
متابعة – طريق الشعب

قال سكرتري اللجنة املركزية للحزب 
الشيوعي العراقي السابق، الرفيق 

حميد مجيد موىس، ان القوى 
املتنفذة املسيطرة عىل صنع القرار 
السيايس يف البلد استمرأت تقسيم 

املغانم عىل اساس املحاصصة.

وذكر موىس يف لقاء خص به “وكالة دجلة الخري”، 
ان “هذه القوى ال متثل كامل الطوائف والقوميات 
امتالكها  خالل  من  القوة  مبواقع  استأثرت  وهي 
عىل  القضاء  من  “البد  مضيفاً  مساحة”،  ملجاميع 
البلد  فيه  الذي  الوضع  اىل  قادت  التي  املسببات  
وبناء منظومة تعتمد املواطنة يف بناء دولة مدنية 

دميقراطية تحقق العدالة االجتامعية”. 
وبني الرفيق حميد مجيد موىس ان  “ كاتم الصوت 
واملعارضني  االحرار  لقمع  مميزة  عالمة  اصبح 

واملنتفضني  والصوت الحر”.
االنتخابات  مبقاطعة  االخري  الحزب  قرار  وعن 
“معالجة  ان  بالقول:   تحدث  املقبلة،  الربملانية 
االنتخابات  طريق  عن  ليس  العراق  يف  االزمات 
فقط وهي واحدة من اآلليات،  لكن الدميقراطية 
ومنظومة  ونهج  وسلوك  واخالقيات  ومبادئ  قيم 

متكاملة”. حكم 
ولكنها  كآلية  االنتخابات  نرفض  ال  “نحن  وتابع 
رضورية  وتكون  املطلوبة   وظيفتها  ستؤدي 
مضيفاً  واشرتاطاتها”،  رشوطها  لها  تتوفر   حينام 

ان “الحزب الشيوعي ال يرفض عملية االنتخابات  
ولكن يرفض االنتخابات املشوهة املصممة إلعادة 

الفاسدين”.  إنتاج 
لقانون  اوال  الحاجة  الرفيق  يؤكد  ذلك  وملعالجة 
قانون  تفعيل  عن  فضالً  سليمة،  انتخابات  ينتج 

األحزاب وغريها من الرشوط واملستلزمات.  

وعن االزمة االقتصادية وما تقوم به الحكومة من 
الرفيق  قال  البيضاء،  الورقة  تضمنتها  اصالحات 
يف  تنطوي  هذه  “االجراءات  ان  موىس:  حميد 
عن  تعرب  فهي  طفيلية،  مصالح  عىل  منها  جانب 
تحسني  تستهدف  ال  وأنها  ضيقة،  طبقية  مصالح 
من  قدراً  تحقيق  وال  املعيشية،  الشعب  حالة 

العدالة االجتامعية، وال توفري فرص عمل عادلة”، 
وهي  البيضاء  بالورقة  سمي  “ما  ان  مضيفاً 
بيضاء  لكنها  مراميها  امنا سوداء يف  بيضاء  ليست 
الشعب  اموال  رساق  من  املليارات  ألصحاب 
املفسدين  ورشكائهم  الفاسدين  واملقاولني  والبلد 

يف السلطة”.

القرار االقتصادي والمالي.. بيد من؟

قال الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية، 

يف ترصيح صحفي )متوز ٢٠٢١( ان “املوازنة ال تحتاج اىل االقرتاض يف السنة 

النفط امست تفوق ما كان مخططا  الحالية، لكون قيمة إيرادات  املالية 

له”. 

الستة  االشهر  خالل  املخطط،  عن  الفائضة  اإليرادات  متخصصون  ويقدر 

األوىل من عام ٢٠٢١، بنحو ٨ مليارات دوالر. 

النقد  صندوق  مع  مفاوضات  باجراء  حاليا  املالية  وزير  يقوم  هذا  رغم 

الدويل، للحصول عىل قرض ترتاوح قيمته بني ٣ و٤ مليارات دوالر.

الخام ٧٦  النفط  برميل  بلغ سعر  وقد  القرض  اىل هذا  فهل هناك حاجة 

دوالرا، فيام املخطط يف موازنة ٢٠٢١ هو ٤٥ دوالرا فقط؟

ان ديون  الثاين ٢٠٢٠(  افادت )ترشين  الربملانية  املالية  اللجنة  ان  معلوم 

العراق الداخلية والخارجية وصلت اىل ١٦٠ مليار دوالر! فيام ذكر عضو 

يف اللجنة االقتصادية الربملانية )أيار ٢٠٢١( ان فوائد القروض املدفوعة يف 

املوازنة األخرية، بلغت نحو ١٥ مليار دوالر!

فاىل متى يستمر مسلسل اغراق العراق بالديون، وتسديد فوائدها مبليارات 

الدوالرات؟

راصد الطريق 
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حميد مجيد موسى في حوار مع دجلة الخير:

ال نرفض العملية االنتخابية
لكن ال نقبل بإعادة إنتاج الفاسدين

لماذا نقاطع االنتخابات 
هذه المرة؟

التي جرت منذ 2005 وكنا  االنتخابية  العمليات  اتسمت 
املنظومة  غياب  بينها  عديدة  بسلبيات  فيها،  مشاركني 
العادل،  االنتخابات  قانون  وغياب  السليمة،  االنتخابية 
مثلام  حقا،  مستقلة  انتخابات  مفوضية  وجود  وعدم 
رافقتها عمليات التزوير واستخدام املال السيايس، والكثري 

سوى ذلك مام هو معروف وموثق.
ويف ظل األوضاع السياسية السائدة وموازين القوى آنذاك 
يف  شاركنا  الغرض  ولهذا  املسرية،  تصويب  اىل  نسعى  كنا 
مثال  بينها  كانت  االنتخابية،  املنظومة  لتصحيح  حمالت 
حملة “ال ترسق صويت”. غري أن تلك الحمالت مل تستطع 

تحقيق مراميها كاملة والوصول اىل النتائج املنشودة. 
الظواهر  من  الكثري  وترسخ  استمر  ثانية  ناحية  من 
آثاره  تراكمها  ترك  والتي  السياسية،  الحياة  يف  السلبية 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية.  الوخيمة عىل الصعد 
والسلطة  الواسعة  الجامهري  بني  الثقة  عدم  اتساع  ومنها 
العزوف عن  ارتفاع معدالت  وانعكاس ذلك يف  الحاكمة، 
يف  الثامنني  حدود  بلغت  حتى  االنتخابات،  يف  املشاركة 

املائة يف االنتخابات األخرية.
داللة  ذا  مؤرشا  العملية  الناحية  من  التطور  هذا  وشكل 
االمر  نهاية  تفجر  الذي  السخط،  بتنامي  مبكرا  وانذارا 
اعادة  الرئيسية  مطالبه  أحد  وكان  ترشين.  انتفاضة  يف 
النظر يف املنظومة االنتخابية، من حيث اآلليات والنظام 
مع  ذلك  وترافق  واملفوضية.  االنتخاب  وقانون  االنتخايب 
املحاصصة  منظومة  من  للخالص  التغيري،  عىل  التشديد 

والفساد.
العنف ميارس، واالرهاب يشمل  السابقة كان  املرات  ويف 
وادخال  االنتخابات  اعاقة  مستهدفا  املواطنني،  عامة 
لنسفها  متهيدا  مسدود،  طريق  يف  السياسية  العملية 

واسقاطها.
طابعا  يأخذ  العنف  فان  الحالية  االنتخابات  دورة  يف  أما 
املعامل،  واضح  السيايس  االستهداف  ويغدو  ممنهجا، 
ومسنودا من قوى متنفذة داخل العملية السياسية، واال 
ما تفسري عجز الحكومة عن االعالن عن قتلة املتظاهرين 

ومن يقف وراءهم ؟
غري  القامئة،  االنتخابية  البنية  تشكل  ان  الطبيعي  ومن 
السيام  واملرشح،  االناخب  لحرية  مبارشا  تهديدا  اآلمنة، 
وأن قانون االنتخابات الحايل وّفر، ضمن سلبياته الكثرية، 
الرؤى  تشجيع  بدل  املناطقية،  النزعة  عىل  الرتكيز  فرصة 
واالجتامعية  السياسية  والربامج  والخطط  املجتمعية 
أزماتها  من  البالد  اخراج  عىل  القادرة  واالقتصادية، 

املستعصية.
املطالبة  الشعبية  االرادة  سعت  أخرى  ناحية  من 
إحداث  اي  للتغيري،  بوابة  فتح  اىل  املبكرة،  باالنتخابات 
قاد  الذي  النهج  ويف  القامئة  السياسية  املنظومة  يف  تغيري 
اىل األزمة، والذي يديم مآيس املاليني واملخاطر التي تهدد 

العملية السياسية، بل ومصري البالد.
وقد أوضحنا يف مقال سابق، كيف جرى تقويض امكانية 
تحقيق التغيري يف االنتخابات الحالية. وها أن العراق مير 
تعاظم  كشفت  التي  االنتفاضة،  أرشته  خطري  مبنعطف 
التناقضات وتفاقم األزمات، وبينت ان ال مفر من تحقيق 

التغيري، الذي اصبح رضورة ملحة.
ونعود اىل السؤال املطروح: ملاذا نقاطع االنتخابات اليوم 

ومل نقاطعها سابقا؟ 
لقد اوضحنا يف مواقفنا ووثائقنا أن األزمة بلغت مديات 
وتعكسه  ترشين،  انتفاضة  عكسته  ما  وهو  مسبوقة،  غري 
القطاعات  مختلف  يف  املتواصلة  االحتجاجات  اليوم 
تستفحل  فيام  واملناطقية،  واالجتامعية  االقتصادية 
الكهرباء  يف  خصوصا  الخدمي،  املستوى  عىل  املعضالت 
ويف  للشباب،  العمل  وفرص  والتعليم  والصحة  واملاء 
ميادين الحياة االخرى. وما الحرائق التي اندلعت مؤخرا 
وسقوط الكثريين ضحايا لها، اال دليل واحد عىل املعاناة 

املريرة للماليني، خصوصا الكادحني واملحرومني. 
ظروف  يف  مسبوقة  غري  مديات  املعاناة  هذه  وتأخذ 
النظام  تهالك  مع  وباالرتباط  الكورونا،  وباء  مواجهة 

الصحي.
ويف  الحقائق،  هذه  اليوم يف ضوء  لالنتخابات  ميكن  فهل 
ظل عدم تأمني الرشوط االساسية إلجرائها بحرية ونزاهة، 
أن تأيت بالتغيري؟ خاصة وأن املزاج الشعبي ما زال يعكس 
انعدام الثقة بامكانية حدوث تغيري حقيقي عن طريقها، 
يف ظل منظومة املحاصصة والفساد التي ال مصلحة لها يف 

توفري الرشوط الجراء انتخابات عادلة؟
مرهونة  االنتخابات  يف  مشاركتنا  أن  مبكرا  أوضحنا  لقد 
واىل  اليها  االشارة  هنا  كررنا  التي  الرشوط،  تلك  بتوفري 
تأمينها  عن  الحكومة  وعجز  غيابها  ان  وقلنا  رضورتها. 
والفساد  املحاصصة  منظومة  انتاج  اعادة  اىل  سيؤديان 
الهدف  اجهاض  اىل  وبالتايل  ونهجها،  ونفوذها  وسلطتها 

األسايس من اجراء االنتخابات املبكرة. 
مرهون  تحدثه،  ان  االنتخابية  للعملية  يراد  تغيري  اي  إن 
انعدمت  واال  بها،  تُخّل  التي  واملامرسات  الظواهر  بانهاء 
الثقة مبجمل املؤسسة التمثيلية. وان عدم االصالح الجدي 
سيفيض دون شك اىل تهديد العملية الدميقراطية بأرسها، 

ويفتح  الباب عىل املجهول.

على طريق الشعب

السودان.. على خطى 
تونس؟

عربية ودولية

حول تغيير اسم 7-6
الحزب الشيوعي

وثيقة للمناقشة

ط 4
ّ

الدعايات االنتخابية تنش
»إعمار المناطق المحررة«
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يف يوم الشباب العاملي.. تحديات كبرية تواجه الشبيبة العراقية  

من البصرة الى اربيل.. االحتجاجات المطلبية تتصاعد
بغداد – طريق الشعب 

شهدت العاصمة بغداد وعدد من املحافظات، تظاهرات مطلبية طالبت بـ«توفري فرص العمل، ورفض 
خصخصة الدوائر الحكومية، ورصف مستحقات الفالحني«.

فيام تظاهر عدد اخر من أصحاب العقود يف مفوضية االنتخابات يف )البرصة، ذي قار، ميسان واملثنى( 
للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك الدائم. وقال مراسل »طريق الشعب« ان عدد من موظفي هيئة املنتجات 

النفطية يف البرصة نظموا تظاهرة رافضة لخصخصة محطات الوقود الحكومية.
يف املقابل، قطع العرشات من املحتجني، شارع 100 الرئييس وسط أربيل ـ عاصمة إقليم كردستان ـ 
أيام، ورغم  االسالة مقطوعة منذ 10  ان »مياه  املتظاهرون  اإلسالة. وبنّي  انقطاع مياه  احتجاجا عىل 

الوعود بتصليح مرشوع املاء، لكن أي من هذا مل يحدث«.

موازنة 2022.. وصفات دولية تفاقم البطالة والفقر
بغداد – علي شغاتي

قبل  النواب  مجلس  اىل  تقدميها  مرجحة  املقبل،  العام  ملوازنة  أولية  مالمح  عن  املالية  وزارة  كشفت 
موعد اجراء االنتخابات املبكرة يف ترشين االول املقبل. وفيام قال وزير املالية، عيل عبد االمري عالوي، 
ان السعر التخميني لربميل النفط يف مرشوع القانون، ال يتجاوز عتبة الـ50 دوالر، فرّس نواب وخرباء 
ماليون ونقديون، حديث الوزير بأنه ميثل “تطبيقا عمليا للورقة البيضاء”، التي متثل “خططا ووصفات” 
لـ”طريق  حديث  يف  حنون  أمجد  االقتصادي  الشأن  يف  الخبري  ويحذر  الدويل.  النقد  صندوق  طرحها 
الشعب”، من “االستمرار يف نفس السياسة االقتصادية للحكومة الحالية، ومترير موازنة قاسية يتحملها 
املواطنون وحدهم”، مشريا اىل ان “ارضار موازنة العام الحايل بدأت بالظهور رغم عدم تطبيق عدد من 

بنودها، نتيجة للطعون املقدمة من الحكومة”.



شراء اصوات الفقراء
رئيس الرعاية االجتماعية يكشف حقائق صادمة

 بغداد ـ طريق الشعب
كشفت هيئة الرعاية االجتامعية، عن وجود جهات تستغل اصحاب الدخل املحدود ألغراض انتخابية، عرب رشاء اصوات الفقراء، مؤكدة 

ان الصوت االنتخايب للمواطن يجب ان ال يكون مقابل راتب او مبلغ اعانة.
وقالت رئيسة الهيئة هدى سجاد يف لقاء متلفز،  تابعته “طريق الشعب”، ان “هناك مكاتب تأخذ من املواطنني امواال تصل اىل 1.5 مليون 

دينار، مقابل ادعائها تخصيص راتب رعاية اجتامعية لهم واعطائهم “ماسرتد كارد”.
واضافت سجاد، ان “هذه املكاتب ال عالقة لها بهيئة الرعاية االجتامعية، وال يوجد يشء اسمه )ماسرتد كارت( يف هيئة الرعاية االجتامعية”. 
واوضحت، ان “هناك جهات تشرتي االصوات االنتخابية من الفقراء”، مبدية أسفها لـ”استغالل اصحاب الدخول املحدودة يف االنتخابات”. 
واشارت اىل انه “ال ميكن الحصول عىل راتب الرعاية االجتامعية، اال من خالل القنوات الرسمية القسام الهيئة باملحافظات، وعددها 38 
قسام”. واكدت انه “يف حال عدم زيارة الباحث املعني من هيئة الرعاية االجتامعية اىل منزل املواطن وملء االستامرة الخاصة، واخذ 

.“ )B.M.T( بصمة املواطن، فلن يدخل االسم بطاقة
وبينت ان “الصوت االنتخايب للمواطن ال يجب ان يكون مقابل راتب او مبلغ اعانة، النه يدخل ضمن واجب الحكومة تجاه املواطنني”.

 TAREEK AL SHAAB 

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

العـــزوف 
وصراع المشاركة والمقاطعة

جاسم الحلفي

راصد  يكتشف  يك  العام  الرأي  علم  يف  للتعمق  حاجة  ال 

ال  العراقي  باملواطن  املحيطة  األوضاع  ان  الشعبي،  للمزاج 

هو  عنها  العزوف  امنا  االنتخابات،  يف  املشاركة  عىل  تشجعه 

املزاج الطاغي. وحيث ان العزوف موقف سلبي ازاء مشاركة 

املواطن السياسية بشكلها العام،  فان عىل عاتق قوى التغيري 

يف  حقيقية  مصلحة  كصاحب  وارشاكه  املواطن  تشجيع  مهمة 

الرصاع من اجل التغيري املنشود، وهنا مكمن امتحان قدرات 

السلبي  املوقف  وتحويل  التأثري  وامكانياتها يف  املدنية  القوى 

اخراج  يف  يسهم  كفاحي  وفعل  هادف،  سيايس  موقف  اىل 

العراق من ازماته التي شملت كل مناحي الحياة.

عند هذه النقطة الفارقة، نقطة تشجيع املواطن عىل مامرسة 

الفعل السيايس، تتصارع القوى املدنية حول توجهني، أحدهام 

 ١٠ يف  اجراؤها  املفرتض  االنتخابات  يف  املشاركة  من  اتخذ 

ترشين االول 2021، طريقا للخالص من نفوذ القوى املاسكة 

مهيئة  األجواء  ان  خالصتها  دراسة  عىل  استنادا  بالسلطة، 

الحراز نرص انتخايب، يؤّمن للقوى املدنية متثيال مناسبا ميكنها 

من تغيري موازين القوى وإزاحة طغمة الفساد، ويفتح آفاق 

املذكورة  القوى  متكن  يفرتض  وهذا  املستفحلة.  االزمة  حل 

ونجاحها يف تحشيد أوسع مشاركة شعبية يف االنتخابات. 

فيام يرى االتجاه الثاين عدم جدوى انتخابات ُهيئت اجواؤها 

لصالح طغمة الحكم، تضفي نتائجها نوعا من الرشعية الزائفة 

عىل املتنفذين. لذا فهو يتبنى مقاطعة هذه االنتخابات، التي 

جامهرييا  بعدا  اكتسابها  نجاحها  رشوط  اهم  ضمن   يندرج 

أنشطتها.  يف  واسعة  شعبية  قطاعات  انخراط  عرب  فعاال، 

معارض  شعبي  سيايس  فعل  اىل  العزوف  يتحول  وعندها 

ومنظم.

ال  انتخابات  يف  املشاركة  ال  املقاطعة  نجاح  فرصة  ان  يبدو 

عكس  عىل  الجوهر،  حيث  من  بيش  سابقاتها  عن  تختلف 

املبكرة  االنتخابات  مطلب  بتبنيها  االنتفاضة  اليه  هدفت  ما 

من  تحد  للتغيري  رافعة  باعتبارها  واشرتاطاتها،  برشوطها 

بالحكم ومترتسها يف  نشهد متسكها  التي  الفساد،  نفوذ طغمة 

مفاصل السلطة بشكل اعمق. حيث تؤكد الوقائع ان حيتانها 

ومواصلًة  واالستئثار  للتغّول  واستغلتها  إال  فرصة  توفر  ال 

محاكمتها  فيه  يتوجب  كان  وقت  يف  الباذخ،  ثرائها  تعظيم 

عىل ما اقرتفت اياديها من جرائم نهب للامل العام، اىل جانب 

جرائم القتل والخطف والتغييب، ومسؤوليتها عن السياسات 

االقتصادية  السياسة  آخرها  ليس  التي  الفاشلة،  واإلجراءات 

البيضاء(، وما سببت  الورقة  التي تعكسها)  والنقدية  واملالية 

املواد  أسعار  ارتفاع  جراء  املعيشية  االزمة  لحدة  تصاعد  من 

األساسية، ومن حرص لرشائح اجتامعية واسعة تحت مستوى 

الفقر، ووضعها امام مستقبل كاريث. االمر الذي صّعد مديات 

السخط ووّسع الغضب ورفع مناسيب اليأس عند طيف واسع 

من الشباب، الذين خرسوا حارضهم ومل يبرصوا بصيص امل 

يف مستقبلهم. وهذا ما برهن عىل عجز املنظومة الحاكمة عن 

حفظ كرامة املواطنني وتحقيق العدالة االجتامعية.

عن  العزوف  تحويل  امكانية  ضعف  تقدم  مام  نستنتج 

االنتخابات اىل مشاركة فعالة فيها، وان عوامل الرفض الشعبي 

لسياسات املتنفذين تفوق مبا ال يقاس عوامل التعامل معها. 

شعبية  مقاطعة  اىل  العزوف  تحويل  امكانية  يوفر  ما  وهذا 

االزمة  الخروج من  أمل يف  ال  ان  بوعيها عىل  تربهن  واسعة، 

عرب طرائق تنظمها طغمة الحكم، التي ال تبرص سوى مصالحها 

الضيقة.

ما  بقدر  املرتقبة،  االنتخابات  عرب  يأيت  حل  األفق  يف  يبدو  ال 

يلوح احتامل ممكن ومتوقع باندالع انتفاضة اخرى.. انتفاضة 

جديدة ممكنة جدا ومتوقعة،  بل انها مسألة وقت.

الصحة تروج “للمنصة االلكترونية”  كل خميس ش

الوقائية ضعيفة التلقيح مكتظة.. والتدابير  مراكز 

عىل  صباحية  جولة  الشعب”  “طريق  وخاضت 
مراكز التلقيح يف املناطق الشعبية، تحديدا يف رشق 
العاصمة بغداد، للوقوف عىل خطط الحكومة بشأن 
حمالت التلقيح، وانسيابية حركة املراجعني يف تلك 

املراكز، وآرائهم بآلية تلقي الجرعات.

سوء تنظيم في مراكز التلقيح
عادل عيل )مواطن ـ 35 عاما(، كان قد أقدم عىل 
اللقاح،  ،لتلقي جرعة أوىل من  التلقيح  أحد مراكز 
منذ  للمراجعني،  الكبرية  باألعداد  تفاجأ  انه  يقول 

الساعة السادسة صباحا.
انه  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  عيل  ويضيف 
اضطر اىل االنسحاب والعودة ملنزله، بسبب اكتظاظ 
للحصول  أسامئهم،  لتسجيل  طوابري  يف  املواطنني 
أحدنا  يتعرض  أن  “كنت أخىش  اللقاح  عىل جرعة 

لإلصابة بفريوس كورونا، من زحمة املراجعني”.
التي  الصحة  وزارة  تسمح  “كيف  عيل  ويتساءل 
باإلرشادات  االلتزام  ـ  نهار  ليل  ـ  املواطنني  تناشد 

الكثيفة  التجمعات  بتلك  والوقائية،  الصحية 
للمراجعني أمام مراكز التطعيم”، مردفا ان تجمهر 
املناطق  يف  التلقيح  مراكز  بقلة  مرتبط  الناس 

الشعبية.

طوابير المسحات تختنق بالمراجعين
ما يشهد  لوحدها،  اللقاح،  اخذ  اجراءات  تكن  ومل 
العمل،  انسيابية  يف  ومعرقالت  تخطيط  سوء 
زحاما  عاما(   33 ـ  )مواطنة  صالح  رشا  تؤرش  امنا 
عرفا  أضحى  الذي  املسحات،  أخذ  عىل  للمراجعني 
الذي  األمر  التطعيم،  قبل  الناس  اليه  تلجأ  شعبيا 
سّبب ارباكا لعمل الوزارة، ما اضطرها إلصدار بيان 
املسحة  ألخذ  الحاجة  عدم  فيه  أكدت  توضحي، 
أعراض  اية  يعانون  بالتلقيح، ممن ال  الراغبني  من 

صحية، لها عالقة بالفايروس.
اعدادا  تستقبل  الصحية  املراكز  ان  رشا  وتقول 
أنها  كام  املسحات،  اجراء  يف  الراغبني  من  محددة 

تتأخر يف اعالن النتائج، ألكرث من يومني.

مواد مختبرية شحيحة
وتعقيبا عىل أزمة اجراء املسحات الخاصة بكورونا، أكد 
مصدر طبي ملراسل “طريق الشعب”، أن التزام املراكز 
برقم معني من أعداد املراجعني مرتبط بأسباب عدة، 
من بينها “قلة املواد املختربية”، وانهم مينحون األولوية 
ملن لديهم اعراض صحية. وقال املصدر ان “محدودية 
استقبال  عملية  تحجيم  اىل  اضطرتنا  املختربية  املواد 
بـ”قلة  النتائج  اعالن  تأخر  مربرا  املواطنني”،  جميع 

الكوادر املختربية التي تعاين ضغط العمل اليومي”.

المسحة قبل التلقيح.. بدعة
ونفت وزارة الصحة يف ترصيح سابق، وجود توجيه 
بجانب  الصحية،  املراكز  يف  املسحات  عدد  بتقليل 

الرصافة.
وقالت عضو الفريق الطبي اإلعالمي للوزارة رىب فالح 
الشعب”:  “طريق  تابعته  حديث صحفي  يف  حسن 
“ال يوجد اي قرار وتوجيه من وزارة الصحة بخصوص 
تقليل عدد املسحات ببعض املراكز الصحية يف عموم 

املدن، ومل يصدر اي قرار جديد بهذا الخصوص”.
ونبهت حسن اىل ان “هناك بعض املواطنني يريدون 
هؤالء  أن  وأكملت  اللقاح”،  اخذ  قبل  املسحة  اخذ 
الذين لديهم اعراض فعال  يأخذون حق غريهم من 

ويستحقون اجراء املسحة.

تعهد بتحسين خطط التلقيح
بدوره، قال مدير عام دائرة الصحة العامة د. رياض عبد 
“تعمل  الوزارة  ان  الشعب”،  لـ”طريق  الحلفي  االمري 
بجهود مضاعفة لزيادة اعداد مراكز التلقيح، خاصة يف 
املناطق التي تشهد كثافة سكانية”، مؤكدا أن “املواطنني 
خطط  يف  ملموسا  تغيريا  املقبلة  االيام  يف  سيلمسون 
شحنات  ان  واضاف،  التلقيح”.  يف  الراغبني  استيعاب 
ودعا  مؤخرا.  الوزارة  اىل  وصلت  اللقاحات  من  كبرية 
الحلفي املواطنني اىل رضورة التزام التسجيل عرب املنصة 
الفرصة  واعطاء  الزحم  لتجنب  “وذلك  االلكرتونية 
السن  وكبار  املزمنة  االمراض  اصحاب  من  للمواطنني 
يف التسجيل الحضوري”. وعن إمكانية تغيري طريقة أو 
خطة تلقي اللقاح، بنّي الحلفي أن وزارته “ال تريد اتباع 
اجراءات رادعة ازاء املواطنني، امنا تشجع املواطنني عىل 

االقبال ألخذ اللقاح”.
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بغداد - نورس حسن

تكتظ طوابري الراغبني يف الحصول 
عىل جرعات اللقاح، منذ ساعات 
صباحية مبكرة، دون أيّة مراعاة 

لإلجراءات الوقائية، وال مباالة 
الجهات الحكومية لتنظيم تلك 

التجمعات، وفقا آللية تجنب الناس 
احتاملية االصابة بالفريوس وذلك 

بحسب متحدثني.

نعي
املحلية  اللجنة  تنعى  والحزن،  األىس  ببالغ 
الصديق  كربالء،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب 
جراء  لقى مرصعه  الذي  سليم،  عبري  املهندس 

طيش السالح املنفلت، خالل تأديته عمله.
نرجو لعائلته وزمالئه ومحبيه، الصرب والسلوان، 

ولروحه السالم والسكينة والذكر الطيب.

محلية كربالء
١٠ اب ٢٠٢١

  الى / مجلس المفوضين في المفوضية 
العليا المستقلة لالنتخابات

 

م / الغاء ترشيح
 

تحية طيبة
اين املرشحة )شمريان مروكل اوديشو شليمون البياليت( عن 
الكوتا املسيحية ملحافظة بغداد ، اعلن انسحايب ومقاطعتي 
انتخابات مجلس النواب العراقي املزمع إجراؤها يف العارش 
بيئة  توفر  لعدم  وذلك  القادم،  االول  ترشين  شهر  من 
ومنظومة  ومنصف  عادل  انتخابات  وقانون  آمنة  انتخابية 
متنع  اجراءات  هناك  تكن  ومل  وفاعلة  متكاملة  انتخابية 
استخدام املال السيايس وموارد الدولة ومؤسساتها وتوقف 
تكن  مل  كام   . الفساد  رؤوس  وتحاسب  السالح  انفالت 
االستجابة  يف  جادة  املتنفذة  السياسية  والقوى  الحكومة 
اعامل  منفذي  عن  والكشف  العادلة  املنتفضني  ملطالب 
حتى  املتواصلة  وراءهم  يقف  ومن  والخطف  االغتيال 

اليوم . 
إلنتاج  اعادة  االنتخابات  مخرجات  ستكون  وبالتايل 
هي  ما  اىل  البالد  اوصلت  التي  ذاتها  السياسية  املنظومة 
متثيل  يتحقق  ان  يضمن  ما  أيضا  يوجد  وال   ، اليوم  عليه 

حقيقي للمكون الذي انا من مرشحيه . 
امثلهم  ومن  وطني  تجاه  ملسؤوليتي  وتقديرا  وادراكا 
انسحايب  اعلن   ، العادلة  ومطالبهم  حقوقهم  عن  وادافع 
من الرتشيح ، وكذلك مقاطعتي النتخابات ترشين القادم . 

 
مع وافر التقدير واالحرتام 

 
المرشحة / شميران مروكل
عن المكون المسيحي في محافظة بغداد
٢٠٢١ / 8 / ١٠

بالوثائق: الشيوعيون ينسحبون رسميا من االنتخابات 
بغداد – طريق الشعب 

أعلن الحزب الشيوعي العراقي يف مؤمتر صحفي عقده يف بغداد يوم  24 متوز املايض عن مقاطعته االنتخابات النيابية املقبلة. وحرض املؤمتر سكرتري 
الحزب الرفيق رائد فهمي وعدد من أعضاء اللجنة املركزية اآلخرين. 

ويف 27 متوز سلم املمثل املخول للحزب، عضو اللجنة املركزية للحزب الرفيق عيل صاحب، قرار الحزب مبقاطعة االنتخابات اىل دائرة األحزاب يف 
مفوضية االنتخابات. تبع ذلك مبارشة مرشحي الحزب بتقديم طلبات االنسحاب من االنتخابات اىل مكاتب املفوضية يف بغداد وبقية املحافظات.

وفيام تتواصل بعض الترصيحات من قبل مفوضية االنتخابات “ املستقلة” وأطراف سياسية، نافيًة تقديم أي طلب من جانب الحزب ومرشحيه، تنرش 
“طريق الشعب” يف ادناه بعض وثائق االنسحاب التي قدمها املرشحون، والتي سلموها رسمياً يف تواريخ مختلفة.
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في يوم الشباب العالمي.. تحديات كبرى تواجه الشبيبة العراقية   

الشيوعي العراقي يحث الشباب على االنخراط في العمل السياسي 
بغداد ـ طريق الشعب 

تواجه الشبيبة العراقية كثريا من 
املشكالت التي مل تقدم الحكومات 

املتعاقبة أية حلول بصددها، واهتامم 
بهذه الرشيحة، االمر الذي فاقم 

األزمات، وزاد من نسب البطالة، ما 
دفعهم للهجرة، أو االنخراط يف فرص 

عمل ووظائف ال تتوافق مع توجهاتهم.
ويقول ناشطون، إن الشباب هم 

الرشيحة االكرث ترضرا يف املجتمع، 
بسبب مواجهتهم لتحديات كثرية عىل 
املستوى االمني واملعييش والسيايس.  

الشباب والحياة السياسية 
وقال عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، 
الرفيق وسام الخزعيل لـ”طريق الشعب”، إن الحزب 
الشباب  موضوعات  عن  كثرية  مناسبات  يف  “يتحدث 

املختلفة”.
يف  االنخراط  عىل  الشباب  العراقي  الشيوعي  ويحث 
العمل السيايس الواسع، مبا ميكنهم من تعزيز الهوية 
تواجه  التي  املشكالت  ومعالجة  واملواطنة،  الوطنية 

العامة. معيشتهم كالبطالة والفقر والخدمات 
بتقليص  مرارا  طالب  الحزب  أن  اىل  الخزعيل  ولفت 
زيادة  عاما، ألجل   25 لـ  االنتخابات  اىل  الرتشح  سن 

نسبة مشاركة الشباب يف الحياة السياسية. 
ترشين،  بانتفاضة  تّوج  الشبايب  “الحراك  أن  وأضاف 

التي عربت عن الوجه الحقيقي للشباب العراقي”.
وزاد الخزعيل أن “وضع العراق ما بعد ترشين، ليس 
هو  السيايس  العمل  يف  الشباب  زج  ألن  قبله،  كام 

خطوة يف االتجاه الصحيح”.
املستوى  عىل  مهمشون  “الشباب  أن  إىل  وأشار 
عىل  الحصول  عن  يعجز  منهم  فالكثري  االقتصادي؛ 
هناك  “تكون  أن  اىل  داعيا  تعيني”،  أو  عمل  فرصة 

مراكز تأهيل للشباب”. 

الشباب جزء من االصالح 
الناشط السيايس الشاب عيل املعلم،  ويف السياق، قال 
العام  السياسية بعد  العملية  إن “كل محاوالت اصالح 
2003 كانت من خالل منظومة االحزاب املهيمنة عىل 
السلطة العملية السياسية، وبالتايل مل يتحقق شيئا يعرب 

عن رؤى وتوجهات الحركات االحتجاجية الشبابية.
وأضاف املعلم لـ”طريق الشعب”، أنه “يف العام 2019 
موضحا  متاما”،  الشباب  لدى  القناعات  هذه  تغريت 
منه،  جزءا  باإلصالح  املطالبون  يكون  ان  اشرتطوا  أنهم 
جديدة،  شبابية  وحركات  تشكيالت  أفرز  الذي  االمر 

تهدف اىل اصالح املنظومة السياسية”.
ايجاد “حياة  الجديدة” يف  املعلم عىل “الدماء  ويعّول 
تواجه  التي  “التحديات  أن  مردفا  أفضل”،  سياسية 
العمل السيايس للشباب كثرية، أهمها التحدي االمني، 
املعارضة  السياسية  الشبابية  التيارات  ان معظم  حيث 
يواجهون  املتنفذة،  واالحزاب  الحاكمة  للمنظومة 
ما  وهذا  املنفلت،  السالح  من  وتهديدات  ضغوطا 
طالت  اغتيال  وعمليات  محاوالت  من  اليوم  نعشيه 

الكثري من الناشطني الشباب.

واقع صعب 
إىل ذلك، قال نائب سكرتري اتحاد الشبيبة الدميقراطي 
بالواقع  تهتم  ال  “الدولة  إن  املاليك،  وسام  العراقي، 
بفعل  وذلك  لهم،  برامج  لديها  وليس  الشبايب، 
املحاصصة الطائفية، التي تعمل عىل بعرثة جهودهم”.

تقدر  العراقي  املجتمع  يف  الشباب  “نسبة  أن  واضاف 
لدينا  تكون  ان  معه  يفرتض  وهذا  املائة.  يف  بـ60 
الصعد،  مختلف  عىل  الوطني،  لالنتاج  رسيعة  عجلة 
القوى  أية برامج بهذا الصدد تواجه مقاومة من  لكن 
التي تعتاش عىل غسيل االموال، والصفقات  املتنفذة، 

املشبوهة”.
أن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  املاليك  ويالحظ 
املؤسسات  يف  عمل  فرص  وجدوا  الشباب  من  “كثريا 

او  اختصاصاتهم  عن  بعيدا  رمبا  والعسكرية،  االمنية 
لتوفري  بها  القبول  اىل  مضطرين  لكنهم  توجهاتهم، 
مستلزمات العيش، االمر الذي خلق شيئا من العسكرة 

الشبابية”.
ويشري اىل أن “موازنة 2021 مل تقر اي بند يخص توفري 

فرص عمل للشباب”. 
ويعتقد ان “الشباب العراقي يُراد منه أن يكون عدداً 
يف صناديق االقرتاع، او يف ثالجات املوىت عند الحرب”، 

وبالتايل فهم الرشيحة األكرث ترضرا يف املجتمع.
مؤمالً  كان  االتحادي  الخدمة  “مجلس  أن  إىل  وينّوه 
أن يأخذ دوراً فعاالً يف توفري فرص العمل، لكن هيمنة 

الكتل السياسية عليه، حالت دون تحقيق ذلك”. 
مسؤولية  والرياضة  الشباب  وزارة  املتحدث  ويحّمل 

“كونها  الشباب،  غياب مشاريع متكني ودعم  كبرية يف 
تخضع ملنهاج املحاصصة”، بحسب قوله.

ويصف املاليك الوزارة بأنها “وزارة كرة قدم”.
الشبابية يف مختلف  “املنتديات  أن  اىل  املاليك  وخلص 
ان  حيث  العمل،  يف  والجمود  الرتابة  تعاين  املناطق 

موظفيها ال يعرفون اي يشء عن الواقع الشبايب”.

الوزارة تشكو التجاهل االعالمي
الرسمي  املتحدث  يقول  االتهامات،  تلك  عىل  وتعقيبا 
عبدالوهاب،  موفق  والرياضة،  الشباب  وزارة  باسم 
النشاطات  تغطية  تتجاهل  االعالمية  املؤسسات  ان 
اعطى  ما  “وهذا  الوزارة،  بها  تقوم  التي  الشبابية 
الرياضية  بالشؤون  نهتم  باننا  الناس  لدى  انطباعا 

فحسب”.
دائرة  عليها  تعمل  مكثفة  نشاطات  أن  ويضيف 
ودائرة  العلمية  الرعاية  ودار  الشباب،  وفنون  ثقافة 
الصالحيات  نقل  “قرار  ان  اىل  الفتا  البدنية،  الرتبية 
من  الوزارة  جرّد   2018 عام  اتخذ  الذي  الوزارات  من 
صالحياتها تجاه مديريات ومنتديات وزارة الشباب”.

“بالغ  دور  لها  واملنتديات  الشباب  مراكز  أن  ويؤكد 
االهمية” يف مكافحة البطالة وتفيش ظاهرة املخدرات 
بني الشباب، معلال تجاهل استعراض نشاطات الوزارة 

“بسبب كرثتها”.
 150“ قرابة   2020 العام  يف  نفذت  الوزارة  ان  ويزيد 
هذا  يف  “لكننا  مردفا  االلكرتونية”،  املنصة  عرب  نشاطا 

العام نفذنا الفعاليات حضوريا”.
  

النساء.. تحديات وضغوط  
النقابية منال جابر  الناشطة   وعىل صعيد آخر، قالت 
لـ”طريق الشعب”، أن “النساء الشابات يعشن تحت 
ويقيد  عشائري،  ذكوري،  صعب:  مجتمع  سيطرة 
الحياة،  ميادين  كل  يف  املهم  دورها  ويلغي  نشاطها، 
وحتى  توليها  والعمل،  الشارع  اىل  املنزل  من  بدءا 

قيادية”. مناصب 
مجاالت  يف  الناشطات  “معظم  أن  جابر  وأضافت 
لكنهن  كثرية،  وتحديات  معوقات  يواجهن  مختلفة، 
الكمي  يعملّن عىل مواجهتها بإرصار،  الثبات وجودها 
واملعنوي بالشكل الذي يالئم نسبة متثيلها يف املجتمع 

العراقي”. 
هذا  عىل  ترشين  دليل  “ثورة  أن  الناشطة  واعتربت 
النساء،  بها  تحلت  التي  والقوة  والعزمية  االرصار 
الدفاع عن  الرجل يف  اىل  جنب  واثبتت جدارتها، جنباً 

حقوقها”.

أخبار وتقارير

أصحاب عقود مفوضية االنتخابات يغلقون مكاتبها 

من البصرة الى أربيل.. االحتجاجات المطلبية تتصاعد

يف انتفاضة ترشين الباسلة.. كرس الشباب القيد 

بغداد ـ طريق الشعب

شهدت العاصمة بغداد وعدد من املحافظات، 
تظاهرات مطلبية طالبت بـ”توفري فرص العمل، 

ورفض خصخصة الدوائر الحكومية، ورصف 
مستحقات الفالحني”.

فيام تظاهر عدد اخر من أصحاب العقود يف 
مفوضية االنتخابات للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك 

الدائم.

قطع للشوارع في بغداد
ويف بغداد اغلق عدد من املتظاهرين شارع ايب نؤاس، مطالبني بإصدار 
امر مبارشتهم بعد اكاملهم إجراءات تعيينهم يف وزارة االتصاالت، منذ 

عامني.
وقال مراسل “طريق الشعب”، ان “العرشات من الخريجني الذين جرى 
تعيينهم يف وزارة االتصاالت، تظاهروا امام مبنى الوزارة يف شارع ايب 
نواس، احتجاجا عىل عدم إصدار اومر مبارشتهم، رغم مرور عامني عىل 
اكاملهم إجراءات التعيني”، مشريا اىل ان “املتظاهرين ميتلكون موافقات 

من وزارة املالية، ومصادقة املالك وإجراء الفحص الطبي”.

أصحاب عقود المفوضية يصعدون
ونظم عدد من أصحاب العقود يف مفوضية االنتخابات مبحافظة البرصة، 
املالك  عىل  بتثبيتهم  للمطالبة  املفوضية  مكتب  امام  احتجاجية  وقفة 

الدائم.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “املتظاهرين طالبوا بتطبيق املادة 
23 من قانون املفوضية، التي تنص عىل تثبيت جميع موظفيها الذين 
بتنظيم  لوحوا  “املحتجني  ان  اىل  5 سنوات”، مشريا  مىض عىل عملهم 

اعتصام مفتوح يف حال عدم االستجابة ملطالبهم”.

مفوضية  مكتب  يف  العقود  أصحاب  من  العرشات  واصل  جهتهم،  من 
انتخابات محافظة ذي قار، اعتصامهم املفتوح، مطالبني بتثبيتهم عىل 

املالك الدائم.
اغالق  يواصلون  العقود  “أصحاب  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وأفاد 

مكتب املفوضية يف اجراء تصعيدي، احتجاجا عىل تجاهل مطالبهم”.
يف غضون ذلك، نظم العرشات من أصحاب العقود يف مكتب مفوضية 
انتخابات ميسان، تظاهرة أمام مبنى املفوضية، للمطالبة بتثبيتهم عىل 

املالك الدائم.
االستجابة  عدم  تصعيدية يف حال  إجراءات  باتخاذ  املتظاهرون  وهدد 

ملطالبهم، 
احتجاجية،  وقفة  العقود  أصحاب  من  عدد  نظم  املثنى،  محافظة  ويف 

امام مكتب مفوضية املحافظة، داعني اىل تثبيتهم عىل املالك الدائم.
واكد املحتجون انهم يعملون منذ سنوات بنظام العقود، مشريين اىل ان 

مطلبهم الرئييس هو تثبيتهم عىل املالك الدائم.

احتجاجات في البصرة
ويف السياق، نظم أهايل منطقة أم النعاج وقفة احتجاجية أمام مديرية 
منازلهم،  عىل  اإلسالة  ماء  انقطاع  عىل  احتجاجاً  البرصة،  محافظة  ماء 

منذ أكرث من 8 أشهر.
وأشار املتظاهرون اىل معاناة أكرث من 500 منزل يعانون أزمة انقطاع 
التي يتم  الحلول  ماء اإلسالة، منذ سنوات طويلة، منوهني اىل ان كل 
من  املشكلة  وتعود  تتالىش  ما  ورسعان  ومؤقتة  “ترقيعية  تنفيذها 

جديد”.
مبالغ  يوميا،  الرشب،  مياه  رشاء  عىل  ينفقون  أنهم  املتظاهرون  وبنّي 
عدم  وكذلك  املياه،  توقف مضخة  بسبب  ألفا،   25 إىل   15 بني  ترتاوح 

كفايتها وتغطيتها للمنطقة.
املحافظة  النفطية يف  املنتجات  اىل ذلك، نظم عدد من موظفي هيئة 

ذاتها تظاهرة رافضة لخصخصة محطات الوقود الحكومية.
واكد املتظاهر عيل حميد لـ”طريق الشعب”، ان “قرار تأجري محطات 
بأرضار  يتسبب  أن  شأنه  من  الخاص،  القطاع  إىل  الحكومية  الوقود 

ألكرث من 5000 موظف يعملون فيها”، مشريا اىل ان “خصخصة هذه 
املحطات اجراء غري منطقي، ويهب موارد الدولة اىل جيوب املتنفذين”.

تظاهرات للمزارعين
وتظاهر عدد من مزارعي املحافظة أمام سايلو الساموة، احتجاجا عىل 

تأخري رصف مستحقاتهم املالية عن تسويق محصول الحنطة.
وطالب املتظاهرون بـ”جدولة الديون التي يف ذمة الحكومة، وتحديد 
موعد زمني لتسليمها للفالحني”، مشريين اىل ان “املوسم الزراعي املقبل 
أصبح مهددا بسبب تأخر رصف املستحقات، وضعف الدعم الحكومي”.

يُشار اىل ان عددا من الكوادر الصحية يف محافظة املثنى، نظموا وقفات 
احتجاجية يف عدد من املراكز الصحية واملستشفيات، مطالبني باحتساب 

مخصصات الخطورة ورفع التسكني الوظيفي.
وعىل صعيد متصل، نظم عدد من الخريجني اعتصاما مفتوحا امام حقل 
االحدب النفطي يف محافظة واسط، مطالبني بتوفري فرص العمل، وإلغاء 

الرشوط التعجيزية للتقديم عىل التعيني يف الحقل.

قطع للطرق في ديالى واربيل
فيام اقدم العرشات من األهايل يف ناحية بني سعد، التابعة اىل محافظة 
دياىل، عىل قطع طريق بغدادـ  بعقوبة القديم، احتجاجا عىل التجاوزات 
عىل الطريق املؤدي اىل قريتهم من خالل بناء دور سكنية يف االرايض 

الزراعية.
يف املقابل، قطع العرشات من املحتجني، شارع 100 الرئييس وسط أربيل 

ـ عاصمة إقليم كردستان ـ احتجاجا عىل انقطاع مياه اإلسالة.
وبنّي املتظاهرون ان “مياه االسالة مقطوعة منذ 10 أيام، ورغم الوعود 

بتصليح مرشوع املاء، لكن أي من هذا مل يحدث”.
التناكر  رشاء  اىل  اضطرتهم  املياه  ازمة  أن  املتظاهرين  من  عدد  وقال 
أكرث من  إىل  املاء وصل  ان “سعر صهريج  اىل  املياه، مشريين  لتخزين 

100 دوالر أمرييك”.
وتعاين أربيل منذ أكرث من شهر من انقطاع شبه تام للامء عن املنازل، 

بسبب تلكؤ انجاز املشاريع الخدمية.

في ستوكهولم

وقفة احتجاجية إلنهاء 
اإلفالت من العقاب 

ستوكهولمـ  عاكف سرحان
ستوكهومل،  يف  املدين  املجتمع  منظامت  من  مجموعة  نظمت 
اإلفالت  »إنهاء  عنوان  تحت  العراقي  الشعب  مع  تضامن  وقفة 
من العقاب يف العراق«، يف ساحة »مينت توري« مقابل الربملان 

السويدي .
املتظاهرين  قتلة  مبحاسبة  تطالب  الفتات  املنظامت  ورفعت 

والناشطني والصحفيني ومنتهيك حقوق اإلنسان.
الربملان  اىل  احتجاجية  مذكرة  الوقفة،  يف  املشاركون  وقدم 
السويدي، طالبت بـ«إصالح منظومة القضاء العراقية وتخليصها 
املتظاهرين  قتلة  عن  والكشف  الفساد،  ومامرسة  عنارص  من 

للقضاء.« والناشطني والصحفيني، وتسليمهم 
املختطفني  مصري  عن  الكشف  »رضورة  عىل  املذكرة  وشددت 
املعتقلني  رساح  وإطالق  الجناة،  عىل  والقبض  قرسياً  واملغيبني 
نشاطهم  أو  االحتجاجات  يف  ملشاركتهم  نتيجة  كيدية،  بتهم 

املدين، ومحاسبة كل املتورطني بقضايا الفساد وفق القانون.«
ودعت املذكرة كل املنظامت التي تعني بحقوق اإلنسان واألمم 
متابعة  اىل  العراق،  يف  بعثتها  ومنها  منظامتها،  بكل  املتحدة 
الحكومة،  عىل  والضغط  العراق  يف  اإلنسانية  ضد  الجرائم 
واالختطاف  االغتياالت  جرائم  عن  املسؤولني  الجناة  ملحاسبة 

والفساد.



بغداد ـ علي شغاتي

كشفت وزارة املالية عن مالمح أولية 

ملوازنة العام املقبل، مرجحة تقدميها 

اىل مجلس النواب قبل موعد اجراء 

االنتخابات املبكرة يف ترشين االول 

املقبل. 

ان  عالوي،  االمري  عبد  عيل  املالية،  وزير  قال  وفيام 
القانون،  مرشوع  يف  النفط  لربميل  التخميني  السعر 
املايل  العجز  بأن  لّوحت  دوالر،  الـ50  عتبة  يتجاوز  ال 
املحتمل سيكون أكرب مام تضمنته موازنة العام الحايل، 
لكنها ستكون “موازنة إصالحية، وتعكس واقع التزامات 

العراق”.
وفّس نواب وخرباء ماليون ونقديون، حديث الوزير بأنه 
ميثل “تطبيقا عمليا للورقة البيضاء”، التي متثل “خططا 
ووصفات” طرحها صندوق النقد الدويل، عىل الحكومة 

العراقية، وفقا للمتحدثني.

إذ  “فاشلة”،  كانت  الوصفات  تلك  إّن  الخرباء،  ويقول 
ان  يقول  الوزير  لكن  والبطالة،  الفقر  زادت من نسب 
تغيري سعر رصف الدوالر، وارتفاع اسعار النفط، ساهم 

يف تحسني الوضع املايل للبالد.
للعام  للبلد  العامة  املوازنة  باعداد  الحكومة  ورشعت 
املقبل يف وقت مبكر من اجل تقدميها اىل مجلس النواب 
يف وقت مبكر بغية اقرارها، وتاليف عدم اقرارها يف حال 
حل الربملان نتيجة الجراء االنتخابات النيابية يف ترشين 

املقبل.

إعداد موازنة العام المقبل
ويقول وزير املالية عيل عالوي، ان “موازنة 2022 التي 
بعد  ذات  ستكون  أيام،  قبل  بإعدادها  الوزارة  رشعت 
وتعكس  السابقة،  املوازنات  عن  تختلف  فهي  إصالحي 

واقع التزامات العراق”.
وتسعى املالية، وفقا لعالوي، اىل رفع املوازنة الجديدة 
املقررة يف  املبكرة  الربملانية  االنتخابات  الربملان قبل  إىل 

ترشين األول.
 2022 موازنة  مترير  عملية  ترافق  أن  الوزير  ويحتمل 
“صعوبة بالغة”، مرجعا ذلك اىل “قيمة العجز التخميني 
الذي سريافقها”، وهذا ما حصل مع موازنة العام الحايل.
وسبق وان اشتىك عدد من املسؤولني يف قطاعات مختلفة 

من تأخر رصف املوازنة للعام الحايل، وعزوا عدم تقديم 
دوائرهم للخدمات الرضورية بسبب نقص املوارد املالية

تحذيرات جدية
من  حنون،  أمجد  االقتصادي  الشأن  يف  الخبري  ويحذر 
للحكومة  االقتصادية  السياسة  نفس  يف  “االستمرار 
املواطنون  يتحملها  قاسية  موازنة  ومترير  الحالية، 
الحايل  العام  موازنة  “ارضار  ان  اىل  مشريا  وحدهم”، 
بنودها،  من  عدد  تطبيق  عدم  رغم  بالظهور  بدأت 

نتيجة للطعون املقدمة من الحكومة”.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  الخبري  ويضيف 
“املعلومات االولية املتوفرة حول مرشوع موازنة العام 
املقبل، تشري اىل رغبة وزارة املالية باعتامد سعر رصف 
هذا  لكن  النفط،  لربميل  دوالرا   55 ـ   50 بني  يرتاوح 
تعايف  لتوقعات  نتيجة  عديدة،  اعرتاضات  يالقي  االمر 
“رضورة  مؤكدا  املقبل”،  العام  خالل  النفط  اسعار 
معالجة املشاكل التي تعاين منها البالد وعدم االكتفاء 
الحكومة  امور  تسيري  لغرض  شكلية،  موازنات  باقرار 

املالية”. وشؤونها 
فرص  توفري  عىل  العمل  “رضورة  عىل  حنون  ويشدد 
عمل للشباب العاطلني، وايجاد منافذ لتنفيذ املشاريع 
الوطنية ومتكينها من  الصناعة  املتلكئة ودعم  الحيوية 
االموال  لرؤوس  استثامري جيد  مناخ  النهوض، وتوفري 

واملهاجرة”. االجنبية 
سياسة  يف  لالستمرار  منطقيا  سببا  حنون  يجد  وال 
منتقدا  الحايل،  العام  موازنة  فرضتها  التي  التقشف 
رغم  للمحافظات،  املخصصة  االموال  رصف  “عدم 
يشخص  مشهد  يف  املالية،  السنة  ثلثي  من  اكرث  انتهاء 
حل  يف  االرادة  وغياب  االدارة  سوء  دقيق  بشكل 

املواطنني”. مشاكل 

موازنات بشروط دولية 
ان  ريسان،  رضا  النقدي  الشأن  يف  املختص  ويقول 
جديدة  موازنة  بناء  عىل  تعكف  الحالية  “الحكومة 
دون  الدويل،  النقد  صندوق  وضوابط  لرشوط  تطبيقا 

اجراء اي دراسة للمتغريات االقتصادية يف السوق”. 
أن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  ريسان  ويضيف 
من  يزيد  الراهنة،  واملالية  النقدية  السياسة  استمرار 
نسب الفقر والبطالة يف البالد، ما ينذر مبستقبل مجهول، 

يهدد معيشة الناس.
النقد  صندوق  وصفات  “اغلب  ان  اىل  ريسان  ويشري 
فاشلة  االقتصادية  للمعالجة  الدويل  والبنك  الدويل 
وتسببت بكوارث للعديد من البلدان التي اعتمدتها”. 

وكشف ريسان عن وجود مفاوضات حالية بني حكومة 
قرضا  العراق  “ملنح  الدويل،  النقد  وصندوق  الكاظمي 

بقيمة ترتاوح بني 3 إىل 4 مليارات دوالر، دون مربر او 
حاجة لذلك”.

ويقول الخبري النقدي ان “الصندوق ادار ظهره للعراق، 
ملحاولة  االن  عاد  لكنه  النفط،  اسعار  انخفضت  عندما 
اقناع الحكومة العراقية بأنه داعم إلصالحاتها، ومستعد 

إلقراضها”.
تقديم  السلطات  ستتجاهل  “هل  ريسان  ويتساءل 
مضيفا  الحالية؟”،  املالية  للسنة  الختامية  الحسابات 
“يفرتض أن يتم ذلك قبل الرشوع يف اقرار موازنة جديدة”.

الورقة االقتصادية للحكومة
إن  حمه  أحمد  النيابية،  املالية  اللجنة  عضو  ويقول 
عمليا  تطبيقا  سيكون   2022 موازنة  قانون  “مرشوع 
البيضاء”، مشريا اىل أن “إعداد مرشوع موازنة  للورقة 
2022 من قبل وزارة املالية، سيكون وفق بنود الورقة 

البيضاء”.
األشهر  خالل  القانون  مترير  عرقلة  النائب  ويرجح 
األخرية من العام الحايل، يف حال تم إجراء االنتخابات 
املبكرة يف موعدها، منوها اىل انه “يف حال تأخر اقرار 
املوازنة سوف تلجأ الحكومة إىل استخدام قانون اإلدارة 
املالية برصف 1/12 من النفقات الفعلية الجارية، من 

أجل تجاوز مشكلة عد إقراره.
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اخبار وتقارير
خبراء: الحكومة اعتمدت بنود »الورقة البيضاء« في مشروع القانون

موازنة 2022.. وصفات دولية تفاقم البطالة والفقر

انتقادات للمفوضية بسبب غياب فرق الرصد

الحمالت  االنتخابية  للمتنفذين: 
أساليب  ملتوية  ووعود مزيفة

بغداد ـ طريق الشعب 
شهدت بعض مناطق البالد انتشار عكيس لكبار املسؤولني بعد ان غابوا عن األنظار خالل الفرتة 
التي سبقت الدعاية االنتخابية، وتعيش مناطق عديدة تنافسا محتدما بني اعضاء سابقني وحاليني 
يف مجلس النواب، ومسؤولني يتبوؤن مناصب ادارية يف الدولة، مع اقرتاب موعد اجراء انتخابات 

مجلس النواب، يف العارش من ترشين املقبل. 
دعايتهم  ملتوية يف  اساليب  املرشحون  ينتهج هؤالء  انتخايب،  العادة مع كل موسم  وكام جرت 

االنتخابية، من اجل كسب ود الناخب.

وعود زائفة
النواب  مجلس  واعضاء  “املسؤولني  ان  الشعب”،  لـ”طريق  عيل  حسني  املدين  الناشط  ويقول 
عادوا للتواجد يف مناطقهم من اجل اجراء الدعاية االنتخابية”، مشريا اىل ان تلك الدعايات اعتاد 
عليها املواطنون: اكساء شوارع، طمر املستنقعات، وتجهيز املناطق الزراعية والعشوائية مبحوالت 

الكهرباء، وغري ذلك.
االنتخابية  دعايتهم  يف  الدولة  موارد  باستغالل  يقومون  املسؤولني  هؤالء  “بعض  أن  ويضيف 
من  املفصولني  ملفات  واستالم  االجتامعية،  الرعاية  رواتب  عىل  الحصول  معامالت  ترويج  مثل 

املؤسسات االمنية لغرض اعادتهم اىل الخدمة”.
يف  بالتعيني  الخريجني  للشباب  تعهدات  يطلق  أخذ  املرشحني،  من  “عددا  أن  حسني  ويتابع 

مؤسسات الدولة”. 

اعتراف بالفشل
من جانبه، يقول الناشط املدين احمد قاسم، إّن “مرشحي الكتل املتنفذة ممن ميلكون السلطة 
واملال، يعملون ـ ليل نهار ـ من اجل رشاء ذمم بعض ضعاف النفوس، مستغلني سيطرة بعض 

وجهاء املناطق من اجل الرتويج لبضاعتهم الفاسدة” عىل حد قوله. 
ويضيف ان “هؤالء املسؤولني يقومون بتوزيع االموال واالمتيازات عىل هذه الشخصيات، من 

اجل حث الناس عىل اعادة انتخابهم”.
للمواطنني،  باتت مكشوفة  ان “هذه االساليب  اىل  الشعب”،  لـ”طريق  ويشري قاسم يف حديث 

نتيجة لتكررها مع كل انتخابات، من قبل هؤالء املسؤولني”.
البالد”،  ادارة شؤون  الفاسدين يف  تقصري هؤالء  تثبت  البائسة  الدعاية  ان “هذه  قاسم  ويؤكد 
يف  الحفر  بردم  يقومون  وهم  املسؤولني  هؤالء  شاهدنا  ملا  تقصري  هناك  يكن  مل  “لو  انه  مبينا 
عىل  الرياضية  التجهيزات  وتوزيع  الوالئم،  اقامة  حتى  او  الكهرباء،  محوالت  وتوزيع  الشوارع، 

الفرق الشعبية”.
ويدعو الناشط “املواطنني اىل عدم تصديق هؤالء، ورفض استقبالهم كونهم سببا رئيسيا يف الخراب 
الذي يعاين منه العراقيون”، مبينا ان “هكذا ترصفات هي استهانة باملواطنني ومحاولة للضحك 

عىل الذقون مرة اخرى”.
انتقادات لمفوضية االنتخابات

ويحّمل الخبري القانوين محسن كريم، مفوضية االنتخابات مسؤولية استفحال ظاهرة الوعود 
الكاذبة يف الدعاية االنتخابية، واستغالل الدوائر التنفيذية بالرتويج لشخصيات معينة.

ويبنّي كريم لـ”طريق الشعب”، ان “الوعود االنتخابية الكاذبة هي ظاهرة ملفتة يف دعاية 
املرشحني وخاصة املسؤولني منهم، ما يعكس بشكل واضح غياب الربامج االنتخابية”، مشريا 
اىل ان “املرشحني يلجؤون اىل الوعود الكاذبة، نتيجة لشعورهم بالضعف والخوف من عدم 
غائبة  والناخبني  للمرشحني  االنتخابية  “الثقافة  ان  القانوين،  االنتخابات”. ويضيف  الفوز يف 
يف العراق نتيجة لسوء االوضاع بشكل عام، وتردي الوضع االقتصادي والخدمي والتعليمي، 
تقوم  ال  االنتخابات  “مفوضية  ان  مبينا  بسيطا”،  امرا  املوطنني  خداع  عملية  من  يجعل  ما 
يسمح  ما  واضح،  بشكل  االنتخايب  املشهد  عن  غائبة  املراقبة  ففرق  بشكل صحيح؛  بدورها 

لهؤالء بانتهاج اساليب متكنهم من الفوز بعملية خداع واضحة”.
بالدعاية  والزامهم  للمرشحني  االنتخابية  الحمالت  مراقبة  رضورة  عىل  كريم  ويشدد 
االنتخابية، وفق للربامج االنتخابية التي قدموها للمفوضية، معتقدا ان “هذا االجراء سوف 

يحد بصورة كبرية من قدرة هؤالء عىل استغفال املواطنني”.
ويقر الخبري بـ”صعوبة تطبيق مثل هذه االجراءات يف البالد يف الوقت الحايل نتيجة لغياب 
االستقاللية عن مفوضية االنتخابات، وعدم الفصل بني السلطات، وانتشار السالح املنفلت”. 
ويخمن كريم، عىل ضوء ما ذكره، ن تكون نتائج االنتخابات مطابقة اىل حد ما لسابقاتها، 

“لكون الظروف الحالية ال تساعد عىل اجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

بغدادـ  عبدالله لطيف 

مل يسلم صندوق إعامر املناطق املحررة من سباق الدعايات 
االنتخابية يف املناطق املحررة؛ إذ أن “ضغوطات املتنفذين” 
أخذت تنشط عمل الصندوق يف مدن معينة، كسبا للتأييد 
رصيد  فيها  لهم  ليس  اخرى  مدن  حساب  عىل  الشعبي، 

انتخايب.
ومتر املشاريع التي تنجز عن طريق صندوق اإلعامر بسلسلة 
مراجع وعدد من الوزارات، قبل أن تذهب اىل املحافظات، 
لتبدأ دوامة جديدة من االجراءات، التي ال تبتعد كثريا عن 
شبهات الفساد واملخالفات، بحسب اتهامات طرحها نواب.

“هيمنة  نواب  يؤرش  البريوقراطية،  االجراءات  تلك  وبرغم 
عالمات  يضعون  جعلتهم  الصندوق،  عمل  عىل  سياسية” 

استفهام عىل كثري من املشاريع يف محافظاتهم.
لديه  ان  يؤكد  املحررة،  املحافظات  اعامر  صندوق  لكن 
معايري محددة لقبول جدوى املشاريع، اىل جانب سيطرته 
عىل رصف األموال بطريقة محكمة، فيام نفى تلك االتهامات 

التي وجهها النواب لعمله.

تحرك برلماني 
وكشف النائب مرض الكروي، مؤخراً، عن وجود تحرك نيايب 
حكومي  صندوق  عىل  سياسية  قوى  هيمنة  إليقاف  عاجل 

انشئ إلعامر املدن املحررة.
وقال الكروي يف ترصيح صحفي، تابعته “طريق الشعب”: 

هناك “هيمنة سياسية واضحة عىل عمل الصندوق، ناهيك 
عن احالة عرشات املشاريع باملليارات، بشكل يثري الكثري من 
وكذلك  واالدارية  املالية  االجراءات  حول  االستفهام  عالمات 

أعامل تلك املشاريع.
قوى  أدخلته  الكبرية”  املالية  “مبيزانيته  الصندوق  أن  وزاد 
الدعاية  ماراثون  يف  املحررة  املناطق  يف  متنفذة  سياسية 

االنتخابية”.

مساومات الكتل
املالية  اللجنة  عضو  قال  الكروي،  حديث  عىل  وتعقيا 
إنه  الشعب”،  لـ”طريق  كوجر،  جامل  النائب  الربملانية، 
حتى االن مل ترصف مخصصات صناديق اعامر املحافظات 
وموازنات الحكومات املحلية بشكل مناسب، لكنه أردف 
“رمبا هناك أموال رصفت للصندوق تحت تأثري العالقات 

الشخصية والضغط الحزيب يف منطقة ما”.
األموال صارت  “عملية رصف هذه  أن  اىل  كوجر  وأشار 
تدخل ضمن اطار مساومات الكتل. وأصبحت جزءا من 

الحمالت االنتخابية، عىل حساب معاناة املواطنني”.

تعقيدات صرف األموال
من  الكثري  أدخلت  “الحكومة  فإن  كوجر،  للنائب  ووفقا 
بينها  من  اإلعامر،  أموال  رصف  آلية  ضمن  التعقيدات 
املالية،  اللجنة  قبل  من  املقدمة  املشاريع  عىل  املصادقة 
ثم رفعها اىل وزارة التخطيط، وبعدها اىل وزارة املالية، 
الجهة  اىل  بالتنفيذ، وبعدها  املعنية  الوزارة  اىل  ثم  ومن 
التنفيذية يف املحافظة”، مؤكدا ان “كل هذه التعقيدات، 
تؤخر رصف األموال”، يف وقت تعاين الحكومة فيه أزمات 

مالية، جعلتها توقف العمل يف الكثري من املشاريع.

ثالثة معايير  
اعامر  صندوق  يف  املتابعة  مسؤول  بنّي  جهته،  من 
الشعب”،  لـ”طريق  العزي  حسني  املحررة،  املحافظات 
أعدتها  معايري  ثالثة  يعتمد  الصندوق  أموال  “رصف  أن 
وزارة التخطيط سلفاً، وهي كثافة السكان ونسبة الرضر، 

باإلضافة اىل مساحة املحافظة.
وحتى   2016 العام  منذ  أنجز  الصندوق  أن  وأضاف 
اىل  جميعها  سلمت  وقد  مرشوعا.   997 يقارب  ما  االن 
للعام 2019  الصندوق  جهات قطاعية، ملفتا اىل موازنة 
تضمنت 465 مرشوعاً، وقد تم انجاز 300 منها، يف سبع 

محافظات، مشمولة بعمل الصندوق. 
يف  قطاعية  جهات  قبل  من  تُعد  “الخطط  أن  وأوضح 
املحافظات، وترسل إلينا، وبعد ذلك يعقد مجلس األمناء 
اجتامعا لدراسة الخطط وادراجها ضمن عمل الصندوق، 
ومن بعد ذلك ترسل دراسة املرشوع اىل وزارة التخطيط، 
التخصيصات  رصد  لغرض  املالية  وزارة  اىل  ثم  ومن 

املالية”. 
بعمل  املحافظات  يف  املحلية  االدارات  عالقة  وعن 
املحافظات  ان  العزي،  ذكر  االعامر،  صندوق  مشاريع 
ان  نقرر  “وهنا  الصندوق  اىل  مشاريعها  ارسال  تتوىل 
املرشوع  “اعالن  أن  مضيفا  ال”،  أم  ناجحة  كانت خطته 
ورصف مستحقاته يتامن من خاللنا، بينام تقوم املحافظة 

برتشيح مهندس مقيم، ملتابعة تنفيذ العمل فقط”. 
يف  للصندوق  متنح  كانت  التي  “األموال  أن  اىل  ولفتت 
جدا”،  بسيطة  كانت   2018 و  و2017   2016 األعوام 

مردفا “لكننا أنجزنا العديد من املشاريع”.

نينوى لم تلمس تغييرا  
جاسم  نينوى  محافظة  عن  النائب  أظهر  جهته،  من 
اعامر  صندوق  عمل  من  أمل”  “خيبة  شنكايل،  محمد 
أي  يلمسوا  “مل  املوصل  أهايل  أن  مؤكداً  املحافظات، 

تغيري”. 
وقال شنكايل يف ترصيح لـ”طريق الشعب”، إن “النتائج 
عىل الواقع ال تلبي طموح أهايل نينوى. ونحن مل نلمس 
املحافظة”، الفتاً اىل  أي اختالف عىل مستوى االعامر يف 
الناس،  مساعدة  عىل  تعمل  دولية  منظامت  “هناك  أن 
لكن عملها ال يسد الحاجة؛ فاملناطق عبارة عن انقاض، 

منذ التحرير” قبل اربع سنوات. 
وأيد شنكايل حديث النائب الكروي بشأن عمل صندوق 
اعامر املحافظات، مؤكدا أن “معظم السياسيني يجريون 
يف  ميثلونها”،  التي  الجهة  لصالح  واملكاسب  االمتيازات 
دون  معينة  مناطق  يف  يجري  االعامر  أن  اىل  منه  اشارة 

أخرى.

ط  »إعمار المناطق المحررة«
ّ

الدعايات االنتخابية تنش

مدينة سنجار يف محافظة نينوى 
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 بغداد – وكاالت 
منذ انطالق الحمالت الدعائية لالنتخابات العراقية 
املقبل،  األول  ترشين   10 يوم  إجراؤها  املقرر 
وانكامشاً  ركودا  تشهد  العراقية  السوق  وحركة 
واضحاً يف عمليات البيع والرشاء، خصوصاً يف مجال 
الوقت  يف  والسيارات.  والعقارات  الرتفيهية  السلع 
إىل  املواطنني  توجه  أن  مراقبون،  فيه  يؤكد  الذي 
االدخار خوفاً من األوضاع الحالية، تسبب يف هذا 

االنكامش.
أمنية وسياسية  توترات  بغداد ومدن عدة  وتشهد 
البضائع  حركة  عىل  انعكست  فرتة،  منذ  واضحة 
باتت  وقد  البالد.  يف  عام  بشكل  والبناء  والتجارة 
انتخابات  كّل  مع  متكرراً  أمراً  التوترات  هذه 
مخاوف  وضاعفت  البالد،  يف  تجري  برملانية 

املواطنني ورجال األعامل والتجار عىل حد سواء. 

احتقان األجواء
يقر مسؤول مرصيف يف بغداد، بوجود تراجع حاد 
إىل  ذلك  عازيا  عموماً،  العراقية  السوق  يف حركة 
وتذبذب  البالد  يف  املحتقنة  بـ”األجواء  وصفه  ما 

سعر رصف الدوالر”. 
ويضيف يف حديث صحفي، أّن “االنكامش يقدر 
بنحو 30 يف املائة خالل األسابيع األخرية، خصوصاً 
املنزيل  واألثاث  والسيارات  العقارات  قطاع  يف 

والسلع الرتفيهية األخرى املستوردة”.
األنباء  وكاالت  تذكر  مل  الذي  املسؤول،  ويشري 
يقدمها  التي  امليرسة  القروض  أّن  إىل  اسمه، 

كثرية  لرشائح  و”الرشيد”  “الرافدين”  مرصفا 
قليالً،  السوق  عجلة  دفع  “ساهمت يف  ومختلفة 
يف  تساعد  ال  واألمنية  السياسية  األجواء  لكّن 

استقرارها”.
فخري العلواين، وهو مدير رشكة استرياد وتصدير 
يف بغداد، يذكر اّن “معظم املستوردين ينتظرون 
البضائع  مستوردو  خصوصاً  األوضاع،  استقرار 
وهناك  ترصيفها.  أجل  من  لوقت  تحتاج  التي 
باتت  التي  والحرائق  األمنية  األوضاع  خشية من 
فضالً  أيضاً،  واملستوردين  التجار  مخازن  ترضب 

عن عمليات حظر التجول بسبب وباء كورونا”.
تحديات  من  زاد  “االنكامش  أّن  العلواين  ويرى 

ارتفاع  بفعل  الفقرية،  لألرس  بالنسبة  املعيشة 
األسعار مجدداً”.

األسواق  ركود  تجار ومواطنون من  يشكو  وبينام 
البيع والرشاء يف  التجارة، وتعطيل حركة  وتوقف 
النقدية،  السيولة  لضعف  نتيجة  كافة  املجاالت 
االنتخايب  مبعرتكها  السياسية  القوى  تنشغل 

وتحالفاتها!

إرهاصات كبيرة
فراس  بغداد،  تجارة  غرفة  عضو  يقول  جانبه،  من 
الطايئ، اّن “سنة 2021 شهدت إشكاالت اقتصادية 
العامة، ثم إطالقها  كبرية، بدءا بتأخر إقرار املوازنة 

مرورا  دوالر،  مليار   19 بنحو  تقدر  عجز  بنسبة 
تداعيات  بسبب  الحياة  وتعطيل  االستثامر  بتوقف 
كورونا، وصوالً إىل تداعيات االنتخابات التي بدأت 

مبكراً وألقت بظاللها عىل حركة سوق العمل”.
التجارة  “حركة  ان  صحفي،  حديث  يف  ويضيف 
تراجعت مع بداية العام الحايل، وزاد تراجعها خالل 
الشهرين املاضيني بشكل واضح، ما أثر يف املستوى 
املعييش لعدد كبري من العائالت التي تعتمد عىل ما 

تحصل عليه من أعامل أفرادها اليومية”.

العراقيون متخوفون
الفريجي  عيل  االقتصادي  الخبري  يعزو  ذلك،  إىل 
السوق  وركود  االقتصادية  األوضاع  تدهور  سبب 
ستسفر  مام  العراقيني  تخّوف  إىل  الحالية  الفرتة  يف 
حديث  يف  مبينا  املقبلة،  الربملانية  االنتخابات  عنه 
خالل  اضطربت  العمل  سوق  “حركة  ان  صحفي، 
التي يعيشها  املركبة  األزمات  الجاري، بسبب  العام 

العراق، خصوصاً من الناحية االقتصادية”.
ويشري إىل أّن “آثار االنتخابات الربملانية املقبلة، بدت 
واضحة عىل سوق العمل وحركة التجارة. فاملواطنون 
قبل  االحداث  إليه  ستؤول  مام  متخوفون  اليوم 
االنتخابات وبعدها”، مؤكدا أن “القلق كبري جداً من 
تحريك األموال التي من املمكن أن تعزز حركة سوق 

العمل واإلنتاج”. 
يعيش  العراق  “اقتصاد  أن  إىل  الفريجي  ويلمح 
مواجهة صعبة مع أزمة كورونا واألزمات السياسية 

واألمنية التي تعانيها البالد منذ سنوات”.

بين “االنتخابات” والتوترات األمنية 

الركود واالنكماش يعيقان حركة السوق العراقية

العراقي يف  الشيوعي  الحزب  تلقت منظمة  بحزن عميق،   •
هولندا وبلجيكا، خرب رحيل شقيق الرفيقة العزيزة ام اوراس  
مع  مرير  رصاع  بعد  الحيدري(  الدين  ضياء  امنار  )الفقيد 

جائحة كورونا.
وكان الفقيد عضوا يف الحزب الشيوعي العراقي، ورغم تركه 
العمل الحزيب، إال انه استمر يف دعم الحزب ماديا ومعنويا. 

الصرب  اوراس  ام  الرفيقة  السالم والسكينة، ولعزيزتنا  لروحه 
والسلوان عىل هذه املحنة املؤملة.

الكرخ  العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  • تعزي 
بوفاة  احمد(  )ابو  سهيل  عبد  نجم  كامل  الرفيق  الثانية، 

عقيلته. 
للفقيدة الذكر الطيب ولرفيقنا ابو احمد وعائلته واصدقائه 

ومحبيه الصرب والسلوان.
الشيوعي  الحزب  منظمة  تعزي  عميقني،  وحزن  بأىس   •
بوفاة  سداوي  سلمى  العزيزة  الرفيقة  بريطانيا،  يف  العراقي 
خلف  لعيبي  األستاذ  واملريب،  الشيوعي  املناضل  شقيقها 

رمضان، يوم السبت 7 آب الجاري يف ماملو – السويد.  
عائلة  أفراد  كل  إىل  املنظمة  تتقدم  األليم،  املصاب  وبهذا 
الفقيد وجميع أصدقائه وأقربائه، بأحر التعازي، راجية لهم 

الصرب والسلوان، وللفقيد الغايل دوام الذكر الطيب. 
• تلقت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف الدمنارك، بحزن 
وأمل، نبأ وفاة السيدة كيالس محمد عيل بك، والدة الصديقة 
من  طويل  تاريخ  بعد  وذلك  برزنجي،  سعيد  شيخ  روبار 
رفقة الدرب مع رفيقنا الراحل، املناضل شيخ سعيد برزنجي 

املعروف بـ “شيخ صالح”. 
الخياط  كورنا  وللفنان  روبار  لصديقتها  املنظمة  تتقدم 
الجميل،  الصرب  للجميع  راجية  الحارة،  بالتعازي  وعائلتهام، 

وللفقيدة الذكر الطيب دوما.  
• ببالغ األىس والحزن الشديدين، تنعى اللجنة املحلية للحزب 
اللجنة  عضو  املناضل،  رفيقها  دياىل،  يف  العراقي  الشيوعي 
إثر  تويف  الذي  معني(،  )ابو  الجبوري  ذياب  جمعة  املحلية، 

مرض عضال أمل به ومل ميهله طويال.
تستطع  ومل  املباد،  النظام  قارع  صلبا  مناضال  الفقيد  وكان 
أجهزة أمن النظام البعثي املباد، النيل منه، لشجاعته املميزة. 
كام انه كان ملتصقا بحزبه رغم كرب سنه ومرضه، وظل يقود 

منظمة الحزب يف املقدادية حتى ساعة وفاته.
لفقيدنا الذكر الطيب، ولعائلته ورفاقه يف املقدادية وبعقوبة 

الصرب والسلوان.
• تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف البرصة، 
الرفيق واالديب محمد املادح، الذي تويف اثر حادث مؤسف.
ورفاقه  ومحبيه  وألهله  الدوام،  عىل  الطيب  الذكر  للفقيد 

الصرب والسلوان.

مواساة

أگـول

ب ديالى أصبح حجرا!
َ

َرط
فالح العنبكي

إليرادات  الثاين  املصدر  تعد  كانت  التمور  ان  املعروف  من 
دياىل،  محافظة  يف  املعلمني  وان  النفط.  بعد  املالية،  العراق 
املبيدات ملعالجة اآلفات  كانوا يعلمون تالميذهم طرق رش 
التالميذ  يخرجون  أيضا  وكانوا  النخيل.  تصيب  التي  الزراعية 
إىل ساحات املدارس حال مرور الطائرات الزراعية، ملشاهدتها 

وهي تكافح آفات النخيل، ما يعد درسا علميا.
آفات  تقوم مبكافحة  زراعية  طائرة  نرى  ما  فنادرا  اليوم،  أما 
النخيل املنترشة، مثل “الدوباس” و”الحمرية”، وذلك بسبب 
أزمة  مع  اتحد  والذي  الزراعي،  للقطاع  الحكومي  االهامل 
الجفاف األخرية، حتى أحال رطب نخيل دياىل إىل حجر غري 

قابل لالستهالك البرشي! 
ويدرك االختصاصيون يف مجال الزراعة، مدى قسوة الجفاف 
حتى  وال  املزروعات،  منه  تنجو  ال  إذ  البساتني.  عىل  وأذاه 
الحرشات. فكيف ستنجو بساتني دياىل من هذه الكارثة، وقسم 
باستمرار مدة  أن يسقى  الالهب  الصيف  يحتاج خالل  منها 
البساتني  أصحاب  من  البعض  قام  لذلك  شهرين!؟  إىل  تصل 
بحفر آبار لسقي مزروعاتهم، فيام غزا الجفاف بساتني البعض 

اآلخر، ممن مل يتخذوا مثل هذا اإلجراء. 
اإلدارة  عىل  يتوقف  الدول  اقتصاد  ازدهار  أن  ومعلوم، 
الهادفة.  الخطط  وضع  خالل  من  القطاع،  لهذا  الصحيحة 
فلامذا  االزدهار،  هذا  أركان  من  أساسيا  ركنا  الزراعة  ولكون 
تهتم  أن  املعقول  من  وهل  كافيا؟  حكوميا  اهتامما  تتلق  مل 
الدولة يف رشاء السيارات الفارهة الثمينة لدوائرها ومسؤوليها، 
بدل من رشاء طائرات زراعية حديثة!؟ ملاذا مل يتم الرتكيز عىل 
االستيعابية،  طاقتها  زيادة  لغرض  والبحريات  السدود  تطوير 
وبالتايل تأمني كميات كافية من املياه لإلنسان والزراعة وقت 

األزمات!؟ 
اللتني كنا نستخدمهام يف  لقد نسينا “الخصافة” و”الكيشة” 
“كبس التمر”، وكنا نرى الدبس وهو يسل من بني فتحاتهام 
كالحىص،  مترنا  أصبح  فاليوم  ورطوبته.  التمر  طراوة  بسبب 

يرتامى به األطفال عرب “مصاييدهم”! 
أقول، أن مترنا بات غري صالح ألي استخدام غذايئ، وهذا جزء 
من املعاناة الزراعية الكبرية يف واحات دياىل، التي عرفت يف ما 

مىض بربتقالها اللذيذ ونسيم شواطئها.
اآلفات  غزت  الفاشلة  سياساتكم  بسبب  املعنيون:  أيها  فيا 
املاء  من  الناس  وُحرم  دياىل”  “نهر  وجف  نخيلنا،  الزراعية 

ومعهم البساتني.
فال تأملوا ان يتذكركم احد يف املستقبل بخري، ال يف دياىل وال يف 

غريها من محافظات بالدنا! 

فقدان مستمسكات

فقدت مني هوية وزارة الكهرباء/ توزيع 
الناخب  بطاقة  وهوية  بغداد  كهرباء 
احمد(  صالح  محمد  )حسني  باسم 
يرجى ممن يعرث عليها االتصال بالهاتف 

.)07709280240(

البصرة – وكاالت 
"مجمع  السكنية يف  الوحدات  أصحاب  طالب 
البرصة،  مدينة  يف  السكني  الخالدون" 
الخدمات  بتوفري  واملحلية  املركزية  الحكومتني 
طريقه  "يف  انه  عنه  قالوا  الذي  للمجمع 

لالندثار".

احتجاج  وقفة  خالل  منهم،  عدد  وذكر 
يف  االخري  إن  املجمع،  داخل  أخريا  نظموها 
من  ارتباطه  لفك  املركزية  املوافقات  انتظار 
البرصة،  محافظة  اىل  وتحويله  االسكان  وزارة 
عىل  باملوافقة  الوزراء  مجلس  رئاسة  مطالبني 
فك االرتباط "كون املحافظة مستعدة إلكامل 

املرشوع وتزويده بالخدمات" - حسب قولهم.
من  وهم   - املجمع  وحدات  مالكو  وينظم 
ذوي الشهداء - بني حني وآخر وقفات احتجاج 
متتد  أنها  قالوا  التي  املشكلة  بحل  للمطالبة 
لثامين سنوات، يف وقت أهملت فيه مطالبهم 

ومل تتم االستجابة لها – عىل حد قولهم.

الناصرية – وكاالت 
يف  الفالحية  الجمعيات  اتحاد  كشف 
محافظة ذي قار، عن عدم متكن الفالحني 
يف  الشلب  زراعة  خطة  تنفيذ  إمتام  من 
شح  بسبب  وذلك  الشيوخ،  سوق  قضاء 
املياه يف نهر الفرات، مشريا إىل أن املساحة 
يف   50 نسبة  تغِط  مل  زراعتها  متت  التي 
الخطة،  يف  املحددة  املساحة  من  املائة 

والتي تبلغ 7 آالف دونم تقع عىل عمود 
نهر الفرات يف القضاء. 

ان  اليارسي،  مقداد  االتحاد،  رئيس  وقال 
تنفيذ  عىل  بظاللها  ألقت  املياه  شح  أزمة 
الخطة الزراعية الصيفية، مشريا يف حديث 
الشلب  محصول  زراعة  أن  إىل  صحفي، 
إىل  تحتاج  كونها  ترضرا،  األكرث  كانت 

إطالقات مائية كافية طيلة فرتة الزراعة.

وأشار إىل رضورة تدخل الحكومة املركزية 
عىل  والسيطرة  املائية،  اإلطالقات  لزيادة 
التجاوزات الحاصلة ضمن حدود محافظة 
عند  الغراف  نهر  عمود  ومقدم  واسط 
عىل  تؤثر  زالت  ما  والتي  الكوت،  سدة 
وبالتايل  قار،  ذي  إىل  الواصلة  املياه  كمية 
باملستوى  الزراعية  الخطة  تنفيذ  تعيق 

املطلوب.

محمد قاسم عناد 

منطقة  يف  الصحي  املركز  إىل  أيام  قبل  ذهبت 
بعد  كورونا،  لقاح  أتلقى  ببغداد، يك  البلديات 
وقبل  االلكرتونية.  املنصة  عرب  فيه  سجلت  أن 
سوى  أمامي  أجد  لن  انني  ظننت  وصويل، 
مواطنني مقدمني مسبقا عىل اللقاح، واسامؤهم 
تفاجأت  لكني  الصحي،  املركز  لدى  مسجلة 
شخص  مائتي  من  أكرث  كبرية..  أعداد  بوجود 
يجتمعون يف مكان صغري. واألدهى من ذلك، أن 
الفريق الطبي املعني بأخذ املسحات، واقف بني 

املراجعني، وأكرث أعضائه مصاب بالفريوس!

كان  إذا  عام  املعنيني  املوظفني  أحد  سألت 
عرب  اللقاح  عىل  مسبقا  املقدمون  املواطنون 
املنصة االلكرتونية، لهم األولوية يف تلقيه أم ال. 
فأجابني: “ميعود يا منصة؟ الزم رسه حالك حال 

العامل”!
التي  االلكرتونية  املنصة  من  الداعي  ما  ترى 
قدمنا عربها، وانتظرنا أكرث من أسبوع حتى يأيت 

موعدنا!؟
من  استيائهم  عن  كثريون  مواطنون  وأعرب 
يف  وهم  والخطرية،  الطويلة  االنتظار  طوابري 
قلة  آخرون  فيام شكا  السن.  كبار  من  الغالب 
أعداد  ان  إذ  املركز.  يف  املوجودة  املسحات 

بأعداد  مقارنة  كبرية  اللقاء،  لتلقي  املسجلني 
العديد  اضطر  الذي  األمر  املتوفرة،  املسحات 
منهم إىل العودة للمنزل من دون إجراء املسحة. 
وبالرغم من كون موظفو املركز يبذلون جهودا 
هناك  أن  إال  التلقيح،  إجراءات  لتمشية  كبرية 
مشكلة يف عدم تنظيم األمر وقلة عدد الكادر 

املتخصص.
الروتينية  اإلجراءات  هذه  أن  هل  نتساءل: 
الكثريين  أن  اللقاح، خصوصا  أخذ  تشجع عىل 
من  ومتخوفون  مرتددون  املواطنني  من 
شائعات  يدار حولها من  ما  بسبب  اللقاحات، 

وأخبار كاذبة!؟ 

فالحو المثنى يطالبون 
بمستحقاتهم 

السماوة – وكاالت 
نظم عدد من فالحي محافظة املثنى، أول أمس الثالثاء، تظاهرة 
أمام سايلو الساموة، وذلك احتجاحا عىل تأخر رصف مستحقاتهم 
املالية عن تسويق محصول الحنطة للموسم الشتوي املايض، فيام 

طالبوا بجدولة الديون التي بذمتهم للجهات الحكومية.
وقال عدد من الفالحني املتظاهرين، يف حديث صحفي، ان وزارة 
التجارة مل تِف بوعودها يف شأن رصف مستحقاتهم املالية للموسم 

الشتوي املايض، حتى اآلن.
وأشاروا إىل أن املوسم الزراعي املقبل بات مهددا، بسبب تأخر 
رصف املستحقات وضعف الدعم الحكومي، ما يجعل الفالح غري 

قادر عىل استئناف عملية الزراعة. 

نقص الخدمات 
يثير غضب أهالي الرفاعي

الناصرية – وكاالت
يف  املصيفي”  “منطقة  أهايل  األساسية، غضب  البلدية  الخدمات  نقص  أثار 
قضاء الرفاعي شاميل ذي قار، األمر الذي دفعهم للخروج يف وقفة احتجاج، 
الذي يربطهم مع بغداد، باإلطارات  العام  الطريق  اليومني املاضيني، وقطع 

املحرتقة. 
ويف لقاءات صحفية، أبدى املحتجون غضبهم من ضعف ماء اإلسالة وترديه، 
ومن تدهور حال الجرس املوجود يف املنطقة، إىل جانب عدم شمول شوارعهم 
حل  لغرض  املعنية  الدوائر  راجعوا  وان  لهم  سبق  أنه  إىل  الفتني  بالتبليط، 
مشكلة الخدمات، لكنها مل تستجب لهم، ما دعاهم إىل التصعيد االحتجاجي. 
 وجدد أهايل املنطقة، خالل وقفتهم، مطالبهم بتوفري الخدمات، مؤكدين انه 

بخالف ذلك سيضطرون إىل مواصلة االحتجاج. 

البصرة 

مجمع سكني في طريقه لالندثار!

سوق الشيوخ 

شح المياه يعيق اتمام خطة زراعة الشلب 

غياب التنظيم يكبح أخذ اللقاح!

الجفاف يجتاح أهوار ميسان
والسكان يهاجرون

العمارة – وكاالت 
يشتيك سكان األهوار الوسطى يف محافظة ميسان من مشكلة شح 
املياه التي أدت إىل نفوق األسامك، بالتزامن مع ارتفاع درجات 
يف  املوايش  تربية  تراجع  إىل  صحفي  حديث  يف  الفتني  الحرارة، 
مناطقهم فضال عن جفاف األرايض، ما انعكس سلبا عىل حياتهم.
إىل  للهجرة  األهايل  دفع  الجفاف  ان  السكان،  من  عدد  وأوضح 
هناك  عمل  فرص  عىل  حصولهم  صعوبة  من  بالرغم  املدينة، 

يزاولونها ويعتاشون منها. 
ميسان،  يف  الفالحية  الجمعيات  اتحاد  رئيس  حذر  جانبه،  من 
كريم حطاب، من استمرار هجرة الفالحني إىل املدن، مشريا إىل 

أن هذا األمر سينعكس سلبا عىل املوسم الزراعي الحايل.

قضاء الوركاء 

أهالي “الدسمة” 
يشكون تلوث الماء 

 

الوركاء – وكاالت 
الوركاء  قضاء  يف  الدسمة”  “منطقة  سكان  من  مواطنون  شكا 
يف  موضحني  منطقتهم،  يف  املياه  مصدر  تلوث  املثنى،  مبحافظة 
حديث صحفي، أن املبزل الوحيد الذي يوصل املاء إليهم، ميلء 

بالقاذورات واملخلفات والنباتات املائية. 
الخدمات  وأشاروا إىل أن منطقتهم تعاين منذ سنوات نقصا يف 
إىل  داعني  املائية،  واملوارد  املاء  قطاع  يف  وتحديدا  األساسية، 
كمصدر  األسايس  بشكل  عليه  يعتمدون  الذي  املبزل  تنظيف 

للمياه. 
الجهات  ناشدوا  وأن  سبق  أنهم  إىل  املنطقة،  سكان  ولفت 
أي  لهم  تقدم  مل  لكنها  الخدمية،  معالجة مشكالتهم  الحكومية 

استجابة تذكر.
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وثيقة للمناقشة

من مالحظات ومقترحات منظمة السويد حول مسودة النظام الداخلي
المادة )1( المبادئ التنظيمية للحزب ونشاطه

“...والجامهري  جملة  بعد  الثاين،  السطر   -1 املادة   -
من  الكثري  ألّن  والفكر”.  اليد  “شغيلة  جملة  الكادحة”تضاف 
بعد جملة  العضيل.  العمل  الكادحة”   “ تفهم مصطلح  الناس 
العرقية  “وانتامءاته  جملة  تضاف  الشعب”  فئات  “...لسائر 
بأّن  للجامهري  واضحا  ليكون  والطائفية”،  والدينية  والقومية 

الحزب ال ميّيز بينها. 
- فقرة 6 و. تحذف الفقرة األخرية “الساّمت السياسية والعملية 
والتنظيمية  الفكرية  اإلمكانيات   “ محلّها  وتحّل  ألعضائها” 

والعمل الجامهريي ألعضائها”. 
عىل  املعنية  الحزبية  الهيئات  )رقابة   1 يف   4 الفقرة  حذف   -
الداخيل  النظام  الن  النص.(..  اخر  اىل  القيادية.  الهيئات  نشاط 
مل يفصح عن هذه الهيئات املعنية وان كان يعني لجنة الرقابة 
الحزبية فهذه لها مادة مستقلة بالرغم من ضعف دورها  وعدم 

التزامها بأسباب وجودها..
اىل  )باالستناد  النص  حذف  واضافة(  حذف   ..8 الفقرة  يف   -
اىل  )باالستناد  النص  واضافة  والعملية(  السياسية  السامت 

مستوى وعي العضو وثقافته ومدى التزامه ...(
الن جميع الهيئات الحزبية مطالبة بتقديم تقارير منتظمة عن 
النص وتحتاج  الخ  سري تنفيذ سياسية الحزب  كام ورد ب )ح( 

هذه اىل مستوى معني من الثقافة والوعي وااللتزام.. 
- الفقرة 1.. - )حذف( )العليا( من النص قيادة واحدة للحزب، 

متثل هيئته التنفيذية العليا ... ويستمر النص بدونها ... الخ
- الفقرة 2 ... - حذف )املنطلقات الفكرية(، وإضافة )الفكرية(، 
الخ..  والفكرية(..  والتنظيمية  السياسية  الحزب  )وحدة  لتكون 
ليشء  توحي  وال  لها  معنى  ال  الفكرية  املنطلقات   .... السبب 
إال أنها تريد أن تؤكد عىل أن ال اهمية للوحدة الفكرية يف ظل 
عامل انتعشت به املنطلقات الفكرية االخرى غري املاركسية داخل 

الحزب.
لعموم  العام  االستفتاء  مبدأ  تثبيت   -  .... ب   6 الفقرة  يف   -
التنظيم يف حالة املنعطفات او التحالفات االنتخابية او القرارات 

املصريية. 
لنرش  الحزب  يف  مقبولة  صيغه  توجد  أن   -  .... ج   3 الفقرة   -
او  التنظيمية  الحزب  سياسة  مع  املختلفة  الرفاق  آراء  وتعميم 
الرصاع  حول  الحزبية  القاعدة  ملعرفه  التنظيم  داخل  السياسية 
الفكري داخل الحزب وإبداء الرأى يف ذلك واملساهمة يف تطوير 
إىل  الهادف  والسيايس  الفكري  العمل  وتنشيط  الحزب  سياسة 
يف  الحكم  هي  الحزبية  والقاعدة  العمل..  يف  املعوقات  تذليل 
القضايا  ومعرفة  الفكري  الخالف  وحل  العمل  مسار  تصحيح 

والعقد التي يجري عليها الخالف.
- - الفقرة 3 د. اضافة )خالل شهر من تاريخ دراستها..( 

- يف الفقرة 3 ج. - حق األقلية قي مناقشة سياسة.. الخ.... منذ 
منابرنا  تنرش يف  مل  النقطه  أكد عىل هذه  الذي  الخامس  املؤمتر 

اإلعالمية إال سياسة الحزب فقط.
الوطني  الحزب  مؤمتر  آخر  ))قرارات  مقرتح  أ   3 الفقرة  يف   -

ملزمة لجميع اعضاء الحزب وهيئاته ومنظامته((. 
املناسب  القرار  واتخاذ  الحزبية  املحاسبة  مادة  يف  التدقيق 
والرسيع للرفاق القياديني الذي اساءوا لسياسة وتنظيم الحزب.

لجميع  ملزمة  وقيادته  الوطنية  الحزب  مؤمترات  قرارات   -
أعضائه وهيئاته ومنظامته.. املقرتح: حذف “وقيادته”، ويكون 
أعضائه  لجميع  ملزمة  الوطنية  الحزب  مؤمترات  قرارات  النص: 

ومنظامته. وهيئاته 
منابر  يف  رأيها  عن  والتعبري   “ وتفعيل  توضيح  ج.   3 الفقرة   -
لهذه  خاصة  صفحة  )وتخصيص  لها  فيضاف  اإلعالمية”،  الحزب 

اآلراء يف منابر الحزب اإلعالمية(. 
والسياسية يف صفحة  الفكرية  القضايا  نظره يف  - نرش وجهات   

آراء حرة يف املنابر اإلعالمية للحزب
- يف الفقرة 3/ د والهيئة القيادية ملزمة بالنظر فيه خالل شهر 
واحد من تأريخ استالمه من قبل الهيئة التي تصادق عىل القرار. 
القيادية  الهيئة  اخفاق  حال  ويف  التايل:  النص  يضاف  املقرتح: 
يف  الحزب  وأعضاء  الحزبية  املنظامت  تكون  ان  يحق  بالتزامها 
إشاعة  املوجبة:  األسباب  االعرتاض.  محل  القرار  تنفيذ  من  حل 
الدميقراطية يف العمل الحزيب، وإلزام الهيئات القيادية يف تنفيذ 

الحزبية. واجباتها 
يوم(.   15( والبديل  )شهر(  حذف  )د(  النقطة   )3( الفقرة   -

وسائل االتصال الحديثة سوف تقرص الزمن وتقلص الروتينية.
- النقطة )3( يف )ج( إضافة )واألفضل نرش رأي األكرثية يف نفس 

املكان(.
الهيئة املسئولة رأيها  اعطاء  بإضافة..  6( )هـ(.. مقرتح  - )فقرة 

باملرشحني وبدون محاباة أو كولسه.
مؤمترات  تتخذها  التي  ...القرارات  ب   3 األوىل  املادة  يف   -
التابعة  وللمنظامت  ألعضائها  ملزمة  املختلفة  الحزب  منظامت 
لها. وكل هيئة مسئولة عن نشاطاتها وقراراتها ونتائج تنفيذها، 
أمام مؤمتر منظمتها )وهنا الحاجة اىل التوضيح هل هو مؤمتر 
دورية  تقارير  وتقدم  تقودها  التي  الهيئة  وأمام  كونفرنس(  أم 

إليها.

المادة )2( شروط العضوية
)كل  استبدال ب  أكمل(  ومواطن  أكملت  مواطنة  )كل  - حذف 

مواطنة ومواطن أكمل(: )اضافة( بعد ان مير بفرتة ترشيح..
ليكون النص )كل مواطنة ومواطن أكمل الثامنة عرش من العمر، 
ان  عىل  العراقي،  الشيوعي  الحزب  يف  عضوا  يكون  أن  له  يحق 
يوافق عىل برنامجه ونظامه ويسرتشد بهام الداخيل، بعد ان مير 
العضوية، والعضوية ال  السبب.. هذه هي رشوط  بفرتة ترشيح( 
تتم إال بعد فرتة الرتشيح.. فهي ليس رشوط لالنتامء او االنضامم 

للحزب فقط..
- اضافة فقرة بخصوص التنظيم االلكرتوين..

مقرتح اعتامد شكل جديد للعضوية تسمى العضوية االلكرتونية 
وكذلك اعتامد اسلوب الهيئات االلكرتونية حتى لو اختفت جائحة 

كورونا.

المادة )3( حقوق عضو الحزب
حضور  الحزيب  العضو  رفض  حال  ويف  للنص:  يضاف   7 الفقرة   -
القيادية  الهيئة  او  الحزبية بدون أي مربر، يحق لهيئته  املساءلة 

إمتام املساءلة بدون حضوره. 

المادة )4( واجبات عضو الحزب
- املادة )4(.. يخرب مرجعه الحزيب عند ترك محل اقامته... املقرتح: 
يضاف لها: ان يخرب مرجعه الحزيب عند ترك محل اقامته أو سفره، 
حيث ان البعض ال يبلغ املرجع الحزيب عند السفر، بحجة انه مل 

ينتقل من محل سكنه. 

المادة )5( الترشيح لعضوية الحزب
- مقرتح التغيري اىل: عىل من يرغب .......... ومن التزكية الشخصية 
الخلية  وموافقة  رفيقني  قبل  من  عنه  واالجتامعية  والسياسية 
إلزالة  عنها،  املسئولة  الحزبية  الهيئة  ومصادقة  املعنية  الحزبية 

اإلبهام وعدم الوضوح يف النص السابق.
- اعتامد اشكال عضويه جديدة ))عضو عامل - عضو غري عامل- 

عضو مؤازر- عضو رشف((.
العامل....  العضو  الحايل وهو:  العضوية  الشكل األول هي شكل 
بالربنامج  يلتزم  الذي  العضو  العامل  غري  العضو  الثاين:  لشكل  ا 
الهيئات لظروف موضوعيه تتعلق  العمل يف احدى  وال يستطيع 
بظروفه وقناعاته بشكل التنظيم ولكنه يرتبط مع احدى منظامته 
الحزيب  املجلس  ويحرض  وقدراته  يتناسب  الذي  بعطائه  ويسهم 
بصفة مراقب ويحق له ان يطلب ان يكون عضوا عامال بطلب منه 
وحينها ميكن ان يحرض مجلس املنظمة الحزيب بعد مرور 6 أشهر 

عىل إقرار عضويته العامله من قبل اللجنة القيادية.
الشكل الثالث: العضو املؤازر: والذي يختلف عن الصديق العادي 
التربعات  ويدفع  املنظامت  مع  بصلته  املنتظم  الصديق  هو  أي 
الجامهرييه  املنظامت  او  الحزبيه  النشاطات  يف  يشرتك  والذي 
للمنظمة  ويحق  الوسط،  يف  مؤثر  جامهريي  بحضور  ويتمتع 
ترشيحه للمهام املختلفة التي تخدم االتجاه العام ملجمل سياسة 
الشكل  وإمكانياته..  تنسجم  التي  املجاالت  مختلف  يف  الحزب 

الرابع ...عضوية الرشف.

المادة )6( االستقالة من الحزب
- الفقرة 1.. اضافة )لعضو الحزب ان يستقيل ...اخر النص( يضاف.. 

)وتشعر املستقيل بقرارها خالل شهر من تاريخ التقديم.(. 
- اضافة فقرة بتسلسل 4 يف املادة 6 )يحق للعضو الحزيب السابق 
العودة اىل الحزب متى اراد موضحا اسباب تركه التنظيم وأسباب 

عودته عىل ان ال يكون قد انتمى اىل حزب اخر، وان يخضع لفرتة 
)اعادة تأهيل للتعرف عىل سري التنظيم. 

- يف الفقرة 3.. اقرتاح ... ال يجوز عند عودة الرفاق من الذين 
قيادية  مبهامت  تكليفهم  يتم  ان  العودة  وطلبوا  الحزب  تركوا 
من مستوى خلية فام فوق إال بعد مرور فرتة زمنية كأن تكون 

ستة أشهر.
- الفقرة )2( حذف )يعد مستقيالً( وإبدالها بكلمة )يقال(. وذلك 
استقال(،  )من  حذف  وكذلك  االنضباط.  وعدم  التسيب  لتقليل 

وإبدالها بعبارة )من استقال أو أُقيل(. 
-الفقرة 2.. االستقالة من الحزب: يَُعْد مستقيالً من الحزب كل من 
وخاضع  اشكايل  النص  هذا  العضوية.  برشوط  االلتزام  عن  تخىل 
املقرر  االشرتاك  بدل  يدفع  ال  من  فهناك  التطبيق  عند  لالجتهاد 
ألشهر عديدة او يرفض العمل ضمن هيئة حزبية.. هناك حاجة 

لتفصيل كيفية التخيل عن رشوط العضوية.

المادة )7( إجراءات االنضباط الحزبي
 ......... حزيب  عضو  كل  الحزيب:  االنضباط  إجراءات   )7( املادة   -
وتتخذ منظمته الحزبية اإلجراءات االنضباطية الرضورية يف هذا 
/ هيئته(  ......... وتقرتح )خليته  املقرتح: كل عضو حزيب  الشأن. 
الحزبية اإلجراءات االنضباطية الرضورية يف هذا الشأن. ويف حال 
االنضباطي ألي سبب  األجراء  اقرتاح  الهيئة( من   / )الخلية  عجز 
كان، يحق للهيئة األعىل اقرتاح األجراء االنضباطي الرضوري، عىل 

ان تتم املصادقة عليه من قبل الهيئة الحزبية األعىل.
- من الرضوري تنقية منظامت الحزب من الرفاق الفاسدين ماليا 
وفكريا واجتامعيا ازاء اي رفيق تثار حوله شبهات وخاصة اعضاء 
الهيئات والهيئات القيادية املادة )7( إجراءات االنضباط الحزيب..

- اضافة فقرة..  تنحية عضو اللجنة القيادية او مسئولها املنتخب 
من قبل هيئة التمثيلية التي انتخبته.. عند عدم تربيره لثقة الهيئة 
او ضعف امكانياته القيادية والتنظيمية ...السبب.. اعتامدا عىل 
املادة )1( )6( )هاء( .... تنتخب جميع الهيئات سكرتري لها. هو 
مسئول امامها يحق لها تنحيته عند خرقة النظام الداخيل وهذا 
وحتى  واملحلية  والفرعية  االساسية  واللجان  الخاليا  عىل  يرسي 

املركزية.. ألنه منتخب من قبل اللجان وليس املجلس او املؤمتر.
القيادية  اللجنة  الفقرة 2.. تحذف )يعرض قرار فصل عضو  - يف 
ان  علينا  والسبب  انتخبته(..  التي  التمثيلية  الهيئة  املنتخبة عىل 

نتعامل مع الرفاق األعضاء سواسية.

المادة )8( الخلية الحزبية
- فقرة 3 هاء ...الهيئات الحزبية تتخذ قرارا بعقد موسع للتقييم كل 

ستة أشهر او عىل أقل تقدير نصف الدورة. مل ينفذ ولذلك نكرر االشارة 

له.

المادة )9( المنظمات األساسية
يف الفقرة 2.. - حذف )تبنى( تستبدل )تتشكل( كام ورد بالنقطة 
)1( من نفس املادة.. الن البناء يناقضه الهدم، والهيئات ال تهدم. 

والتشكيل يناقضه اعادة تشكيل مبا يتناسب مع الظرف.
العليا  الهيئات الحزبية  النقطة 3 ...حذف )العليا( وقرارات  - يف 
السبب..   الخ..   ... )القيادية(  ب  )تستبدل(  و  النص  ال  اخر  اىل 
وليس  ايضا  االعىل  هيئاتها  بقرارات  تلتزم  االدىن  الهيئات  الن 
العليا فقط لو افرتضنا ان املجلس الحزيب هو العليا.. )كام ان لفظ 
املنظامت الدنيا عري مقبول( وهذا ينسجم مع املادة ))1( بالنقطة 

3  أ وب( ليكون النص كاآليت:
اعىل هيئة للمنظمة األساسية هي املجلس الحزيب الذي يعقد كل 
ممثلون  )أو  املنظمة  تؤلف  التي  الخاليا  اعضاء  ويحرضه  عامني 
املنظمة  لجنة  تقارير  املجلس  ويناقش  قبلهم(.  من  منتخبون 
املؤمتر  يرسمه  ما  إطار  يف  وتوجهاتها،  عملها  وبرنامج  األساسية، 
بإرشاف  ويعقد  القيادية   الحزبية  الهيئات  وقرارات  الوطني 

الهيئات القيادية.
وتستبدل  اليه(  تقاريرها  وتقدم  قيادته  تحت  )تعمل  تحذف   -
)تنفذ قراراته وتقدم تقاريرها اىل املنظمة الفرعية..( لتكون كام 
ييل: ينتخب مجلس املنظمة األساسية من بني أعضائه لجنة قيادية 
املجلس  الفرعية..  املنظمة  اىل  تقاريرها  قراراته وتقدم  تنفذ  لها، 
الحزيب هيئة مؤقتة وليست دامئية ينتهي دورها بانتهاء املجلس 
االساسية تحت  اللجنة  اي  بقليل فهي ال تعمل  أكرث  او  يوم  رمبا 
رقابة يشء غري موجود وال تقدم تقاريرها اليه.. فقد انتهى دوره 
بانتهاء عقده.. وبعد ذلك يأيت دور اللجنة كام هو عليه بالنقطة 

.)5(

المادة )10( المنظمات الفرعية
- الفقرة 4 يضاف للنص )بالرقعة الجغرافية املعينة(.. اي ضمن 
املنظامت  مهام  مع  مهامها  ستتداخل  وإال  الجغرافية  حدودها 

االساسية وبعدها املحلية..
)ومن  األساسية  املنظامت  من  تتشكل   )1( الفرعية  املنظامت   -
بعض الخاليا عند الرضورة( ماذا يقصد بها.. هناك مقرتح برفعها.

يف  واضحة  وغري  بها  يقصد  ماذا   ..... ))اإلبداعية((  كلمة   )4(  -
النظام الداخيل.

المادة )11( المنظمات المحلية
النقطة  هذه  يف  جملة  بأول  الواردة  )مبارشة(  حذف  ج   3 يف   -
الن   ... السبب  مبارشة(  بها  املرتبطة  النص  آخر  اىل  )يتألف.. 
املرتبطني  غري  ايضا  االساسية  املنظامت  من  سيكونون  املندوبني 
باملحلية مبارشة وإمنا من خالل املنظمة الفرعية.. كام ورد يف اوال 
واملنظامت  الخاليا   .... تضم  املحلية..  املنظامت   )11( املادة  من 

االساسية والفرعية اىل اخر النص..
السيايس  الخط  يناقش  ان  له  )ويحق  يحذف  د   4 الفقرة  يف   -
الحزبية  الخلية  املادة )8(  الحق يف  ..... ورد هذا  السبب  العام( 
)3( حقوق وواجبات الخلية )أ( فهو حق لجميع الهيئات واألعضاء 
وليس مقترصا عىل املنظامت املحلية، وهو ليس امتيازا للمحلية 

دون غريها لتعزيز الدميقراطية الحزبية. 
التنفيذ( تستبدل )تعمل  الفقرة 3 ب. حذف )تضع موضع  - يف 
عىل تنفيذ ... الخ( السبب الن قرارات مجلس املحلية موجود ة 
اصال ومقرورة وأمامها، ال تحتاج إال اىل العمل عىل تنفيذها.. ال 
زلنا يف )ب( .... )حذف( )اليه( يف )وتقدم التقارير اليه واليها )اي 

الهيئات القيادية للحزب( عن نشاطاتها ...ألخ(
عنها..  املسئولة  فهي  املركزية  اللجنة  اىل  تقاريرها  تقدم  فهي 

والقرارات صدرت اصال من املجلس فكيف تقدم له إذا..
اىل  رأيها  مع  تنقلها  أو  فيها  )وتبت  حذف   ... ز   3 الفقرة  يف   –
ان  ميكن  ال  املحلية  فاللجنة  املعنية(.  القيادية  الحزبية  الهيئات 
يعزز  وهذا  الحزب..  قيادة  تخص  انتقادات  او  مبقرتحات  تبت 
بني  حاجز  املحلية  اللجنة  من  يجعل  وال  والدميقراطية  الشفافية 
اىل  رأيها  ))تنقلها مع  ان  والقيادة. ولكن ميكن  الحزبية  القاعدة 

الهيئات الحزبية القيادية املعنية((.
- الفقرة 6 ط ...مع هذه النقطة لتفعيلها بشكل مبدع وإطالق 

إمكانيات الرفاق.

المادة )12( المجلس االستشاري
السبب..  الخارج..  منظامت  عن  وممثلني   ... النص  اىل  يضاف   -
يحق لشيوعي الخارج مناقشة التطورات السياسية يف البالد ألنهم 

ينتمون اليه، وبقية مهام املجلس فهم جزء فعال من الحزب..

المادة )13( منظمات الحزب في الخارج
يختص  للحزب  الداخيل  للنظام  ملحق  وضع   3- فقرة  تضاف   

مبنظامت الخارج وليس االكتفاء باآلليات.
 -- متثيل معني ملنظامت الخارج، وخصوصاً الكبريه منها، يف لتم.

بالنص لتكون: )ترتبط منظامت  النقطة 2.. وتستبدل   - تحذف 
الحزب بالخارج بالحزب من خالل( 

التالية بعد الفقرة1-: “فقرة 2-، تعقد مجلسا  - تضاف الفقرات 
أو  الفكرية  مشاكلها  حّل  يف  تعرثها  حالة  يف  استثنائيا  حزبيا 
الهيئات  وبإرشاف  ألعضائها  املطلقة  األغلبية  مبوافقة  التنظيمية 

العليا”، 
قيادة  شكل  املركزية  اللجنة  ))تقرر  التغيري  مقرتح   :2 فقرة   -
منظامت الحزب يف الخارج وطريقة ارتباطها بعد التشاور معها. 

مع مراعاة املنظامت الحزبية الكبرية واعتبارها منظامت محلية.
الخارج.. املادة غري كافية. املفروض تكون  - منظامت الحزب يف 

أكرث وضوحا وشفافية وغري هالمية.

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

عموم  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  حزبية  منظامت  تتشكل   -
باالنتامء  الراغبني  من  كردستان.  بإقليم  تنتظم  التي  املحافظات 
للحزب وفق رشوط العضوية النصوص عليها بالنظام الداخيل .... 

. طاملا اقليم كردستان عراقي.
- تغيري كلمة )حشع( اىل الحزب الشيوعي العراقي وكلمة )حشكع( 

اىل الحزب الشيوعي الكوردستني.
العالقة  ماهية  الحزب  رفاق  يفهم  حتى  املادة،  صياغة  إعادة   -
بالفعل، وهل هم جزء من الحزب الشيوعي العراقي ام منفصلني 

عنه؟

المادة )15( التعددية القومية والدينية في المجتمع 
العراقي

العالقة  الفقرة 1، وهي  املادة 14  املادة 15 تصبح بدل  - تكون 
بني حشع وحشك. وتضاف فقرة مختصة لألكراد... مع فتح باب 
الشيوعي  الحزب  صفوف  يف  االكراد  الشيوعيني  للرفاق  الرتشيح 

العراقي وتكوين مختصة لهم.
الطائفية  املختصات  وإلغاء  بكاملها   15 املادة  حذف  اقرتاح   -
والقومية والدينية والعشائرية، حيث فيها انعكاس للتفرقة ودعوة 
بالقيم  والتمسك  والطائفي  والقومي  الديني  والتكتل  لالنعزالية 
العشائرية املتخلفة يف التنظيم. فحزبنا أممي وعيب علينا فالكثري 
يتشمت بنا بوجود هذه املادة يف نظام الحزب الشيوعي العراقي.
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وثيقة للمناقشة
حول تغيير اسم الحزب الشيوعي العراقي

الشيء بالشيء يذكر

المادة )16( المؤتمر الوطني للحزب
.. انتخاب لجنة من املؤمتر للتحضري للمؤمتر القادم ملواكبة عمل 
توقيتات  اىل  الحزبية،  ومجالسها  واستعداداتها  الحزبية  الهيئات 
عقد املجالس وانجاز وثائقها، ومراقبة اداء الرفاق وتهيئة االجواء 

ألكرث الرفاق كفاءة لتشجيعهم عىل الرتشيح.. 
- الفقرة 2 ج مقرتح التعديل: ))املختصني والشخصيات الحزبية 
تحظى  ان  عىل  املؤمتر،  يف  أعضاء  املركزية  اللجنة  تسميهم  ممن 
من  نسبتهم 5%  تتجاوز  ال  وان  املؤمتر،  مبصادقة  التسمية  هذه 
املندوبني املنتخبني. ويعترب مراقبا كل من ال تجري مصادقة املؤمتر 

عليه(.
املندوبني   - )2أ(:  فقرة  للحزب  الوطني  املؤمتر   )16( املادة   -
املنتخبني من املنظامت املحلية للحزب، ومن منظامته يف الخارج. 
...اقرتح ان تكون هكذا )املندوبني املنتخبني من املنظامت املحلية 
للحزب، ومن منظامته يف الخارج، وزيادة نسبة منظامت الخارج 

التي تزيد نسبتها عىل أكرث من مئة عضو.( 
والرقابة  املركزية  اللجنتني  -أعضاء  )2ب(:  فقرة   )16( املادة   -

املركزية للحزب. 
مقرتح ان تكون هكذا )اعضاء اللجنة املركزية فقط( كون أعضاء 
ولهم  املركزية  اللجنة  خارج  من  فيهم  املركزية  الرقابة  لجنة 
منظامتهم حالهم حال  ترشيحهم يف  ويتم  بها  يعملون  منظامت 
اختيار  مبارش عىل  بشكل  كون سيؤثر  لها  التابعني  املنظمة  قوام 

اعضاء اللجنة املركزية. 
- املادة )16( فقرة )2ج(: -. مقرتح أن تكون هكذا )املتخصصني 
ومحليات  املركزية  اللجنة  تسميهم  ممن  الحزبية  والشخصيات 
الحزب عىل صعيد البلد ومنظامت الحزب يف الخارج حسب عدد 
مبصادقة  التسمية  هذه  تحظى  ان  عىل  للمؤمتر  أعضاء  اعضائها 
املنتخبني.  املندوبني  الـ %10 من  املؤمتر، وان ال تتجاوز نسبتهم 
ويعترب مراقبا كل من ال تجري مصادقة املؤمتر عليه.( وبهذا يشارك 
الجسم الحزيب لعموم منظامت الحزب يف الداخل والخارج حيث 

تكون العملية أكرث شفافية يف النسبة املئوية اي 10%.
ضيوف  دعوة  املركزية  للجنة  -يحق  )2د(:  فقرة   )16( املادة   -

ومراقبني اىل املؤمتر.

الحزب  ومحليات  املركزية  للجنة  )يحق  هكذا  تكون  أن  مقرتح 
ضيوف  دعوة  الخارج  يف  الحزب  ومنظامت  البلد  صعيد  عىل 
ومراقبني اىل املؤمتر، وال يصوت عليهم ليصيحوا اعضاء أصليني( 
- املادة )16( فقرة )2 هـ(: - يعترب املؤمتر رشعيا ومستكمال نصابه 
تكون  أن  مقرتح  املندوبني..  من  الثلثني  حضور  حالة  يف  القانوين 

هكذا:
حضور  حالة  يف  القانوين  نصابه  ومستكمال  رشعيا  املؤمتر  )يعترب 
الثلثني من املندوبني املنتخبني يف منظامتهم الحزبية.( اي يف هذه 
الفقرة ال تنطبق عىل نسبة %10 وبهذا نكون قد اعطينا عملية 

رشعية املؤمتر شفافية عالية. 
التمثيل  ونسب  االنتخاب  قواعد   -  :)3( فقرة   )16( املادة   -
تحددها اللجنة املركزية، مع األخذ بنظر االعتبار رضورة تناسب 
التمثيل يف املؤمتر مع مجموع عدد أعضاء الحزب يف كل منظمة. 
ثالث  عن  املؤمتر  اىل  للمندوب  الحزيب  العمر  يقل  أال  ويشرتط 

سنوات.
مقرتح أن تكون هكذا )قواعد االنتخاب ونسب التمثيل تحددها 
اللجنة املركزية، مع األخذ بنظر االعتبار رضورة تناسب التمثيل يف 
املؤمتر مع مجموع عدد أعضاء الحزب يف كل منظمة. ويشرتط أال 
يقل العمر الحزيب للمندوب اىل املؤمتر أكرث من خمس سنوات.( 
تاريخ  فيها  ويذكر  الحزبية  العضوية  شهادة  اصدار  علينا  وهنا 
االنتامء للحزب وعليه يتم السيطرة عىل العمر الحزيب لكل عضو 
داخل الحزب ويكون اصدار الشهادة الحزبية محصور يف اللجنتني 

املركزية والرقابة الحزبية. 
واالجتامعية  العلمية  للشخصيات  متنح   -  ... ج   2 الفقرة  يف   -
واملبدعني الذين هم من الوسط الدميقراطي او املدين او الريايض 
الجلسة  للمؤمتر يف  العام وممكن دعوتهم  واالجتامعي والوطني 
االفتتاحية او املشاركه يف الورشات االختصاصية التي تنسجم مع 

مواصفاتهم
- يف الفقرة 2 ج. - للدور التاريخي والخاص ملنظمة األنصار فالبد 
من اعتامد نسبه من الحضور كمراقبني منهم  وقد يكون من غري 
العاملني يف التنظيم ومن الذين لديهم تأريخ ودور بارز بالحركة 
او  التنفيذية  اللجنة  باسم  خاصة  كلمه  اعطائهم  املمكن  ومن 

لرئيسها يف الجلسة االفتتاحية.
- يف فقرة 4 املؤمتر الوطني للحزب. 

الشباب والنساء. الن الحزب الشيوعي طيلة  رفع موضوعة گوتا 

تاريخه يختار كوادره الحزبية عىل ضوء الصالبة والتاريخ والسمعة 
الحسنة والتاريخ النظيف.

-  مقرتح ... كل رفيق يف ل/م تجاوز عمره السبعني عاما، ال يرشح 
نفسه اىل ل/م، وعىل املندوبني تفعيل هذا املقرتح والعمل به.

- يف الفقرة 4 ... و- مقرتح لتثبيت كوتا للشباب وأخرى للنساء 
واألقليات القومية بنسبة تحدد حسب الظروف امللموسة.

- تحذف الفقرة 4.. و )تثبيت كوتا للشباب والنساء..( السبب.. 
تأيت الكوتا بأي كان من الشباب والنساء اىل قيادة الحزب وهذا 
تحصيل  اعتبارهم  وعدم  الحزيب..  الكادر  مواصفات  مع  يتعارض 
بدون  املندوبني  والنساء  الشباب  ينتخب من  ان  حاصل.. وميكن 

كوتا..
الحزب  شعار  يكون  ليك  للطوير  يحتاج  املؤمتر  لشعار  مقرتح   -
الشيوعي  حزبنا  بناء  اعادة  اجل  من  )النضال  عرش.  الحادي 
العراقي فكراً وسياسًة وتنظيامً لضامن اعادة دوره الريادي لبناء 

عراق دميقراطي اتحادي(.
موافقة  بعد  املؤمتر  اىل  بالحضور  الراغبني  للرفاق  املجال  فسح   -

منظامتهم عىل ان يكونوا مراقبني وعىل مسؤولياتهم.

المادة )17( المجلس الحزبي العام
الغالب يتمثل بها  التشكيلة وهي يف  .... بهذه  - املجلس الحزيب 
فقط مندوبون من قيادة املنظامت الرئيسية. علامً املادة 12 اعاله 
اىل  االستشاري  املجلس  ان طرحت مقرتح تحويل توصيات  سبق 
تم  ان  يسبق  مل  والتي  املادة  لهذه  كبديل  مقرتح  ملزمة  قرارات 

تطبيقها منذ سنني. اي ان تطلق هذه التسمية عىل االستشاري.

المادة )18( اللجنة المركزية – مهماتها وصالحياتها
هذه  ودور  بالنظر ألهمية   - وتوضيح..  إضافة   6 الفقرة  - حول 
اللجنة االختصاصية )لتم( يف حياة الحزب التنظيمية والتي يقودها 
املكتب السيايس، فالبد من وضع ماده تحدد صالحياتها ومهامها 
ومن املمكن ادراج صالحيات ومهام لجان االختصاص األخرى مثل 

لعف ومهامها وصالحياتها، الخ
جميع  ))انتخاب  )ه(  هاء   6 سادسا   )1( املادة  عىل  اعتامدا   -
اخر  اىل   .... املطلقة  وباألغلبية  الرسي  باالقرتاع  القيادية  الهيئات 
النص حتى ... كام يتعني االخذ مببدأ التجديد لهذه الهيئات يف كل 
دورة((.. السؤال ...ملاذا ال يشمل التجديد اعضاء اللجنة املركزية؟

- تفعيل قرار انتخاب رفاق اعضاء احتياط للجنة املركزية.
- مقرتح بتفعيل الفقرة 11املتعلقة بانتخاب السكرتري ونائبه وأعضاء 

م س. 
- تجدد ل م ثلثي اعضائها بعد مرور مؤمترين للحزب وكذا الحال 
للرفيق السكرتري. التجديد مهم يف قيادة الحزب ارتباطاً بتطورات 

االوضاع يف البلد والعامل. 
مبدأ  اعتامد  وبالرضورة  يجب  م.  ل  اىل  اعضاء  انتخاب  عند   -
اليوم  الحياة  ان  اي  الخ.  والنقايب  والعلمي  السيايس  التخصص 
تحتاج للنوعية وليس االكتفاء كون هذا الرفيق او ذاك مناضل وله 
مآثر. الكفاءة السياسية والثقافة العامة اىل جانب العمل النضايل.

 ....... ومواقفه،  الحزب  سياسة  تحدد  التغيري:  مقرتح   2 فقرة   -
الخط  يخالف  ال  مبا  الرضورية،  السياسية  التحالفات  وإقامة 

السيايس العام للحزب.

المادة )20( الشؤون المالية للحزب
حيث  نشاطاته،  كلمة  بعد  )ومشاريعه(  إضافة   )1( النقطة   -
ميكن أن تكون للحزب مشاريعه الخدمة أو الزراعية أو الصناعية 

الخاصة أو التساهمية لتطوير ماليته.

المادة )21( احكام ختامية
- مادة 21 الفقرة 3. ورد: ملؤمتر الحزب صالحية اتخاذ قرار دمج 
الحزب مع حزب او احزاب اخرى مبوافقة ثلثي املندوبني. السؤال، 
مقرتح يف حالة اندماج الحزب مع حزب آخر، اعادة ترشيح قيادة 

الحزب من جديد لعضوية الحزب. 
- املادة 21... تعطيل العمل بهذه املادة او تجميدها... الدخول 
اللجنة املركزية.... يف  يف تحالفات هي مهمة الحزب كافة وليس 
النقطة الرابعة فهي من مهامت املندوبني والحزب كافة.... -حول 

التحالفات )يجب ان تشرتط باستفتاء حزيب. 
والكتل  االحزاب  مع  تحالفات  يف  الدخول  )صالحية  تحذف   -
السياسية اخرى( يستبدل.. )تقوم اللجنة املركزية بإجراء استفتاء 
اىل رأي االصدقاء  الحزب  واالستامع  الرفاق يف  واخذ رأي جميع 
القوى  مع  تحالف  يف  الدخول  تنوي  ...عندما  ايضا  واملؤيدين 

السياسية االخرى.. اعتامدا عىل املادة )1( )6( )أ( و )ب( و)ج(.
- حذف واستبدال )ثلثي )واستبدالها بـ)90%( السبب ...للتعجيز 

ووضع صعوبات كبرية لتنفيذه.

قرأت ما كتبه الكاتب يوسف ابو الفوز عىل 

الصفحة الثامنة يف “طريق الشعب” العدد 

الصادر يوم االثنني املوافق 2/آب /2021 

تحت العنوان )تغيري اسم الحزب الشيوعي 

العراقي( واعرتاضه الرصيح عىل الدعوات التي 

عادت من جديد تطالب بتغيري اسم الحزب.

وكنت  العام  ذلك  أواخر   ،1964 العام  إىل  فورا  عدت 

تصلنا  كانت  املحجر.  قسم  الرمادي  سجن  يف  سجينا 

وقد  املرصية  ))الكاتب((  مجلة  أعداد  منتظم  بشكل 

تابعنا من خاللها أنا والشهيد أبو زيتون – محمد جواد 

القييس  الوهاب  االستاذ عبد  البطاط، واملحامي  طعمه 

طروحات الكاتب والسيايس املرصي محمود أمني العامل، 

املرصي  الرئيس  وإرصار  املرصي  الشيوعي  الحزب  عن 

الشيوعي  الحزب  حل  عىل  النارص  عبد  جامل  الراحل 

املرصي وااللتحاق بـ ))اتحاده االشرتايك((.

وقلقنا  مرص  يف  يدور  ما  نتابع  ونحن  الفرتة  تلك  يف 

الشقيق جاءتنا عىل صفحات  الحزب  شديد عىل مصري 

الشيوعي  الحزب  قادة  أحد  طروحات  ))الكاتب(( 

االيطايل التي دعا فيها الختيار طريق جديد للحزب.

حول  مداخلة  نرشت  ))الكاتب((  من  الحق  عدد  يف 

للحزب  السيايس  املكتب  يف  عضو  لرفيق  املوضوع 

الشيوعي االيطايل يعرتض فيها عىل ما طرح من افكار 

طريقنا  يف  ))وماذا  السؤال  طرح  أنه  واتذكر  ورأي، 

نتخىل عنه ونختار ألنفسنا طريقا آخرا((  من عيب يك 

سكرتري  الرفيق  املوقف  وحسم  املداخالت  واستمرت 

الحزب  يغري  ومل  لونغو.   لويجي  حينها  وكان  الحزب 

باملاركسية  االسرتشاد  وهو  طريقه  االيطايل  الشيوعي 

غراميش،  حزب  فبقي  ايطاليا.  ظروف  عىل  وتطبيقها 

إثر  االرتباك  بعض  قد حصل  كان  وإذا  غراميش،  حزب 

وارشو  وحلف  االشرتاكية  للمنظومة  املدوي  االنهيار 

واالتحاد السوفيايت فأنا عىل قناعة تامه اآلن أن الرفاق 

االيطاليني عالجوا اآلمر مبا يضمن وجود حزب ماركيس 

االشرتايك  املستقبل  أجل  من  السري  يواصل  ايطاليا  يف 

إليطاليا.

اما يف منطقتنا العربية فأنا أتذكر جيدا ما كتبه املناضل 

الفلسطيني إميل حبيبي وقت االنهيار ))سيبقى ماركس 

حيا ويبقى ديالكتيكه واقفا عىل قدميه((.

ومعلومايت انه ال يوجد يف منطقتنا العربية وتحت تأثري 

ال  الشيوعية  األحزاب  من  اسمه  غرّي  من  االنهيار  ذلك 

اللبناين وال السوري وال األردين وال املرصي وال السوداين 

وال أي حزب شيوعي آخر.

التقدم  ))حزب  وهي  املغريب  الشيوعي  تسمية  أما 

تغيريا  وليست  البداية  منذ  كانت  فهي  واالشرتاكية(( 

السم الحزب بعد االنهيار لالتحاد السوفيايت.

العاملي  الرأساميل  للنظام  البنيوية  العاملية  االزمة  إن 

منذ العام 2008 والتي اخذت شكل أزمة نقدية ظهرت 

أول ما ظهرت يف أسعار العقارات يف الواليات املتحدة 

اوروبا وغريها  دول يف  رؤساء  والتي جعلت  االمريكية 

لتخطي  ماركس  طرحها  التي  الكيفية  عن  يتساءلون 

مسألة  الوراء  إىل  دفعت  الدورية،  ألزماتها  الرأساملية 

انهيار التجربة السوفياتية لبناء االشرتاكية بحيث دخلت 

العامل  يف  الشيوعيني  بال  تشغل  تعد  ومل  التاريخ  ذمة 

مثلام دخلته كومونة باريس عام 1871. 

إن ماركس الذي حذر عامل باريس من االندفاع املغامر 

عامل  أعلنها  عندما  الكومونة  حيا  الكومونة،  وإعالن 

وأخذ  آخر  خيار  أي  أمامهم  يعد  مل  أن  بعد  باريس 

))يقدم لها املشورة ويتعلم منها(( عىل حد قول لينني.

وكان أهم درس من دروس الكومونة تأكيد ماركس يف 

مؤلفه ))الحرب األهلية يف فرنسا(( أن النضال الطبقي 

العاملة،  الطبقة  سلطة  إعالن  املطاف  نهاية  يف  يعني 

وبهذا الخصوص أنصح بالعودة إىل مقالة لينني املعنونة 

))دروس الكومونة((.

الدول  برجوازيات  تنادت  أن  بعد  ماركس  كارل 

الرأساملية املتطورة واسقطت الكومونة ونكلت برجالها 

أبشع تنكيل مل يقل خالص، انتهى األمر وال ميكن القضاء 

عىل سلطة الرأسامل وأن الرأساملية هي )نهاية العامل(( 

كام ذكر فوكوياما.

بل واصل النضال ضد السلطة الرأساملية وواصل جهده 

فيه  أوضح  الذي  )الرأسامل(  مؤلفه  استكامل  اجل  من 

القانون  وأن  للرأساملية  االساسية  االقتصادية  القوانني 

الخاصة  امللكية  )التناقض بني  للرأساملية وهو  االسايس 

يبقى  للعمل((  االجتامعي  والطابع  االنتاج  لوسائل 

يفعل مفعوله حتى حل التناقض بإلغاء امللكية الخاصة 

لوسائل االنتاج واستبدالها بامللكية العامة لها واالنتقال 

التشكيلة  إىل   – الرأساملية   – الرابعة  التشكيلة  من 

واقامة  والشيوعية  لالشرتاكية  االجتامعية  االقتصادية 

فيه  تتدفق  الذي  املتساوين  االحرار  ))االناس  مجتمع 

الخريات املادية كاملسيل(( عىل حد قول ماركس.

إن التفكري الحايل يدور حول تطوير النضال العاملي ضد 

العاملي  االستغالل  انهاء  أجل  من  الرأساملية،  العوملة 

من جانب مؤسسات العوملة الرأساملية لشعوب العامل 

املختلفة – عوملة النضال مقابل عوملة الرأسامل. 

تسمية  حول  نتناقش  العراقيني  الشيوعيني  نحن  ونأيت 

الحزب، نغرّيها ام نبقيها!

أىن أطرح اآلن نفس السؤال الذي طرح عام 1964 “ما 

الذي يف طريقنا مام يستدعي اختيار طريق اخر”؟

- ما الذي يف تسمية الحزب من إشكال يك نغريه اآلن؟

أنا لست مع تغيري اسم الحزب. 

البيان الشيوعي االول  العراقي منذ  لقد عرفنا الشعب 

)عامل  بتوقيع  النارصية  يف  فهد  الشهيد  أصدره  الذي 

اعتزاز  موضع  والحزب  االسم  بهذا  عرفنا  شيوعي( 

الشعب، نأيت اآلن ونغري اسم الحزب، ماذا نقول للناس 

السؤال ملاذا غريتم اسم حزبكم وهو  لنا  إذا ما وجهوا 

اسم جميل مل تشبه أية شائبة؟

شكرا للكاتب يوسف ابو الفوز

شكرا “طريق الشعب”
ناصر حسين 
2021/8/4

جانب من جلسات املؤمتر الوطني العارش
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عربية ودولية 

ارتفعت عضوية املنظمة إىل قرابة 95 ألف عضو، 
يعملون يف 240 منظمة محلية، ال تنحرص يف املدن 
الكبرية.  باإلضافة إىل 130 منظمة محلية للشبيبة 

االشرتاكية الدميقراطية.

عوامل النجاح
اللجنة  عضو  دابريل  ماريانيال  تقول  وبسعادة 
السياسية الوطنية: »كنت أتطلع بشكل خاص إىل 
خطاب انديا والتون، فهي اشرتاكية جريئة وستدير 
الكثري  منها  يوجد  الحجم،  متوسطة  مدينة  قريًبا 
البارزة  السياسية  فازت  املتحدة«.   الواليات  يف 
يف  والتون  الدميقراطيني  االشرتاكيني  منظمة  يف 
يف  نيويورك  بوالية  بوفالو  بلدية  رئاسة  انتخابات 
فوًزا  ترى  أن  أمر ال يصدق  »إنه  الفائت.  حزيران 
اشرتاكًيا هناك عندما يقولون إن املنظمة ليس لها 

جاذبية خارج املدن الكربى«. 
وتعتقد ماريانيال دابريل أن هناك عدة أسباب أدت 
الدور  منها  الدميقراطيني،  االشرتاكيني  متاسك  إىل 
الجمهورية  واألكرثية  ترامب  مقاومة  يف  الفاعل 
لبريين  املؤثر  الدور  كذلك  األمرييك،  الكونغرس  يف 
الذي  اليسار،  رموز  أبرز  من  يعد  الذي  ساندرز، 

لعب دور »القوة املوحدة«. لقد أصبحت املنظمة 
يتعني  ولكن  الحمالت.  تنظيم  عىل  قدرة  أكرث 
بعد  مختلفة  سياسية  بيئة  يف  العمل  اآلن  عليها 
الحزب  وحصول  عملة،  مهام  بايدن  الرئيس  تويل 
مبشاركة  الكونغرس،  يف  األغلبية  عىل  الدميقراطي 
بريين  وتواصل  التقدمية  املنظامت  من  العديد 
ساندرز مع العمل الحكومي، بعد تبني مطالبات 
النقد  عىل  سلبا  الحاالت  معظم  يف  أثرت،  جزئية، 
العلني وتنظيم الحمالت. وعىل الرغم من التغيري 
األربع  األولويات  فإن  العام،  السيايس  املناخ  يف 
هي:  كام  باقية  الدميقراطيني  االشرتاكيني  ملنظمة 
إقرار الضامن الصحي العام للجميع، دعم مرشحي 
املنظمة واملقربني منها يف التنافس االنتخايب، العمل 
ومشاركة  الجديدة«،  الخرضاء  »الصفقة  لتحقيق 
أعضاء املنظمة يف دعم حملة من أجل قانون حامية 
اليساريون  النواب  أطلقها  التي  التنظيم  يف  الحق 
تسهيل  ترشيعية  حزمة  إقرار  بغية  الكونغرس،  يف 
تشكيل النقابات العاملية. والفقرة األخرية تضمنها 
برنامج بايدن ولكن ليس هناك جدية يف التعامل 
معها من قبل مؤسسة اليمني التقليدية يف الحزب 

الدميقراطي.

نشاط متنوع
يف  املحلية  التنظيامت  من  العديد  شارك  كام 
الوباء  من  املترضرين  واملواطنني  األحياء  مساعدة 
للمستأجرين.  الذايت  التنظيم  مشاريع  يف  وكذلك 
وارتباطا باحتامل تعرض 11 مليون مواطن لإلخالء 
القرسي، بسبب عدم القدرة عىل تسديد اإليجارات، 
لفقدانهم فرص العمل، وعدم وجود نظام للضامن 
النائبة  قادت  اوربا.  يف  الحال  هو  كام  االجتامعي، 
اليسارية الجديدة، وعضو املنظمة كوري بوش عن 
والية ميسوري، حملة ملنع االخالء القرسي، ونجحت 
يف انقاذ 7 مليون من الترشد. وسبق للنائبة وعائلتها 

الصغرية أن عانت من الترشد. 

العفوية  لالحتجاجات  الدعم  املنظمة  وقدمت 
بال  العمل  مامرسة  عىل  أجربوا  الذين  للعاملني، 
عمل  ويقوم  الوباء.  من  املطلوبة  الوقاية  رشوط 
املنظمة يف هذا املجال عىل التضامن وليس تقديم 
»الصدقات«. ومتتلك املنظمة 120 مندوبا يتولون 
مهام يف مجال السياسات االجتامعية يف الكونغرس 
والبلديات.  الكبرية  املدن  وبرملانات  األمرييك، 
العديد  املنظمة  أعضاء  شغل  حزيران  نهاية  ويف 
واملعروف  نيويورك.  مدينة  برملان  املقاعد يف  من 
الحزب  قوائم  ضمن  اآلن  ترشح  املنظمة  أن 
نقاش  وهناك  تكتيكية.  ألسباب  الدميقراطي، 
يف  اشرتايك  عامل  حزب  لتشكيل  جار  وعمل 

املستقبل البعيد، وحاليا تقوم التنظيامت املحلية 
املنظمة  ونجحت  للمنظمة.  املحيل  الدور  بتعزيز 
يف تنظيم العديد من الحمالت، كان اكرثها نجاحا 
األدىن  الحد  جعل  حملة  املحلية  الربملانات  يف 

لألجور 15 دوالر/ ساعة.  

تحالف يميني صهيوني ضد اليسار
والية  يف  التعوييض  املقعد  انتخابات  أخريا  جرت 
حكومة  يف  وزيرا  شاغله  أصبح  أن  بعد  اوهايو، 
الشخصية  بني  محصورا  التنافس  وكان  بايدن، 
بريين  لحملة  السابقة  واملديرة  املعروفة  اليسارية 
ساندرز نينا ترينر، التي تعد أحد أبرز دعاة التغيري 
اليميني  الجناح  ممثل  بروان  وشونتيل  السيايس، 
الرافضة  ترينر  اعتمدت  الدميقراطي.  الحزب  يف 
لتربعات الرشكات حملة التربعات الصغرية جامعة 
يف  فوزها  مؤرشات  وكانت  دوالر،  مليون   1,5
املقعد قوية، ولهذا رمت رشكات األدوية والتأمني 
نفس  وهي  سرتيت،  وول  النفط،  ورشكات 
الرشكات التي دعمت دونالد ترامب بأموال كثرية، 
»املجموعة  ترينر. وكذلك  نينا  لهزمية  املايل  بثقلها 
 20 استضافت  التي  الجديدة«،  الدميقراطية 
لويب،. وقدمت ثالث مجموعات موالية  مجموعة 
الدميقراطية«،  اإلقليمية  »املجموعة  إلرسائيل هي 
 1,2 التوايل  عىل  و«نورباس«  أمريكا«،  »سوبر 
مليون دوالر، 536 ألف دوالر، و49 ألف دوالر.

مبوقف  تهتم  ضغط  جامعة  أكرب  توظيف  وتم 
كغطاء  اإلرسائيلية،  السياسة  من  املرشحني 
للرشكات،  التنفيذين  املدراء  من  التربعات  لجمع 
والعوائل النفطية، وساهم حلفاء ترامب يف الحزب 
الجمهوري بأرسال عرشات آالف الدوالرات لدعم 
مرشح من الحزب الدميقراطي، لقطع الطريق عىل 

مرشحة يسارية.
األمرييك  الدميقراطي  اليهودي  املجلس  ودعم 
مليون  قرابة  قيمتها  بلغت  إعالنية  بحملة  براون 
مع  تعاطفها  عن  ترينر  تعبري  والسبب:  دوالر. 
غري  العسكرية،  املساعدة  ورفض  الفلسطينيني، 

املرشوطة إلرسائيل.

في مواجهة عدوانية األوساط اليمينية واللوبي الصهيوني

مؤتمر االشتراكيين الديمقراطيين األمريكيين.. مزيٌد من النمو وتطوٌر في األداء
رشيد غويلب

يف أيام 7 - 8 آب الحايل عقد االشرتاكيون الدميقراطيون األمريكان مؤمترهم 
الدوري، الذي يعقد كل سنتني، وبسبب وباء كورونا، شارك 1500 مندوب عرب 

الفضاء االفرتايض. وركز املشاركون عىل مناقشة السياسة الواجب اتباعها يف عهد 
الرئيس األمرييك بايدن. وشهد املؤمتر التصويت عىل جملة من املقرتحات املتعلقة 

بسياسة املنظمة، وأخرى تتعلق بهيكلها التنظيمي، كان أبرزها تشكيل لجنة 
سياسية وطنية تضم 16 عضًوا، إلدارة العمل اليومي. واملنظمة إطار شبه حزيب 

تعددي، تسمي مرشحيها لخوض االنتخابات االتحادية واملحلية، وتنشط يف وسط 
النقابات والحركات االجتامعية.

متابعةـ  طريق الشعب 
أعلنت حركة طالبان، يوم أمس، أنها سيطرت عىل 
تقدماً  تحقق  فهي  وبذلك  تاسعة،  والية  عاصمة 

ميدانياً رسيعاً. 
األفغانية  القوات  جاهزية  واشنطن  أكدت  وفيام 
العملية  أن  عىل  شددت  الحركة،  محاربة  عىل 
السالم  لتحقيق  الوحيد  السبيل  هي  السياسية 

واالستقرار يف البالد.
وأعلن نائب أفغاين أن طالبان استولت عىل فايزاباد 
عاصمة والية بداخشان يف شامل أفغانستان، لتكون 
بعد  عليها  تسيطر  التي  التاسعة  الوالية  عاصمة 

اعالنها دخول عاصمة والية بغالن شاميل البالد.
هجومها  وقف  عىل  الحركة  املتحدة  األمم  وحثت 
تقارير  تتلقى  أنها  إىل  األفغانية، مشرية  املدن  عىل 

عن وقوع جرائم حرب محتملة.
والية  عاصمة  عىل  الحركة  سيطرت  ذلك،  وقبل 
فراح، غريب البالد، وقبلها عىل مدينة أيبك عاصمة 
ما ذكرت مصادر  الشاملية، بحسب  والية سمنغان 

محلية. 
وأشارت املصادر ذاتها إىل سيطرة الحركة عىل هذه 

املدينة، جاءت من دون مقاومة تذكر.

روايات متضاربة 
سيطرة  بشأن  الروايات  تضاربت  األثناء،  ويف 
الحركة عىل مدينة مزار الرشيف، كربى مدن شامل 
تتحدث  فطالبان  بلخ،  والية  وعاصمة  أفغانستان 
الداخلية  تتحدث  بينام  املدينة،  إىل  دخولها  عن 
األفغانية عن صدها لتقدم مسلحي الحركة يف هذه 

النقطة. 
مفرتق  قندوز:  مدينة  بشأن  الروايات  وتضاربت 
أفغانستان بني كابول  الطرق االسرتاتيجي يف شامل 

وطاجيكستان.
ويف الوقت الذي تؤكد فيه الحركة سيطرتها الكاملة 
عىل املدينة، تشري الحكومة األفغانية إىل أن قواتها 
داخل  املواقع  بعض  يف  تقاتل  زالت  ما  الخاصة 

قندوز.
حل  أي  يوجد  ال  أنه  عىل  الناتو  حلف  ويشدد 
أن  تفهم  أن  طالبان  عىل  وأن  للرصاع،  عسكري 

رفضت  إذا  مطلقاً  بها  يعرتف  لن  الدويل  املجتمع 
البالد  عىل  االستيالء  وحاولت  السياسية،  العملية 

بقوة السالح.

التعويل على الجيش األفغاني
القوات  قدرة  املتحدة  الواليات  أكدت  جانبها،  من 

األفغانية عىل التصدي لهجامت حركة طالبان.
سايك،  جني  األبيض،  البيت  باسم  املتحدثة  وقالت 
والتدريب  املعدات  من  لديه  األفغاين  الجيش  إن 
هناك  “كانت  أنه  الحركة، مضيفة  ملحاربة  الالزمني 
تقييامت من قبل أجهزة االستخبارات وفريق األمن 
القومي، ورأينا أن القوات األفغانية لديها املعدات 
عىل  موقفها  سيعزز  مام  للرد،  والتدريب  واألعداد 
طاولة املفاوضات. نعتقد أن هناك عملية سياسية 
يف  واالستقرار  السالم  لتحقيق  الوحيد  السبيل  هي 

أفغانستان”.
الوقت حان  أن  نظرنا  وتابعت سايك “كانت وجهة 
والتوجيه  واملساعدة  التدريب  من  لالستفادة 
العقدين  مدى  عىل  لألفغان  وفرناه  الذي  األمني 
طالبان،  مواجهة  يف  دعمهم  وسنواصل  املاضيني، 
هذه  يف  السياسية  اإلرادة  إظهار  إىل  بحاجة  إنهم 

املرحلة للرد”.

غير نادم 
أنه  بايدن  جو  األمرييك  الرئيس  قال  السياق،  ويف 
غري نادم عىل قراره سحب القوات من أفغانستان، 
مضيفا أن واشنطن ستواصل الوفاء بوعودها بشأن 

تقديم الدعم للقوات األفغانية.
وقال بايدن “لقد انفقنا أكرث من تريليون دوالر يف 
20 عاما، وقمنا بتدريب وتجهيز أكرث من 300 ألف 
أجل  من  يقاتلوا  أن  األفغان  عىل  أفغاين..  جندي 

أنفسهم، ومن أجل أمتهم”.
“ستواصل  املتحدة  الواليات  ان  بايدن،  وأضاف 
والتأكد  الجوي  الدعم  توفري  عرب  بوعودها  الوفاء 
من أن القوات الجوية األفغانية تعمل بشكل فعال 
العمل  نواصل  سوف  اللوجستي.  الدعم  وتقديم 
قراري  عىل  نادما  لست  وأنا  بوعودنا،  الوفاء  عىل 

بسحب القوات األمريكية”.

الخرطوم - قرشي عوض

السودان،  بها  مير  التي  الطاحنة  االقتصادية  االزمة  رغم 
الجيوش ومظاهر  انتشار  املتمثلة يف  االمنية  والتحديات 
العسكرة املختلفة للحياة العامة، اال ان بعض املؤسسات 
املالية العاملية اشادت بالتحوالت التي انجزتها الحكومة. 
وقال صندوق النقد الدويل ان ماحققه االقتصاد السوداين 
العاملية،  االقتصادات  فيه  ترتاجع  وقت  يف  يتقدم  الذي 

ميثل تحديا للجاذبية االرضية.
هكذا ردد السيد خالد عمر وزير شئون مجلس الوزراء 
االسبوع  نهاية  بالخرطوم  سياسية  ندوة  يف  مغتبطاً، 

املايض.
لكن رغم ذلك فان مراقبني يؤكدون ان خطوات االنتقال 
الدولية  الجهات  التي تراها بها بعض  بالسالسة  ال تسري 
التي تساند الخرطوم. وان االوضاع يف حقيقتها مرشحة 
لالنهيار او الرتاجع عن الدميقراطية، بصورة اكرث تعقيداً  

مام حدث يف تونس.
كونفيدنشال”  “افريكا  مجلة  قالت  الصدد  هذا  ويف 
الخارجية،  السودان يف تسوية ديونه  نجاح  ان  املرموقة 
والحصول عىل قروض ومساعدات من مؤسسات التمويل 
عملية  إلنجاح  كافياً   يكون  لن  واالقليمية،  الدولية 
عسكرية  قيادات  وجود  ظل  يف  الدميقراطي   االنتقال 
بناء نظام  وأمنية تسعى اىل عكس عجلة االنتقال، واىل 
الجرنال  نظام  غرار  الجيش، عىل  من  مدعوم  استبدادي 
التي  املجلة  واضافت  مرص.  يف  السييس  الفتاح  عبد 
وداعميهم  الضباط  لهؤالء  “بالنسبة  بريطانيا:  يف  تصدر 
فرصة  للسودان  االقتصادي  الضعف  يوفر  االقليميني، 

لتقويض الحكومة االنتقالية التي يقودها املدنيون”.
صحيفة  تحرير  رئيسة  عوض،  رشا  الصحفية  واشارت  
يف  الخرطوم،  يف  تصدر  التي  االليكرتونية  “التغيري” 
يصل  مل  السودان  ان  اىل  الشعب”،  “طريق  لـ  ترصيح 
حتى االن محطة اجراء  انتخابات عامة، تتشكل مبوجبها 
الحكومة والربملان، وما زال متعرثا يف طريق الوصول ايل 
هذه املحطة. فالسياق مختلف عن تونس، الن العملية 
عن  الرتاجع  احتامالت  لكن  بعد.  تبدأ  مل  الدميقراطية 
حتى  واردة،  السودان  يف  التوافقي  الدميقراطي  املسار 
سوف  الحالة  هذه  ويف  االنتخابات.  محطة  بلوغ  قبل 
الخطوط  يف  وليس  جهنم   يف  مقعده  السودان  يحجز 
او  سلطة  يف  طامع  جيش  تونس  يف  ليس  اذ  التونسية. 
مليشيات ترسح ومترح وحركات متمردة، كام الحال يف 

السودان.
العابدين  وليس بعيداً عن رشا  عوض وصف عيل زين 

القيادي يف الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو يف 
حديثه مع “طريق الشعب”، وصف السلطة بانها متثل 
التيار  من  املدعوم  املدنيني  بني مرشوع  الرعب  تحالف 
اليمني  من  املدعوم  العسكري  الشق  مقابل  النيوليربايل، 

االمرييك واالوريب. 
القوة  اىل  يحتاج  النيوليربايل   املرشوع  ان  واضاف 
القروض  اصحاب  ولتطمني  استقراره،  الظهار  العسكرية 
بان اموالهم ستكون يف أمان. كام ان الجرناالت يحتاجون 
زين  واكد   الجامهري.  انتفاضة  عدم  لضامن  للمدنيني 
الرتاجع  احتامل  حول  سؤالنا  عىل  رده  يف  العابدين 
باملعني  انتقال  يوجد  ال  بانه  االنتقالية،  العملية  عن 
ذلك  ونوع  لطبيعة  كامتداد  انتقال  وامنا  الحقيقي، 
التحالف لتقنني تلك الوضعية بالحفاظ عىل مصالح تلك 

القوى. 
واوضح اكرث ان املرشوع املعتمد عىل القروض ال ميكن ان 
يفيض اىل تحول دميقراطي حقيقي. الن رشوط القروض 
تحتاج  فهي  الحقيقي.    االنتقال  آليات  تطور  تعطل 
اىل برملان يبصم عىل رشوط القروض وقانون نقابات ال 
يرتقي بها اىل مصاف املشاركة يف اتخاذ القرارات  والبت 
يف الرشوط. وال ميكن لتوجه سيايس واقتصادي ان يصنع 

آليات مضادة ملرشوعه.
وقال صديق فاروق عضو لجنة االتصاالت السياسية  يف 
“اننا  الشعب”:  “طريق  لـ  السوداين  الشيوعي  الحزب 

نشهد قيام دولة مليشيات مفككة، واكرث فشالً وموغلة 
يف التبعية ومتعددة الوالءات الخارجية، ومتعددة مراكز 
الرثوات  تواصل نهب  السيطرة والنفوذ داخلياً. وهاهي 
بثمن  السوداين  والدم  واالرايض  الريع  وتقدم  املحلية 
انتاج  اعادة  عىل  الديناميات  هذه  كل  وتعمل  بخس. 
ديكتاتورية السوق، واحكام سيطرة الراساملية الطفيلية 
وعدم  واآلالم  الرصاعات  من  املزيد  مسببة  الرثوة،  عىل 
اشكال  كافة  ومعمقة  االقتصادي،  واالنحدار   االستقرار 

التاميز الطبقي واالقليمي والثقايف”.
الرسمي  الناطق  ابراهيم  شهاب  استبعد  جانبه  ومن 
التونيس،  السيناريو  تكرار  السوداين  التحالف  باسم 
غري  القوى  وعودة  االوضاع،  انهيار  عنه  بدالً  ورجح 
والتحول  السودانية  الدولة  هيكلة  اعادة  عىل  الحريصة 
الدميقراطي. وذلك من خالل تحالفات تعرب عن مصالح 
عىل  املحافظة  فقط  تهمها  وسياسية  اجتامعية   قوى 

التاريخية. مكاسبها 
اليه  املشار  افريكا كونفيدنشال(   ( تقرير مجلة  واوضح 
ان رئيس مجلس السيادة )الربهان( قد ال يكون هو من 
يخشاه )حمدوك(، بل يخىش نائبه محمد حمدان دقلو 
اسبوعني، رافضاً  التوترات يف غضون  الذي زاد  حميديت، 
دمج قوات الدعم الرسيع يف الجيش الوطني. مام يعد 
تحوالً مبوجب تقاسم السلطة حسب اتفاق جوبا، املوقع 

يف اكتوبر من العام املايض.

طالبان تسيطر على عاصمة 
الوالية التاسعة في افغانستان 

السودان .. هل يمضي على خطى تونس؟

عضوة الكونغرس األمرييك اليسارية كوري بوش
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ضياء االسدي

املُحبة  الشيوخ  سوق  أهايل  جميع  يحفل  مل 
جمعة  األسمر  الصبي  مبقدم  واألدب  للشعر 
وأخيه  أبيه  مع  الشمري  خليل  داود  معييش 
األكرب الوافد من عمق الصحراء القصية ) نجد ( 
حيث موطنه األصيل والذي أبرص النور فيه عام 
إال  الرابع،  عامه  يكمل  مل  وهو  للميالد،   1880
بعد أن اشتد عوده مع تقادم األيام والسنوات 
املوهبة  بفعل  الشعرية  طاقاته  وتفجرت 
سوق  مدينة  معني  من  نهلت  التي  املتفردة 
باألدب واملعرفة فضال  الزاخر  الشعري  الشيوخ 
عن تكوينه البدوي الذي منحها معجام ثرا من 
املفردات املعرية التي التصقت مبخيلته قبل أن 
يغرد يف الفضاء الشعري الذي تربع عليه طيلة 
متفردا  خطا  شاعرنا  انتهج   . الزمن  من  عقود 
منحها  حتى  بها  مولعا  وكل  )االبوذية(  بكتابة 
يف  الشعري  نفسه  وكان  النجاح  مقومات  كل 
كتابة ) االبوذية ( محط أنظار الشعراء وقتذاك، 
بالغزل  الحس  رقي  من  ميتلك  مبا  أجاد  حيث 
كام  الشعر،  من  اللون  بهذا  صيته  ذاع  حتى 
صاعني  الصاع  ويرد  بالسجال  متمرسا  كان  انه 
عىل كل من ساجله يف تلك األمسيات الجميلة 
مياال  شاعرنا  وكان  حضورها،  عىل  واظب  التي 
املثرية  االبيات  بعض  كتب  حتى  الفكاهة  إىل 

للضحك واالعجاب يف هذا املضامر .
بالغة  ومعنى

اشتغل الصبي ) جمعة معييش ( يف أحد بساتني 
ملوهبته  العنان  إطالق  عىل  ساعده  ما  املدينة 
الشعرية التي تناقلتها األلسن يف كل مكان من 
املدن  اىل   ) ابوذياته   ( تتطاير  أن  قبل  املدينة 
وتصبح  السوق  سوق  ملدينة  املتاخمة  األخرى 

سلوة للعاشقني ومتنفسا ملحبي األدب والشعر 
وخصوصا من شغل قلبه الحب والوصال .. كام 

يبوح يف أول ابوذية قالها :
وحك سورة عصا موىس ولك هاف 

ما تسيك زرع كلبي ولك هاف؟
يناهي العرك غث عينك ولك هاف 

ومن تنعس منامك بني اديه
وفرادته  الرجل  نبوغ  برمتها  املدينة  شهدت 
استقطب  ما  الشعرية  الصور  اجمل  بسبك 
االنصات  عىل  واجربها  املهمة  األدبية  األصوات 
عال  وباقتدار  متمكن  نسج  من  به  يبوح  ملا 
الوقوف  إال  ميكن  ال  شعرية  ظاهرة  عن  ينم 
عندها طويال للتأمل وتذوق الشعر عىل أصوله 

الصحيحة .

الجوهرة السوداء
عقده  يكمل  مل  وهو  معييش  جمعة  تزوج 
الناس  بني  أشعاره  تطايرت  أن  بعد  الثالث، 
فأنجب   ، كبري  بإعجاب  يرددونها  وأصبحوا 
عبد  ولديه  ثم  ومن   ) معييش   ( البكر  ولده 

الله وفارس .
حتى  املرموقني  الشعراء  من  معييش  أبو  أصبح 
أطلق عليه لقب الجوهرة السوداء ، وكانت له 
مساجالت كثرية مع أعالم الشعراء وآنذاك كام 
يلتقونه  للكثري منهم حيث كانوا  أصبح مقصدا 
ويف  “ صباحا  دويل  الزاير   “ املرحوم  بستان  يف 
محيسن  صكبان  املال   “ الشاعر  صديقه  مقهى 
االزيرجاوي “ حيث يجتمع الشعراء هناك قبل 
 ( للمرحوم  كبري  دكان  يف  جلستهم  يعقدوا  أن 

مكانا  لهم  يعد  ان  بعد   ) الحريب  عناد  الحاج 
قبل  العريب  والسجاد  بالحرصان  مفروشا  خاصا 
ان ينتقل مجلسهم ليال إىل احد منازل الشعراء 
كتابه  يف  الحسيني  فرقد  األستاذ  ذكر  كام 

املوسوم ) ابو معييش (.
الشعر  بفاكهة  عامرة  الجلسات  تلك  وكانت 
كان  التي  االبوذية  يف  املقتدرة  واالرتجاالت 

شاعرنا احد قاماتها السامقة .
بحذر واصعد عليهن ساف منساف

لهه مية محمد عني منساف
لهه جعود فوك املنت منساف

ولها منحر يوسدين املنية 
وفاة ابو معييش

بعد عطاء شعري هائل وحضور متميز بالحالوة 
والندية بني مجايليه من الشعراء، لفظ شاعرنا 
 /24 يوم  يف  األخرية  أنفاسه  معييش  أبو  الكبري 
12/ 1978 لينهي بذلك رحلة شاقة مع الشعر 
امتدت لعقود طويلة عاشها الراحل متنقال بني 
روايب الجامل األخاذ من الشعر ومرابع األبوذية 
صورها  وأورقت  شفتيه  عىل  أينعت  التي 
املتأللئة بالحس الشعري الجميل ، بكنه بحرقة 
كل عيون املدينة التي حفظت شعره عن ظهر 
قلب وشيعته مدججا بالحب والشعر اىل مثواه 
شاهدا  قربه  بقى  حيث  الزبري  مدينة  يف  األخري 
عشاقه  زال  وما   ، فذة  شعرية  ظاهرة  عىل 
جنبات  بني  الحارضة  لروحه  استذكارا  يزورونه 
نطقه  األبوذية  من  بيت  آخر  إن  وقيل  الشعر 

الشاعر قبل الرحيل هو :
صد ليه حكيمي صدعني

عرف بجروح جبدي صدعني
يروحي اصفي البيايب صدعني

احجييل برفجة الجناز اليه.

أبو معيشي .. موهبة مبكرة

نسى
ُ

وذاكرة شعرية ال ت طالب القره غولي 
بين اللحن والكلمة والصوت

علوان السلمان

املعرفة..كونه يرتبط  الدالة عىل  الحضارية  العالمات  الغناء احد  يعد 
باملوسيقى كلغة انسانية من جهة واقرتانها  باملكان من جهة اخرى.. 
فقالوا موسيقى رافدينية..اضافة اىل ازدهار االالت املوسيقية يف بالد 
التطور  حركة  هذا..ومع  يوما  اىل  شاهدا  السومرية  كالقيثارة  سومر 
عراقية  موسيقى  لفظة  اطالق  الحصيلة  كانت  الحضارية  والتغريات 
وارقي  االلحان  باجمل  االغنية  رفدوا  الذين  امللحنني  من  عدد  انتجها 
الكلامت املقرتنة بشعرائها الذين حملوا الوطن عىل اكتافهم ككوكب 
اقرتن  غويل..الذي  القره  وطالب  الشبيل  وطارق  غايل  وطالب  حمزة 
بشعراء الكلمة املكتنزة بهاجس االنسان وهمومه)مظفر النواب عريان 
فتاح  سعيد  وزامل  الساموي  وناظم  الساموي  وعزيز  خلف  السيد 
محليتها)ريفية  االغنية  ايديهم  عىل  تجاوزت  ياسني..(والذين  وطارق 

ومدنية وو(وانتقلوا بها اىل مجال القصيدة الغنائية.. 
  ومع اطاللة السبعينيات كان ظهور امللحن طالب القره غويل الذي 
وعامله  وبستة(  وموال  الروتيني)ابوذية  مسارها  من  االغنية  نقل 
االحزين املؤطر لها..اىل قربها من الوجدان االنساين واملساس بالحياة 
املقرتنة  بالفاظه  املؤثر  النص  انتقاء  خالل  من  واعية  لحنية  بصياغة 
تتالئم  ادائها..بحيث  طرائق  افضل  والواقع..واختيار  الجاذبة  بالنوتة 
والذائقة املجتمعية كام يف )عزاز عدنه اومن هويناهم هوينه الناس 
ياطعم  و)البنفسج..  مبحبتك جذاب(  الوكت  دولبني  و)جذاب  كلها( 
املتلقي  ذات  يف  اثرها  تركت  ياحلم(..والتي  البنفسج  ليل  من  ياليلة 
لقربها من احساسه ودواخله وتتفردها بالفاظها وبريق صوت مؤديها 

ونربة لحنها..
فضاء  االغنية  منح  فكره  واكتناز  روحه  بطراوة  القره غويل   ـ طالب 
من  السبعينيات  وفرتة  تزامنا  اآلفاق  عىل  االنفتاح  لها  وحقق  اوسع 
القرن العرشين التي تعد الفرتة الذهبية الزدهار الثقافة العراقية ومنها 
الفنون بكل اشكالها وتفاصيلها عموما.. واالغنية خصوصا اذ تجددت 
املناطقية)ريفية/ من  نقلوها  ومطربني  وملحنني  شعراء  ايدي  عىل 

بغدادية..(اىل طابع جامع ما بني الريف واملدينة..
اللحنية عرب عدد من العقود  ـ طالب القره غويل اعطى من موهبته 
ظلت راسخة يف الذاكرة الجمعية والوجدان..كونه يتميز بقدرة ادائية 
تناسبه  التي  الصوتية  والنربة  النص  واع النتقاء  ولحنية..وفكر  صوتية 
نعمة  وحسني  جابر  وسعدون  خرض  وياس  عواد  فاضل  صوت  فكان 
تطوير  يف  اوسع  خياالت  الهموه  جابر..الذين  وسعدون  سامل  وفؤاد 
واخرتقت  محليتها  تجاوزت  التي  ااالغنية   بكلامت  املقرتن  اللحن  
اذهان  يف  راسخة  صارت  التي  ومفرداتها  اللحنية  اآلفاق..بانغامها 

ووجدان املتلقي..
الحانه)حاسبينك وجذاب وتكرب فرحتي  بعيني  القرغويل يف  ـ طالب 
وروحي والبنفسج  وراجعني وعزاز وحنيت الك بالحلم وياطري الشوك 

وتعال الحبك ...(..روح نابضة وحس شفيف ونربة جاذبة...

فضاء شعبي

أهازيج 

حسين جهيد الحافظ

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

زملنه ابثورة العرشين

حلفت عاملنيه اتفوت

تتسابگ مهابه٠٠٠

او تضحك اعله املوت

صار املوت ميت والزمل تابوت

صاحوا صوت واحد 

وابعزيز الصوت

الغاصب فنه الغاصب

گأعي ايطب ليها

تتفجر حدر جدمه لهيب او نار 

وابترشين هيج انتفضت االحرار

شباب او يا شباب اتگول چن ازهار

ابعمر الورد هبوا بالعزم ثوار

أحفاده ابزود أحفاده 

جدنه الهوس بالعرشين 

غنوا للوطن غنوة غوه ابترشين

أزاد او عمر حسني 

ابهيه اويه ماري

نرجس او شريين

ذوله احفاد ذاك الگال ؛

من لحم الصوجر خلينه 

شبعان او تريع واوينه

من گاع الرميثه

الساحة التحرير

الثائر نفسه او نفس الرايه

زمل للموت عنايه 

بأرواحهم دون الوطن

هبوا سوه

كاوه او حمد

ستار٠٠ سعدون او فهد

جرح اصويحب ثار او غنه

هزيته املوت او ما هزنه

بينه او منه

سور الوطن عايل يظل

مهيوبه چلامت األهل

رغم الحلم مذبوح 

وايون ابزعل

بس باالفق ومضة امل

اتهل او برد عايل الوطن

ألهله الصدگ

مهيوبه واملطبگ يدگ

و اصيع يطگ

ايغني وفه داخل حسن

وي حسن زيرك للوطن

ابكل صدق 

وابكل دالل 

) هربجي ٠٠ هربجي

كرد او عرب رمز النضال( مات الشوگـ
محمد رحيمة الطائي

مات  الشوك بّيه وماتت اللهفة

ومو ذاك انه االول مثل متعرفه

تغري حته كلبي مو مثل ما جان

وكل دكات كلبي اليوم مختلفة

هوايه جروح بيه وبليك من انساك

ترتاح الجروح وبالعجل تشفه

هاي انت الردت تتواقح وياي

وقابلت الحنان بروحك الصلفة

جنت شمعة انه الك وسنيني محرتكات

خذين النار كيل وبيا وكت اطفه

تذكر من عطشت عيوين صارت غيم

كمت امطر وازخ حالوب عالشفة

وتذكر من بجيت كبايل كتلك

ال تذب همك عيَل وابقه اضحك دوم

اخاف الهم يغري روحك الرتفة

شمسح من ذنوبك كيل حته ارتاح

انرتس كلبي بهمومك وياهو الينظفه ؟

جنت ظامل وياي لحد ظلم فرعون

بس تتظاهر انت بطيب وبعفة

حايف اعله الجمر جنت اميش انه وياك

وياهو العالجمر للغري يتمشه ؟.
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مجلة په يڤ الكردية:
عدد جديد

مجلة  ٨٥من  العدد  صدر  دهوك،  يف  الكرد  األدباء  اتحاد  عن 
عبدالغني  الراحل  للشاعر  تعريف  العدد  يف  الکلمة   / پەیڤ 

كوفيل. ساهم فيها الكتاب:
محسن  بادي.  اسامعيل  شيالزي،  جميل  نافشيك.  تحسني 

ئوسامن، شيان كانيساريك، عبدالرحمن بامرين، د لزگني جايل. 

ويف القصة، نرشت قصص: 
أنور محمد طاهر، نزار محمد. د . أمجد عبيد. أديب عبدالله. 
سيپان عبدالله، د. نفيسة إسامعيل. وترجم الكاتب شامل ئاكره 

يى من االنگليزية قصة تلك االصوات التي يف رأيس. 
ويف الشعر: 

ناجي طه به رواري. نوزاد رفعت. سالم بااليى. آشتي گه رماڤى. 
درباس مطصفى. د سگڤان هدايت. لقامن ئاسيهي، ياسني ديره 
جليك.  جامل  سليفاين.  عيل  خالد  مزورى.  حميد  مهاباد  ىش. 
ساكار كامل،غاندي كوله وار. محمد ئوره يى. جهزر مصطفى. 
قصائد   ٩ سليفاين  حسن  وترجم  حميد.  عبدالله  قهرمان 
للشاعراالمرييك ازرا باوند. من العربية اىل جانب قسم التيني .

اسماعيل ابراهيم عبد

لذة امتداد اعواد الخيزران عىل الجلد تشبه لذة امتدادها عىل 
انصاف  عن  أضالعاً  لتكّون  باسرتخاء  متتد  النوم، حني  حِشيَّة 
اسطوانات، تكملها الظالل من جهة وملعة سطوع الشمس من 
جهة أُخرى، فضالً عن ان انعقاد الوسط واألطراف وانقباض 
الطرفني اآلخرين ميّهد إىل تكوين سطح خيزراين يشبه مدّورة 
قفة املاء، او خوذة محمد البرصيايث!، ثم يُتَّم سقفاً ألنصاف 
جذوع نخيل تشبه تركيب عمود الهيكل العظمي!، حني ذاك 

تصري جدران الطني الصلدة املشدودة كأخشاب مرسح حر!.
الخشنة،  الخوصية  بتشكيلته  القش  لوضع  مناسبة  تلك 
والحضانة  واملوت  النوم  رائع  ملسجى  تكّون  أخرياً  يعني  مبا 
والختان والحنان واملرض واللعب.. يف عموم الوقت ميكن أن 
تُسَتغَل مساحة إضافية إلقامة جدارين مع فضاءات ملساحة 
كأمنا  بقوة  األرض  يف  مزروعة  مثابت  عليها  تُقام  مضلّعة 

لتمسك بسالسل، متسك قروناً..
وليك تزداد لذة الخيزران لذعاً توضع أخشاب منحوتة بدقة 
لتمثل ظهور ثريان.. وميكن أن تغطي املساحة بالعيص كلها 

كشكل تجمييل!..
ويف زاوية أخرى )دكة( طينية مغطاة بقامش بلون جلد النمر، 
ويف فسحة عىل بُْعٍد قريب من )الدكة( يُرمى ما يشبه حيواناً 

بريّاً نجا من الصيد تّواً!.
من املناسب أيضاً وضع قبضة من ))قصيل(( شعري أو أي دغل 

أخرض داكن مياثل السواد الخصب..
وإذا ما بقيت مساحة ممتدة، ميكن تهيئة حركة أقدام فوقها، 
قبل  ما  طني  بُقية  فوق  آلثار  ثقيلة  أحذية  مكان  تجوس 

))التفطر(( قليالً.
إذا استطعنا ملء املكان بعنارص الطبيعة كلياً فإننا سنستغُل 
)حتامً( منام )القشية( بوضع مزمار جنب خوذة مقلوبة عىل 
ما كخوذة جندي مجهول،  نوعاً  كبرية  باملاء،  مملوءة  الظهر 
أبقار  بوجود حضرية  يوحي  بداية مدخل  ماء يف  قفة  لتصرَي 
مضاعف  عمود  الوسط  يف  يكون  أن  األفضل  ومن  قريبة.. 

الُسُمك من الصفصاف..
قد يكون من املناسب، للجانب األبعد، وضع إطار باب جانبي 
يومئ إىل فضاء خارجي، ويَُعلَُّق إطاُر عجلة كبرية مثلام يفعل 

مصلحي األُطر املثقوبة.
هذا ـ هنا ـ من الداخل وقريباً من الخارج، إما من الخارج 

فرسير نوم جديد من خيزران وسعف نخيل، يقابله كرسيان 
لعروس  مبالبس  منتفخة  قامش  ورصّة  نفسه  الخيزران  من 
ومذّراة  مسحاة  نضع  ان  ميكن  دقائق!..  بعد  ستزُف  كأنها 

وعيدان سمسم خالية مشدودة األوساط! بأرشطة متهرئة..
طفل،  ومهد  الحليب،  خض  ))ِقربة((  قريبة  مبعدة  وعىل 

وعرشة أوتاد مثبت فيها )رشام( دون حيوانات!..
عىل مبعدة أخرى ثالثة كالب هزيلة.. لتكن نافقة أفضل!.

يف خارج الضلع الخلفي كفة نهر، وحقل برسيم وشجرة توت 
فحل!.. 

هناك تحّول يف الضلع الوسط الكبري، ذلك هو تل يعلو ثالثة 
إىل  يشري  واألسفل،  الوسط  مجعد  مظهر  يحتوي عىل  أمتار، 

بقايا عاصفة سابقة!..
مبقابل الضلع الصغري ساقية مهملة وبقايا عروق نباتية تؤرش 

زمن زهو الساقية.. 
ستحتل املساحة )ملا بعد ساحة العرض الكربى( جذوع نخل 

مجذوذة، ))ومرشوحة(( بدقة..
او  الشكل  يف  تغري  ألي  مستجيبة  الرصيفة  ستبدو  هكذا 

املاهّية..
سأدخل عامل الرصيفة بشكل مرسحي، ستتكّوم فوقي االزمان، 
وسأندس فيها متلفعاً بلذوعات خيزران الصمت الذي خلقه 

رحيل املمثلني!!

تعقيب : محمد خضير

النص الصوري/ السيناميئ )بصريتهم( تجربة مثرية تقرتب من 
بدايات االهتامم بتفاصيل املكان يف رسدية املدرسة الشيئية 
الفرنسية. لكن استعراض املكان املغلق بأريكة الخيزران ودكة 
الخارجي  الفضاء  بتصوير  او  الغرفة،  تأثيثات  وبقية  الطني 
لضفة النهر،  سينكرس بحدة يف السطر األخري، عندما يدخل 
الفعل االنساين ويفصح عن كينونته املحركة لألشياء وتصحيح 
الحركية  النقلة  هذه  انقذت  لقد  الساكن.  حضورها  حقيقة 
نظر  زوايا  من  لإلشتغال  وهيأته  الصوري  من جموده  النص 

متعددة. 
لسيناريو  مدخال  يكون  ألن  أقرب  نصك  فإن  األمر،  خالصة 
ولرمبا هو مدخل  كثرية.  حياتية  منه مشاهد  ُحذفت  طويل 
لها  وشخصيات  حوادث  عليه  تتناوب  طويل  لنص  افتتاحي 

عالقة باألثاث املتفرق.

نص و تعقيـب 

بصيرتهم
فخري امين 

وهسيس  الشعر،  روح  من  تقرتب  جميلة  بلغة 
اجمل  الدفائن  يف  فاضل  رعد  لنا  يقدم  املوسيقا، 
ما  جانب  إىل  األصيلة،  وتنظرياته  افكاره،  حدائق 

يوجعه من أسئلة ناتئة وجارحة.. 

إيروس القراءة
مقاومة  من  بنوع  النص  يتمتع  أن  هو  الغموض 
تتطلب استعدادا جامليا ومعرفيا من قبل القراءة. 
فاتنا،  يكون  أن  أوال  عليه  شعريا  النص  ليكون 
املخفي، أن ال ينكشف  أن يظهر شيئا من سحره 
للقراءة كام ضوء مصباح دفعة واحدة، وإمنا كام 
شمس رويدا رويدا وقطعة قطعة. بهذه العبارات 
يستهل رعد فاضل )سياسة القراءة(  الجزء األول 
من كتابه. يف ضوء اشرتاطاته للقراءة، قسم القراء 
املتلقي،  منه  األدىن  يف  املستويات،  من  سلم  عىل 
ثم القاريء العادي، ثم القاريء املحرتف، وقريب 
منه القاريء الكاتب. كام عرف النص الحي، بأنه 
فعال بشبكة عالقات جاملية ومعرفية، يتطلب فكا 
محتجبا  النص  يكون  ان  توليدا.  يتطلب  وفحصا، 
حفر  ولوازم  خرائط  تتطلب  دفينة  كام  انه  يعني 
وتنقيبات للكشف عن هذا املحجوب. كام تكمن 
اللذة يف عملية اكتشاف املحتجب يف النص. وهي 
تعريفه  والشغف. ويف  أوال،  الحب  عملية تشرتط 
بها  يقرتب  والقاريء  النص  بني  كعالقة  للقراءة 
يوميا  تحجر  أن  يعني  ماذا  اإليرويس.  الفعل  من 
الرغبة  ولساعات عىل نفسك لتقرأ غري أن تعيش 

واللذة خاصتيك..؟. 

من يكتب العالم..؟
يدركان  وحدهام  الشغوفان  والقاريء  الكاتب 
كونهام  مفاتيحها،  وأرسار  الكتابة  نقوش  مغاليق 
الكتابة،  لوازم  مبهارة  يستخدمان  كيف  يعرفان 
بوصفها نقشا من جهة الكاتب، وتفكيكا من جهة 
متاما  يتوقف  زيا،  األدب  يكون  عندما  القاريء. 
وخياطا  ومصمام  وقامشا  حائكا  يكون،  ان  عن 

مفصلها  كام  ليس  الجاهزة،  املالبس  فبائع  للعامل، 
وخياطها، فاألول كاتب يف العامل، أما الثاين فيكتب 
الحقيقي،  األدب  إىل  يعاين  الطريقة  بهذه  العامل. 
املستقل، الذي يعاين كاتبه من الهشاشة، والضعف 
إخالصا  وأكرث  حساسية،  أكرث  لكونه  العامل،  أمام 
لذاته الكاتبة، وأكرث إنصاتا لصوته الداخيل، مبتعدا 
الكتاب،  قراء  إىل  بالنسبة  اما  العامل.  صخب  عن 
النص  عن  بالنيابة  نفكر  نكتب  ما  اثناء  “فنحن 
الذي نكتب، واما ونحن نقرأ فكأمنا ما كتبناه يفكر 

بالنيابة عنا..” 
 

القراءة وطن
أننا  كل كتاب أو نص نقرأه ونتفاعل معه، يعني 
وجدنا أنفسنا فيه وكأننا نحن من كتبه. وإن كان 
عىل العكس من ذلك، فهذا ال يعني أن هنالك خلال 
ما فيام نقرأ، وإمنا ألن تقاطعا ما قد وقع ما بيننا 
وبينه، تقاطعا قد يكون نفسيا أو ثقافيا او منهجيا. 
القراءة الحقيقية ال تقبل ما نقرأ بالتامم كام أنها ال 
ترفض كذلك، كونها ليست قيمية وإمنا إكتشافية. 
قد نقبل من نص ما أشياء ونرفض اخرى، وقد ال 
ميكن  ال  هنا  من  غرينا.  يكتشفها  اشياء  نكتشف 
دامئا  وطنا  يكون  أن  كان عظيام  مهام  كتاب  ألي 

إال  هي  ما  نقرأ  التي  الكتب  ان  ذلك  ما.  لقراءة 
منايف مختارة نعيش بها مؤقتا، لنغادرها إىل أخرى، 

وتبقى القراءة هي الوطن.  

انتحار الكتابة
عاملا  أصبح  وإمنا  كذلك،  اإلفرتايض  العامل  يعد  مل 
اإلختالف،  فيه  وينحرس  التشاكل  يسوده  حقيقيا 
فيه تتحطم حدود الفوارق كلها، لتطوق العزلة كل 
ما هو ثقايف نوعي بعد سيطرة التنميطية يف القراءة 
والكتابة. لقد حول االنرتنت الكثري من الكتاب إىل 
عموميني ومنطيني، يكتبون كل يوم، ويف كل يشء. 
وما من أدب  حقيقي بال خصوصية البتة، وهؤالء 
الكتاب فقدوا خصوصياتهم. علينا أن نكتب ضد ما 
ترغمنا الوسائط الجديدة أن نكونه. ضد أن نكرس 
الذي اصبح شاسعا  العمومي  إنه  العابر والعادي. 
اصطف  إذا  هكذا  الحقيقي.  ثقافة  ازاء  وضاغطا، 
حركة  مع  ما  لكتاب  الجامليان  واملعيار  التقييم 
السوق اإلعالمية، كام يحدث هذه األيام، فذلك ال 

يعني إال إنتحار الكتابة من خالل هؤالء الكتاب.

الكلمة والصورة 
بينام  معا،  آن  يف  ومدلول  ولفظة  صورة  الكلمة 
الصورة ليست سوى مدلول. الصورة تتوقف حياتها 
مع لحظة وهج عدسة التصوير، بينام الكلمة متتد 
اشياء.  وليست  رموز  الكلامت  الزمان.  جسد  يف 
موشور  فكام  الكلمة  أما  املصور  مرآة  الصورة 
الصورة  العامل.  اشياء  فيها  لتنعكس  وتحلل  متتص 
متموضعة ألن زمنها متوقف، فيام الكلمة متحركة 
بينام  ملرات  موحية  الكلمة  دامئا.  زمانية  ألنها 
الصورة مكتفية بذاتها ولذاتها. الكلمة ال تستنفد 
باالستعادة والتكرار، فام تعنيه إىل جانب كلامت 
ما، ال تعنيه إىل جانب كلامت أخر.  كم لدينا من 
ألنها  تشبهنا  ال  الكرتونية  وأخرى  مصفرة،  صور 
قبل  من  ومستلبة  التاريخي،  زمنها  من  محرومة 

زمنها اآلين. 
أرسار  الكتشاف  وجميلة،  جريئة  محاولة  الكتاب 
القراءة والكتابة، وإضاءة أغوارها املعتمة والخفية. 

كل كتاب منفى والقراءة وطن

رعد فاضل في دفائن القراءة والكتابة

دراما

سيمياء النسق البصري
عبد الغفار العطوي 

مهامً  دوراً  البرصي  النسق  سيمياء  تلعب   -  1
الناطقة  اللغة  عن  بديالً  )الصورة(  تقديم  يف 
الكاتب  )النصية( فيام يطلق عليه  املكتوبة  أو 
أو  الفيديو  )دائرة  بـ  دوبري  ريجيس  الفرنيس 
)حياة  كتابه  يف  قّدمه  الذي  البرصي(  العرص 
الصورة وموتها( )1( بقوله: أما العرص الثالث، 
أنتجه  ما  كل  ضمنه  فيصنف  البرصي،  العرص 
العرشين من صور فاقت يف  القرن  اإلنسان يف 
أصبحت  الصورة  إن  درجة  اىل  كمها كل صور، 
مناحي  كل  تخص  مبارشة  مضامني  لتبليغ  أداة 
النفعي يف حياة الناس، و لعل ريجيس دوبري 
يف كتابه يويل مفهوم الصورة أهمية يف تحوالت 
التطور  اىل  اشار  فقد  التاريخية  وضعيتها 
باإلنسان عن طريق  الصورة  الحاصل يف عالقة 
تحقيب تلك العالقة يف ثالثة عصور )2(، الغاية 
إن  إىل  والنظر  باإلبصار،  الصورة  ربط  منها 
بإمكانية  ترتبط  اإلنسان  يحددها  التي  النظرة 
أقرّه  الذي  بال موضوع  إيجاد رؤية  الصورة يف 
لتطور  املصاحبة  التغريات  يلحظ  اإلنسان وهو 
الصورة اىل كونها متثل انطباعاً لليشء يف النظرة، 
ألن  بذاته،  نفعي  كهدف  استقاللها  مثرة  إىل 
مذ  اإلنسان  يف  لصيقة  ظلت  للصورة  الحاجة 
وعاها يف مفهوم املعنى الذي يفتقده يف ذاته، 
مباحث  تكتيس  الصورة حيث  يف  ويجد ضالته 
الصورة اليوم من األهمية ما يجعلها طالئعية، 
قد  واإلعالم  الصورة  تكنولوجيا  وأن  خاصة 
تبسطها  أن  يكفي  يد  راحة  إىل  العامل  حولت 

يف  نجحت  حيث   ،)3( يدب  ما  عىل  تطلع  يك 
نقل الواقع اىل صورة، لكن هذه الصورة فقدت 
انتامءها لذاك الواقع األصيل األول الخارق نحو 
عامل افرتايض، التفاوت بينهام كبري، ويكاد ذاك 
اكتسب واقعيته  )البرصي( قد  العامل االفرتايض 
لهذا  الواقعي،  للعامل  النفعية  النظرة  تلك  من 
أن  ألحدهام  ميكن  ال  عاملني  أمام  التفاوت 
املتخيل  يف  تبنى  بقيم  إال  اآلخر  عىل  يحيل 
موضوعية  حقيقة  من  جزءاً  تكون  أن  قبل 
قابلة للمعاينة )4(، وألن الصورة صارت وهي 
تتخلص من إحاالتها اللفظية يف اللغة والكتابة 
قد أصبحت تؤدي دور األدائية الكلية للمعنى، 
معانيها  يف  وتستقل  لخارجها،  اإلحالة  عدم  يف 
التي ال تنتمي اىل أي واقع سوى بنيتها القامئة 
يف العامل االفرتايض، ويف القرن العرشون وجدت 
متعارف  ملا هو  مغاير  صالحيتها يف شغل حيز 
عليه يف أدائها البرصي، بحيث تخرج إىل فضاء 
السينام  يف  كام  له  موضوع  ال  استهاليك  نفعي 
تكون  أن  إىل  تنتهي  كإرسالية  والتلفزيون، 
خدمة  يف  لتدخل  )إشهارية(  إعالنية  صورة 
مرجعيتها  فتفقد  الثقايف،  من  بدالً  االستهاليك 
منها  الغرض  إرسالية  تكون  حينام  األصلية، 
)اإلعالن(  اإلشهار  يكتفي  ال  وبذلك  اإلشهار، 
وغايتها  اإلرسالية  مضمون  إىل  يعود  ما  بقول 
املنتج وفضائله  التجارية، بل يرسب من خالل 
أن  ميكن  مبا  تحتفي  مخيالية  عوامل  املحتملة، 

يشكل مضافاً رمزياً إىل الحياة )5(.
املدبلجة  التلفزيونية  الهندية  املسلسالت   -  2
MBC( Bol- ةالتي تعرض عىل القناة الفضائي

lywood( أو سواها من القنوات خري مثال عىل 
البرصي  مبعناها  الصورة  مفهوم  من  تقدمه  ما 
اللفظي  بني  العالقة  بنفي  ترتبط   مواقف  يف 
واالهتامم  الصورة،  إىل  النظرة  يف  والبرصي 
ال  التي  األدائية  الكلية  يف  املغاير  باملعنى 
الصورة،  تحملها  التي  بالرؤية  سوى  تعنى 
إن  أي  اإلعالنية،  الوصالت  كام يحصل ذلك يف 
لغاية  تخلق  ال  كإرسالية  تأيت  حينام  الصورة، 
متوقعها  هو  كام  الصورة  مضمون  عن  التعبري 
يف أحداث الحلقة من حلقات املسلسل األصيل 
)الهندي( بل تتخذ فعل الصورة التي ال تحمل 
املسلسل  تصميم  ألن  كيف؟  ذاتها  بحد  رؤية 
جوهر  فقدان  إىل  يؤدي  قد  املدبلج  الهندي 
إن  حيث  من  والبرصي،  اللفظي  بني  العالقة 
إزالة الصوت األصيل للمثلني الهنود، واستبداله 
بصوت ملمثلني عرب قد أخل برشط التالزم بني 
مع  تطابقهام،  املفرتض  ومن  والبرصي  اللفظي 
ذلك  عىل  يرتتب  وما  واللسان،  اللغة  اختالف 
من تفاوت يف الوعي الفكري واالدراك الثقايف، 
تقدم  املسلسالت  فهذه  املخيال،  وسلطة 
اللسان،  يف  مختلفني  لفظني،  يف  واحدة  صورة 
صورة  هنا(  )املمثلة  الهندية  املرأة  فصورة 
لتأخذ صوتاً آخر غري  قادمة من عامل مختلف، 
كوصلة  الدبلجة  تدخل  وهنا  األصيل،  الصوت 
اللفظي والصوري  التفريق بني  شبه إعالنية يف 
للممثلة  الصوري  األداء  مستوى  بني  )البرصي( 
لتمثال هندويس(  )التي تصيّل وتبتهل  الهندية 
ملمثلة  )اللفظي(  الصويت  اإلنشاء  مستوى  وبني 
ال  كأمنا  الهندويس(  )القدير  اسم  تلفظ  عربية 

العاطفية  الحساسية  يف  بينهام  االختالف  يعني 
وصف  )وفق  الفينومنولوجيا  يف  انعراج  سوى 
املسلسل  حبكات  تساهم  التي  هورسل( 
بحضور  تفجرها  التي  واملتاهات  املتعددة، 
واملوسيقي  التصوير  يف  العالية  التقنيات 
الدبلجة،  تقنيات  عن  فضال  والرقص،  والغناء 
والثقافية  األخالقية  األهداف  تذويب  اىل 
املتعة  انتاج  يف  مادة  اىل  وتحويله  للمسلسل، 
الصورة  تسويق  فكرة  عىل  يعتمد  العاطفية 
العالقة  إن  نجد  هنا  من  االستهاليك،  باملنحى 
تتداخل  وهي  الهندويس  املقدس  صورة  بني 
النسق  سيمياء  يف  الهندية  املرأة  صورة  مع 
كإرسالية  واالبتهال  الرضاعة   البرصي يف صورة 
الغرض  موضوع،  بال  اللفظ  منزوعة  صورية 
ضوء  وعىل  فحسب،  االشهاري  االمتاع  منها 
تخدش  ال  التي  للصورة  الكلية  البنية  هذه 
تفهم  للتأويالت  نهباً  وترتكه  العريب  املخيال 
مراميها  العربية  البوليوودية  الفضائية  القناة 

من عرض املسلسالت.   
ــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش :         
الصورة  سيميائيات   1ــ سعيد بنكراد تجليات 
األنساق البرصية املركز الثقايف للكتاب  الطبعة 
األوىل 2018  الدار البيضاء – املغرب ص 30. 

2ــ املصدر نفسه ص 28.
3ــ حياة الصورة و موتها ريجيس دوبري ترجمة 

فريد الزاهي  افريقيا الرشق  تقديم ص5.
4ــ تجليات الصورة مصدر سابق 257.

5ــ املصدر نفسه  ص 251.

هالة التابوت

أمير الحالج

لنرتَك كّل يشٍء هامٍد

، عىل حاله املرِّ

ٍة عالية. ومنيض اىل قمَّ

نتطلّع

َوِر املتغرّية ،  يف الصُّ

يف الجليِد القافز من قيده 

اىل مجرى املاء،

يف الّصخوِر التي خلعِت الجاذبيَة

وانخرطت يف حلباِت الّرقِص،

يف الكلامِت املتكّررة،

تلوكها األلسُن منتشيًة بحمى اإليقاع،

فتجنُح اىل مخترِب الّتوليِد ،

لتتزاوَج الحروُف ،

علَّ الَغْيَظ الّناتَج

يَُسّود الّصفحَة املرتجاة

 يف أميا معجٍم يشهُر البسمَة.

لنرتَك كّل هذا

ونأمُل بفٍم 

تتشّقق شفتاُه من سخونِة ُجَمٍل 

الّسهاُم املشريُة  تحتضنها 

اىل رؤًى تُرِضع الّصباَح

كِّ ،  صواَب الّتمّسِك بالشَّ

فاألرُض البوُر 

متقُت هالَة الّتابوت.
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حس أخالقي 
عند درجة الصفر

فـاضل السلطـاني

تتحدث عن الظلم أو القمع يف بلد ما، فيقولون لك: دعنا 
يف  فينبشون  هناك،  أو  هنا  طاغية  تدين  السياسة.  من 
سجلك السيايس. تكتب عن بلد يف الواق واق، ال يساوي 
فيه رأس مال اإلنسان سعر سيكارة واحدة، فريددون: لقد 
أفسد ماركس رأسك! بلد ينهد عىل رأسه، ويتحول يف لحظة 
بأن  فيتهمونك  الرصاخ،  سوى  متلك  وال  ألبنائه،  مقربة  إىل 
رصاخك مدفوع الثمن. يافطة سياسية ال أستطيع حتى أن 
تقرأها يلصقونها دامئاً عىل جبهتك، إعالناً وتحذيراً مام قد 

تفعله أو تقوله.
الواحد  البعد  ذات  التصنيفات  هذه  مثل  غريبة  ليست 
بفعل هزات كبرية يف السياسة  يف مجتمعات تقلبت كثرياً 
أخالقياتنا،  عىل  البالغ  تأثريها  تركت  والثقافة،  واالجتامع 
مع  والتلون  والنفاق  االزدواجية  مثل  ظواهر  فازدهرت 
النية  وسوء  والتخوين،  والخوف  التوجس  منا  كام  الريح، 
تجاه اآلخرين، حتى استبطن كل ذلك يف النفوس، وشكل 
الصافية  األوىل  طبيعته  بعكس  لإلنسان،  ثانية  طبيعة 
درجة  إىل  األخالقي  الحس  تراجع  وبالرضورة،  والنقية. 
أن  يصدق،  أن  يريد  وال  يصدق،  أحد  يعد  مل  مريعة. 
بالعدالة  واملطالبة  والقمع،  والقهر  الظلم  ضد  الوقوف 
أي مكان من  املرء، ويف  والكرامة سواء يف وطن  والحرية 
العامل، ينتميان إىل مجال آخر ليست له إطالقاً أية عالقة 
بالسياسة، مبعناها الضيق، بل هو نقيض لها متاماً، اسمه: 
مراحل طويلة  الزوايا يف  يف  لألسف  ركناها  التي  األخالق، 
من  كثري  مع  فعلنا  كام  والحديث،  القديم  تاريخنا  من 
منذ  األورويب  التاريخ  فعل  ما  عكس  عىل  الكربى  القيم 
القرن الثامن عرش. يف هذا القرن وبعده، مل تستند حملة 
التنوير الكربى التي دعا لها املفكرون والفالسفة، ودفعوا 
أي  قبل  األخالق،  قضية  عىل  إال  باهظة،  أمثاناً  سبيلها  يف 
يشء آخر: أي أن يكون اإلنسان جديراً بحمل لقب إنسان، 
وأن تكون إنساناً يعني أن تكون أخالقياً، وأن تكون متنوراً 
يعني أن تكون أخالقياً. وبكالم أبسط، أن تكون مع قضايا 
وغري  املعمورة،  من  مكان  أي  يف  والعدالة  والحرية  الحق 
ذلك ال يساوي التنوير رشوى نقري، مهام ثرثرنا عنه كثرياً. 
قبل  من  الكايف  االهتامم  تنل  مل  القضية  هذه  ولألسف 

داريس هذا املفصل األسايس يف التاريخ اإلنساين.
الثورة  هذه  عرب  عموماً  األورويب  اإلنسان  امتلك  لقد 
وأصبح  وعيه،  ال  يف  استبطن  عالياً،  أخالقياً  حساً  الكربى 
هادياً للترصف السليم. ومع الزمن، تحول هذا الحس إىل 
منظومة أخالقية شبه كاملة يف املوقف من قضايا الحرية 
تجزئتها  ميكن  ال  املنظومة  وهذه  والصدق.  والعدالة 
حسب املوقف والزمان واملكان، وإال تداعى بنيانها متاماً. 
فال ميكنك، مثالً، أن تدين طاغية بلدك، وتهلل لطاغية يف 
بلد آخر، وتطالب بالحرية لك، وتغمض عينيك عن القمع 

يف مكان ما، وكأن األمر يدور يف كوكب آخر.
أو  دستور  أي  عليها  ينص  مل  األخالقية  املنظومة  هذه 
ميكن  لوائح  أية  لها  وليست  قواعدها،  يفصال  ومل  قانون، 
أن تستدل بها، بالرغم من أن الفالسفة منذ فجر التاريخ 
األمر ال يستحق كل  بها، بل حولوها إىل علم.  مشغولون 
ذلك. إنه بسيط جداً: كن إنساناً. وأن تكون إنساناً يعني 
اإلنسان،  وطبيعة  جوهر  يسحق  ما  كل  ضد  تكون  أن 
ويقزّمه، ويحوله إىل مجرد حرشة بائسة تدب عىل األرض.

بركة  مستوى  عن  األخالقي  حّسنا  يرتفع  لن  ذلك،  بدون 
هامدة ال ماء فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
* “الرشق االوسط” - 9 آب 2021
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12 صفحة  اخبار وتقارير  2 - 4 • حياة الشعب 5 • وثيقة للمناقشة 6-7 • عربية ودولية 8 • مختارات 9 • أدب شعبي 10 • ثقافة 11

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 45طقس اليوم

أمسية شعرية في الموصل 

الموصل – طريق الشعب 
وحملة  للخريجني  نينوى  “رابطة  إىل  التابع  الثقايف  املركز  أقام 
الشهادات العليا”، أخريا، أمسية شعرية دعا اليها شعراء شباب 

من اتحاد األدباء والكتاب يف املحافظة. 
الخدمات  بتقديم  نينوى” منظمة مدنية مهتمة  وتعد “رابطة 
مركزا  األخرية  الفرتة  يف  أسست  وقد  الثقافة.  ونرش  املجتمعية 

ثقافيا، وكانت هذه األمسية الشعرية باكورة نشاطاته. 
به  اكتظت  الشعر  محبي  من  جمهور  حرضها  التي  األمسية 
اتحاد  املوصل، واستهلها رئيس  الرابطة يف مركز مدينة  حديقة 
ليتواىل  قصائده،  إحدى  بقراءة  األمري  املنعم  عبد  نينوى  أدباء 

بعده الشعراء الشباب املدعوون، عىل إلقاء قصائدهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الرصافة األولى 

الشيوعيون يوزعون بيان 
“مقاطعة االنتخابات” 

 
بغداد – طريق الشعب 

نظمت اللجان األساسية التابعة إىل اللجنة املحلية للحزب الشيوعي 
العراقي يف الرصافة األوىل، األيام املاضية، جوالت إعالمية راجلة يف 
وشكلت  لنشاطاتها.   الجغرافية  الرقع  املناطق ضمن  من  العديد 
لجان “عزيز محمد” و”جامل الحيدري” و”جواد سليم” و”محمد 
صالح العبيل” األساسية، فرقا جوالة وزعت عىل املواطنني وأصحاب 
املحال التجارية يف الشوارع العامة واألسواق، نسخا من البيان األخري 
يف  مشاركة  “ال  عنوان  تحت  للحزب  املركزية  اللجنة  عن  الصادر 
انتخابات ال تكون بوابة للتغيري املنشود”. وتجاذبت الفرق الجوالة، 
أطراف الحوار مع جمهور واسع من الناس، حول أبرز األسباب التي 
دعت الحزب إىل مقاطعة االنتخابات القادمة. فيام تفاعل الكثريون 
البيان، معلنني دعمهم مواقف الحزب  من املواطنني مع مضمون 

السياسية التي تصب يف صالح البلد والشعب. 

تأبينا للفنان 
الراحل علي سالم

بغداد - طريق الشعب
بالتعاون  العراقي  الشيوعي  الحزب  يف  الثقافية  اللجنة  تقيم 
للرفيق  تأبينيا  حفال  العراقيني  املوسيقيني  جمعية  مع  والتنسيق 

الفنان الراحل عيل سامل.
الساعة  يف   ٢  ٠  ٢  ١ اب   12 الخميس  اليوم  هذا  الحفل  يلتئم 
ساحة  يف  الثقايف  بيتنا  منتدى  قاعة  عىل  صباحا،  عرشة  الحادية 

االندلس.
والدعوة عامة.
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عن “دار سؤال للطباعة والنرش” يف بريوت، صدر أخريا 
كتاب بعنوان “إنقاذ األمل – تاريخ األمل العريب خالل 

قرنني”، من تأليف د. نادر كاظم. 
التعقيدات  جاءت  “رمبا  الكتاب:  مقدمة  يف  جاء 
التحول  أن  لتؤكّد  العريب  الربيع  بلدان  بها  متّر  التي 
مخاضاً  إال  يكون  لن  املنطقة،  هذه  يف  الدميقراطي، 
صعباً وعسرياً، وأن الطريق إليه رمبا ما زال طويالً، إال 
أن هذا ال ينبغي أن يكون مدعاة لليأس واإلحباط عىل 
اإلطالق؛ ألنه إذا كان علينا أن نتقبل هذه الفكرة، فإن 
لنا، يف املقابل، كامل الحق يف أن نعتقد بأنه ال بديل 

عن الدميقراطية يف هذه املنطقة”.

إنقاذ األمل

إصدار

في “بيتنا الثقافي”

د. فاضل المندالوي عن كورونا 
والنظام الصحي في العراق

بغداد – طريق الشعب 
إىل  التابعة  الثقافية  املختصة  ضّيفت 
الشيوعي  للحزب  املحلية  املثقفني  لجنة 
العراقي، الخميس املايض، الطبيب د. فاضل 
صحية  ندوة  يف  تحدث  الذي  املندالوي، 
عنوانها “جائحة كورونا والنظام الصحي يف 

العراق”. 
حرض الندوة التي التأمت عىل قاعة منتدى 
وسط  األندلس  ساحة  يف  الثقايف”  “بيتنا 
الشأن  يف  املهتمني  من  جمهور  بغداد، 

الصحي، فيام أدارتها د. أبهى.  
ملحة  قدم  حديثه،  معرض  ويف  الضيف، 
العامل  يف  انتشارها  منذ  كورونا  جائحة  عن 
الصحي  النظام  الضوء عىل  ملقيا  والعراق، 
ملواجهة  اتخذها  التي  واإلجراءات  العراقي 

خطر الجائحة. 
الوباء،  من  الوقاية  طرق  تناول  ثم 
هذا  يف  صدرت  التي  الصحية  والتعليامت 
الشأن، والتي من الرضوري جدا أن يتبعها 
أهمية  عىل  مشددا  بها،  ويتثقف  املجتمع 
أن يكون لإلعالم دور كبري يف توعية الناس 
بإجراءات الوقاية من الفريوسات واألوبئة، 

وتنبيههم إىل خطورة تجاهلها.  
ويف سياق إجاباته عن استفسارات الجمهور 
يذاع  مام  املندالوي  د.  حذر  ومداخالته، 
التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  بعض  يف 
حول  خاطئة  معلومات  من  االجتامعي، 
واللقاحات  منه  والوقاية  كورونا  فريوس 
الطبية  النصائح  بعض  مقدما  له،  املضادة 
لالحرتاز من الجائحة، وموضحا طرق العالج 

بعد اإلصابة. 
اللقاح  تلقي  أهمية  عىل  الضيف  وشدد 
لغرض الحامية من الفريوس. وعرّف بأنواع 
اللقاحات املتوفرة اليوم، الفتا إىل أن هذه 
تحّول  أن  استطاعت  وانها  آمنة،  اللقاحات 
إىل  موبوءة  من  عديدة،  غربية  بلدان 

مستقرة.
ويف نهاية حديثه، أدل د. املندالوي، الجمهور 
عىل مواقع املراكز الصحية يف بغداد، والتي 

تتوفر فيها لقاحات “كوفيد 19”. 
الجواهري  خيال  د.  قدمت  الختام،  ويف 
شهادة تقدير باسم املختصة الثقافية، إىل د. 
فاضل املندالوي، فيام وزع مقيمو الندوة، 
عىل  تحّث  الحارضين،  عىل  صحية  نرشات 

أهمية تلقي اللقاحات.

الكوت – وكاالت 
يف  واملتظاهرين  الناشطني  من  عدد  نظم 
مدينة الكوت، أخريا، مهرجانا شعريا - فنيا 
مبشاركة  وذلك  “صويحب”،  عنوان  حمل 
واسط  من  والفنانني  الشعراء  من  عدد 

ومحافظات أخرى.
املهرجان الذي شهد حضورا شبابيا اكتظت 
مدينة  مركز  يف  املحلية  اإلدارة  قاعة  به 
وطنية  شعرية  قراءات  تضمن  الكوت، 
من  كل  فيها  ساهم  حامسية،  وثورية 
الدراجي، أمني محمد،  نعيم  الشعراء عيل 
أحمد  النارصي،  كرار  املنصوري،  عيل 

الدريعي ومنتظر الشاوويش. 
قدم  الشعرية،  القراءات  انتهاء  وبعد 
من  “دللول”،  بعنوان  مرسحي  مشهد 
شاهي،  امللك  رامي  أبو  وإخراج  إعداد 
طلبة  من  الشباب  من  مجموعة  ومتثيل 
عن  املشهد  ويتحدث  املدريس.  النشاط 
انتفاضة ترشين، وعن القمع الذي تعرض 

له املتظاهرون السلميون، والذي أدى إىل 
استشهاد اآلالف منهم.  

هذه  أن  املهرجان،  منسقي  أحد  وذكر 
فعاليات  سلسلة  من  حلقة  متثل  الفعالية 
للحراك  امتدادا  تعد  مقبلة،  ونشاطات 
الشعبي يف مدينة الكوت، الفتا يف حديث 

صحفي، إىل أن الفعاليات تركز يف مضامينها 
والذي  املواطن،  يعيشه  الذي  الواقع  عىل 
تركز  كام  العمل.  وفرص  للخدمات  يفتقر 
عىل استذكار شهداء التظاهرات، والتشديد 
وتقدميهم  قتلتهم  عن  الكشف  عىل 

للعدالة”. 

بغداد – طريق الشعب 
اختتمت األسبوع املايض، عىل مالعب 
بطولة  الكروية،  جمويل”  “مدرسة 
نظمتها  قد  كانت  لألشبال  قدم  كرة 
الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة 
الثانية، عىل رشف  الكرخ  العراقي يف 

الذكرى الـ 63 لثورة 14 متوز.
أ”،  جمويل  مدرسة  “فريق  وأحرز 
عنوان  حملت  التي  البطولة  كأس 
أن  بعد  الجمهورية”،  “بطولة 
مدرسة  “فريق  نظريه  عىل  تغلب 
الجزاء  رضبات  بفارق  ب”،  جمويل 

الرتجيحية )3 – 2(.
حرضها  التي  البطولة  ختام  ويف 
القدم،  كرة  محبي  من  جمهور 
الفائز،  للفريق  الكأس  تسليم  تم 
العبي  عىل  تشجيعية  هدايا  وتوزيع 

الفريقني.  

السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

امتدادا لنشاطات الحراك الشعبي 
الكوت تشهد “مهرجان صويحب” الشعري - الفني 

بطولة كروية لألشبال في ذكرى 14 تموز

تهنئة لطالبة الدكتوراه
أثير رزاق نعيم

يرسنا ان نتوجه بأحر التهاين لطالبة الدكتوراه أثري رزاق نعيم، 
الحايل عىل شهادة  العارش من آب  الثالثاء  التي حصلت يوم 
الدكتوراه بتقدير جيد جداً، بعد مناقشة أطروحتها املوسومة 
السياسية  القضايا  من  ومواقفها  الشعب  طريق  )جريدة 
اآلداب  كلية  يف  وذلك   ،)1979  –  1973 والعربية  العراقية 

بجامعة ذي قار.
مصادر  بني  من  استعانت،  الباحثة  أن  سعادتنا  بواعث  ومن 

أخرى، بأرشيف صحيفتنا "طريق الشعب".
هيئة تحرير 
"طريق الشعب"


