إىل  الخفاجي  وتطرق 
مختلف  عىل  اضطرابات  من  يحمله  وما 
األمني،  املستوى  بينها  ومن  املستويات، 
املنفلتة  املسلحة  املجاميع  ظهور  حيث 
الناشطني  باختطاف  تقوم  التي  والعصابات 
قتلهم.  أو  وتغييبهم  السلميني  واملتظاهرين 
الصعبة،  االقتصادية  الظروف  إىل  أشار  كام 
والواقع الخدمي املرتدي من جميع النواحي، 

وكيف ان ذلك كله انعكس يف قصائده. 

ويف سياق الجلسة قرأ الضيف مختارات من 
الجديدة.  مجموعته  ضمتها  التي  قصائده 
ورقة  السعيدي  بسيم  الناقد  بعدها  ليقرأ 
الشاعر  قدم  فيام  املجموعة.  عن  نقدية 
الحسني  عبد  عيل  والرتبوي  الدعمي  عامد 
والحقوقي رزاق جليل، مداخالت عن تجربة 

الضيف األدبية.  
من  نسخا  الخفاجي  وقع  الختام،  ويف 
مجموعته الشعرية ووزعها عىل الحارضين.

في مقر شيوعيي الهندية

“أحالم في وسط النار”
 دعما لشباب انتفاضة تشرين 

صاحب الخفاجي )إىل اليمني( وحاتم الشافعي  

بغداد - وكاالت
املوسم  خالل  العراقية  الدرامية  األعامل  أثارت 
الرمضاين األخري، الكثري من االهتامم والجدل محليا. 
 – سابقا  مألوف  غري  بشكل  مواضيعها  تنوعت  إذ 

وفق ما يؤكده نقاد فنيون.
واجتامعية،  سياسية  أحداثا  األعامل،  بعض  وتناول 
بضمنها احتجاجات ترشين، مثل مسلسل "العدلني" 
يف  امليدانية  األحداث  لتطور  رسدا  قدم  الذي 
تورط  إىل  ملّح  كام  الضحايا.  وسقوط  التظاهرات 

أطراف سياسية يف استهداف املتظاهرين.
"املنطقة  مسلسل  عرضت،  التي  األعامل  بني  وكان 
يف  متورطني  سياسيني  قصة  يرسد  الذي  الحمراء" 
قصة  األعامل  من  عدد  تناول  فيام  اآلثار.  تهريب 
دخول إرهاب داعش إىل مدينة املوصل، فضال عن 
مسلسالت أخرى غلب عليها الطابع السيايس، مثل 
عام" يف  و"بنج  الثاين،  "كاّممات وطن" يف موسمه 
موسمه الثاين أيضا، إىل جانب مسلسالت كوميدية 

لقي بعضها ترحيب الجمهور، وانتقاده أحيانا.
عرب  أيضا  حارضة  االجتامعية  القضايا  وكانت 
مسلسالت عدة، مثل "طيبة"، ومسلسل "أم بديلة" 

الذي شارك فيه فنانون لبنانيون.

نهضة درامية
أن  البيضاين،  حكمت  واألكادميي  املخرج  يرى 
األعامل  إنتاج  غزارة  يف  متّيز  الرمضاين  املوسم  هذا 

الدرامية العراقية. 
وجود  إىل  صحفي،  حديث  يف  البيضاين  ويشري 
بقية  عىل  ستنعكس  درامية"  "نهضة  يعتربها  ما 
تنفقها  التي  بامليزانيات  مرتبطة  وستكون  املواسم، 
املحطات عىل املسلسالت، مضيفا أن "العراق يفتقر 
تنفذ  التي  واملؤسسات  فالرشكات  املنتج.  صفة  إىل 
القناة واشرتاطاتها  الدرامية تخضع لسلطة  األعامل 

واملواضيع التي تريدها".
ويؤكد أنه متى ما توفرت العنارص اإلنتاجية - ويف 

مفاصله،  بكل  اإلنتاج  سيتحسن   - املال  مقدمتها 
كالتأليف واإلخراج والتمثيل.

اتساع مساحة النقد
أحدثت منصات السينام والتلفزيون خالل السنوات 
األخرية، الكثري من التغيري يف املزاج الفني للعراقيني. 
صار  الجمهور  فإن  فاضل،  عيل  الفنان  وبحسب 
يريد أعامال عالية املستوى، مبينا أن مساحة النقد 
اتاحت فرصا  االجتامعي  التواصل  اتسعت، ومواقع 
كبرية أمام الجمهور إلبداء رأيه يف األعامل املقدمة.

ويرى فاضل، يف حديث صحفي، أن "صناعة الدراما 
األعامل  كرثة  ألن  بأزمة،  اليوم  متر  كله  العامل  يف 
خلقت صعوبة يف إقناع املتلقي الذي ميتلك خيارات 

كثرية ومتعددة".

يوميات مشبعة بالسياسة
أن  النعيمي،  حيدر  الفني  الناقد  يقول  جانبه،  من 

الدراما العراقية شكلت حضورا جيدا هذا العام من 
الشابة، الفتا إىل  الوجوه  اإلنتاج وكرثة  حيث غزارة 
أن زيادة أعداد القنوات التي تنتج الدراما خلقت 
تنافسا قويا. وحول كرثة حضور السياسة يف الدراما، 
أحداثا  يعيش  "العراق  أن  إىل  النعيمي  يلفت 
اليومية  الحياة  تفاصيل  فإن  لذا  باستمرار.  سياسية 
تنعكس  أن  الطبيعي  ومن  بالسياسة،  مشبعة  فيه 

عىل األعامل الفنية".

حضور شبابي قوي
املمثلني  حضور  العام،  هذا  دراما  يف  واضحا  وكان 
أمل  جرعة  أعطى  ما  الجديدة،  والوجوه  الشباب 
أكرب  بشكل  تطورها  بإمكانية  الدراما  محبي  لدى 
أن  عيل،  زمن  املمثلة  تتوقع  الصدد،  وبهذا  الحقا. 
مع  منافسة  يف  قريبا  العراقية  املسلسالت  تدخل 
األعامل العربية، وذلك بوجود مجموعة من الفنانني 

الشباب الطموحني.

الدراما الرمضانية العراقية 2021

حضور شبابي الفت وتنوع في المواضيع 

محلية الكرخ الثانية توزع 
سالت غذائية على الفقراء 

بغداد – مهدي العيسى

املحلية  اللجنة  األساسية/  عادل  سالم  الشهيد  لجنة  وزعت 
املايض،  السبت  الثانية،  الكرخ  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب 

سالت غذائية عىل العديد من العائالت الفقرية. 
كاظم  الحزب  صديق  من  تربعا  جاءت  التي  السالت،  ضمت 

الكعبي )أبو شمس(، مواد غذائية مختلفة.
التي  االجتامعي  التكافل  مبادرات  ضمن  املبادرة  هذه  وتأيت 
يواصل الشيوعيون إطالقها، وذلك بهدف دعم الرشائح الفقرية 
األزمتني  بسبب  كثريا  ترضرت  التي  املحدود،  الدخل  وذات 

االقتصادية والصحية. 

 21 من  واحدة 
لوحة ضمها معرض 
حلم”  “قصة 
للفنان زياد جسام،  
مساء  افتتحه  الذي 
يف  الفائت  االثنني 
الشخيص  مرسمه 
االيادي  “مجمع  بـ 
حي  يف  السكني” 
ببغداد.  حطني 
االفتتاح  وحرض 
وكيل وزارة الثقافة 
عامد جاسم ووكيلة 
سابقا  الوزارة 
الدملوجي  ميسون 

وشخصيات اخرى.


