
لبرنامج »يحدث في العراق«

أبو التمن: توضيح اسباب مقاطعتنا لالنتخابات 
هو هدف حملتنا االعالمية

بغداد ـ طريق الشعب

ضّيف املركز اإلعالمي للحزب 
الشيوعي العراقي، ضمن الحلقة 
األسبوعية لربنامجه »يحدث يف 

العراق« الذي يبث عىل صفحته يف 
فيس بوك، عضو املكتب السيايس 
للحزب الرفيق د. عزت أبو التمن، 
للحديث عن »االحزاب املقاطعة 

لالنتخابات وحقها يف التعريف 
مبوقفها«.

مالبسات االحتجاز
مقاطعة  إنه »ضمن حملة  التمن  أبو  الرفيق  وقال 
العراقي،  الشيوعي  الحزب  أقرّها  التي  االنتخابات 
واملحافظات يف  بغداد  الحزب يف  نشطت منظامت 
توضيح موقف الحزب منها للمواطنني، اىل جانب ما 

تقوم به وسائله االعالمية املتنوعة«. 
واضاف أن »هذا النوع من النشاط ليس جديدا عىل 
الشيوعيني، بل هم من يستثمرون فرتات مشاركاتهم 
املواطنني  بني  التحرك  يف  سابقا  االنتخابات  يف 

للتعريف بسياسة الحزب ومواقفه وبرامجه«.
املايض  األربعاء  تعرض  التمن  أبو  الرفيق  وكان 
من  بغداد،  جنويب  املحمودية  مدينة  يف  لالحتجاز 
قبل قوة تابعة للجيش، أثناء قيادته حملة تعريف 
الحقيقي  االصالح  اىل  الهدفة  االنتخابات،  مبقاطعة 
والتغيري، وقطع الطريق عىل التشويهات التي تقوم 

بها قوى املحاصصة والفساد.

توضيح الموقف
التمن إن مفرزة عسكرية تابعة للجيش،  وقال أبو 
اعرتضت حملتهم التي شملت سوق ناحية الرشيد 
»مفوض  أن  مضيفا  املحمودية،  لقضاء  التابعة 
االستخبارات العسكرية )عرفنا ذلك الحقا( بادر اىل 
معه  للحديث  انا  تقدمت  نوزع؟  ماذا  السؤال عن 
فولدرات  نوزع  الشيوعي،  الحزب  من  اننا  وأجبته 
أعطيته  القادمة.  االنتخابات  من  موقفنا  توّضح 
الفولدر ورشحت له من نحن وملاذا نوزع الفولدر. 
وعندما استفرس عن الجهة التي نعود الها أظهرت 
بنفيس  عرفته  وكذلك  الرسمية  الحزب  اجازة  له 

املكان  النواب  مجلس  اىل  عائدة  هوية  وأظهرت 
الوطنية  الجمعية  لديوان  الذي عملت فيه كرئيس 

يف السابق«.
أنّه »بعد مرور أكرث من نصف ساعة وصلت  وزاد 
عجلتان محملتان بجنود مدججني بالسالح، يقودهم 
الذهاب معه.  ضابط برتبة نقيب، وقد طلب مني 
وبينام كنت أجيبه بالرفض وصلت مركبتان أخريتان، 
حملت إحداهام آمر فوج برتبة مقدم ركن، واالخرى 
باحتجاز  القوة  تلك  قامت  الجنود. وقد  مزيدا من 

أعضاء الفريق الجوال )الرفاق الستة(«.
الرشطة  مركز  اىل  جميعا  الفريق  اصطحاب  وجرى 
رساح  اطالق  وحتى  عسكرية«،  أوامر  عىل  »بناء 
الفريق الشيوعي، بعد مرور أكرث من ساعة يف داخل 

املركز، مل يعرف احد منهم التهمة املوجهة اليهم.

انتهاك الدستور
وبنّي أن »ما حصل ال ينسجم بأي شكل من االشكال 
مع الدستور، حيث ينص الدستور يف املادة 14 عىل 
الحياة واالمن والحرية، وال  الحق يف  ان  لكل فرد 
إال  تقييدها  او  الحقوق  هذه  من  الحرمان  يجوز 
وفقا للقانون، وبناًء عىل قرار صادر من جهة قضائية 
مختصة«، مذكرا أيضا بنص املادة 38 من الدستور 
والصحافة  التعبري  حرية  فيها  الدولة  تكفل  التي 

والطباعة واالعالن واالعالم والنرش، وحرية االجتامع 
والتظاهر السلمي.

وأشار الرفيق ابو التمن اىل ان الغاية االساسية من 
الحمالت الجوالة هي »توضيح االسباب التي دفعت 
الحزب اىل مقاطعة االنتخابات، وهي بشكل مبارش 
طرف  من  ظاملة  تشويه  حملة  يواجه  حزبنا  كون 
التواصل االجتامعي،  الجيوش االلكرتونية يف مواقع 

والتي ال تقلب الحقيقة«.

االنتخابات ال تلبي الطموح
هذه  يريدون  ال  املواطنني  من  »كثريا  أن  وأكد 
اعلنا  ونحن  طموحاتهم،  تلبي  ال  ألنها  االنتخابات 
مقاطعتنا لها لالسباب الت اعلناها مرات ومرات«.

وتابع أّن »اللقاءات املبارشة مع املواطنني واالستامع 
بلورة  يف  الحزب  تساعد  ومعاناتهم،  آرائهم  اىل 

مواقفه وسياسته استنادا اىل الفكر الذي يتبناه«.
»ال  العراقي  الشيوعي  أن  التمن  أبو  وأردف 
مقاطعتها.  عىل  يحرض  او  االنتخابات  ضد  يثقف 
الدميقراطية،  اجل  من  عقودا  ناضلوا  فالشيوعيون 
التضحيات  وقدمنا  االنتخابات،  اركانها  من  التي 
الجسام من اجل دولة مدنية دميقراطية. وقد شارك 
كل  رغم  عىل  السابقة  االنتخابات  جميع  يف  حزبنا 
ما  عىل  حصوله  دون  تحول  كانت  التي  الكوابح 

التزوير  وبضمنها  الترشيعية،  املجالس  يف  يستحقه 
والقانون االنتخايب املجحف واملفوضية غري املستقلة 
سعي  واكد  املحاصصة«.  اساس  عىل  بنيت  التي 
الحزب اىل ان تكون االنتخابات »رافعة للتغيري، اي 
والزاحة  والفساد  املحاصصة  منظومة  من  للخالص 
حافة  اىل  العراق  اوصلوا  الذين  املسؤولني  جميع 
التغيري،  اىل  جرسا  تكون  انتخابات  نريد  الهاوية. 
من  قدم  ما  قدم  بعدما  شعبنا  يستحقها  حياة  اىل 

تضحيات جسيمة«.

لن نكون شهود زور
يف  نشارك  »لن  فإننا  التمن،  أبو  للرفيق  وطبقا 
انتاج  إعادة  عىل  زور  شهود  فيها  نكون  انتخابات 
عليه  هي  ما  اىل  البالد  اوصلت  التي  القوى  نفس 

االن«.
منظامت  به  تقوم  ما  أن  اىل  التمن  أبو  وخلص 
الحزب يف بغداد من جوالت اعالمية وتعليق الشعار 
ظل  يف  انتخابات  يف  مشاركة  »ال  للحملة  الرئييس 
السالح املنفلت واملال الفاسد والتزوير« يثبت من 
عملية  اجل  من  بالنضال  الشيوعيني  متسك  جديد 
السلمي  التغيري  اىل  تؤدي  دميقراطية،  انتخابية 
ال  وجامهريه  العراقي  الشعب  ابناء  عىل  اعتامدا 

كادحة بصورة خاصة.
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عالم بال عدالة !

 
مل  وفيام   . العامل  بقاع  كل  يف  املاليني  حياة  تهدد  زالت  ما  كورونا  جائحة 

تحصل دول اال عىل كميات محدودة جدا من لقاحات هذا الوباء الفتاك، 

فان دوال أخرى قد بدات فعال باعطاء الجرعة التعزيزية الثالثة ملواطنيها، 

العراق مل تزد فيه نسبة  اللقاحات لتشمل األطفال . وبلدنا  وأيضا امتدت 

امللقحني عن ١٨ يف املائة، يف حني يف دول أخرى قد تجاوزت ال ٧٠ يف املائة. 

يف  العدالة  من  قدر  توفر  برضورة  العاملية  الصحة  منظمة  نداءات  ورغم 

يف   ٢١ عن  عامليا  امللقحني  نسبة  التقل  بان  ومطالبتها  اللقاحات،  توزيع 

التفاوت  زال  فام  الحالية،  السنة  نهاية  يف  األرضية  الكرة  سكان  من  املائة 

كبريا ومقلقا. 

ان  اىل  العاملية  الصحة  األوبئة يف منظمة  استشاري  أشار  السياق  ويف هذا 

“ ٧٠ يف املائة من جرعات لقاحات كورونا ذهبت اىل عرش دول يف العامل 

فقط، بسبب سوء توزيع اللقاحات عامليا “. 

وهنا يربز السؤال عن دور األمم املتحدة ومنظامتها وغريها من املنظامت 

اإلنسانية واملدافعة عن حقوق االنسان عرب العامل. 

عىل  واملساواة  العدالة  قيم  تسوده  عامل  اجل  من  النضال  مطلب  ويبقى 

جدول العمل وال يسقط بالتقادم!
راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 14 Year 87 Monday 20 September 2021

العدد 14 السنة 87 االثنني 20 أيلول 2021

أيها المتنفذون 
2                 الحاكمون.. انتم العلة! 

أخبار وتقارير

بالغ صادر عن االجتماع األول 
للمجلس التشاوري

للقوى والحراكات التشرينية

معًا إلحياء ذكرى تشرين
عن  ممثالً  عرش  تسعة   )19( وبحضور  الشعار  هذا  تحت   
مدنية  واحزاب  ومنظامت  ونقابات  ترشينية  حراكات 
عقد  تم  االنتفاضة،  شهداء  عوائل  من  وعدد  دميقراطية، 
والحراقات  للقوى  التشاوري  للمجلس  األول  االجتامع 
الوطنية، يف العاصمة بغداد، وذلك عرص يوم الجمعة املوافق 

17 / ايلول / 2021.
بإحياء  الكفيلة  واآلليات  السبل  دراسة  عىل  االجتامع  تركز 
الذكرى الثانية النتفاضة ترشين املجيدة، التي تُعد واحدة من 
الحديث،  السيايس  العراق  تاريخ  يف  املرشقة  الصفحات  أهم 
عىل  حرصه  للعامل   - مكوناته  بكل   - شعبنا  فيها  أظهَر  والتي 
والكرامة  للحرية  وتوقه  الجامعة،  الوطنية  الهوية  إعالء 
مدوية  رصخة  مثلت  شعارات،  عربَ  االجتامعي،  والعدل 
الدولة  بها  تدار  التي  السيئة  والطريقة  الفاشل،  األداء  إزاء 
الطائفي  والتغانم  التحاصص  أساس  عىل  والقامئة  العراقية، 

والعرقي.
الوجدان  يف  مستمرة  االنتفاضة  أن  عىل  الحضور  أجمَع  وقد 
والضمري الجمعي لشعبنا، تجسدت وبشكل جيل، يف عدد كبري 
أو  تنقطع  مل  التي  االحتجاجية،  والفعاليات  التظاهرات  من 
تزال  ال  التي  املنتفضة،  البالد  محافظات  جميع  ويف  تتوقف، 
الفاشل،  السيايس  النظام  تغيري  برضورة:  اليوم  اىل  تطالب 
والكشف عن قتلة املتظاهرين، ومحاسبة الفاسدين، والعمل 

عىل اسرتداد أموال الشعب املنهوبة.
َه املجلس التشاوري نداًء اىل جميع الرشفاء من أبناء  كام وجَّ
الترشينية  الحراكات  وجميع  الحيَّة،  الوطنية  وقواه  شعبنا 
األصيلة، ووفاًء لكل دماء شهدائنا الزكية، برضورة: االستعداد 
االحتجاجية  الفعاليات  يف  الواسعة  للمشاركة  والتهّيؤ  الجاد 
ويف   - قريباً  عنها  واإلعالن  تنظيمها  سيتم  والتي  املتنوعة، 
محافظاته  وخاصة  الوطن،  مساحة  وعىل   - املناسبة  أوقاتها 
املنتفضة، مؤكدين يف ذات الوقت أهمية الحرص عىل سلمية 
اليقظة  ورضورة  والخطاب،  املطالب  ووحدة  االحتجاج، 
قد  التي  املسؤولة،  غري  املامرسات  لكل  للتصدي  والحذر 
العبث  نفسه  لُه  تسول  وَمن  مشبوهة،  جهات  عن  تصدر 
بأرواح شاباتنا وشبابنا املنتفضني، عرب العمل عىل حرف مسار 

االحتجاجات السلمية، والسعي إلغراقها بالدماء... 
العمل  لوحدة  القصوى،  األهمية  شعبنا  بأبناء  نهيب  لذا 
إلدارة  املنشود  السيايس  البديل  ولخلق  والكلمة،  والخطاب 

البالد بشكل حضاري رشيد.

بغداد ١٨ أيلول ٢٠٢١

479 اشكالية تهريب االموال 
المنهوبة واستردادها

هل االنتخاب فرض 
تشريعي أم خيار؟

الحزب الشيوعي العراقي 
يستحق اسمه

كتاباتفعلياتأخبار وتقارير

نانسي بيلوسي تنتقد الرأسمالية:
لم تخدم اقتصادنا كما ينبغي

واشنطن ـ وكاالت 
االول  أمس  بيلويس،  نانيس  األمرييك  النواب  مجلس  رئيسة  دعت 
الرأساملية  تحسني  “مواصلة  إىل  الحكوميني  املسؤولني  السبت، 
التقليدية” مشرية اىل أن النظام االقتصادي األمرييك الحايل أدى إىل 

انتشار عدم املساواة.
وقالت بيلويس يف حديث افرتايض مع مركز أبحاث “تشاتام هاوس” 
يف لندن: “الرأساملية هي نظامنا يف امريكا، هي نظامنا االقتصادي، 
ليس  به  القيام  نريد  وما  ينبغي..  كام  اقتصادنا  تخدم  مل  لكنها 

االبتعاد عنها، ولكن تحسينها والتأكد من أنها تخدمنا”
األخرية من مفهوم  العقود  التدريجي يف  التحول  بيلويس  وشجبت 
أجور  بارتفاع  يسمح  كان  الذي  املصلحة”  أصحاب  “رأساملية 
إىل  اإلنتاجية،  أساس  عىل  والعامل  التنفيذيني  املديرين  من  كل 
مفهوم “رأساملية املساهمني” الذي تتجاوز فيه مكافآت املديرين 

التنفيذيني منو أجور العامل. 
قضايا  لدراسة  لجنة  املايض  قد شكلت يف حزيران  بيلويس  وكانت 
التفاوت االقتصادي والعدالة يف النمو، وتم تكليفها بتقديم توصية 
وأوضحت  الرثوة.  يف  املساواة  عدم  ملعالجة  املطلوبة  باإلجراءات 
نجاح  فيه  يتحقق  نظام  لدينا  يكون  أن  ميكن  “ال  قائلة:  بيلويس 
وعلينا  وغريهام،  البيئة  واستغالل  العامل  استغالل  من  البعض 

تصحيح ذلك”.

الشيوعيون يواصلون رفع شعار »مقاطعة االنتخابات«



فقدان موظف في مفوضية االنتخابات 
»في حوزته بيانات انتخابية«

بغداد – طريق الشعب
أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، يوم أمس، عن فقدان احد موظفيها، وبحوزته بيانات انتخابية يف بغداد.

وأظهرت وثيقة للمفوضية اطلعت عليها “طريق الشعب”، ان “عيل أحمد، املوظف العقد مبركز اليوسفية، فقد من يوم الجمعة املايض، 
وكان بحوزته بيانات انتخابية”، مبينة أنه “بحسب االتصال من قبل ذويه حيث تم تكليفه بتحديث حاسبة القطع مبكتب املحافظة، 
وبعد انجاز العمل املكلف به، مل يتم تسليم الحاسبة والهارد للمركز، والذي كان بحوزته، فيام تم تبليغ جميع الجهات االمنية بالفقدان، 

من قبل ذوي املوظف”. 

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي
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وطن حر وشعب سعيد

أيها المتنفذون الحاكمون
ة! 

ّ
انتم العل

محمد عبد الرحمن 

يحاول البعض ان يجد سببا  يربر الفشل الذي هو جزء منه، فرناه 
يتلفت ميينا وشامال ومعه جوقة املطبلني والرادحني من حوله. 
لكن معطيات الواقع اسقطت بيد هؤالء الفاشلني والفاسدين، 

واسقطت ورقة التوت عن عوراتهم. 
 البعض من هؤالء وجد ضالته، فراح  يصب  جام غضبه عىل 
ساهم  انه  علام  واألزمات.  الباليا  سبب  إياه  معتربا  الدستور 
بحامسة منقطعة النظري يف الدعاية للدستور وتشجيع املواطنني 

عىل التصويت له، بل عّده من افضل الدساتري يف املنطقة .
املطالبة   الصيحات  وأخرى،  فينة  بني  وتخفت،  تعلو  كذلك    
لالنتخابات  متحمس  بذلك  يقول  ومن  الربملاين،  النظام  بالغاء 
االن، وبديله  نظام رئايس يحرص الصالحيات، ويربر ذلك برسعة  
مضيعة  الربملان  يف  املناقشات  وان  القرارات،  واتخاذ  الحسم 

للجهد والوقت . 
وإذ ال خالف عىل ان وقتا  طويال يف مجلس النواب غري مثمر 
السؤال  فان  بيزنطي،  نقاش  وقت  كونه  يعدو  وال  منتج،  وال 
يبقى: ملاذا الربملان هكذا ، ومن هي القوى التي شكلت وتشكل 
األغلبية الساحقة فيه، وملاذا هذه األغلبية املتحكمة ال تحّوله 
ومن  ؟!  الفعلية  والرقابة  للترشيع  حقيقي  عمل  ميدان  اىل 
يعرقل أداء الربملان ملهامه الدستورية؟ اليست املصالح والتخادم 
الزبائني هي ما يحول دون ذلك، كذلك تغليب األكرثية الساحقة 
من القوى املؤثرة فيه ملصالحها عىل حساب مصلحة املواطنني 

وحاجاتهم ؟! 
فهل الدستور هو حقا العائق، عىل ما فيه من ثغرات ونواقص ؟ 
ام العلة تكمن يف عدم تطبيقه أساسا، ويف احسن األحوال تخضع 
مواده النتقائية ال مثيل لها، ما يعني يف الواقع بقاء غالبية املواد 
التي متس حياة الناس وحاجاتهم معلقة، تبحث عن تطبيقها عرب 
ترشيعات وقوانني. ومثلها أيضا ما له صله باستكامل بناء الدولة 

الفيدرايل، الذي مل يستكمل لحد االن . 
األمثلة عديدة عىل تعليق مواد الدستور، مبا ميكن القوى  املتنفذة 
من القيام مبا يحلو لها ومبا يكرس تابيد وجودها ونفوذها. من 
ذلك مثال قضية تعيني الدرجات الخاصة ) املدنية والعسكرية 
القاتلة  املقسمة محاصصيا، والتي رغم كل عيوبها وثغراتها   )
للسنة  املوازنة  قانون  يف  تثبيتها  جرى  وامنا  الربملان،  يقرها  مل 
املاضية فصار قانونا، ومع ذلك بقي حربا عىل ورق، وجرى حرص 
كل التعيينات بالقوى الحاكمة ذاتها وزبانيتها مع غياب كامل 
للمعايري واالسس التي تضمن اختيار الشخص املناسب للمكان 

املناسب ، وان تسند الوظيفية العامة اىل من يستحقها فعال . 
األحزاب  انصار  ان  القائلة  العاملية  التقديرات  باالعتبار  واخذا 
عموما ومؤيديهم ال يتجاوزون ١٥ يف املائة  يف احسن األحوال، 
فالسؤال الكبري هنا هو اين يذهب البقية وهم األغلبية  ) ٨٥ يف 
املائة (؟ ومن يدعمهم ويساندهم  وسط هذا االستقطاب الحاد  
بني اقلية حاكمة مع مريديها، وهي املرفهة والباذخة،  واغلبية 

ساحقة تعيش املأساة والتهميش واالقصاء؟
منهج   يف  زالت  وما  كانت  الكربى  فاملعضلة  البدء،  اىل  ونعود 
واملدنية عىل أسس  العسكرية  وبناء مؤسساتها  الدولة  إدارة  
محاصصاتية – مكوناتية، ويف منط تفكري القوى املتنفذة واولوية 

مصالحها ، وفسادها وسوء ادارتها .  
عرب  املر  الواقع  تغيري  يف  امل  من  االجواء  مثل هذه  يف  فهل  
انتخابات ترشين املقبل؟   املعطيات تقول  حتى االن ان ما 
القانون  هذا  ظل  ويف  واملنتفضون،  الشعب  أبناء  له  تطلع 
االنتخايب اليسء وعدم توفر البيئة االنتخابية املناسبة؛ السياسية 
وحصول  تحقيقه  الصعوبة  من  يبدو   ، واألمنية  والترشيعية 

اخرتاق جدي. 
انتخابات عادلة  التطلع قامئا لفرض رشوط  لهذا وغريه يبقى  

ونزيهة، تضع البلد فعال عىل طريق التغيري الشامل.

ضحايا اإلرهاب يتظاهرون في الموصلاضاءةش

تصعيد احتجاجي ألصحاب العقود في الكهرباء
بغداد ـ طريق الشعب

من  عدد  يف  االحتجاجية  الفعاليات  تواصلت 
ورصف  العمل  فرص  بتوفري  للمطالبة  املحافظات، 
أجور أصحاب العقود واألجور اليومية، الذين اقدم 
دوائر  توزيع  فروع  امام  التظاهر  عىل  منهم  عدد 

الكهرباء، مطالبني بتثبيتهم عىل املالك الدائم.

تصعيد لذوي العقود
فرع  دائرة  العقود  أصحاب  من  العرشات  واغلق 
بتثبيتهم  قار، مطالبني  كهرباء محافظة ذي  توزيع 

عىل املالك الدائم.
الشعب”،  لـ”طريق  سالم  مرتىض  املتظاهر  وقال 
وزارة  مالك  عىل  بالتثبيت  وعدتنا  “الحكومة  ان 
الكهرباء، لكن وزارة املالية ترفض ذلك”، مشريا اىل 
“تقاضيهم اجورا زهيدة تزيد من معاناتهم يف ظل 

الظروف االقتصادية الحالية”.
رشكة  مقر  املحتجون  أغلق  البرصة،  محافظة  ويف 
توزيع كهرباء املنطقة الجنوبية وعددا من املحطات 

يف املحافظة.
املالية  وزارة  املحافظة،  يف  املحتجون  وطالب 
باملوافقة عىل طلب وزارة الكهرباء، بتثبيت أصحاب 
العقود الذين مىض عىل خدمتهم أكرث من خمسة 
تثبيتهم  املالية  ان “رفض  اىل  منوهني  عاماً”،  عرش 
بحقوقهم  املطالب  موقفهم  تصعيد  اىل  دعاهم 

املرشوعة”.

اعتصام مفتوح
هيئة  فرع  يف  العاملون  العقود  أصحاب  ويواصل 
وغلق  العمل  عن  إرضابهم  املحافظة،  يف  التقاعد 
باب الدائرة أمام املراجعني، مطالبني بالتعاقد معهم 

وفق قرار مجلس الوزراء رقم 315.
الذين ظهرت أسامؤهم  الخريجني  ونظم عدد من 
يف قوائم االحتياط خالل تعيينات عام 2019 وقفة 

احتجاجية، يف ساحة الحرية وسط البرصة، مطالبني 
بإكامل إجراءات تعيينهم.

وأشار الخريجون اىل أّن عددهم 47 مدرسا ومعلام 
جامعيا وكاتبا مل يتم إكامل إجراءات تعيينهم.

اىل ذلك، نظم عدد من أصحاب العقود يف محافظة 
املثنى، وقفة احتجاجية مطالبني باحتساب رواتبهم، 
وفقاً للجدول املعتمد عند التعاقد معهم، فضالً عن 

رصف الفروقات املالية املتأخرة.
يف  الزراعة  كليات  خريجي  اعتصام  دخل  فيام 
الزراعة،  الثاين، أمام مبنى مديرية  املحافظة شهره 
مطالبني بتحقيق الوعود التي قطعت لهم بالتعاقد 

الهندسة  كليات  خريجي  من  عدد  وبدأ  معهم. 
بتنظيم اعتصام أمام مصفى الساموة، ملطالبة وزير 
بالتعاقد  الخاصة  اإلدارية  األوامر  بإصدار  النفط 

معهم للعمل يف املؤسسات النفطية.

تظاهرات للمهندسين
يف االثناء، نظم العرشات من خريجي كلية الهندسة 
أمام محكمة  يف محافظة ميسان، وقفة احتجاجية 
عىل  تحقيق  بفتح  مطالبني  املحافظة،  استئناف 
خلفية تعرض عدد منهم للتعنيف من قبل القوات 

األمنية، خالل تظاهرة سابقة لهم.

عمل  فرص  إيجاد  رضورة  عىل  املهندسون  وشدد 
لهم، وعدم تجاهل مطالبهم املرشوعة.

احتجاج لضحايا االرهاب
يف املقابل، نظم عدد من ضحايا االرهاب والعمليات 
العسكرية يف محافظة نينوى، وقفة احتجاجية، امام 
ضمنها  التي  بحقوقهم  مطالبني  الشهداء،  مؤسسة 

لهم قانون ضحايا اإلرهاب.
والعمليات  االرهاب  ضحايا  من  عدد  وتجمع 
مبالغ  برصف  للمطالبة  املؤسسة،  امام  العسكرية 

التعويضات وقطع األرايض.
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في مناسبة اليوم الدولي للسالم

“طريق الشعب” تحاور رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن
بغداد – طريق الشعب

أجرت “طريق الشعب”، يوم أمس، حوارا صحفيا مع 
الدكتوراحمد ابراهيم، رئيس املجلس العراقي للسلم 
والتضامن، بشأن اليوم الدويل للسالم، واالحتفاء به 
عىل املستوى العاملي، وما له من خصوصية يف ظل 

االوضاع العراقية الراهنة.

دالالت جديدة للمناسبة
وخالل السنوات املاضية، كانت املنظامت الحقوقية 
اليوم  مناسبة  يف  تشدد  السالم  بصناعة  واملهتمة 
الدويل للسالم عىل رضورة وقف إطالق النار والعنف 
بني  والتعاون  والتوعية  التعليم  عرب  ذلك  ومواجهة 

البرشية، للحد من النزاعات املسلحة. 
ال  فريوس  ظهور  مع  املرة  هذه  املناسبة  وتأيت 
فرض  حيث  والنزاعات،  الحروب  عن  خطورة  يقل 
متغريات جديدة، مفادها بأن الجائحة هددت حياة 

املاليني يف كل بقاع العامل دون متييز.
ويقول رئيس املجلس العراقي للسلم والتضامن، إن 
الضوء  سلّطت  باملناسبة،  املعنية  الدولية  املنظمة 
للمرة الثانية خالل عامني عىل وباء كورونا، واعتربت 
تعمل  التي  املهام  أكرب  من  منه  الخالص  مهمة 
البرشية عىل انجاحها؛ الستتباب األمن والسالم وهذا 

ما ركزت عليه بيانات املنظامت الدولية أيضا.
واملهتمني  املنظامت  أن  ابراهيم،  أحمد  ويضيف 
الدويل  اليوم  مبناسبة  “يسعون  العاملي  بالسالم 
للسالم إليجاد سبل العمل املشرتك من أجل التخلص 
نسب  زيادة  يف  دوره  وإيضاح  الوباء،  هذا  من 

الوفيات والبطالة والفقر والكساد العاملي وانخفاض 
بسبب  الكثري  وترضر  طويلة،  لفرتة  النفط  أسعار 
شعوب  أن  إىل  مهمة  إشارات  هناك  كانت  ذلك. 
املستوى  يف  تكن  مل  االنظمة  أن  اكتشفت  العامل 
املطلوب من األهلية ملواجهة الوباء بطريقة افضل 
مام يفرتض، وأن أكرث من اربعة ماليني انسان توفوا 
ومئات املاليني أصيبوا وتحورات مستمرة بالجائحة 

ما زالت تهدد الكثري”. 

اضرار كبيرة
عن  يختلف  “ال  العراق  أن  إىل  ابراهيم  ويلفت 

بسبب  لألذى  التعرض  ناحية  من  األخرى  البلدان 
لضعف  نتيجة  غريه  من  أكرث  ترضر  بل  الجائحة، 
وضعف  الصحي  املجال  يف  اللوجستية  القدرات 
تطور ملحوظ  أن يحدث  قبل  التحتية. هذا  البنى 
العراق  مر  التي  التجارب  بعد  الفريوس  ملواجهة 
الغنية  الدول  أن  ظهرت  ذلك،  إىل  أضافة  بها. 
متتعت مبزايا أكرب من الدول الفقرية وسيطرت عىل 
تصنيعها  جرى  التي  العالجية  واألمصال  اللقاحات 
من قبل الرشكات العاملية. ولهذا استفاد قسم من 
توفر  من  وحرم  كبري  آخر  قسم  وترضر  البرشية 
العالج، وبقي يعتمد عىل املعونات الدولية، ولهذا 

ال بد من وضع قضية الجائحة كأولوية تشرتك فيها 
شعوب األرض”.

تحسن نسبي
ويف ما يتعلق بالوضع السيايس للعراق عىل هامش 
تقول  كثرية  “أحاديث  أن  املتحدث  أكد  املناسبة، 
يف  السالم  صناعة  صعيد  عىل  يشء  يتحقق  مل  إنه 
البالد، لكن هذا الكالم قد يكون غري دقيق. إن أزمة 
النازحني مل تعد كام كانت وقلّت أعدادهم بنسب 
السؤال  تقدم يف ملفات أخرى، لكن  كبرية، وهناك 
املتعلقة  امللفات  معالجة  كانت  هل  هو  األهم 
بالسالم كام يجب؟ وهنا ال بد من القول بأن األمر 
مل يكن كام نريد، وكان باإلمكان عمل ما هو أفضل 
ولكن املحاصصة الطائفية ومواجهة األزمات بطرق 

خائطة فاقمتها وأطالت عمرها”. 
وأضاف أن “العراق لديه مشاكل عديدة ولكن ميكن 
التغيريات  بعض  شهدت  االخرية  الفرتة  ان  القول 
حسنة  لكنها  ونهائية،  حاسمة  تكون  ال  قد  التي 
ضمنها  ومن  عديدة  فدول  الوقت.  بنفس  ومبرشة 
جيدة،  بصورة  البلد  مع  تتعاطى  بدت  االقليم  يف 
الرشق  بشأن  العاملية  الرؤية  عن  ينفصل  ال  وهذا 
والتوجه  فيها  التدمريية  املشاريع  وفشل  األوسط 
بعد الجائحة لنهج جديد يف املنطقة، إال أن كل ذلك 
هذه  من  باالستفادة  مرهونا  يبقى  للبلد  بالنسبة 
واالرادة  الوطنية  الذات  عىل  واالعتامد  املتغريات 
للبلد  والسالم  االستقرار  ظروف  إليجاد  الحقيقية 

والشعب”.
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أخبار وتقارير

شميران مروكل:

سالم نعيم:

سلوان االغا:

بغداد ـ طريق الشعب 
رّحبت أوساط معنية بإعالن وزارة الرتبية يف األسبوع املايض، 
استحصالها موافقة مجلس الوزراء عىل إعادة العمل بالفرعني 
األديب والعلمي والغاء )التطبيقي واالحيايئ(، اعتباراً من العام 

الدرايس 2022 – 2023. 
وبحسب معنيني فإن العمل بنظام )التطبيقي واالحيايئ(، جعل 
فضالً  كبرية،  تحديات  يواجهون  والطلبة  التدريسية  الكوادر 
عن ان البنى التحتية يف العراق غري جاهزة للتعامل مع هكذا 

أنظمة، مؤكدين الوزارة ال متتلك خطة اسرتاتيجية للتعليم. 
القرار  ان  الشعب”،  بيان طالعته “طريق  الوزارة يف  وذكرت 
جاء بعد دراسة مستفيضة لتجربة )االحيايئ والتطبيقي(، فضالً 
العامة ملجلس  التشاور مع هيئة املستشارين يف االمانة  عن 
الوزراء ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، حيث متخضت 
تلك الرؤى عن اصدار قرار يقيض بالعودة اىل الفرعني العلمي 
واالديب، وذلك للحفاظ عىل مسار العملية الرتبوية والسري بها 

نحو االهداف املرسومة لها.   

محاوالت برلمانية 

وقال النائب عن محافظة البرصة جامل املحمداوي، يف بيان 
تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان هناك “حالة ارباك يف 
العملية الرتبوية والتعليمية يف ما يخص الدراسة االعدادية”، 
معلال ذلك بـ”القرارات غري املالمئة للوضع العراقي”، يف إشارة 
اىل النظام االحيايئ والتطبيقي الذي استحدثته الوزارة يف العام 

٢٠١٥ ـ ٢٠١٦.
وتابع املحمداوي قائالً: “حاولنا اجراء معالجات من خالل لفت 
انتباه القامئني عىل وزارة الرتبية لخطورة هذا املوضوع ومدى 
مخاطبات  ودعونا عرب  القادمة،  االجيال  تأثريه عىل مستقبل 
والغاء  املوضوع  ملعالجة  صحفية  ومؤمترات  وبيانات  رسمية 

نظام االحيايئ والتطبيقي والعودة اىل نظام العلمي واالديب”.
وكان مجلس النواب قد اصدر يف عام 2019، قرارا بإلغاء العمل 
بنظام االحيايئ والتطبيقي يف الفرع العلمي االعدادي واستبداله 
بالنظام الدرايس املعتمد سابقا اعتبارا من العام الدرايس ٢٠١٩ 

– ٢٠٢٠. جاء ذلك بناًء عىل طلب مقدم من قبل 50 نائباً. 
بحسب  عليه،  وبناًء  القرار  بهذا  تلتزم  مل  الرتبية  وزارة  لكن 
املحمداوي  “وجه مجلس النواب سؤاال برملانيا إىل وزير الرتبية 
رغم  القرار  تنفيذ  من  الوزارة  امتناع  اسباب  عن  لالستفسار 

مرور مدة طويلة عىل إصداره، حيث قالت الوزارة أنها شكلت 
لجنة مشرتكة بني وزاريت الرتبية والتعليم العايل لغرض بحث 
املوضوع”. ودعا املحمداوي إىل “انشاء مجلس تنسيقي اعىل 
لشورى الرأي للرتبية والتعليم يف العراق للقضاء عىل االرباك يف 
النظام الرتبوي والتعليمي، وان اي قرار مصريي يجب ان يخضع 

ملناقشات ترتقي باملستوى التعليمي”.

قرارات مرتبكة  

من جهته، قال الناشط يف اتحاد الطلبة العام يف جمهورية 
العراق، حسني عيل لـ”طريق الشعب”، إن “كرثة القرارات 
وإلغاء  بعضها،  مع  وتقاطعها  الرتبية  وزارة  من  الصادرة 
قدمية،  بقرارات  للعمل  والعودة  اتخذت  التي  القرارات 
التعليمية”.  وأضاف أن  العملية  كلها تزيد من االرباك يف 
هذه القرارات “تؤكد أن الوزارة ال متتلك خطة اسرتاتيجية 
للتعليم”، مشريا اىل أن القرارات التي تخص الحياة الرتبوية 
والتعليمية “بدأت تتبع املزاج السيايس للجهة التي تسيطر 
يناسب  مبا  القرارات  تأيت  األحيان  بعض  ويف  الوزارة.  عىل 
“الوزارة  أن  وزاد  الوزارة”.   تدير  التي  األحزاب  مصالح 
واحيايئ،  تطبيقي  اىل  العلمي  فرع  تقسيم  قررت  عندما 
تناست ان البنية التعليمية يف البالد تعاين من عدة أزمات 
غياب  مع  التحتية،  البنى  يف  الكبري  النقص  رأسها  عىل 

تساعد  ان  شأنها  من  التي  العلمية  املختربات  يف  ملحوظ 
الطلبة عىل استيعاب املادة”.

تحديات في مواجهة الطلبة 

عبد  د.  بغداد  يف  املتميزين  ثانوية  مدير  قال  ذلك،  اىل 
واجهت  الرتبية  ومديريات  “املدراس  إن  فهد،  الرسول 

صعوبات يف العمل بنظام االحيايئ والتطبيقي”.
خمس  خالل  أنه  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  واضاف 
سنوات من تطبيق القرار مل تكن االمور تسري بشكل مريح 

مع الطلبة يف ما يخص االمتحانات واملناهج.
االستمرار  من  أفضل  الخطأ  عن  “الرجوع  أن  فهد  وزاد 
متثل  قرارات  هكذا  أن  زيونة  ثانوية  مدير  وعّد  عليه”. 
“تخصصات إضافية داخل التخصص الواحد، وبالتايل يرهق 

ذلك العمل الرتبوي”.
وبنّي أن “الطالب يف املرحلة الثانوية وتحديداً ضمن الفرع 
العلوم،  كل  يف  املعرفية  قاعدته  زيادة  اىل  يحتاج  العلمي 
يف  كان  كام  واحد،  جانب  يف  معرفته  تختزل  ال  أن  ويجب 

املاضية”.  السنوات 
واختتم عبد الرسول حديثه بأن عىل الحكومة أن تلتفت اىل 
األبنية  أبرزها  والتعليم، ومن  الرتبية  قطاع  كثرية يف  قضايا 

املدرسية.

بغداد - عمار عبدول 

بكرة  املمتاز  العراقي  الدوري  منافسات  االثنني  اليوم  تنطلق 
تقام  حيث  فريقاً،   20 مبشاركة   2021-2022 ملوسم  القدم 
اليوم خمس مباريات، بينام تستكمل يوم غٍد الثالثاء مباريات 

األسبوع األول بإقامة ذات العدد من املواجهات. 

المواجهات اليوم

املباراة  هي  الريايض  الشارع  وحديث  الجولة  مباريات  قمة 
التي ستجمع الرشطة مع الطلبة يف الساعة الثامنة والنصف 
من مساء اليوم خاصة وان املباراة ستقام عىل ملعب الحبيبية 
الدويل الذي سيشهد أوىل املباريات الرسمية عىل أرضه بعد 

اكتامله. 
عىل  البرصة  نفط  ضيفه  الكرخ  سيلتقي  اليوم  مباريات  ويف 

ملعب الساحر احمد رايض يف الساعة الثالثة والنصف، فيام 
الوقت  سيالعب زاخو ضيفه نوروز يف لقاء شاميل خالص يف 
عىل  ضيفاً  ميسان  نفط  سيحل  عينه  التوقيت  وضمن  ذاته. 
فريق النفط يف مباراة سيحتضنها ملعب الصناعة. أما املواجهة 
االخرية فستكون يف متام الساعة السادسة حيث سيلتقي النجف 

مع نظريه الديوانية.

مباريات الغد

وتقام يوم غٍد الثالثاء خمس مباريات أيضاَ حيث يلعب القوة 
الجوية مع القاسم، ويالعب نفط الوسط ضيفه سامراء، فيام 
سيحل اربيل ضيفا عىل امليناء ويلتقي أمانة بغداد مع الكهرباء. 
وستختتم مباريات األسبوع األول يف مواجهة تجمع الزوراء مع 

الصناعة. 
يشار إىل أن قرعة الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم أقيمت 

وسط  بابل،  فندق  يف  كلكامش  قاعة  عىل  املايض  األسبوع 
العاصمة بغداد، بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
ونائبه األول عيل جبار والنائب الثاين يونس محمود، فضال عن 

ممثيل أندية الدوري املمتاز ووسائل اإلعالم. 

مستويات الفرق

وقبل إجراء قرعة الدوري تم توزيع الفرق إىل خمس مستويات 
وفق ترتيب والية متبعة من قبل لجنة املسابقات، حيث كانت 
يف  والنجف(  والرشطة  والزوراء  الجوية  )القوة  أندية  فرق 
املستوى األول، و)امليناء وأمانة بغداد ونفط الوسط والنفط( 
)اربيل وزاخو ونفط  الثالث  املستوى  الثاين، ويف  املستوى  يف 
والطلبة  )الديوانية  أندية  فرق  فيام جاءت  والكرخ(،  البرصة 
والكهرباء والقاسم ونفط ميسان( يف املستوى الرابع. وكانت 

أندية )الصناعة ونوروز وسامراء( يف املستوى الخامس.

الوزارة تكشف تفاصيل قرار العودة الى نظام العلمي واألدبي

مراقبون: أمزجة السياسيين تتحكم بمصير الطلبة

مع انطالق الدوري الكروي الممتاز

اليوم.. افتتاح ملعب الحبيبية الدولي 
بمواجهة بين الشرطة والطلبة 

»سوء اإلدارة« 
يوقع خريجي التعليم المهني 

في مستنقع البطالة
بغداد ـ طريق الشعب

يواجه التعليم املهني يف العراق مشاكل عديدة برغم أهميته يف 
إعداد كوادر فنّية ومهنية مؤهلّة لسد حاجة سوق العمل. 

ويتحدث مختصون عن إهامل تطوير هذا القطاع من قبل الجهات 
املعنية، وترك الطلبة الوافدين إليه يف كل عام، أمام خيارات جامعية 

محدودة بعد تخرجهم، فضال عن غياب التخطيط واإلدارة السليمة 
لالستفادة من الخربات الناتجة عن هذا النوع من التعليم، يف تطوير 

البلد وتحسني ظروفه االقتصادية.

قطاع بالغ األهمية 
ومدير  األقدم،  الرتبوي  املرشف  ويتحدث 
امتحانات التعليم املهني السابق، حسني عالوي 
العراق  واستفادة  املهني  التعليم  أهمية  عن 
منه يف فرتات سابقة، قائال: ان الهدف الرئييس 
يف  وسطي  كادر  “إيجاد  هو  املهني  للتعليم 

املعامل واملزارع وغريها من مجاالت االنتاج”.
“يف  انه  الشعب”  لـ”طريق  عالوي  ويقول 
اعداديات  طويلة  فرتات  منذ  ولدت  العراق 
التجارة،  والحقا  الزراعة  ثم  ومن  الصناعة 
الحاسوب  شاملة  املهنية  التخصصات  لتتوسع 
والربمجيات وأقساما عديدة. وتعتمد جميعها 
عىل ما يسمى بالعمود الفقري للتعليم املهني 
“الورش  ان  إىل  الفتا  املدرسية”،  الورش  وهي 
تعترب أساس نجاح هذا التعليم وتحقيق الغاية 
)زبلن(  رشكة  أسست   1979 عام  ففي  منه؛ 
عرش إعداديات مجهزة بالورش املتكاملة بكل 
ادواتها العملية والنظرية وحتى ادوات الخدمة 
املهني يف ذلك  التعليم  للمدرسني ولهذا نضج 
الوقت. وأصبح خريجو املدارس املهنية يعملون 
ورش  لفتح  يتوجهون  أو  الدولة  قطاعات  يف 

العمل”.
ويردف “لكن البلد شهد الحقا تراجعا ملحوظا 
يف هذا القطاع، والسبب يعود إىل إهامل الورش 
عام  بعد  له  تعرضت  التي  والتدمري  والرسقة 

.”2003
ويشري املدير العام إىل ان “التعليم املنهي حاليا 
مجددا  ورشه  نشاط  وإعادة  النهوض  يحاول 
واألمر  املطلوب.  املستوى  دون  النتائج  ولكن 
املؤسف أن مخرجاته باتت ال تلبي حاجة سوق 
مسؤولية  عليه  القامئون  يتحمل  الذي  العمل 
االستهاليك  االقتصادي  النمط  بسبب  ذلك 
قطاع  أو  مصانع  أو  معامل  توجد  فال  السائد. 
التعليم  مهارات  من  لالستفادة  حيوي  خاص 
هذا  إىل  الدخول  من  الغاية  وتحولت  املهني، 
الشهادة  الحصول عىل  الدرايس لغرض  القطاع 
اإلعدادية ال أكرث. وحتى الخريجون، ال يستطيع 
املائة منهم، وهم االوائل، إكامل  سوى 10 يف 
دراستهم الجامعية بعد أن كانت النسبة 5 يف 

املائة فقط”.
 2003 عام  “قبل  بأنه  حديثه  عالوي  ويواصل 
فكرنا كمختصني أن ننضج دور التعليم املهني 
)التعشيق(  تسمى  بفكرة  وأتينا  أكرب،  بشكل 
عىل  للبلد  مجدية  نتائج  ذات  كانت  والتي 
“فكرة  أن  مبينا  واالنتاجي”،  الدرايس  الصعيد 
الوزارات  كافة  مع  التنسيق  تقتيض  التعشيق 
ومعاملها التي تشهد مشاكل فنية أو حاجات 
مع  الوزارات  هذه  تتعامل  ال  وأن  تخصصية، 
السوق لتلبية حاجاتها، وإمنا تعتمد عىل طلبة 
واساتذة التعليم املهني، وأحدثت تلك التجربة 
نقلة مهمة وحققت نتائج رائعة بعدما زجت 
خرباتهم  وضاعفت  العمل  مبيدان  الطلبة 
ومهاراتهم. ومثال عىل ذلك، قيام اساتذة وطلبة 
لرشكة  كابسات  بتصليح  املهني  التعليم  من 
آنذاك  تصليحها  كلفة  كانت  النباتية،  الزيوت 
ترتاوح بني 300 – 400 ألف دينار وهو مبلغ 
كبري، حيث أنجزت عملية تصليحها بحوايل 125 
للمرء أن يتخيل من  ألف دينار فقط. وميكن 

هذا املثال أهمية دور التعليم املهني للبلد”.

إدارة غير مختصة
ويلفت عالوي لـ”طريق الشعب”، إىل ان أبرز 
مشاكل قطاع التعليم املهني حاليا تتعلق بوجود 
“كوادر يف وزارة الرتبية تدير القطاع ولكنها غري 
مختصة به. بينام تغريت الكفاءات السابقة التي 
اآلخر  الجانب  وأما  باألمور.  دراية  عىل  كانت 
فأن إدارة الدولة اعتمدت عىل الخصخصة امليتة 
التي أنهت الصناعة والزارعة يف القطاعني العام 
املهني  التعليم  عىل  كثريا  أثر  وهذا  والخاص، 
الن مخرجاته أصبحت ال تجد مكانا يف سوق 
العمل. وحولت اإلدارة الخاطئة لالقتصاد الكثري 
من طلبة هذا القطاع إىل خريجني غري ماهرين. 
وباإلضافة إىل ذلك، فأن املدارس املهنية كانت 
تتلقى يف السابق تخصيصات مالية عرب املديرية 

العامة للتعليم املهني، ولكن بعد إناطة مهمة 
أصبحت  التي  املحافظات  مبسؤولية  رصفها 
أصبحت  املدارس،  هذه  عن  أيضا  مسؤولة 
أماكنها  غري  إىل  تذهب  والتخصيصات  األموال 

الطبيعية وهذا أمر غري منطقي وجائر”. 
ويأمل عالوي “إيجاد ترشيع قانوين يستوعب 

التعليم املهني ويعزز أهميته”.

مشاكل إدارية وفنية
يف  التدرييس  حسني،  جاسم  يقول  جانبه،  من 
احدى املدارس املهنية ببغداد، إن هذا القطاع 
يواجه مشاكل كثرية تتضمن “ضعف التنسيق 
املهني،  التعليم  مؤسسات  يف  اإلدارات  بني 
املدريس  املستوى  عىل  اإلدارات  تلك  وضعف 
أيضا، مام يقلّل االستفادة من املوارد التدريبّية 

املُتاحة ِبشكل فّعال”.
ويوضح حسني لـ”طريق الشعب”، أن املدارس 
املهنية تعاين “ضعف التجهيزات، وتفتقر الورش 
إىل أدوات مهمة يجب أن تتوفر، ما يجعل فرتات 
التدريب الصيفي يف الكثري من األحيان للطلبة 
غري مجدية، وتقترص عىل الحضور ال أكرث. ومن 
املعرقالت أيضاً، عدم مراعاة احتياجات السوق 
كام  املهني.  التعليم  برامج  إعداد  عند  املحيل 
مبنّية  املهني  للتعليم  سلبية  نظرة  هناك  أّن 
يف  حظاً  األقل  للفئة  مخصص  أنه  أساس  عىل 
للحصول  ضامن  وجود  لعدم  إضافة  املجتمع، 
املهنّية  واملعاهد  املدارس  لخريجي  عمل  عىل 
والتقنّية”. ويضيف أن أية خطوات ميكن القيام 
العراق  يف  املهني  التعليم  أوضاع  لتعديل  بها 
لِنظام  سليم  أساس  “إيجاد  تتضمن  أن  يجب 
إداري للتعليم املهني، ويتم من خالله التشبيك 
بني القطاعني العام والخاص. ويجب أيضا إيجاد 
وتدريبية  تعليمية  وبرامج  مناهج  اعداد  أو 
حديثة، وإعداد كوادر تدريبّية وتعليمّية مؤهلة 
تلّبي  ُمؤّهلة،  عاملة  أيدي  تخريج  أجل  من 
الحالّية واملُستقبلّية للسوق”، مردفا  الحاجات 
لِمؤسسات  تابعة  توجيه  مراكز  إنشاء  “يجب 
تهدف  املهني؛  التدريب  ومدارس  ومعاهد 
ملتابعة ومساعدة الطلبة الخريجني يف الحصول 
تأسيس  يف  وكذلك  التخّرج.  بعد  عمل  عىل 

مشاريعهم الخاّصة يف حال رغبتهم يف ذلك”.
وينص نظام التعليم املهني رقم 6 لسنة 2016 
والذي أقره مجلس الوزراء بعد تدقيقه من قبل 
مجلس شورى الدولة عىل ما ييل: “يهدف النظام 
وعمليا  علميا  مؤهلة  فنية  مالكات  إعداد  إىل 
العميل  والتدريب  النظرية  الدراسة  من خالل 
والتطبيق امليداين لسد متطلبات سوق العمل 
أو مواصلة الدراسة يف املجاالت املهنية املختلفة. 
ويضم التعليم املهني مدارس مهنية من الفروع 
والفنون  والزراعي  والتجاري  الصناعي  املهنية 
التطبيقية والحاسوب وتقنية املعلومات وتكون 
الدراسة  بعد  سنوات   3 فيها  الدراسة  مدة 
املتوسطة تؤهل الطالب املتخرجني بعد اجتياز 
االمتحانات املهنية العامة )البكلوريا( لاللتحاق 
بسوق العمل أو الدخول يف الكليات واملعاهد 

إلكامل دراستهم حسب اختصاصهم”. 
وبحسب القانون فان “املديرية العامة للتعليم 
املهني تتوىل إعداد املناهج الدراسية للمدارس 
املهنية وفق طبيعة كل فرع منها واالختصاصات 
األساسية  املهارات  يضمن  مبا  يتضمنها،  التي 

وتنمية قدرات الطالب العلمية والفنية”.
التعليم املهني وفقا  ورغم وضوح الغرض من 
ملسودة النظام، أرّش مكتب اليونسكو يف وقت 
يؤكد  حيث  أعاله،  ذكر  ملا  خالفا  وقائع  سابق 
إدارات  بني  التنسيق  وغياب  التنظيم  “انعدام 
تفتقر  البيئة  هذه  وأن  الفرعية.  األنظمة 
إلطار مؤسسايت لتنظيم وتكامل وضامن نجاح 
يف  ذلك  ويؤدي  التدريبية.  والربامج  املشاريع 
الغالب إىل مضاعفة يف الجهود وعدم استخدام 
املوارد التدريبية الضئيلة بصورة فعالة. إضافًة 
إىل ذلك، تساهم مركزية اتخاذ القرار يف نظام 
التعليم املهني، وكذلك ضعف القدرات اإلدارية 
عىل املستوى املدريس، يف عدم استخدام املوارد 

بشكل كفوء”. يف تتويج نادي الزوراء بلقب كاس السوبر بعد الفوز عىل الغريم التقليدي القوة الجوية بهدف نظيف
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بغدادـ  عبدالله لطيف 

النواب  مجلس  ان  عىل  عديدة  أطراف  تتفق 
الحايل لن يتمكن من إقرار موازنة العام 2022، 
فيام يؤكد مسؤول حكومي ان سعر برميل النفط 
“وهذا  دوالراً،   50 سيصبح  املقبلة  املوازنة  يف 
النصف،  اىل  املوازنة  يف  العجز  نسبة  سيقلل  ما 

باملقارنة مع عجز العام الحايل” عىل حد قوله. 
وفق  الحكومة  تعمل  ان  اقتصادي  ويرجح خبري 
مبدأ 1/ 12، مخمنا أن تبقى نسبة العجز املايل 
دينار،  تريليون   29 بحدود  االن،  عليه  هي  كام 

برغم ارتفاع سعر النفط. 
ويواجه إقرار موازنة العام املقبل تحديا مختلفاً 
هذه املرة؛ حيث تزامن موعد اعدادها وإقرارها 
مع االنتخابات الترشيعية املبكرة يف ترشين االول 

املقبل.

موازنة تشغيلية بعجز أقل 
الوزراء،  مجلس  لرئيس  املايل  املستشار  وقال 
إن  الشعب”،  لـ”طريق  صالح،  محمد  مظهر 
“سقف االنفاق لهذه املوازنة ال يختلف كثرياً عن 
تحدث  فقد  توسعت  واذا  الحايل،  العام  موازنة 

كارثة”.
املوازنة،  لهذه  االويل  “اإلعداد  أن  وأضاف 
دوالراً   50 اىل   45 من  النفط  سعر  تعديل  شهد 
النفط  سعر  “ارتفاع  أن  مبيناً  الواحد”،  للربميل 
الحايل،  العام  االنفاق نفسه يف  الحفاظ عىل  مع 
ما  تكون ضعف  قد  نفطية  غري  إيرادات  وتوفري 

العجز  من  التقليل  اىل  سيؤدي   ،2021 يف  قدم 
العام  العجز يف  املائة، عن  االفرتايض إىل  50 يف 

  .”2021
وأوضح املستشار، أن “العجز االفرتايض يف موازنة 
يكون  دينار، ورمبا  تريليون  بلغ 29  عام 2021، 
العجز يف موازنة العام القادم 18 تريليون دينار”، 
الفتاً إىل أن “هذا العجز ال يبقى كام هو، يف حال 
يقل عن  ال  النفط عىل مستوى  أسعار  حافظت 

65 دوالرا للربميل الواحد”.
وأكد أن “املوازنة ستكون بنسبة كبرية تشغيلية، 
التي  الرواتب،  أهمها  التزامات حاكمة  فيها  الن 
هي ملزمة الدفع، وهي تشكل 70 يف املائة من 
وجود  ينفي  ال  “هذا  أن  إىل  مشرياً  املوازنة”، 
او  مستمرة  مشاريع  إلكامل  استثامرية  موازنة 

مشاريع مستحدثة”.
وعن التزامات العراق تجاه صندوق النقد الدويل، 
أية ترتيبات  انه “حتى االن ال توجد  قال صالح 
املوازنة  عىل  تؤثر  الدويل،  النقد  صندوق  مع 
االقرتاض غري مطروح”،  مبدأ  ان  بسبب  العامة، 
وهذا  املستقبل،  يف  ذلك  يحدث  “رمبا  مستدركاً 

مرهون بالوضع املايل للبلد”. 
وبحسب صالح، أن “املوازنة تؤثر بشكل مبارش 
العراق،  يف  الطلب  الن  االقتصادي،  الوضع  عىل 
نسبة مرصوفات  وان  املوازنة،  خالل  من  ينشط 
الناتج  من  املائة  يف   50 تشكل  السنوية  املوازنة 
املحيل اإلجاميل بشكل مبارش، وتشكل نسبة 85 
يف املائة من نسبة الناتج املحيل اإلجاميل بشكل 

غري مبارش”. 

 إقرار مشترط 
الربملانية  املالية  اللجنة  عضو  اكد  جهته،  من 
للعام  االتحادية  املوازنة  ان مترير  جامل كوجر، 
الربملانية  الدورة  خالل  يتحقق  “لن  املقبل، 
أن  مضيفا  واحدة”،  حالة  يف  إال  الحالية، 
“الحكومة تحدثت عن إعداد املوازنة االتحادية 
اىل  ارسالها  عىل  تعمل  مل  لكنها  املقبل،  للعام 
والتصويت  مناقشتها  بغية  النواب،  مجلس 
مراحل  وصلت  أين  نعلم  فال  وبالتايل  عليها، 

إعداد املوازنة”.
“وزاريت  إّن  ترصيحات صحفية،  كوجر يف  وقال 
املوازنة  استكامل  حال  يف  والتخطيط  املالية 
الوزراء  مجلس  اىل  ارسالها  عىل  تعمالن  فإنهام 
داخل  حسمها  أما  عليها،  والتصويت  ملناقشتها 
فهو  الربملانية،  الدورة  هذه  خالل  الربملان  قبة 

أمر صعب جدا”.
الربملان  قبة  داخل  املوازنة  “اقرار  ان  وأضاف   
وثانية  اوىل  وقراءة  مناقشات  اىل  يحتاج 
تقل  ال  مدة  ذلك  ويستغرق  عليها،  والتصويت 
عن شهر واحد يف افضل الظروف. وبالتايل فمع 
الظروف الحالية وقرب االنتخابات التي مل يتبق 
التصويت  عليها اال اقل من شهر، فانه ال ميكن 
اىل  االنتخابات  تأجيل  حالة  يف  اال  املوازنة  عىل 

موعد اخر، وهو امر من املستبعد امليض به”. 
االنتخابات  تأجيل  يتم  مل  “ما  أنه  عىل  وشدد 
الربملانية  الدورة  هذه  عىل  يستحيل  فانه 
ترحيلها  وسيتم  املوازنة،  مناقشات  استكامل 
تشكيل  وانتظار  املقبلة  الربملانية  الدورة  اىل 

الربملان  اىل  وارسلها  ملناقشتها  املقبلة  الحكومة 
الستكاملها”.   

موازنة مرحلة 
ويقول الخبري االقتصادي، صالح الهامش لـ”طريق 
الشعب”، إن “مجلس النواب الحايل ال يستطيع 
الشهر  يف  االنتخابات  الن   ،  2022 موازنة  إقرار 
اختيار  طويالً يف  واننا قد نستغرق وقتاً  العارش، 
سوف  املوازنة  إقرار  فإن  لذا  الثالث،  الرئاسات 

يتعطل كثرياً”.
 ويعتقد الهامش أن “العجز سيبقى بحدود 29 
الفائض يف املبيعات ممكن  تريليون دينار، لكن 
 1/12 “مبدأ  أن  إىل  مشرياً  منه”،  جزءا  يسد  ان 

سيكون حارضاً يف موازنة العام القادم”.
االقرتاض،  اىل  تلجأ  سوف  “الحكومة  أن  ويؤكد 

بنفس آلية موازنة عام 2021”. 
موازنات  عىل  الربملان  “يعمل  ان  ويتوقع 
تكميلية، او قرارات استثنائية يتخذها ملنح بعض 
مشاريع  بشأن  الحالية  للحكومة  الصالحيات 
االستثامر، اذا تأخر تشكيل الحكومة الجديدة”.  
وذكر الهامش أن “الكل يتوقع عدم إقرار موازنة 
الحكومة  تعتمد  ان  ما يرجح كفة  2022، وهذا 
ملبدأ  وفقاً  الحايل،  العام  موازنة  عىل  العراقية 

   .”1/12
امواالً  الحكومة  تنفق  ان  يعني   1/12 ومبدأ   
انفقته  ما  ان  حيث  املنرصم،  العام  ملوازنة  وفقاً 
تنفقه يف  عام 2021 سوف  من  األول  الشهر  يف 

الشهر ذاته من العام الذي يليه.

ترحيل الموازنة.. خيار ال مفر منه

مستشار حكومي: توسع االنفاق قد يحدث “الكارثة”

إشكالية تهريب األموال 
المنهوبة واستردادها 

ابراهيم المشهداني

عقد يف بغداد أخريا مؤمتر دويل ملناقشة موضوع اسرتداد 
فاعل  بفعل  تحولت  التي  املنهوبة،  العراقية  األموال 
البنوك  إىل  العراقية  الخزينة  من  الطرق  من  وبطريقة 
الفاسدون  هم  هنا  والفاعلون  الخارجية.  واألسواق 
وزبائنهم الذين استغلوا الثغرات يف الترشيعات العراقية 
وفشل  االقتصادي،  األمن  إجراءات  وضعف  النافذة، 
الرقابة واإلدارة املاليتني يف متابعة حركة األموال العراقية 

وترسبها إىل الخارج.
ويؤخذ من ترصيحات السيد رئيس الجمهورية عند لقائه 
املؤمتر،  املشاركة يف  والوفود  العربية  الجامعة  عام  بأمني 
أن املشكلة الكبرية التي تواجه العراق والكثري من دولنا 
أنه  كام  منظوماتنا،  ينخر  الذي  الفساد  مشكلة  هي 
ميثل االقتصاد السيايس للعنف واإلرهاب، منوها إىل أن 
داعش وغريه من التنظيامت اإلرهابية اعتمد بشكل كبري 
عىل الفساد إلدامة نفسه. وقد كان مصيبا يف التشخيص 
منع  الذي  ما  بذلك هو:  املرتبط  الصادم  السؤال   ولكن 
الحكومات العراقية والسلطات األخرى من ايقاف ظاهرة 
الفساد التي زحفت عىل جميع مفاصل الدولة، وإيقاف 

تهريب أموال الشعب العراقي  لتستوطن يف الخارج ؟
والواقع إن الرتاكم املايل يف العراق كان يعاين من إشكاليات 
األموال  رؤوس  حركة  باالنفتاح عىل  تتعلق  األوىل  عدة، 
بسبب القرار الذي اتخذه الحاكم اإلداري األمرييك برمير 
أدى خروج    2005-2016 األعوام  فخالل   .2004 عام  يف 
وسياسية،  وأمنية  نقدية  بعوامل  متأثرا  األموال  رؤوس 
يف  األوىل   اإلشكالية  وهي  املايل،  الحساب  يف   عجز  إىل 
نافذة  إدارة  تتجىل يف  والثانية  املنهوبة.   األموال  إخراج 
وسيلة  إىل  بدونه  أو  بقصد  تحولت  التي  املركزي  البنك 
السياسة  غطاء  تحت  العملة  تهريب  عىل  مشجعة 
فتكمن  الثالثة  أما  املنضبطة.  غري  التجارية  االستريادية 
يف ازدواجية الجنسية ملواطنني عراقيني فاسدين، ينتمون 
ودرجات  وزارية  مناصب  وتقلدوا  سياسية  أحزاب  إىل 
التي  األموال  تهريب  فرص  لهم  أتاحت  خاصة،  وظيفية 
رسقوها، والتنسيق مع رشكات أجنبية أو رشكات ميتلكها 
التي  الحكومية،  العقود  عىل  االستحواذ  بهدف  عراقيون 

يرتكز فيها الفساد املكثف باألساس . 
واالشكالية الرابعة ورمبا ألهم، هي أن تدوير رأس املال 
ذات  الخارجية  التجارة  متويل  رافق  الرتاكم  وتعظيم 
الطابع قصري األجل. واملشكلة هنا تكمن يف التزام العراق 
فيها  بيئة يصعب  الدويل يف ظل  النقد  باتفاقية صندوق 
بحيث  الخارج،  إىل  املتدفق  املايل  املال  رأس  تعريف 
يصعب التمييز بني متويل التجارة ضمن الحساب الجاري 
وانتقال رؤوس األموال إىل الخارج ضمن الحساب املايل 

مليزان املدفوعات. 
الدبلوماسية  أن  اإلشكاليات  هذه  كل  مع  ويرتافق 
الدول  يف  الجاد  والتحرك  احتوائها   يف  فشلت  العراقية 
املهربة،  العراقية  األصول  عن  للبحث  فيها  املوجودة 
الحكومة  والتنسيق مع  الدول  تلك  واستغالل ترشيعات 

املركزية.
بالتنسيق مع وزارة  النزاهة  قيام هيئة  الرغم من  وعىل 
العدل العراقية والبنك املركزي وهيئة املساءلة والعدالة 
ودوليا مع الرشطة العربية والدولية )االنرتبول /منظومة 
ملكافحة  املتحدة  االمم  ومكتب  الدولية(  النرشات 
املتحدة  لألمم  االمنايئ  والربنامج  واملخدرات  الجرمية 
نتائج  عن  تسفر  مل  الجهود  هذه  أن  إال  الدويل،  والبنك 
تقدر  التي  املهربة  األموال  حجم  مع  تتناسب  ملموسة، 
الفساد  حجم  بسبب  املاضية،  للفرتة  امليزانيات  بنصف 
األموال  أماكن  عن  البيانات  وقلة  الداخل  يف  املتنامي 

املهربة. 
لقد كنا نتطلع اىل أن ترتكز مناقشات املؤمتر والتوصيات 
التي تنبثق عنه عىل األخذ بكل االشكاليات التي ساعدت 
لها،  املساعدة  القانونية  والثغرات  األموال  تهريب  عىل 

وأشكال الدعم السرتداد تلك األموال. 
وتبقى الجهات العراقية مدعوة التخاذ التدابري الرضورية، 
ومنها التوسع يف التحقيقات من قبل مؤسسات لها دراية 
بطرق الفساد وأشكاله الفردية واملنظوماتية، واالستفادة 
وتعديل  الفساد،  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  من 
قانون مكافحة غسيل األموال ومتويل االرهاب العراقي، 
مبا ينص عىل تحديد السلطات التي تختص بتنفيذ طلب 
املساعدة القانونية، والتنسيق مع الرشكات االجنبية التي 
املنهوبة،  األموال  اسرتداد  قرارات  تنفيذ  متابعة  تتوىل 
رشيطة صدور قرارات عراقية باتة بإدانة املجرم  ناهب 

االموال.

وقفة اقتصادية

بغداد ـ طريق الشعب
حدة  واستمرار  االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع 
بدأت  املرشحني،  بني  متصاعدة  بوترية  املنافسة 
تظهر يف الدوائر االنتخابية فوارق مالية كبرية يف 
الدعاية االنتخابية للمرشحني، وسط تساؤالت عن 
مصادر األموال التي تدفعها االحزاب اىل مرشحيها 

لدعم دعاياتهم. 
استخدام  إىل  الفوارق  هذه  اآلراء  بعض  وتعزو 
ما جعل  العملية،  والعام يف هذه  السيايس  املال 
أمرا  بالفساد  املتورطني  وغري  املستقلني  منافسة 
بالغ الصعوبة ملنافسة من مترس عىل تسخري أموال 
السياسية  مصالحه  أجل  من  الدولة،  وممتلكات 

واالنتخابية.

فوارق كبيرة بال رقابة
مذكور،  نصري  االنتخايب  الشأن  الباحث يف  ويقول 
مقاعد  املتنافسني عىل  بني  املتفاوتة  القدرات  أن 
الدورة الربملانية القادمة، باتت تفرض مجموعة من 
األسئلة، ويف مقدمتها “كيف متول الجهات املتنفذة 

حمالتها االنتخابية؟”.
الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  مذكور  ويشري 
إىل أن املشكلة يف االنتخابات القادمة تكمن يف أن 
القانون االنتخايب “مل يحدد بوضوح السقوف املالية 
التي يجب أن ال تتجاوزها حمالت املرشحني. وهذا 
تتحىل  التي  البلدان  غالبية  يف  به  العمل  يتم  ما 
بسمعة نزيهة لنتائج انتخاباتها”، مبينا أن إغفال 
املجال  االنتخابية “يفسح  املالية لإلنفاق  الحدود 
قدرات  تستغل  بأن  واملتنفذة  الفاسدة  للجهات 
بوصلة  توجيه  أجل  من  السيايس  واملال  الدولة 
نتائج االنتخابات نحو مصالحها الضّيقة. وهو أمر 
ليس بجديد، ولكن كنا ننتظر أن تتم معالجته يف 

هذه املرة”.
باسم  املتحدثة  أكدت  مىض  قريب  وقت  وحتى 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، جامنة غالي، 
يف ترصيح صحايف، أن “ملف اإلنفاق االنتخايب ال 
يزال محل بحث وسجال بني كثري من املراقبني، مع 
ميكن  التي  األموال  كم  لتحديد  آلية  وجود  عدم 
لألحزاب استخدامها. وأن القانون العراقي مل يضع 

محددات عىل الرصف عىل الدعاية االنتخابية”.
الحملة  فرتة  إطالة  فإن  مذكور،  إىل  وبالعودة 
حسابات  وفق  “جاء  به  مبالغ  بشكل  الدعائية 
بأن  أشهر  منذ  سائد  رأي  فهناك  مدروسة، 
ومقاطعة  عزوفا  ستشهد  القادمة  االنتخابات 

بأن  دراية  املتنفذين عىل  وأن  االقرتاع،  لصناديق 
الفرتة التي تلت االحتجاجات تختلف عام سبقها، 
فالسخط املجتمعي من القوى الحاكمة كبري، ولهذا 
تأيت هذه الفرتة الدعائية الطويلة لكسب أكرب قدر 
ممكن من املؤيدين، ولتحطيم أي منافس جديد 
الذي  السيايس  واملال  الهائلة  القدرات  بواسطة 
ميّكن أصحابه من املطاولة يف اإلنفاق واالستمرار 
باملنافسة حتى آخر لحظة، عىل العكس من الذين 
ال يد لهم مبلفات الفساد والخراب املستمر منذ 

18 عاما”.

العدالة االنتخابية 
ويف املقابل، يعاين املرشحون املستقلون من الفوارق 
املالية الكبرية، بينهم وبني مرشحي االحزاب، ولكن 
االحزاب القدمية حتى وان استخدمت االموال فإن 

امكانياتها يف اقناع الناخبني باتت صعبة.  
لالنتخابات، سجاد سامل،  املستقل  املرشح  ويقول 
إن “الفوارق املالية موجودة بني مرشحي االحزاب 
الحاكمة من جهة،  واملرشحني املستقلني ومرشحني 

االحزاب الناشئة من جهة أخرى”.
بني  املالية  الفوارق  عمق  “ما  أن  سامل  ويضيف 
املرشحني هو ان املفوضية مل تحدد سقفا لإلنفاق 
الن  االحزاب  دفع  الذي  االمر  االنتخابات،  عىل 
تنفق بأريحية تامة عىل دعايتها االنتخابية مببالغ 

كبرية، واستثمروا اشياء كثرية لتعزيز دعايتهم”. 
“تلزم  أن  االنتخابات  مفوضية  سامل  ويطالب 
املرشحني بسقوف مالية محددة لتحقيق العدالة 

استخدام  مينع  أي  شأنه  من  وهذا  االنتخابية، 
املال  “اصحاب  أن  اىل  ويشري  السيايس”.   املال 
يكونوا  ان  نتوقع  وال  منافسني،  نعتربهم  والنفوذ 
التي  االحزاب  حتى  للفوز،  عالية  حظوظ  ذوي 
تدعي ان لها قواعد جامهريية كبرية، ففي نهاية 
املطاف سوف نراها تذهب صوب رشاء البطاقات 
االنتخابية”.  وبحسب سامل فإن “هناك مرشحني 
مستقلني يعملون بجهد كبري، مستثمرين الفجوة 
الن  والناخبني،  القدمية  االحزاب  بني  املوجودة 
القوة القدمية حتى وان كانت متلك االموال إال انها 

يصعب عليها ان تفوز بقناعة الناخبني”. 

صراع غير أخالقي  
الباحث يف الشأن السيايس، أحمد جميل التميمي، 
يؤكد أن جزءا كبريا من الحملة االنتخابية الحالية، 
تريد  التي  القوى  بني  أخالقيا  ال  رصاعا  يشهد 

السيطرة عىل الدوائر االنتخابية.
الدورة  أن  الشعب”،  لـ”طريق  التميمي  ويبنّي 
“دورة  تكون  أن  املتوقع  من  القادمة  الربملانية 
أن  حيث  االجتامعيني،  والوجهاء  العشائر  شيوخ 
انتخابهم  يتم  مل  القادمني  النواب  مجلس  اعضاء 
مجال  يف  وقدراتهم  االنتخابية   لربامجهم  وفقاً 
الدوائر  لقانون  نتيجة  وذلك  والرقابة،  الترشيع 
وباإلضافة  الكبري،  التشّوه  فرض  الذي  املتعددة 
إىل ذلك دخلت الجهات املتنفذة وحملة السالح 
املنفلت يف املنافسة، وميكن تخيل ما ستفرزه نتائج 

االنتخابات القادمة”. 

ونوه بأن “جزءا كبريا من الحمالت الدعائية تشهد 
السياسيني.  الخصوم  بني  متبادال  سياسيا  تسقيطا 
وميكن للمرء ويف أي مكان أن يرى ملصقات كبرية 
تم تشويهها من خالل قص صورة املرشح أم مسح 
اسمه وتسلسله وهذه الحالة رصدت بشكل كبري 
عواقب  من  املفوضية  تحذيرات  من  الرغم  عىل 

هذه األفعال”.
عىل  واملعتمدين  “األغنياء  ان  التميمي  ويتابع 
املال السيايس ال يتأثرون بهذا الرصاع فهم ميلكون 
القدرات لالستمرار بضخ املزيد ملدة أشهر، ولكن 
الذين ال عالقة لهم مبا  من يتأذى به هم أولئك 
أو  مستقلون  وهم  للمنافسة  وتقدموا  يجري، 
سياسيون مل يتورطوا يف ملفات فساد كام البعض”. 
عىل  العمالقة  البوسرتات  “وجود  أن  اىل  ويشري 
صغرية  صور  من  يقابلها  وما  الكبرية  البنايات 
ملرشحني آخرين، يبني حجم التفاوت بني القدرات 
أن  يعلم  “الجميع  ان  اىل  مشريا  واإلمكانيات”، 
الخراب  جوهر  من  ينبع  التفاوت  هذا  غالبية 

السيايس يف البالد”. 
ويخلص اىل ان “حمالت الكثريين شوهت املدن، 
أماكن  يف  الدعايات  حرص  املفرتض  من  وكان 
مخصصة ليتسنى للمواطنني أن يروها سوية لتوفري 
قدر من العدالة، نظرا لعدم القدرة عىل محاسبة 
كبار الفاسدين؛ فمن غري املعقول أن يستغل مرشح 
ما أماكن مهمة جدا وحيوية ألنه متنفذ أو ميلك 
دعاياتهم  تتالىش  اآلخرون  بينام  مسلحة،  جهة 

وتخترص عىل األماكن غري املهمة”.

المفوضية لم تحدد سقفا لإلنفاق االنتخابي

صورة عمالقة وأخرى ضئيلة
 مشهد يختصر المنافسة االنتخابية



       5
حياة الشعب

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 14 Monday 20 September  2021 العدد 14 االثنني 20 أيلول

بغداد – وكاالت 
النوم  عادة  العراق،  مدن  يف  اليوم  اندثرت 
القدمية فوق سطح املنزل خالل فصل الصيف. 
التلوث  أبرزها  الناس ألسباب عدة،  إذ هجرها 
والضجة الصادرة عن مولدات الكهرباء الخاصة، 
تائهة  لرصاصة  التعرض  من  الخوف  إىل  إضافة 

يف ظل تفيش ظاهرة الرمي العشوايئ. 
خالل  الجافة  الحارة  بأجوائه  العراق  ويُعرف 
فوق  األهايل  نوم  عادة  والتي جعلت  الصيف، 
سطوح املنازل حالً مثالياً حني يحل الليل. وكان 
العراقيون يرشون السطوح باملاء عند الغروب، 
لنيل قسط  من أجل تلطيف األجواء استعداداً 
العادة  هذه  استمرت  وقد  الهانئ.  النوم  من 
البالد  يف  الكهربائية  الطاقة  انتشار  مع  حتى 
مطلع القرن العرشين، لكنها بدأت تتالىش قبل 
أقل من عقدين بسبب مخاطر أمنية وصحية.

الهواء الطبيعي أفضل من الصناعي 
يقول الكاتب والباحث الرتايث جاسم الحسيني، 
حتى  كانت  بغداد  وبينها  العراق  “مدن  أن 
زراعية،  ببساتني وحقول  محاطة  قريب  وقت 
مليئة  حدائق  تضم  البيوت  غالبية  وكانت 

باألشجار والورود، ما يخفف من حدة حرارة 
عىل  النوم  ويجعل  األجواء  ويلطف  الصيف 

سطح املنزل يف ليل الصيف هانئاً ومحبباً”. 
بعد  “حتى  أنه  صحفي،  حديث  يف  ويضيف 
أن زودت املنازل بالكهرباء وأجهزة التكييف، 
سطوح  فوق  النوم  يفضلون  العراقيون  بقي 
منازلهم، ألنه يولد لديهم شعوراً جميالً، وهم 
وسط  أفضل  صحة  مينحهم  بأنه  يعتقدون 
البارد  الهواء  وليس  الطبيعي،  الهواء  نسامت 

االصطناعي الذي تولّده أجهزة التكييف”.
العادة  هذه  زوال  أسباب  الحسيني  ويربط 
املحببة بـ “التغيريات التي طرأت عىل العراق 
املتعاقبة  واالقتصادية  األمنية  أزماته  ظل  يف 
منذ أكرث من 17 عاما، والتي دفعت املواطنني 
جفاف  يف  تسبب  ما  الزراعة،  عن  التخيل  إىل 
عدد  تحويل  إىل  وصوالً  واملزارع،  البساتني 
ذلك  إىل  يضاف  سكنية.  أحياء  إىل  منها  كبري 
الكبرية  تلك  من  البيوت  بناء  تصاميم  تغرّي 
تقل  ال  تضم حدائق وسطوحا  التي  والواسعة 
الواحد منها عن مائة مرت، إىل صغرية  مساحة 
بهواء  تحظى  وال  عال  بسياج  محاطة  الحجم 

منعش”.

كرث،  عراقيني  غرار  عىل  يرّص،  الحسيني  لكن 
عىل أنه ميكن تجاوز كل هذه األسباب لو أن 
األمان يعّم السامء، وينتهي استخدام مولدات 

الخاصة. الكهرباء 

ال أمان في السماء!
أحفاده  أن  الغرباوي،  فائز  يقول  جانبه،  من 
عادة  عن  التخيل  سبب  عن  يسألونه  ما  غالبا 
النوم عىل السطوح، فيجيبهم بأنه “ال أمان يف 

السامء”. 
ويوضح يف حديث صحفي، أن “السامء مل تعد 
بات  الذي  العشوايئ  النار  إطالق  بسب  آمنة 
عدم  ظل  يف  العراق،  عموم  يف  منترشة  عادة 

تطبيق القوانني الرادعة”. 
فرد  لفقدان  استعداده  عدم  الغرباوي  ويبدي 
كبري  بيتي  أن  “صحيح  ويقول:  أرسته.  من 
إال  مرتاً،   160 ويتضمن سطحاً مبساحة  وواسع 
السطح  عىل  أرسيت  أفراد  ينام  أن  أحبذ  ال  أين 
العشوايئ.  الرصاص  إطالق  استمرار ظاهرة  مع 
عىل  تسقط  نارية  عيارات  شاهدت  ما  فكثريا 
برصاصات  أصيبوا  كثريين  وأعرف  منزلنا، 

سقطت عليهم خالل نومهم عىل السطوح”. 

دخان المولدات يخنق األنفاس
والتلوث  الضجيج  أن  كثريون  مواطنون  يعترب 
الكهرباء  مولدات  فيهام  تتسبب  اللذين 
أجربت  التي  األسباب  أبرز  أحد  الخاصة، 
عىل  النوم  عادة  عن  التخيل  عىل  العراقيني 

سطوح املنازل. 
“أوالدها  أن  زايد،  إيثار  تقول  الصدد  وبهذا 
يف  وضيقا  شديدة  حساسية  يعانون  الصغار 
التنفس إذا استنشقوا أدخنة ناتجة عن احرتاق 
هذه  أن  صحفي،  حديث  يف  مبينة  وقود”، 
نتيجة  العراق  مدن  سامء  يف  تنترش  االدخنة 
الكهرباء  مولدات  من  هائل  عدد  تشغيل 
الكهرباء  يف  واملستمر  القديم  النقص  لتعويض 

الوطنية. 
هاري  واشنطن،  يف  املقيم  الطاقة  خبري  ويقدر 
يف  باحث  منصب  يشغل  الذي  استبيانان، 
“مركز العراق للطاقة”، عدد مولدات الكهرباء 
 4.5 بنحو  العراق  أنحاء  يف  املنترشة  الخاصة 
تعمل  الكهرباء  “مولدات  إن  ويقول  ماليني. 
عند الليل، وتخلف أدخنة متأل األجواء، وهديرا 
يجعل  ما  الليل،  سكون  مع  يتعارض  مزعجا 
النوم الهادئ عىل سطح املنزل أمراً مستحيالً”. 

بسبب دخان المولدات والرصاص العشوائي

العراقيون يحرمون من متعة النوم على السطوح 

كربالء،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تتقدم   •
بالتعازي واملواساة للرفيق الشاعر عادل اليارسي بوفاة ابن عمه 

عامد اليارسي، بعد معاناة مع املرض.
الذكر الحسن للفقيد، والصرب والسلوان لعائلته.  

• تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف بابل، عائلة 
صديق الحزب املهندس تريك عبد الكريم، الذي تويف بعد معاناة 

مع املرض.
الذكر الطيب للفقيد، والصرب والسلوان لنجليه د. مخلص واملهندس 

سعد وسائر أفراد أرسته. 
مروان  زميله  كاليفورنيا،  يف  العراقي  الدميقراطي  االتحاد  ودع   •

سامل، الذي تويف إثر نوبة قلبية حادة. 
بقضايا  متمسكا   ،1980 عام  االتحاد  تأسيس  منذ  الفقيد،  وكان 
وطنه وشعبه، مدافعا عن قيم الدميقراطية وداعام لقواها الوطنية. 
وبفقدانه خرس االتحاد زميال وشخصية وطنية واجتامعية مرموقة.
الصرب  ومحبيه  وزمالئه  وألهله  للفقيد،  دوما  الطيب  الذكر 

والسلوان.

مواساة

مدينة المزارع 
بال مصرف زراعي!

شاكر القريشي

التابعة  النواحي  أقدم  من  الزبيدية  ناحية  تعد 
القرن  عرشينيات  ابان  تأسست  إذ  واسط.  ملحافظة 

املايض، وارتبطت إداريا بقضاء الصويرة. 
هذه الناحية تتميز مبوقعها الجغرايف. فهي تغفو عىل 
من  الزراعي  واألرايض  البساتني  وتحتضنها  دجلة  نهر 
املشاريع  األكرب من  النسبة  جميع جهاتها، فيام تضم 
الزراعية املستصلحة يف واسط، والتي تقدر مساحتها 
من  الحديثة  الري  بطرق  وتسقى  الدومنات  بآالف 
“مرشوع  هي:  عديدة،  إروائية  مشاريع  خالل 
الجدول”  “مرشوع  كصيبة”،  “مرشوع  الشحيمية”، 

و”مرشوع الغبييش”. 
الناحية،  يف  املوجودة  الخدمية  الرصوح  أبرز  ومن 
تنتج نحو 2500  التي  الحرارية”  هي “محطة واسط 
الوسط  يف  عديدة  مناطق  تغذي  الكهرباء،  من  واط 

والجنوب.  
وبالرغم من امليزات املهمة التي تتمتع بها الزبيدية، 
إال أنها مل تلق اهتامما حكوميا من النواحي الخدمية 
إىل   2019 العام  يف  تحولت  انها  حتى  والعمرانية. 
قضاء، وحينها استبرش األهايل خريا بزيادة تخصيصاتها 

املالية، إال أن ذلك كله مل ير النور!
صدور  بعد  كبري،  ظلم  إىل  الزبيدية  تتعرض  اليوم 
الزراعي  بإلغاء مرصفها  يفيد  املركزي  البنك  من  قرار 

ودمجه مع أحد املصارف يف املحافظة. 
يف  تأسس  املرصف  هذا  فإن  موظفيه،  أحد  وبحسب 
خدمة  يقدم  فهو  ألهميته.  نظرا  املباد  النظام  زمن 
زراعية  مدينة  انها  اعتبار  عىل  املدينة،  ملزارعي 
وصل  املرصف  مع  املتعاملني  عدد  أن  مبينا  بامتياز، 
الذين  املزارعني  عدد  يقدر  فيام  زبون.  آالف   5 إىل 
منه  يسحبونها  أو  املرصف  إىل  األرصدة  يودعون 
التجهيزات  لغرض رشاء األسمدة والبذور وغريها من 
الخدمات  عن  ناهيك  ألف،   100 من  بأكرث  الزراعية، 
والصناعي  التجاري  التبادل  يف  املرصف  يقدمها  التي 
للطاقة الحرارية – وفقا للموظف الذي رفض الكشف 

عن اسمه.
أهايل الزبيدية يطالبون البنك املركزي ووزاريت الزراعة 
واملالية، بالعدول عن هذا القرار املجحف. ففي حال 
املوظفون  سيتعرض  بعيد،  مكان  إىل  املرصف  انتقل 

واملزارعون إىل معاناة كبرية يف الوصول إليه.

أگـول

بغداد – ماجد مصطفى

املحلة  القدس"/  "منطقة  سكان  شكا 
تراكم  ببغداد،  السالم"  "حي  يف   412
النفايات واألزبال "بشكل الفت للنظر" 
ما  مدخلها،  عند  خاصة  منطقتهم،  يف 
أثر سلبا عىل الواقعني البيئي والصحي. 
حديث  يف  السكان،  من  عدد  وأبدى 
استيائهم  عن  الشعب"،  "طريق  لـ 
من  املتصاعدة  الكريهة  الروائح  من 
أصبح  املكان  أن  مؤكدين  النفايات، 

مرتعا خصبا للحيوانات السائبة. 
بلدية  مديرية  املنطقة،  سكان  وناشد 
بانتظام،  النفايات  رفع  الكاظمية 
وتوفري أعداد كافية من حاويات جمع 

األنقاض.

“حي السالم” البغدادي يغص بالنفايات!

نموذج اعالن / دعوة تقديم العطاء
جمهورية العراق / وزارة النفط

شـركة الحفــر العراقيـة / شركة عامة
الى الشركات المتخصصة

م / إعادة اعالن المناقصة العامة المرقمة 3 – خدمات – 2021 البصرة )معلنة للمرة الثالثة واالخيرة(
نوع الموازنة )تشغيلية( - نوع التبويب / استئجار آالت ومعدات

1 - يرس )رشكة الحفر العراقية - رشكة عامة( بإعادة دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ)تقديم خدمة 

تأجري معدات مانعات االندالع( )BOP( للقياسات )10K( & )21 1/4“2K ”5/8 13( لصالح جهازي الحفر/ IDC-56 & 55 )مرشوع مجنون( طيلة 

فرتة العقد البالغة )365 يوم((.

2 - تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية - رشكة عامة( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية وتنوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )تقديم 

خدمة تأجري معدات مانعات االندالع( )BOP( للقياسات )10K( & )21 1/4“2K ”5/8 13( لصالح جهازي الحفر/ IDC-56 & 55 )مرشوع مجنون(.

3 - بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغات )اللغة العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل )رشكة الحفر العراقية – رشكة عامة يف 

محافظة البرصة – الزبري – الربجسية(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )300.000( مائة الف دينار عراقي. بإمكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف أعاله.

4 - عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـ)رشكة الحفر العراقية/ الهيأة التجارية/ قسم العقود اللوجستية 

)Logistic.cont.s@idc.gov.iq( )8 ساعات يومياً( وكام موضح بالتعليامت ملقدمي العطاءات.

5 - آخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة – الزبري – الربجسية - مقرر لجنة فتح العطاءات( يف املوعد املحدد 

هو )يوم االثنني املصادف 11/10/2021( )الساعة الثانية عرشة ظهراً( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآليت )البرصة – الزبري – الربجسية – مقر رشكة الحفر العراقية – لجنة فتح العطاءات( يف الزمان والتاريخ )الساعة 

الثانية عرشة ظهراً من يوم االثنني املصادف 11/10/2021(. يجب ان تتضمن العطاءات ضامن للعطاء )خطاب ضامن مرصيف او صك مصدق او سفتجة( 

ومببلغ  )43.800.000( ثالثة واربعون مليون ومثامنائة الف دينار عراقي.

6 - آخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )الخميس( املصادف 7/10/2021.

7 - يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعداً لفتح العطاء.

8 - الكلفة التخمينية لتنفيذ االعامل ملدة )365( يوم تبلغ )4.380.000.000( أربعة مليارات وثالمثائة ومثانون مليون دينار عراقي.

9 - يف حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه.

10 - يتم استبعاد العطاء الذي مل ترفق به معايري التأهيل املطلوبة )السيولة النقدية، األعامل املامثلة( الواردة بتعليامت ملقدمي العطاء )ورقة بيانات 

العطاء( مبوجب وثائق املناقصة.

عـ . المديـر العـام
رئيس مجلس االدارة
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استنكار وتضامن

فعاليات

من “الفردوس” إلى “التحرير”
خرجت  السابقة،  امليدانية  ونشاطاتها  اإلعالمية  ملسرياتها  استمرارا 
اللجنة املحلية العاملية للحزب، مساء الجمعة املاضية، يف مسرية راجلة 
انطلقت من “ساحة الفردوس” مبركز العاصمة باتجاه “ساحة التحرير”. 
التجارية  املحال  املواطنني وأصحاب  املسرية، عىل  املشاركون يف  ووزع 
واملطاعم والباعة املتجولني وسائقي املركبات، نسخا كثرية من مقاالت 
الحزب  قرار  عن  تعلن  التي  األخرية،  االفتتاحية  الشعب”  “طريق 

مبقاطعة االنتخابات وأسبابه.   
اللجنة املحلية  الرفيق عامر عبود الشيخ عيل، من  ووفقا ملا رّصح به 
العاملية، لـ “طريق الشعب”، فإن الفريق اإلعالمي التقى بالعديد من 
املواطنني، وأوضح لهم أسباب مقاطعة الحزب االنتخابات، وأبرزها عدم 
وجود قانون انتخايب عادل، وانتشار السالح املنفلت، واستغالل موارد 
الدولة من قبل العديد من القوى املتنفذة، فضال عن فشل الحكومات 
السابقة، التي تسعى إىل إعادة إنتاج نفسها، يف تلبية حاجات الشعب، 

من الخدمات األساسية وغريها. 
يعتزم  االنتخابات،  مقاطعته  الحزب يف  أن  للمواطنني،  الرفاق  وأوضح 
اإلصالح  إىل  والداعية  الطائفية،  للمحاصصة  الرافضة  القوى  تعبئة 
الحقيقي يف العملية السياسية، فضال عن القوى املدنية وقوى الحراك 
االحتجاجي، لغرض تشكيل معارضة قوية تناضل يف سبيل إقامة الدولة 

املدنية والعدالة االجتامعية.
وبحسب الشيخ عيل، فإن مواطنني كثريين رحبوا مبوقف الحزب، وأكدوا 

رفضهم املشاركة يف االنتخابات املقبلة. 

في مدينة الثورة
اليومني  شكلت  )الصدر(،  الثورة  مدينة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة 
ليعرف  واألسواق  العامة  الشوارع  يف  انطلق  إعالميا  فريقا  املاضيني 

املواطنني مبوقف الحزب من االنتخابات املقبلة. 
تحمل شعارات  الفتات  العامة،  األماكن  من  العديد  يف  الفريق  وعلق 
الحزب االنتخابات وعدم مشاركته  مخترصة تعّب عن أسباب مقاطعة 
واملال  املنفلت  السالح  ظل  يف  االنتخابات  يف  مشاركة  “ال  مثل  فيها، 

الفاسد والتزوير”.

قرب “عمارة الشروق”
وشكلت هيئة املقرات يف الحزب، الخميس املايض، فريقا إعالميا جال 
يف املنطقة املحصورة بني  “عامرة الرشوق” و”بدالة العلوية” و”شارع 

الطابعات” وسط بغداد. 
ووزع الفريق عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية، مئات النسخ 
الصادرة  االنتخابات”  “مقاطعة  بيانات  ومن  الشعب”  “طريق  من 
عن الحزب. كام تبادل معهم الحوارات حول األسباب التي استدعت 
منهم  الكثريين  لدى  توجهاً  وملس  االنتخابات،  مقاطعة  الحزب  من 

عىل عدم التصويت.
ورافق الفريق الجوال، عدد من املصورين من املركز اإلعالمي للحزب. 

الكرخ األولى
منظامتها،  بجميع  األوىل،  الكرخ  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  وواصلت 

نشاطاتها امليدانية للتعريف مبوقف الحزب من االنتخابات. 
املاضية،  الجمعة  مساء  الحرية،  مدينة  يف  الحزب  منظمة  وشكلت 
فريقا إعالميا جواال رافقه سكرتري لجنة املقرات املحلية والعديد من 

الرفاق من لجنة املثقفني املحلية. 
وأسواقها،  املدينة  املواطنني يف شوارع  من  الكثري  الفريق عىل  ووزع 
مقاطعة  شأن  يف  الحزب  عن  صادرة  بيانات  تتضمن  مطويات 

االنتخابات. 

الشعب”، فإن ردود  لـ “طريق  املنظمة  الرفاق يف  وبحسب ما ذكره 
أفعال املواطنني كانت إيجابية ومؤيدة لقرار الحزب. 

جوالني  فريقني  والصالحية،  الكاظمية  يف  الحزب  منظمتا  شكلت  كام 
وزعا نسخا من املطويات عىل املواطنني، ورفعا العديد من الشعارات 

التي تعب عن قرار املقاطعة، يف األماكن العامة. 
فرقة جوالة  املنصور،  الحزب يف  منظمة  الوشاش، شكلت  مدينة  ويف 
وأصحاب  املواطنني  عىل  ووزعت  األقدام،  عىل  سريا  الشوارع  جابت 
“طريق  مقال  من  كثرية  نسخا  املقاهي،  ورواد  التجارية  املحال 

الشعب” االفتتاحي املعنون “ما بعد املقاطعة مهامت جسام”. 
إعالميا تجول  الشعلة، فريقا  الحزب يف مدينة  كذلك شكلت منظمة 
يف شوارع املدينة وأسواقها، وبالقرب من املجمع الطبي و”شارع 60” 
و”جرس الشعب”، ووزع عىل املواطنني نسخا من “طريق الشعب”. 

قرار  حول  الحديث  الناس،  من  واسع  جمهور  مع  الفريق  وتبادل 
الحزب القايض مبقاطعة االنتخابات. 

الكرخ الثانية 
منظامتها،  بواسطة  شكلت  الثانية،  الكرخ  يف  للحزب  املحلية  اللجنة 
العامة  الشوارع  جابت  جوالة  إعالمية  فرق  أربعة  املاضية،  الجمعة 

واألسواق ضمن رقعها الجغرافية. 
وانطلق فريق من لجنة سعدون األساسية وخلية كامل شياع للحزب، 
من مقر اللجنة املحلية يف جانب الكرخ باتجاه “جامع عمر”، مرورا 
موزعا  السيدية،  ألعاب  مدينة  بتقاطع  وانتهاء  اإلعالم”،  “سوق  بـ 
املركبات،  وسائقي  التجارية  املحال  وأصحاب  املارة  عىل  طريقه  يف 
الحزب بخصوص موقفه من  الصادرة عن  البيانات  النسخ من  مئات 

االنتخابات.   
فيام انطلق فريق آخر من مقر اللجنة املحلية باتجاه “سوق أميمة”. 
برفقة  وكان  البيانات.  من  نسخا  املواطنني  من  الكثري  عىل  ووزع 
الفريق عدد من الرفاق والرفيقات من لجنة املثقفني املحلية للحزب. 
يف   ”60 “شارع  إىل  األساسية،  عادل  سالم  لجنة  من  فريق  وخرج 
البيانات  من  نسخا  املواطنني  عىل  طريقه  يف  ووزع  الدورة،  منطقة 

إليها.  املشار 
األساسية  لجنة شاكر محمود  فريق من  تجّول  املحمودية،  ويف قضاء 
منطقتي  ويف  السكنية،  العامرات  وقرب  املوظفني”  “حي  للحزب، يف 
من  النسخ  مئات  املواطنني  عىل  ووزع  و”السعيدات”.  “السويدي” 

املقاطعة.  بيانات 
الحوار مع جمهور واسع من املواطنني،  الفرق أطراف  وتجاذبت 
الكثريون  أبدى  فيام  املقاطعة.  قرار  الحزب  اتخاذ  أسباب  حول 
يف  املشاركة  “عدم  عىل  عازمني  للقرار،  تأييدهم  املواطنني  من 
تعبري  – عىل حد  السلطة مجددا”  إىل  الفاسدين  تعيد  انتخابات 

قسم منهم. 

الرصافة األولى 
جاب  جواال  فريقا  األوىل،  الرصافة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  شكلت 

شوارع وأزقة منطقة الفضل سريا عىل األقدام. 
البيانات الصادرة عن الحزب  الفريق عىل املواطنني نسخا من  ووزع 

بخصوص قراره القايض مبقاطعة االنتخابات. 
قرار  أسباب  لهم  ورشح  الناس،  من  واسع  بجمهور  الفريق  والتقى 

املقاطعة. وقد ملس تفاعال إيجابيا واسعا من املواطنني مع القرار.  

الرصافة الثانية 
وواصلت اللجنة املحلية للحزب يف الرصافة الثانية، بواسطة منظامتها 
من  الحزب  موقف  إليضاح  امليدانية  اإلعالمية  حمالتها  الحزبية، 

االنتخابات. وقد شكلت يف هذا السياق، سبعة فرق جوالة. 
الزعفرانية وجرس دياىل واألمني واملعلمني  الفرق يف مناطق  وتجولت 
النرص  وحي  واملشتل  الجديدة  وبغداد  الضباط  ونواب  واملعامل 
وأصحاب  املواطنني  عىل  ووزعت  والولدانية.  البتول  وحي  والعبيدي 
بيانات  تحمل  التي  الفولدرات  من  كثرية  نسخا  التجارية،  املحال 

“مقاطعة االنتخابات” الصادرة عن الحزب. 
السالم  أنصار  للحزب ولجنة  الشبابية  الهيئة  الفعاليات  وساهمت يف 
العامة  األماكن  يف  الفتات  الفرق،  من  البعض  علق  وقد  األساسية. 

تحمل شعارات مخترصة تعب عن قرار مقاطعة االنتخابات.  
وملست الفرق - حسب ما أبلغته اللجنة املحلية لـ “طريق الشعب” 
- تفاعال إيجابيا من املواطنني مع قرار الحزب، حتى ان البعض طالب 
بنسخ من فولدرات البيانات، يك يوزعها هو نفسه عىل أبناء منطقته. 

الرصافة الثالثة 
الثالثة،  الرصافة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  شكلت  متصل،  جانب  من 

مساء الجمعة املاضية، ثالثة فرق جوالة. 
الفريق األول انطلق نحو “سوق شالل” يف مدينة الشعب، ووزع عىل 

املواطنني نسخا كثرية من فولدرات بيانات املقاطعة. 
األعظمية،  مدينة  يف  السفينة  منطقة  إىل  الثاين  الفريق  توجه  يف حني 
فولدرات  من  نسخا  التجارية  املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  ووزع 

املقاطعة. 
ووزع  والبنوك.  القاهرة  مناطق  إىل  توجه  فقد  الثالث،  الفريق  أما 
عىل املواطنني نسخا من الفولدرات، وتبادل معهم الحديث حول قرار 

الحزب القايض مبقاطعة االنتخابات. 
الكثريون منهم مع  تفاعل  الذين  املواطنني،  ترحيبا من  الفرق  وتلقت 
قرار الحزب – بحسب الرفيق حسني علوان من محلية الرصافة الثالثة.

حمالتهم اإلعالمية تتسع يدعمها تفاعل المواطنين

الشيوعيون يواصلون التعريف بموقفهم المقاطع لالنتخابات

طريق الشعب – خاص 

وسط تفاعل املواطنني وتضامنهم، واصل الشيوعيون يف بغداد واملحافظات، األيام املاضية، تنظيم 
حمالتهم وفعالياتهم اإلعالمية امليدانية، لإلعالن عن موقف حزبهم من االنتخابات املقبلة، وقراره 

القايض مبقاطعتها يف ظل تفيش السالح املنفلت والفساد املايل والتزوير. 
وركزت الفعاليات، التي يواصل الشيوعيون تنظيمها منذ أسابيع، عىل إيضاح األسباب التي دعت 

الحزب إىل اتخاذ قرار مقاطعة االنتخابات، وذلك من خالل اللقاء باملواطنني والحديث معهم بشكل 
مبارش، وتزويدهم بالبيانات الصادرة عن الحزب يف هذا الخصوص، فضال عن رفع الفتات تتضمن 

شعارات مخترصة تعب عن أسباب املقاطعة.

الحرية

الفجر

الثورة

العامرة الشطرة

البرصة



في العمارة 
اليومني  اللجنة املحلية للحزب يف ميسان،  تابع إىل  نظم فريق شبايب 

املاضيني طاولة إعالمية يف مركز مدينة العامرة. 
بيانات  فولدرات  من  نسخا  املواطنني،  من  الكثري  عىل  الفريق  ووزع 
قرار  حول  الشباب،  من  جموع  مع  النقاش  تبادل  كام  املقاطعة. 

الحزب القايض مبقاطعة االنتخابات، وأسبابه. 
الكثريين  فإن  الشعب”،  لـ “طريق  الفريق  أبلغه ممثلو  ما  وبحسب 
من  ويائسون  االنتخابات،  مقاطعة  عىل  عازمون  ميسان  شباب  من 

بالسلطة.  املتمسكة  القوى 

في الناصرية 
ويف سياق متصل، انطلقت فرق إعالمية من اللجنة املحلية للحزب 

يف النارصية، إىل شوارع املدينة وأسواقها يف جوالت راجلة. 
ووزعت الفرق عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية، فولدرات 
االنتخابات  مقاطعة  شأن  يف  الحزب  عن  صادرة  بيانات  تحمل 
اتخاذ  إىل  الحزب  التي دعت  األسباب  لهم  املقبلة. كام أوضحت 
وانتشار  انتخابات عادل،  قانون  القرار، وأبرزها عدم وجود  هذا 
مسؤولياتها  املتعاقبة  الحكومات  تحّمل  وعدم  املنفلت،  السالح 

تجاه شعبها. 
من  بهم،  التقت  الذين  املواطنني  أغلب  امتعاض  الفرق  وملست 
مل  والتي  اآلن،  وحتى   2003 منذ  البلد  أدارت  التي  الحكومات 
الوطن والشعب. كام وجدت  تقدم شيئا يذكر يصب يف مصلحة 
أن الكثري من املواطنني يرفضون التوجه إىل صناديق االقرتاع خوفا 
الفاسدة  السياسية  الوجوه  تدوير  إلعادة  “عملية  تكون  أن  من 

ذاتها”. 

في الرفاعي والفجر وقلعة سكر
إعالمية  فرقا  الحزب  منظمتا  شكلت  والفجر،  الرفاعي  قضايئ  ويف 
املواطنني  عىل  ووزعت  واألسواق،  العامة  الشوارع  جابت  مامثلة، 
الكثري من الفولدرات املذكورة، وغري ذلك من املطبوعات التي توضح 

موقف الحزب من االنتخابات املقبلة. 
التي  األسباب  لهم  ورشحت  املواطنني،  من  بالعديد  الفرق  والتقت 
تطلبت من الحزب مقاطعة االنتخابات، ومنها اتساع ظاهرة السالح 

املنفلت. 
ووفق ما أكده لـ “طريق الشعب” العديد من الرفاق يف القضائيني، 
يف  املشاركة  رفضهم  وأبدوا  الحزب،  قرار  أيدوا  كثريين  مواطنني  فإن 

املقبلة.  االنتخابات 
أما يف قضاء قلعة سكر، فقد خرج فريق إعالمي إىل الشوارع العامة 
واألسواق، ووزع عىل املواطنني نسخا من بيانات مقاطعة االنتخابات. 
قرار  عن  تعب  العامة،  األماكن  من  العديد  يف  شعارات  رفع  كام 

املقاطعة. 

في الشطرة 
كذلك نظم فريق إعالمي من اللجنة املحلية للحزب يف قضاء الشطرة، 

حملة إعالمية ميدانية يف سياق قرار مقاطعة االنتخابات. 
العامة، الفتات تحمل شعارات  األماكن  العديد من  الفريق يف  ورفع 
تعب عن موقف الحزب من االنتخابات املقبلة، واألسباب التي دعته 

إىل مقاطعتها. 
ووفقا ملا رصح به ممثلو الفريق لـ “طريق الشعب”، فإن الكثري من 
املواطنني أعربوا عن تفاعلهم مع قرار مقاطعة االنتخابات، مشيدين 

مبواقف الحزب السياسية. 

في البصرة 
أطلقت املنظامت التابعة إىل اللجنة املحلية للحزب يف مدينة البرصة، 
قرار  عن  تعب  شعارات  تحمل  الفتات  لرفع  حملة  املاضيني،  اليومني 

مقاطعة االنتخابات، يف العديد من األماكن العامة مبركز املدينة. 
وشملت الحملة مناطق السيمر والقبلة وشط العرب والعشار. 

يف الديوانية 
نظمت لجنة الشهيد قيص حميد األساسية التابعة إىل منظمة الحزب 
مركز  يف  الراية”  “ساحة  عىل  إعالمية  طاولة  الديوانية،  مدينة  يف 

املدينة. 
التي  األخرية  البيانات  من  نسخا  املارة،  عىل  الطاولة  كادر  ووزع 

أصدرها الحزب، والتي يوضح فيها موقفه من االنتخابات املقبلة.
فإن  القصري،  ميعاد  الديوانية  يف  الشعب”  “طريق  مراسل  وبحسب 
الفريق أوضح للكثريين من املواطنني، عب نقاشات مبارشة، األسباب 
الحزب  التي استدعت من الحزب مقاطعة االنتخابات، وبنّي لهم أن 
بوابة  االنتخابات  تجعل  مناسبة  انتخابية  بيئة  توفري  إىل  دعا  ما  كثريا 

للتغيري. حقيقية 

قرار  مع  تضامنهم  معلنني  الحزب،  موقف  كثريون  مواطنون  ومثّن 
االنتخابات.  مقاطعة 

ومن جانب ذي صلة، انطلق فريق إعالمي جوال من منظمة الحزب 
واألحياء  واألسواق  العامة  الشوارع  من  العديد  إىل  الديوانية،  يف 

السكنية. 
نسخا  التجارية،  املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  الفريق  ووزع 
أسباب  الحزب  فيها  يوضح  بيانات  تحمل  التي  الفولدرات  من  كثرية 

املقبلة.  االنتخابات  مقاطعته 
عدم  عن  معربني  الحزب،  قرار  مع  املواطنني  من  الكثريون  وتفاعل 
املشاركة  يف  رغبتهم  وعدم  ونزاهتها،  االنتخابات  بشفافية  ثقتهم 

فيها. 
يرون  املواطنني  فإن  الشعب”،  به مراسل “طريق  أفاد  ما  وبحسب 
االنتخابات  عب  نفسها  انتاج  إعادة  إىل  تسعى  الفاسدة  الكتل  أن 
“مستغلة املال العام يف رشاء الذمم” – عىل حد تعبري العديد منهم. 
حظيت  الشامية،  قضاء  يف  مامثلة  إعالمية  جولة  هناك  وكانت  هذا 

املواطنني وتضامنهم.  بتفاعل 

في النجف
ويف مدينة النجف، واصلت اللجنة املحلية للحزب واملنظامت التابعة 
من  الحزب  موقف  إيضاح  بهدف  امليدانية  اإلعالمية  حمالتها  لها، 

االنتخابات املقبلة وأسباب مقاطعته إياها. 
فرقا  فإن  عباس،  أحمد  النجف،  يف  الشعب”  “طريق  ملراسل  ووفقا 
جوالة عديدة انطلقت اليومني املاضيني من اللجنة املحلية ومنظمتي 
العامة  الشوارع  إىل  الحرية،  وناحية  املشخاب  قضاء  يف  الحزب 

واألسواق واألحياء السكنية والصناعية ومساطر العامل. 
ووزعت الفرق عىل الكثريين من املواطنني وأصحاب املحال التجارية 
موقفه  شأن  يف  الحزب  عن  الصادرة  البيانات  من  نسخا  والكادحني، 

من االنتخابات املقبلة.  
 وعب الكثريون من املواطنني عن تأييدهم قرار مقاطعة االنتخابات، 
مؤكدين دعمهم املتواصل ملواقف الحزب السياسية، وعدم مشاركتهم 
غري  انتخايب  قانون  وفق  نفسها  الوجوه  ستعيد  “ألنها  االنتخابات  يف 

عادل وغري منصف” – عىل حد ما يراه العديد منهم.
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فعاليات

اجتامعية – اصحاب هذا  االنتخاب وظيفة   – اوال 
ميارسون:  الناخبني  االفراد  ان  يقولون  التكييف 
االمة  وملصلحة  باسم  وظيفية  سلطة  أو  “وظيفة” 
عىل اعتبار ان االمة كيان متميز عن االفراد الذين 
الوظيفة  وهذه   ديك.  العميد  يقول  كام  يشكلونه 
وحق  اجتامعية،  او  سياسية  وظيفة  بانها  توصف 
السيادة  ذات  االمة  يف  عضوا  باعتباره  هنا  الفرد 
الوظيفة  خالل  من  ارادتها  عن  التعبري  يف  يساهم 
االنتخابية التي اقرها القانون. وهذا يعني ان هذه 
ممثليهم.  باختيار  الناخبني  تكليف  هي  الوظيفة 
بل  حقا  ليس  االنتخاب  ان  يعني  التكييف  وهذا 

احكامها  للوظيفة  ان  املعلوم  ومن  وظيفة.  هو 
)التكليف(، ومخالفة  الواجب  باداء  االلتزام  ومنها 
واملعصية  املرشع،  معصية  تعني  هذا  التكليف 
هذه توجب الجزاء عند التخلف عن اداء الواجب 
بالتعريف  وتيمنا  املرشع،  فرضه  الذي  الوظيفي 
الفقه بانه: “مجموعة  العام  للقانون الذي يعرفه 
سلوك  فتحكم  املجتمع  نظام  تقيم  التي  القواعد 
تناط كفالة احرتامها  االفراد وعالقاتهم فيه، والتي 
مبا متلك السلطة العامة يف املجتمع من قوة الجب 

وااللزام”.
ثانيا – االنتخاب حق شخيص-  : ان االفراد بعد ان 

الدولة  نحو  النزوع  وتم  الطبيعية”  “حالة  غادروا 
ف  السلطة  اصحاب  باعتبارهم  املدين  مبجتمعها 
يعني ان السيادة التي تكون عليها الدولة مستمدة 
روسو.  يقول  كام  لها  املؤسسني  االفراد  سيادة  من 
للطبيعة  مالزمة  الحرية  ان  يعني  التوجه  وهذا 
تشكلت  الذي  املجتمع  يف  عضوا  باعتباره  البرشية 
منه الدولة. لذا ال يجوز تقييد او حرمان او الغاء 
تلك الحرية باعتبارها حقا اصيال رافق االنسان من 
الدولة  له يف مرحلة  مرافقا  واستمر  الطبيعة  حالة 
العتبارات  له  الترشيعي  التنظيم  غري  لالخرية  وما 
حقا  ولكونه  االنتخايب.  والسن  باالهلية  تتعلق 
للتعامل مع هذا  الكاملة  الحرية  فلالنسان  شخص 
لالفراد حق  يعطي  الدستوري  امللكية  الحق. فحق 
متلك عقار، ومالك العقار هذا يخوله القانون حق 
جهة  عىل  وقفه  او  ازالته  حتى  او  هبته  او  بيعه 
يكمن  الشخيص  الحق  يف  انه  يعني  وهذا  الخري. 
الشخيص  الحق  هذا  ان  اي  الجب،  وليس  الخيار 
يجيز لصاحبه ان ميارسه او ان يكف عن مامرسته 

اي انه ملك لصاحبه ومقرر ملصلحته.
ثالثا – االنتخاب سلطة يرسمها القانون-  : تذهب 
قوانينها  احكام ونصوص يف  اىل وضع  الدول  بعض 
العامة  املصلحة  تغليب  نحو  تنزع  االنتخابية 
باعتبارها سلطة، وترد غالبا ضمن نصوص قانونية 
مطلقا  يجوز  ال  اآلمرة  القانونية  والنصوص  آمرة. 
باحكامها  املشمولني  وان  يخالفها  ما  عىل  االتفاق 
تلك  تفرض  اذ  طاعتها،  سوى  مناص  لديهم  ليس 

الزامية االنتخاب للمشمولني  القوانني والترشيعات 
باحكامه وذلك من خالل دعوتهم لالقرتاع السيايس 
فرضا  ذلك  باعتبار  ممثليهم  اختيار  ليامرسوا 
قانونيا. وكل من يخالف االلزام هذا يعرض نفسه 
له  املحددة  الفصول  يف  احكامه  املرسومة  للعقاب 

وامللحقة بقوانني االنتخابات تلك. 
املرشع  اختار  العراقي:  الترشيع  يف  االنتخاب  حق 
 - املعرفية  التشكيلة  هذه  ضمن   – العراقي 
ثانيا  البند  يف  الواردة  التشكيلة  من  قريبا  موقفا 
االقرار  مع  شخيص(  حق  )االنتخاب  اي  اعاله 
وبني  باالنتخابات.  املتعلقة  الخاصة  بالطبيعة 
عىل  تنص  التي  الدستور  من   20 املادة  نص  عليه 
يف  املشاركة  حق  ونساء  رجاال  “للمواطنني  أنه: 
السياسية،  بالحقوق  والتمتع  العامة،  الشؤون 
والرتشيح(.  واالنتخاب  التصويت  حق  ذلك  يف  مبا 
وبهذا النص يكون املرشع العراقي مغادرا ملوضوع 
كلمة  املقاطعة الن  له شان  وترك  الناخب  الزامية 
ان  خيار،  صاحب  الناخب  ان  تعني  )للمواطنني( 
امتنع  شاء  وان  االنتخاب،  اىل  الذهاب  اختار  شاء 
ولو ان املرشع الدستوري اراد االلزام  - كام يقول 
التالية:  بالصيغة  الكلمة  هذه  لجاءت   – البعض 
)عىل(  هنا  الجر  حرف  ان  اذ   ).. املواطنني  )عىل 
صناديق  اىل  الذهاب  واجب  الناخب  عىل  يلقي 
االقرتاع جبا لالدالء بصوته. غري أن املرشع ترك حق 
شاء  ان  للمواطن  والرتشيح  واالنتخاب  التصويت 
أنه يف االخري موقف  اىب،  ذلك  استعمله وان شاء 

الواردة  التعبري  حرية  احكام  تحت  يندرج  سيايس 
احكامه يف )املادة 38 / اوال( من الدستور.

فان  للمواطن،  الخيار  ترك  قد  الدستور  كان  وملا 
يف  املستند   2020 لسنة   9 رقم  االنتخابات  قانون 
منه  الثامن  الفصل  يف  بنّي  الدستور  عىل  احكامه 
يجوز  ما  عىل  فيها  املنصوص  الجزائية  االحكام 
الفصل  االفعال. ومل نجد يف هذا  وما ال يجوز من 
احكامه  ضمن  من  باملقاطعة  يتعلق  ينص  أي 
هنا  املقاطعة  ان  يعني  وهذا  لها<  يتصدى  او 
داخلة يف دائرة املباح كونه استعاملh لحق مقرر 
يعد فعال مخالفا  الحق ال  استعامل  وان  دستوريا، 
للقانون. وهذا ما نصت عليه املادة 41 من قانون 
جاء  اذ  املعدل،   1969 لسنة   111 رقم  العقوبات 
الفعل  وقع  اذا  جرمية  )ال  التايل:  بالشكل  نصها 
قيض  ولو  القانون(.  مبقتىض  مقرر  لحق  استعامال 
صلب  يف  عليها  لنص  املقاطعة  مينع  ان  للمرشع 
ورسم  للقانون،  مخالفا  فعال  باعتبارها  القانون 
عقوبتها أسوة مبا ذهبت اليه قوانني اخرى يف دول 
واالرجنتني،  وسويرسا  كاسرتاليا  املختلفة   العامل 
غرامات  فرض  االنتخابية  قوانينهم  تضمنت  اذ 
ان  وحيث  باصواتهم.  االدالء  عن  املتخلفني  عىل 
القانون العراقي جاء خاليا من اي نص قانوين مينع 
عقوبة  وال  اذ ال جرمية  عليها  يعاقب  او  املقاطعة 
اال بنص )املادة 19 / ثانيا( من الدستور فان هذا 
قطعا  املباح  منطقة  يف  تستقر  املقاطعة  ان  يعني 

لكونها تقع يف دائرة االفعال املباحة.

هل االنتخاب فرض تشريعي أم خيار؟
هادي عزيز علي

تباينت االراء حول التكييف القانوين لالنتخاب، فقد ذهب فقهاء القانون ويف أوقات 
مبكرة مذاهب مختلفة خاصة يف فرنسا اذ تناولته اسامء المعة عىل صعيد الفقه القانوين 

والسيايس مثل روسو يف عقده االجتامعي وكوندورسه والوظيفة العامة والعميد ديك 
ومطوله يف الفقه الدستوري وكاريه دمالب وهمومه االنتخابية ودفرجيه ومؤسساته 

السياسية، والعديد من االسامء االخرى سواء كان ذلك داخل فرنسا او خارجها، فشكلوا 
تكوينا معرفيا مهام مساهام بشكل فاعل يف موضوع االقرتاع السيايس واالثار املرتتبة عليه. 

اال ان هذا الجهد النبيل توزع يف تكييفات مختلفة ملوضوع االنتخاب نأيت عىل اهمها 
وبالشكل التايل:

املحلية العاملية

قلعة سكر

النجف

الوشاش
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وثيقة للمناقشة

تقسم  أن  ميكن  نظري  وجه  من  الربنامج  مسودة  إن 
إىل مسودتني تعالج كل منهام مرحلة محددة وتوضع  
املرحلة  عىل  نطلق  أن  وميكن  منهام  لكل  برنامجا 
الوطنية،  والسيادة  االستقالل  استعادة  مرحلة  االوىل، 
الدكتاتورية  آثار  عىل  القضاء  مهاممها  أول  ومن 
الطائفية  واملحاصصة  االمربيايل  واالحتالل  الفاشية 
هذه  برنامج  ويعترب  واإلرهاب،  والفساد  الجهوية 
برنامج  وهو  دىن،  اال  الحد  برنامج   هو  املرحلة 
األهداف اآلنية املمكن  تحقيقها خالل األمد القريب، 
ويتضمن هذا الربنامج الديباجة والتي ميكن اعتبارها 
مقدمة الربنامج  والتي تبدأ من عبارة ) تأسس الحزب 
الشيوعي العراقي يف 31 آذار 1934 إىل نهاية السطر 
يف  البدء  ثم  ومن  النضايل(.  ورصيدهم   ، بعبارة   12

تسطري برنامجنا وفق النقاط التالية:
من  املجتمع  تخليص  أجل  من  الحزب  يناضل   1-
الفاشية  الديكتاتورية  خلفتها  التي  السياسات  آثار 
والفساد  املحاصصة  ونظام  االمربيايل  واالحتالل 
والبرشية  املادية  البالد  ثروات  وتوظيف  واإلرهاب، 
وتنميته  الوطني  االقتصاد  ملعافاة  الدولة  وقدرات 
الدولة  قطاع  بني  تكامل  عالقات  إقامة  عىل  والعمل 
مختلف  لتطوير  مبادرات  وإطالق  الخاص،  والقطاع 
أشكال أمللكية العامة والخاصة واملختلطة والتعاونية، 

مبا يستجيب لحاجات االقتصاد الوطني ويحقق تنمية 
مستدامة.

أولوياته  أوىل  من  الفساد  مكافحة  الحزب  يضع   2-
بناء  املنهوبة عرب  الشعب  أموال  ويسعى إىل اسرتجاع 
رادعة  قوانني  وترشيع  الفساد  ملكافحة  مستقل  جهاز 

واملفسدين. للفاسدين 
االتحادي  النظام  توطيد  أجل  من  الحزب  يناضل   3-
الفيدرايل، ويعترب نظام الحكم االتحادي، شكل الحكم 
الفيدرايل  الحكم  توطيد  إىل  ويدعو  للعراق،  املناسب 
تشكيل  أن  أمكانية  الحزب  ويرى  كردستان،  إقليم  يف 
الرضورية  الرشوط  بنضج  مرهون  جديدة،  أقاليم 
تطمني  يجري  أن  عىل  الدستور،  ألحكام  وفقاً  لذلك 
املعنية،  املناطق  ألبناء  الحقيقية  والحاجات  املصالح 
الحرة.  إرادتهم  عن  تعبريا  االقاليم  تشكيل  يأيت  وأن 
يف  الالمركزية  تطوير  أجل  من  الحزب  ويناضل 
املحافظات،  بتعزيز صالحيات  األخرى  العراق  مناطق 
العملية  هذه  مجرى  يف  الناشئة  املشكالت  ومعالجة 

املتواصلة عرب الحوار واآلليات الدميقراطية. 
-4 يقف الحزب، ويقف دامئاً، ضد جميع أشكال الحكم 
القومي  والتمييز  السيايس،  والتسلط  االستبدادي، 
ومصادرة  املرأة  ضد  والتمييز  والطائفي،  والديني 
الحقوق والحريات العامة أو الخاصة. ويرفض أشكال 

التطرف والتعصب واإلرهاب كافة، ويدعو إىل نبذها 
ويسعى إىل استبعادها من الحياة السياسية، واعتامد 
املشكالت  حّل  يف  والدميقراطية  السلمية  األساليب 
االجتامعية والسياسية، ويناضل من أجل كفالة رشعية 

هذه األساليب بالدستور وبقوة القانون.
وقضية  الوطنية  القضية  بني  بثبات  الحزب  يجمع   5-
تنفصم،  إطار وحدة ال  إليهام يف  الدميقراطية، وينظر 
فهو يعمل عىل إقامة نظام دميقراطي اتحادي أساسه 
التعددية الفكرية والسياسية، والفصل بني السلطات، 
اإلنسان،  حقوق  واحرتام  للسلطة،  السلمي  والتداول 
مبدأ  واعتامد  والعامة،  الشخصية  الحريات  وضامن 
تكافؤ الفرص، وتأمني العدالة االجتامعية، وبناء دولة 
العرصية  الدميقراطية  الدولة  واملؤسسات،  القانون 

السيادة. كاملة 
الشعب  نضال  وحدة  صيانة  عىل  الحزب  يعمل،   6-
حقوقه  تلبية  عىل  ويشدد  انتامءاته،  بجميع  العراقي 
القاعدة  هو  املواطنة  مبدأ  يف  يرى  املرشوعة، 
القومي  األفق  وضيق  الشوفينية  محاربة  يف  االساسية 
التمسك  إىل  ويدعو  والعنرصية،  الطائفية  والنعرات 
والتكافل  املشرتك  والعيش  التسامح  يف  شعبنا  بتقاليد 
الوطنية  الوحدة  رضورة  الحزب  ويؤكد  االجتامعي 
أبناء الشعب وسائر قواه ذات املصلحة  والتالحم بني 

يف تحقيق االستقالل الوطني واالنتقال الدميقراطي.
كام  اإلنسان،  حقوق  باحرتام  الحزب  يتمسك   7-
واملواثيق  األنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  عنها  عرّب 
الوقت  العالقة. ويعمل، يف  واملعاهدات االخرى ذات 
ذاته، عىل تكريس مفهوم املواطنة ومبدأ املساواة بني 
الجنس  بينهم عىل أساس  التمييز  املواطنني، من دون 
املذهب  أو  الدين  أو  اللون  أو  القومية  أو  العرق  أو 
الوضع  أو  السيايس  االنتامء  أو  الرأي  أو  املعتقد  أو 

االقتصادي أو الجذر االجتامعي.
ومكتسباتها  املرأة  حقوق  عن  الحزب  يدافع   8-
توسيع  عىل  ويعمل  ضدها،  التمييز  ويرفض 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  يف  وإسهامها  دورها 
عملياً  ذلك  رشوط  وتوفري  والثقافية،  واالجتامعية 
مراكز  لتبوئها  واسعاً  املجال  وإفساح  قدراتها  بتنمية 
قيادية يف الدولة واملجتمع، عرب إزالة جميع املعوقات 
السياسية  بالحقوق  لتمتعها  الفعلية  الفرص  وضامن 
املواثيق  بجميع  االلتزام  والشخصية، وضامن  واملدنية 

الدولية املتعلقة بحامية حقوق املرأة والطفل.
بالشبيبة،  خاصاً  اهتامماً  الشيوعي  حزبنا  يويل   9-
بالحقوق  الكامل  متتعهم  ضامن  أجل  من  ويعمل 
والتعبري،  التنظيم  يف  دستورياً  املكفولة  والحريات 
ويسعى من أجل محاربة البطالة يف صفوفهم وضامن 
مستلزمات  وتهيئة  واألجور،  الفرص  يف  مساواتهم 
املهني،  والتأهيل  والتدريب  التعليم  عىل  حصولهم 
االبداعية،  ومواهبهم  كفاءاتهم  تطوير  رشوط  وتوفري 
الدميقراطية  العراق الجديد ودولته  بناء  ليساهموا يف 

العرصية.
عادل  قانون  سن  أجل  من  الحزب  يناضل   10-
لالنتخابات وتطبيق قانون األحزاب وتشكيل مفوضية 

لالنتخابات. مستقلة 
الذي  والحيف  املرأة  حقوق  عن  الحزب  يدافع   11-

يلحق بها عرب القوانني املجحفة التي 
الشخصية  االحوال  قانون  مواد  من  العديد  عطلت 

لعام 1959.
-12 يرى الحزب أهمية بناء القوات املسلحة الوطنية 
حرص  إىل  ويدعو  بالدنا  حدود  لحامية  وتسليحها 
وضبط  املسلحة  املليشيات  وحل  الدولة  بيد  السالح 

املنفلت.  السالح 
الثقافة  حرية  ضامن  أجل  من  حزبنا  يعمل   13-
يف  والسياسية  الفكرية  التعددية  واحرتام  واإلبداع 

ثقافتنا الوطنية والعمل عىل ازدهارها، ورعاية الثقافة 
واملثقفني.

وإىل  وقيمه،  العمل  عامل  إىل  الحزب  ينحاز   14-
الدفاع  أن  يرى  وهو  وفكرهم.  بسواعدهم  العاملني 
عن مصالح الفئات والرشائح االجتامعية األكرث تعرّضاً 
الطريق املفيض  للتهميش واالضطهاد واالستغالل، هو 

إىل تحقيق العدالة االجتامعية.
العوملة  مسرية  عنه  كشفت  ما  الحزب  يدرك   15-
صعيد  عىل  للفوارق  وتعميق  تكريس  من  الرأساملية 
الرثوة والدخل، وحرصهام يف أيدي قلة متضائلة عىل 
صعيد البلد الواحد وعىل الصعيد العاملي. وهو يعترب 
تناهض توظيف  التي  العاملية  الحركة  نفسه جزءا من 
إلدامة  كوسيلة  الرأساملية،  قوى  جانب  من  العوملة 
العامل  عىل  إرادتها  وفرض  قدراتها  وتعظيم  نظامها 
والعقوبات  واالبتزاز  الضغط  طريق  عن  وشعوبه، 

االقتصادية والعنف السيايس والتدخل العسكري.
أجل  من  العراقي  الشيوعي  الحزب  يناضل   16-
العاملي  لألمن  نظام  إقامة  عرب  العامل  يف  وطيد  سلم 
الشامل، ونظام لألمن االقليمي ملنطقة الرشق االوسط 
مبا  الشامل،  الدمار  أسلحة  من  خالية  منطقة  يجعلها 
النووية  األسلحة  وتصفية  الحروب  خطر  درء  يضمن 

والكيمياوية والجرثومية ونزع السالح. 
اما برنامجنا الثاين فيتضمن سياستنا وأهدافنا البعيدة 
تحقيق  كيفية  تبني  مقدمة  يحتوي  أن  وأرى  املدى، 
من  موقفنا  توضيح  خالل  من  وذلك  الربنامج  هذا 
القوى  مع  التحالف  عرب  السياسية  السلطة  استالم 
يف  الحقيقة  املصلحة  صاحبة  والدميقراطية  املدنية 
مهام  واستكامل  الدميقراطية  املدنية  الدولة  بناء 
النضال  عرب  السلمية  الدميقراطية  الوطنية  الثورة 
والبد  الربملاين،  الشكل  فيه  مبا  اشكاله  بكافة  السلمي 
ليس  هو  األمد  طويل  برنامجنا  أن  إىل  اإلشارة  من 
ومستوى  بطبيعة  مرتبط  ولكنه  زمنية  بفرتة  مرهونا 
والذي  بالدنا  يف  واالجتامعي   االقتصادي  التطور 
القادر  االجتامعي  الحامل  والدة  إىل  بالرضورة  يؤدي 
القوى  موازين  قلب  خالل  من  الحقيقي  التغيري  عىل 
وسيكون  السلمي،  االجتامعي  الطبقي  الرصاع  عرب 
الفصل األول لهذا الربنامج هو ما ورد يف املسودة من 
يتبعه  ثم  السيايس(،  والنظام  الدولة  بناء  )يف  عنوان 
برنامج  ليشكل  الربنامج  مسودة  الوارد  التسلسل  يف 

الحزب البعيد املدى.

املؤمتر  إىل  تقدميها  املقرر  برنامجه  مسّودة  تأيت  عليه 
الوطني القادم )وهو املؤمتر الحادي عرش(.. داعمة لهذه 
املقولة، لتتكامل صور برنامجه النضايل يف املرحلة القادمة.
رشوحات  إىل  بحاجة  املقرتح  الربنامج  فقرات  ولكن 
من  أجد  فقراته  تفاصيل  يف  الولوج  وقبل  واضافات، 
مكثف  بشكل  الصحي  واقعنا  نثّبت  ان  مبكان  األهمية 
جدا، مبقدمة .. ومن ثم ننهي تلك املقدمة بالعبارة التالية 
يف  ينصب  العراقي  الشيوعي  حزبنا  نضال  فأن  »وعليه   :

الجانب الصحي مبا ييل«... 
)تَراجَع  ييل:  كام  املقدمة  تلك  تكون  ان  اقرتح  مالحظة: 
إىل  كبرية  خطوات  العراق  يف  والبيئي  الصحي  الوضع 
الوراء واملتمثلة بانتشار األمراض بني الناس وخصوصاً بني 
الكادحني من سكنة االحياء الفقرية وعودة ظهور أمراض 
التام عن  التوقف  ناهيك عن  اختفت  انتقالية سبق وان 
العامة والتخصصية واملراكز الصحية ما دفع  بناء املشايف 
إىل  السفر  أو  األهلية  املستشفيات  إىل  اللجوء  املواطنني 
خارج الوطن يف رحالت مضنية  جسدياً ونفسياً ومرهقة 
مالياً. ال توجد سياسة صحة واضحة أو خطط إسرتاتيجية 
يف التعامل مع االخطار الصحية املحدقة باملجتمع والتي 
تزامنت مع انتشار مراكز الدجل والشعوذة ومراكز عالجية 
التي  الوطنية  الدوائية  الصناعة  توقف  مع  مرخصة  غري 
إن هجرة  والتنمية.  االقتصاد  يف  مهامً  دوراً  تلعب  كانت 
ناتجة  ُعّدت ظاهرة مؤملة حقاً  الطبية والصحية  الكوادر 
عن نظام املحاصصة والّد األزمات والسلبيات والرتاجعات 

والذي يبث سمومه عرب الفساد املسترشي. 

يف  ينصب  العراقي  الشيوعي  حزبنا  نضال  فأن  وعليه 
الجانب الصحي عىل ما ييل :

التوزيع  أسس  )عىل  حديثة  صحية  منظومة  بناء   .1
العراق( تبدأ  العادل لكل مناطق  الجغرايف والطوبوغرايف 
من مراكز الرعاية الصحية األولية وطبيب العائلة لتنتهي 
الطبية  العيادات  بشبكة  مروراً  التخصصية  باملستشفيات 
الشعبية وعيادات التأمني الصحي، سواء من ناحية إجراء 
الفحوصات أو التشخيص لتنتهي بالعالج بصوره املتعددة، 
والتكنولوجية  العلمية  القاعدة  عىل  ذلك  يف  مستندين 

الطبية الحديثة املتطورة.
املجانية،  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  ضامن   .2
البطاقة  مبدأ  تطبيق  عىل  املستند  والعالجية،  الوقائية 
لذوي  الدوائية  والبطاقة  عموماً  للمواطنني  الصحية 

األمراض املزمنة وتأمني مفرداتها.
أبناء  لكل  االجتامعي  الضامن  حق  وتطبيق  إقرار   .3
فئات  كل  ليشمل  قانونه  تطوير  عىل  والعمل  الشعب 
الشعب مع اعتامد آليات عادلة يف متويله مع االستفادة 
من تجارب البلدان املتطورة وذات الخربة يف هذا املجال.

السياسة  لتطبيق  الساهرة  العني  تعد  الصحية  الرقابة   .4
برامج  رسم  يف  الجاد  العمل  مع  للبلد  الناجعة  الصحية 

التوعية الصحية ملختلف رشائح املجتمع.
5. تطوير طرائق الرصد الوبايئ وعىل وفق األسس العلمية 
والخطط  الربامج  ملختلف  األكرب  الداعم  كونها  الحديثة 

الصحية الوقائية والعالجية.
لذوي  والعالجية  التشخيصية  الخدمات  تأمني   .6

النفيس  واإلسناد  الرعاية  وتقديم  الخاصة  االحتياجات 
لهم وانشاء املراكز واملستشفيات التأهيلية يف املحافظات 

كافة.
7. ترشيع قوانني حقوق املريض واألخطاء الطبية وكذلك 

قوانني حامية الكادر الطبي والصحي.
فيها  مبا  والعالج  والتشخيص  الفحص  أجور  تحديد   .8

األدوية يف القطاع الخاص مع إيجاد آليات االلتزام بها.
عىل  العمل  املختصة،  األمنية  الجهات  مع  بالتعاون   .9
البرشية  األعضاء  بيع  وظاهرة  املخدرات  انتشار  مواجهة 

واعداد برامج تثقيفية حولها.
وإعادة  الوطنية  الدوائية  الصناعات  ودعم  10.تفعيل 
وفق  وتطويرها  السابقة  اإلنتاجية  الخطوط  إىل  الحياة 
اإلنتاج  حامية  قوانني  وسن  الدولية  العلمية  املعايري 

الوطني ومكافحة توزيع األدوية بطريقة غري مرخصة.
إىل  الروحاين(  العالج  )مراكز  بـ  يسمى  ما  اخضاع   .11
رشوط وضوابط فتح مراكز العالج وكذلك ضوابط العالج 
عىل وفق ما تحدده املراكز الطبية العاملية املعتمدة والتي 
تقرها الدوائر العلمية يف وزارة الصحة ومحاسبة املخالفني 

لتلك الرشوط والضوابط.
ومتوسطة  قصرية  وعملية  علمية  خطط  استنباط   .12
املدى خاصة ألعداد وتأهيل كوادر صحية ومتريضية لسد 
الشاغر الكبري الحاصل يف الكوادر الوسطية وهم العامود 
الفقري ألي نظام صحي يف العامل واالستغناء عن العاملة 

املستوردة.
املدارس  إىل  الحياة  إعادة  يف  الفاعلة  املساهمة   .13
األعداد  وتخريج  والتمريضية  والصحية  الطبية  واملعاهد 
املوارد  إىل  الصحة واحتياجها  املطلوبة وفق خطط وزارة 

البرشية.
أسس  وفق  عىل  والطبابة  الصحة  خرباء  استقدام   .14
التفاهامت بني وزارة الصحة والوزارات املامثلة يف البلدان 

املتقدمة.
العادات  ضد  الوقائية  الربامج  وتطبيق  15.اعداد 
توسيع  مع  واملجتمع  الفرد  بصحة  الضارة  االجتامعية 

املفاهيم الصحة يف املناهج الدراسية.
وزارة  بني  املشرتكة  والعلمية  اإلدارية  املراكز  تفعيل   .16

الصحة وبني منظمة الصحة العاملية واإلقليمية.
املركز  بني  والعملية  العلمية  الطبية  العالقات  تعزيز   .17

واالقليم.

نحو المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزبنا الشيوعي العراقي

برنامج واحد أم برنامجان؟

رأي في مسّودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي - المجال الصحي 

ماجد لفته العبيدي

إن القراءة املتأنية ملسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي املقرتحة للمؤمتر 
الوطني الحادي عرش، تكشف للقارئ ما تناوله الربنامج من معالجات شملت 
جميع الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية، كذلك تبني الجهد 
الكبري املبذول من قبل لجنة الصياغة والتي سعت رغم الظروف املعقدة وغري 
االعتيادية التي واجهتها، أن تتغلب عىل ذلك وتعد لنا مسودة مكثفة لربنامج 

اعتمدت فيه عىل  برنامج املؤمتر العارش السابق مع إضافة املقرتحات والتعديالت 
األولية لذوي االختصاص، وميكن أن نستشف من خالل الدراسة أن الربنامج 

يغطي مرحلة كاملة ميكن تسميتها وفق املنهج املاركيس، مبرحلة الثورة الوطنية 
الدميقراطية، حيث وضحت  مسودة الربنامج أسس بناء الدولة املدنية الدميقراطية 

ماجد لفته العبيديعىل قاعدة العدالة االجتامعية، وأشارت بوضوح إىل آفاق التقدم االجتامعي .

د. مزاحم مبارك مال الله

ليس بعيداً عن منطلقات ومبادئ الحزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه، وهو يعمل 
ويناضل، أن يهتم ويركّز عىل ثلث مشاكل الشعب إضافة إىل الثلثني االخرين وهام 

الفقر والجهل.
لذا ومن هذه الرؤية ال نجد عرب كل برامج الحزب التي طرحت يف مؤمتراته العرشة 
املاضية ومقررات كونفرنساته املتعددة وبياناته .. أنها تخلو من اهتاممه بالجانب 

الصحي.. وميكن مراجعة تلك الربامج وهي موثقة.

مالحظات بشأن مسودة البرنامج 
صباح جمال الدين 

تحية النضال من أجل وطن حر وشعب سعيد
يل أكرث من خمسني عاماً منذ غادرت العراق، 
أي أن معرفتي تقترص عىل معلومات صحفية، 

ال أعتمد عليها كثرياً.
جراء  الوطن،  يف  حصل  الذي  الدمار  ان 
الرصاعات الخارجية، التي ال ناقة لشعبنا فيها 
البنية  يف  وتراجع  تخلف  إىل  أدت  جمل،  وال 
األخرى،  البنى  وكل  والثقافية  االقتصادية 
وكانت مالمح هذه األوضاع كام اعتقد واضحة 
واتفاقهم  للحكم،  )املتأسلمني(  مجيء  من 
املسبق مع أمريكا، مبا كان يسمى باملعارضة، 
يف  اليسارية  القوى  تشارك  أن  واملستغرب 
فقدان  إىل  أدى  مام  معهم،  حكومي  ائتالف 
الثقة بني الطبقة )املتعلمة( والقوى اليسارية، 
الحكومية،  التشكيلة  حقيقة  تكشف  بعد 
الطغمة  كان ذلك من خطأ يف تشخيص  ورمبا 
كان يجب  نقص وضعف  التي حكمت، وهذا 
دينية( هي خطر  )دولة  كل  إن  اليه!  االنتباه 
عىل البرشية، ألن املتدين مهام كانت ديانته، 
عن  النظر  بغض  ظهورها،  زمان  يف  يعيش 
نوعية الدين، إضافًة إىل الغطاء السيايس الذي 
)الصهيونية(  فإرسائيل  للتمويه،  يستعمل 
استغلت  )العنرصية(  وإيران  اليهودية!  تدعي 
وكالهام  املسلمني،  لخداع  )الشيعي(  االسالم 
ورأيت  الوطني،  التحرر  لحركات  عدوتان 
الخطر  هي  وكأنها  إيران  عىل  الرتكيز  لألسف 
عن  كتاباً  كتبت  لقد  الوطن!  عىل  الوحيد 
عىل  الدينية(  )الدولة  عن  تنجم  التي  األرضار 

منه  االول  القسم  أعطيت  جمعاء  البرشية 
وقد  عليه،  لالطالع  العيس  ابو  حمزة  للرفيق 
آملني بحث يف جريدة أحد األحزاب اليسارية 
جريدة  من  مأخوذ  البرصة،  يف  األحوال  عن 
 !!! برصيون  مراسلون  بالبرصة  ولنا  ارسائيلية، 
شعبنا  أعداء  نظر  لوجهة  النحيازنا  املربر  فام 

ضد اعدائه من الجانب االخر!  
كام ارى قصوراً يف عالقة اليسار بكل مكوناته 
مع القاعدة الشعبية، بحيث إن القوى الرجعية 
ان  استطاعت  والشيعية(  )السنية  الطائفية 
تبني الجدار الرجعي القديم ضد اليسار عامة، 
ومبرور الزمن حصلت فجوة عميقة ال بد من 
االلتفات اليها، وكسب الجامهري الشعبية التي 
هي أساس ومادة النضال الشعبي الحقيقي! 

ان آس البالء عىل الوطن هي أمريكا، وبقائها 
أفغانستان  إىل  تحول  بل  سيحوله،  العراق  يف 
الجيش  يبقى  أن  مصلحة  أي  لنا  ليس  ثانية، 
التدخل  من  يحمينا  انه  متصورين  االمرييك، 
كام  إيران  صورة  تستغل  امريكا  إن  اإليراين، 
الشيوعية(  )لبعبع  املايض  يف  تستعمل  كانت 

للحفاظ عىل اإلسالم!
الرأساملية  اعدائنا  أول  يكون  ان  يجب 
ثم  العاملة  الطبقة  منثل  أننا  باعتبار  العاملية، 
الخطر عىل  ثانوية  التي هي  املخاطر األخرى، 

وطننا وشعبنا.
مواضيع  يف  الرأي  أخالفكم  كنت  ان  وآسف 
أنتم اعلم مني بها، فأنتم يف الداخل وتعلمون 
تفاصيل قد ال أعلمها، ورشفتني دعوتكم إياي 
ال  أىن  أيضاً  ويرشفني  رأيي،  ألخذ  وتواضعكم 

ازال )تقدمياً( يف آرايئ السياسية!
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عادل عبد الزهرة شبيب

مام ال شك فيه ان اعتامد العراق منذ التغيري يف 2003 وحتى 
اليوم  عىل نهج املحاصصة الطائفية – األثنية  قد ادى إىل 
الحكومات  تتمكن  مل  حيث  كثريا،  وتراجعه  العراق  تأخر 
معالجة  من  اليوم  وإىل  الفرتة  تلك  منذ  املتعاقبة  العراقية 
مشاكل البلد وازماته املتعددة بل بالعكس فإنها قد ازدادت 
تعمقا، ومل تتمكن من منع تفاقمها، ومل يتم وضع الشخص 
املناسب يف املكان املناسب .اذ يعني نظام املحاصصة االقصاء 
املتعمد للعنارص الوطنية الكفؤة واملؤهلة والنزيهة، إضافة 
إىل غياب الرؤى االسرتاتيجية إلدارة البلد يف الجوانب كافة 
وسوء االدارة والتخطيط .  كام ان اعتامد املحاصصة املقيتة 
قد عرقل اقامة دولة املؤسسات والقانون ووفر باملقابل غطاء 
للفاسدين وحامية لهم من املساءلة واملحاسبة القانونيتني. 
وتم تجاهل مبدأ املواطنة وعدم التعامل مع العراقيني عىل 
قدم املساواة من دون متييز فغابت العدالة االجتامعية يف 

ظل نظام املحاصصة.
لقد قاد مفهوم دولة املكونات واستمرار املحاصصة الطائفية 
واألثنية العراق إىل مزيد من التشظي املجتمعي واضعاف 
ذلك  ويشكل  املجتمعي،  النسيج  ومتزيق  الوطنية  الوحدة 

مقدمات لتقسيم الدولة.
ومبا ان منوذج نظام املحاصصة يف ادارة الحكم قد فشل فشال 
ذريعا حسب تجربة الثامنية عرش عاما املاضية منذ 2003 
وإىل اليوم فهو أس أزمة النظام السيايس. لذا البد من الخالص 
من هذا النظام الفاشل واملسبب لألزمات والذي ال يخدم 
الشعب والعمل عىل إعالء شأن املواطنة أساسا إلقامة الدولة 
املدنية الدميقراطية وعنرصا رئيسيا لعملية اإلصالح والتغيري 

للخالص من املحاصصة.
من  العارش  يف  الربملانية  االنتخابات  عىل  مقبلون  اننا  ومبا 
تتوفر  التي مل  االنتخابات  تتمكن هذه  اكتوبر 2021، فهل 
لها الرشوط السليمة التي طالب بتوفريها الحزب الشيوعي 
العنارص  واختيار  كفاءات  حكومات  بالتايل  لتنتج  العراقي، 
الوطنية النزيهة واملؤهلة لتأخذ مواقعها يف الحكومة الجديدة 
بعد االنتخابات والتخلص من نهج املحاصصة الطائفية. غري 
انه مل تتوفر الرشوط السليمة والبيئة الصالحة لالنتخابات كام 
ارادها الحزب الشيوعي العراقي والقوى املدنية الدميقراطية، 
لذلك فمن املستبعد ان تتشكل حكومة بعيدة عن املحاصصة 
حيث ستنتج االنتخابات القادمة نفس الوجوه الفاسدة التي 

دمرت العراق.
منذ التغيري يف 2003 وحتى اليوم ما الذي فعلته حكومات 

املحاصصة املتعاقبة للعراق وشعبه؟!!!
- فهل متكنت من الخالص من االقتصاد الريعي وحيد الجانب 
املعتمد كليا عىل تصدير النفط الخام دون تصنيعه؟ وهل 

عملت عىل تنويع القاعدة االنتاجية للعراق؟ 
- وهل متكنت من معالجة مشكلة البطالة املستفحلة ام انها 

ساهمت بزياتها؟
نسبته  ازدادت  الذي  املدقع  والفقر  الفقر  عالجت  وهل   -
يف  الفقراء  عدد  من  زادت  انها  ام  العراق.؟  سكان  بزيادة 

العراق؟ 
- وهل متكنت من حل ازمة السكن املستفحلة؟

يف  املتفيش  الفساد  املحاصصة  حكومات  كافحت  وهل   -
انها زادته تعمقا  او  املدنية والعسكرية؟  الدولة  مؤسسات 
ليحتل العراق يف عهدهم املراتب االوىل يف العامل يف الفساد 

حسب منظمة الشفافية الدولية؟!!

- وهل متكنت من استغالل كل ثروات العراق الطبيعية التي 
يزخر بها العراق لصالح الشعب العراقي املبتىل باألزمات؟

- وهل متكنت من وضع حل ملعضلة الكهرباء بعد إنفاق أكرث 
من 85 مليار دوالر دون ان تتحسن؟ اضافة إىل معضلة املاء 

الصالح لالستخدام البرشي؟ 
- وهل متكنت من النهوض بالواقع االقتصادي – االجتامعي 

للعراق؟ 
- وهل ... وهل ... وهل ... اسئلة كثرية تطول وتطول دون 

ان تجد اجابة شافية يف ظل نظام املحاصصة الطائفية ...
ولذلك ويف ظل ظروف املحاصصة الطائفية، ويف ظل عدم 
اليها  دعا  التي  والنزيهة  الحرة  االنتخابات  رشوط  توفر 
انتخابات  قانون  توفر  ولعدم  العراقي،  الشيوعي  الحزب 
مستقلة  غري  انتخابات  مفوضية  ظل  يف  ومنصف  عادل 
حقا، ويف ظل قانون انتخابات يكرس املحاصصة واملناطقية 
متتلك  التي  املتنفذة  لألحزاب  ويسمح  الفاسدين  وحكم 
ولعدم  األحزاب.  لقانون  خالفا  بالرتشح  مسلحة  أذرعا 
تطبيق قانون األحزاب ملعرفة مصادر متويل األحزاب وبقاء 
الفاسدين وقتلة املتظاهرين السلميني يف انتفاضة ترشين 
املجيدة خالفا للدستور والقانون. ويف ظل السالح املنفلت 
خارج القانون الذي يهدد املرشح والناخب عىل حد سواء. 
وال  فقط  املتنفذة  القوى  بني  املنافسة  انحرصت  وبعدما 
الناشئة،  الشبابية  واألحزاب  للتغيري  الداعية  للقوى  فرصة 
واستخدام  املناسبة  واألمنية  االنتخابية  البيئة  توفر  وعدم 
املال السيايس لرشاء الذمم. لذلك قاطع الحزب الشيوعي 
العراقي االنتخابات املهزلة ألنها سوف لن تؤدي إىل التغيري 
 ... البالد  دمرت  التي  الفاسدة  الوجوه  نفس  ستعيد  وامنا 

فكلنا مقاطعون... 

هل نجح نظام المحاصصة الطائفية  
في إنقاذ العراق من أزماته المتعددة؟

خليل ابراهيم العبيدي

مثة مقرتحات قليلة وخجولة ورمبا مرتددة تدور 
إىل  العراقي  الشيوعي  الحزب  اسم  تغيري  حول 
الغرب  مفكرو  فيه  بدأ  ظرف  ويف   ، اخر  اسم 
االشرتاكية  الدول  تجارب  يدرسون  الرأساميل 
مواجهة  يف  العام  القطاع  دور  يف  السابقة 
الذي  واإلرباك  االهتزاز  بعد  خاصة   ، الكوارث 
جائحة  توسع  أمام  الرأساملية  أجهزة  أصاب 
والخاص  العام  الصحي  القطاع  وعجز  كورونا 
عجز  وحتى  بل   ، الناس  أوضاع  ترتيب  عن 
عن  الناتجة  الجثث  دفن  مسألة  أمام  الدول 
نود  املقدمة  هذه  بعد  الجائحة،  هذه  حصاد 
البيان  نرش  منذ  الشيوعية  الحركة  إن  نقول  أن 
الشيوعي عام 1848، وظهور الحركات الجارتية 
،هي حركة نوعية قطاعية التصقت باالسم ألن 
يف  الشعوب  طموح  عن  لتعرب  جاءت  التسمية 
مجتمعات تزول فيها الفوارق الطبقية بني الناس 
وتزول معها آالت صنع هذه الفوارق، والحركة 
الشيوعية يف العراق بدأت بوادرها منذ أواسط 
الناس يف  العرشينات كرد فعل عىل بؤس حياة 
ظل اإلقطاع وحكومات جرناالت الجيش العثامين 
ودولة  املستورد  امللك  مع  آنذاك  املتحالفني 
االنتداب االستعامرية. وقد توجت هذه الحركة 
نشاطها تحت راية الحزب الشيوعي العراقي منذ 
العام 1934 مبقارعة دولة االنتداب والحكومات 
ويف ضوء  تباعا  تنصيبها  تعمل عىل  كانت  التي 
حركة الحزب وردود أفعال تلك الحكومات عىل 
أوسع  بذلك  مشكال  الناس  بني  الدائبة  حركته 
الحزب  أن  وباملناسبة   ، حزيب جامهريي  تنظيم 
التأييد  يحصد  زال  وال  كان  العراقي  الشيوعي 
ومنارصة الناس دون أن يشعر، وذلك من خالل 

سمعته الوطنية ونقاء مبادئه وتاريخه العريق، 
الناس  انفضاض  كاآلخرين  نالحظ  اليوم  إننا   ،
عن الكثري من األحزاب أو تعليق تأييدهم لتلك 
األحزاب مقابل االعرتاف وتأييد مواقف الحزب 
الشيوعي العراقي. إين هنا لست يف معرض مدح 
الحزب ولكن أحاول أن أسجل موفقا شخصيا من 
أن الحزب الشيوعي العراقي يستحق اسمه، فهو 
رديف نضاله الطويل وصنو تاريخه العتيد الذي 
سجن  عنابر  أو  السلامن  نقرة  دهاليز  سجلته 

بغداد املركزي او حتى مرارة سجن الكوت.
إن أفول االتحاد السوفيتي أو املنظومة االشرتاكية 
ال يعني أفول الفكر املاركيس أو نكوص الحركة 
تراجعات  يسجل  اليوم  فالتاريخ   ، االشرتاكية 
عن  مرتبكا  وخروجه  الرأساميل  للنظام  نوعية 
ثوابته يف حرية التجارة الدولية متمثال يف محاربة 
الواليات املتحدة للعمالق الشيوعي الصيني،  أو 
الدولة  تدخل  عدم  مبدأ  الرأساملية عن  تراجع 
يف الدعم الكبري للقطاع الخاص عىل أثر خسارته 
جراء األزمات االقتصادية واملالية، واليوم تعوض 
األمريكية  الرشكات  العاملية  الرأساملية  زعيمة 
مبا ال يقل عن 2 تريليون دوالر نتيجة خسائرها 
عاملي  نظام  فلكل   ،19 كوفية  انتشار  جراء 
كبوة ، وكبوات الرأساملية املتالحقة ستنال من 
فلسفة ودعائم هذا النظام ، كام نالت األخطاء 
 ، االشرتايك  النظام  من  والبريقراطية  التنظيمية 
والتاريخ ال يسري وعىل وجهه قناع فال فرق عنده 
الشيوعية  الحركة  فستظل   ، اآلنية  النتائج  يف 
العاملية  الرأساملية  مع  رصاعها  يف  ماضية 
شيوعيا  حزبا  العراقي  الشيوعي  الحزب  ويظل 
فروقات  هناك  دامت  ما  مسمياته  تغريت  وان 
العراق  دولة  والدة  منذ  يوم  كل  تخلق  طبقية 

عام 1921.

الحزب الشيوعي العراقي يستحق اسمه

االعالنات  أكرب  تشاهد  بغداد،  شوارع  يف  تسري  وأنت   -
حجامً ومتأل أهم العامرات واملوالت خصوصا يف املنصور، 
هي ملتهم باإلرهاب، وهذه صورة فاضحة للامل السيايس 

الفاسد.
يقوم  االنتخابية  الدوائر  إحدى  جامهري  مع  لقاء  ويف 
أسامء  كل  برفع  علني  وبشكل  بالتعهد  )س(  املرشح 
املشتبه بهم كإرهابيني من الكمبيوترات املركزية للدولة، 

ومنح الرواتب والتعويضات والتعيينات ووو...الخ.
قبل  من  أشكال  بعدة  املنطقية  غري  التعهدات  وتتكرر 
والطامة  املتنفذة،  القوى  نفس  ومن  املرشحني  معظم 
الكربى هنالك من يروج لهؤالء من اإلعالميني والفضائيات 
التي تجري اللقاءات مع نواب سابقني هم كانوا وما زالوا 
رموزاً للفساد الفاضح، وهذا داللة واضحة وفاضحة عىل 
الفساد والرشوة وعدم النزاهة وما يلعبه املال السيايس 
الفاسد، فكيف لفضائية رصينة تجري لقاءات مع مرشحني 
فساد  فضائح  بسبب  طردوا  نوابا  باألمس  كانوا  هم 

معروفة ومكشوفة.

هذه النماذج وغيرها الكثير عن الفساد وما 
يلعبه المال السياسي في هذه االنتخابات 

- من جهة أخرى تدعي الجهات السياسية املتنفذة التي 
قادت البالد طيلة الثامين عرشة سنة املاضية، وأوصلتها 
اىل الحظيظ، بأنها ستفوز من جديد، رغامً أنهم اعرتفوا 
قانون  الال  دولة  فقامئة  الدولة،  إدارة  يف  بفشلهم  مرارا 

يقولون نحن رقم واحد، وممثل تحالف الفتح يقول، ان 
رئيس الوزراء املقبل هو رئيس تحالف الفتح بال منازع، 
بالقلم  انهم حسبوها  يؤكدون  الصدري  التيار  ممثلو  و 
والورقة وحصتهم ستكون 100 مقعد، ورصحوا سابقاً بأنه 
اذا مل يحصلوا عىل رئاسة الوزراء هذا يعني ان االنتخابات 
الحكمة  ملمثيل  مشابهة  ترصيحات  وهنالك  مزورة، 
والنرص، ناهيك عن الترصيحات األخرى ورصاعات القوى 
السياسية يف كردستان والقوى األخرى يف املوصل وتكريت 

واألنبار ودياىل، واملحافظات الجنوبية...الخ.
الفاشل والذي  االنتخابات  قانون  فإن  - من جهة أخرى 
ستظهر عيوبه يف التطبيق، فهو ال يصلح النتخاب ممثلني 
لربملان دولة، بل هو مناسب النتخابات مجالس محافظات 
أو أقضية أو مدن، فاألصوات ستتوزع والفائز يف الدائرة 
املعينة ال يحصل عىل أكرث من %10 من األصوات، أي أنه 
سوف لن ميثل الـ %90 املتبقية من دائرته، نفسها، وهؤالء 
أصحاب  ومن  العشائر،  أبناء  من  هم  سيفوزون  الذين 
النفوذ، وليس أصحاب مرشوع التغيري الذين ال ميلكون 

املال وال الجاه والوسائل الداعمة.
منع  جرى  للدستور  ومخالف  فوقي  وبقرار  كذلك   -
باملاليني، كونهم من  الخارج وهم  العراقيني يف  تصويت 
املعارضني لهذه القوى املتنفذة، ومن املؤكد بأن أكرثهم 

سيصوت للقوى املدنية والدميقراطية والترشينية.
الدعاية لكل مرشح، أم تركت   هل جرى تحديد حجم 
األمور سائبة، كل حسب ما ميلك من ثروة لرشاء ذمم 
املوطنني، فهذا القانون فاشل وال يؤدي اىل مخرجات تريض 

ذمم  منهم برشاء  قام  إال من  أنفسهم،  املتنفذين  حتى 
أفراد هذه الدائرة أو تلك، ناهيك عن التزوير املتوقع.

- أما صعوبة الوضع األمني وعدم تواجد املرشحني من 
السالح  زال  وال  مهددون،  ألنهم  ترشين،  انتفاضة  قادة 

املنفلت وكاتم الصوت يدور يف شوارع وأزقة العراق.
- لو تركنا القانون وعيوبه التي ستظهر، وال أدري كيف 
تم إقراره، ونأيت اىل قانون األحزاب، فهل تم تطبيقه، وهل 
منعت األحزاب التي لها ميليشيات وتشكيالت عسكرية 
من الدخول يف املعرتك االنتخايب، وهل جرى منع األحزاب 
تنحو منحى  والتي ال  الطائفية والعرقية،  الطبيعة  ذات 
وطني من الدخول يف االنتخابات، هل جرى تقديم برامج 
انتخابية لهذه األحزاب، هل جرى تحديد حجم األموال 
التي ترصف للدعاية لكل حزب، هل جرى كشف مالية 

هذه األحزاب، وذمتها املالية؟

وهذه ثغرة كبيرة في االنتخابات 

جرى  والتي  املستقلة،  غري  االنتخابات  مفوضية  أما   -
زال  فال  السياسية،  املحاصصة  سياسة  ضمن  تشكيلها 
اللغط واألخطاء الفنية تتواىل سواء من أجهزتها التي ثبت 
عملياً عدم دقتها وبإمكانية بل وسهولة خرقها والتالعب 
مبخرجاتها، ناهيك عن عدم حيادية املرشفني عىل املفوضية 

باألساس، كونهم ميثلون الجهات التي أتت بهم.
- علامً أننا مل نجر اإلحصاء السكاين حتى اآلن يك نعرف 
الوضع الحقيقي للسكان يف كل منطقة بشكله الصحيح، 

مام يعيق الخروج بنتائج صحيحة عن االنتخابات.
- كام ان هنالك املاليني من املواطنني الذين لهم الحق يف 
التصويت مل يجددوا بيانات معلوماتهم، وماليني غريهم 
مل يستلموا البطاقة البايومرتية حتى اليوم، وهذا يعني 

مقاطعتهم لها مسبقاً.
وبقيت  املشاركة،  عن  الجامهري  عزوف  حالة  ويف   -
الساحة لهذه القوى املتنفذة، وكانت نسبة املشاركة أقل 
من %30، فهل هنالك قانون يلغي رشعية االنتخابات، 
الجواب كال، وهذه ثغرة قانونية، مل يتم دراستها حتى 
مررت  التي  املتنفذة  القوى  بيد  القرارات  وتبقى  اآلن، 
نتائج انتخابات 2018 املزورة، والتي مل يشرتك فيها إال 
أقل من %20 باإلضافة اىل التزوير املعرتف به، وخشية 
التغايض  تم  يصب يف مصلحتهم  ال  دستوري  فراغ  من 

والتالعب مبصري إرادة الشعب.
ترعب  زالت  ال  الصوت  وكواتم  املنفلت  السالح   -
املواطنني يف كل مكان، وهذا السالح املنلفت تم تهديد 
زالت  ال  مدن  وهنالك  مرات،  عدة  به  الوزراء  رئيس 
امليليشيات تتحكم بها، وال توجد سلطة حقيقية للدولة 
هذه  يف  االنتخابات  هذه  نتائج  ستكون  فكيف  فيها، 

األماكن....؟؟؟ 
تقوم  داعش  زالت  فال  املستتب،  غري  األمني  الوضع   -
بالهجامت ويتم الخرق األمني كل يوم، ووصلت حتى 
داخل بغداد وضواحيها، مام يعني ان الخروقات األمنية 
عىل  قادرة  غري  بأنواعها  املسلحة  قواتنا  وان  زالت،  ال 
حفظ األمن، بل وحتى هي تعرضت للهجامت وقدمت 

ضحايا، ناهيك عن الهجامت املتتالية عىل مطاري بغداد 
للتحالف  تابعة  بأنها  يعتقد  أخرى  وأماكن  وأربيل، 
الدويل أو توجد فيها قوات للتحالف الدويل، وسقطت 
صواريخ عىل مناطق سكنية عديدة منها قرب وداخل 

املنطقة الخرضاء املحصنة. 
وممثيل  للمسؤولني  املتناقضة  والترصيحات  املنابزات   -
القوى السياسية، وبضمنها تهديدات مبطنة، ال زالت متأل 

الفضائيات.

ولنترك كل هذا ولنتساءل:

بالتغيري، وحقوق  املطالبني  املتظاهرين  قتلة  أين هم   -
الشعب العراقي، هل تم تقدميهم للعدالة...؟؟؟

- أين ملفات الفساد والرؤوس الكبرية التي تقف وراءها، 
هل تم محاكمتهم...؟؟

جرى  هل  مؤكدة  ومبعلومات  املهربة  املليارات  أين   -
متابعتها بشكل صادق وأمني...؟

- أين التحقيقات باستيالء داعش عىل املحافظات العراقية 
وهل تم محاكمة املسؤولني الرئيسني عن ذلك...؟؟

- أين التحقيقات يف مسببي جرمية سبايكر....؟
- أين التحقيقات يف مسببي جرمية سنجار وقتل األيزيديني 

وسبي نسائهم...؟؟
انتخابات  هذه األمور وغريها، تجعل من ظروف إجراء 
اىل  مخرجاتها  تؤدي  وال  ممكن،  غري  عادلة  أسس  عىل 

إمكانية التغيري، وال تلبي إرادة الشعب أبداً.

انتخابات لتدوير سلطة المحاصصة والفساد
ال من أجل التغيير لذي يلبي إرادة الشعب

محمد الكحط

ال نحلم بانتخابات نزيهة %100، ولكن ما نطمح له حصول تغيري يف ميزان القوى 
ولو بسيطاً لصالح قوى التغيري، لكن لو نظرنا نظرة بسيطة للخارطة السياسية 

لالنتخابات الحالية لوقفنا عىل نتيجة مخرجات يتعذر فيها ذلك، فامذا تغري حتى 
اآلن لنضع أمامنا أمال بالتغيري، فالشعب  الزال يعاين الويالت، واذا كان هنالك 

عدة ماليني هاجروا وال يفكرون بالعودة حتى اآلن، فهنالك ماليني مثلهم يفكرون 
بالهجرة، وفضلوا املوت بالبحار أو عىل حدود الدول األوربية عن البقاء يف ظل 
ظروف كظروف العراق الحالية، حيث ال كهرباء وال خدمات صحية جيدة، وال 
تعليام صحيحا، وال فرص عمل مناسبة، وال أمنا مستتبا، وال أفقا بحل يلوح يف 

الطريق، من جانب آخر تشتد الرصاعات بني نفس القوى املتنفذة التي هي سبب 
كل ذلك لالستمرار بالحكم من جديد، بل واألخبار املتواصلة عن التزوير ورشاء 

البطاقات واملراكز االنتخابية و...و...و، ومراجعة بسيطة تؤكد ان الحال سيبقى كام 
هو وال فرصة للتغيري الحقيقي، ولنشاهد معاً:
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أفكار  

اعداد: د. صالح ياسر

روبرت أوين
»1858 – 1771« 

برجوازي،  ومحسن  كمصلح،  البداية  يف  برز،  كبري،  طوباوي  اشرتايك 
ولكنه اقتنع يف ما بعد )منذ عام 1820 تقريبا( برضورة اعادة بناء 
االجتامعية.  وامللكية  التعاوين،  العمل  اسس  عىل  جذرياً،  املجتمع، 
وانتقد أوين الرأساملية مصورا اياها كنظام اجتامعي ال عقالين. واعترب 
الفقر  مصادر  لألرسة،  الربجوازي  والشكل  والدين،  الخاصة،  امللكية 

األساسية. 
وعارض أوين النظام الراساميل باملجتمع “العقالين” الذي تصوره عىل 
ذايت.  حكم  ذات  صغرية  اشرتاكية  مشاعيات  يضم  حر  اتحاد  شكل 
املتحدة  الواليات  يف  فنظم،  واقعيا،  أفكاره  يجسد  ان  أوين  وحاول 
التعاونية.  امللكية  قامئة عىل أسس  تجريبية  االمريكية، مستعمرات 
وعندما اصابه الفشل هناك، دعا اىل تنظيم أسواق مقايضة يجري فيها 
تبادل السلع بني املنتجني بدون نقود، ومبوجب وصوالت خاصة ) “ 
نقود عاملية “( يشار فيها اىل زمن العمل )بالساعات( املبذول يف انتاج 
املنتوج، غري ان التعبري عن قيمة السلع بالساعات العاملية أمر غري 

ممكن يف ظروف االنتاج السلعي. 
كخطوة  تعاونية  اسس  عىل  انتاجية  مؤسسات  اقامة  أوين  واقرتح 
لالنتقال اىل االشرتاكية. ان جميع مشاريع املجتمع االشرتايك املقبل، 
وتجارب تحقيقها يف الحياة، التي اجراها أوين كانت تستند، حسب 
لينني، اىل أحالم طوباوية عن “التحويل السلمي للمجتمع املعارص اىل 
االشرتاكية من غري اعتبار للمسألة االساسية، مسألة الرصاع الطبقي”. 
التنظيمية،  ومواهبه  الهائلة،  أوين  حيوية  من  الرغم  وعىل  ولهذا، 
فقد انتهت جميع محاوالته اىل الفشل. لقد كان أوين عدوا للرصاع 
الطبقي، وللحركة الثورية، وعلق كل آماله عىل نرش الثقافة واالجراءات 
الرتبوية. ومقابل ذلك لعب أوين دورا كبريا يف تطبيق التدابري االوىل 

من ترشيع املعامل يف انكلرتا، وأثر يف تطور الحركة النقابية فيها.

فالسفة ومفكرون  سقوط اإلسالميين من الشعبوية الدينية 
إلى منطق الدولة المعاصرة

أمين الزاوي 

ملاذا يخفق اإلسالميون دامئاً يف إدارة شؤون 
الدولة كلام وصلوا إىل السلطة؟ وما السبب وراء 

نجاح بعضهم يف االنتخابات الشعبية؟

نجاح التيار اإلسالمي “اإلخواين” يف االنتخابات الشعبية يعود باألساس 
املجتمعات  فيها  تغرق  التي  والسياسية  الثقافية  واألمية  الجهل  إىل 
الجهل  هذا  عىل  يقوم  النجاح  يف  فرأساملهم  واملغاربية،  العربية 
خطاب  تعميم  عىل  باالعتامد  فأكرث  أكرث  تثمريه  عىل  يرصون  الذي 
الجنة، وبأن وصولهم إىل  يصورهم وكأنهم هم من ميلك “مفاتيح” 
كريس السلطة سيسمح لهم بفتح هذه الجنة للجميع، عىل األقل ملن 

يساندون مرشوعهم السيايس.
هو خطاب  ثانية،  جهة  من  و”الوعد”  جهة،  من  “الغواية”  خطاب 
توريطي ليس فقط للقاعدة الشعبية لإلسالميني، ولكن أيضاً لقادتهم، 
وما عرفته التجربة السياسية يف مرص وتونس وليبيا واملغرب لدليل 

عىل ذلك.
السلطة  إىل  اإلسالميني  وصول  فرحة  عىل  البسيط  املواطن  يستفيق 
عن طريق االنتخابات التي تتميز عادة بالعنف أو بالتزوير، معتقداً 
أن كل يشء سيتغري وستدق السعادة بابه فوراً وستغدق عليه الخبز 

والفالحة  العارفة  الهنيء واملدرسة  والنقل  األبيض  والحليب  األبيض 
الحلم  هذا  لكن  و...  العامرة  والصحة  املتفوق  واالقتصاد  السخية 
الخطاب  ميتحن  الذي  تعقيداً  األكرث  بالواقع  يصطدم  ما  رسعان 

الشعبوي الديني يف اليومي ليكتشف كذبه وفساده.
السيايس  املرشوع  يختلط  السلطة،  اكتساب  نحو  مسريتهم  يف 
االجتامعي الشعبوي الديني الذي يقرتحه هؤالء اإلسالميون وامليلء 
البسيط  املسلم  عليه  ترّب  مبا  العسلية،  و”األحالم”  بـ”األوهام” 
من  الشعبية  الثقافة  له  قّدمتها  للجنة  من صور  الساذج  املؤمن  أو 
يعتقد،  فهو  بهذا،  املثرية،  الغرائبية  التفاسري  وبعض  وقصص  أشعار 
هذا املسلم البسيط، بأن هؤالء الذين وصلوا إىل سدة الحكم متكئني 
عىل خطاب سيايس شعبوي ديني، قادرون عىل “إنزال” “الجنة” إىل 
األرض قبل الصعود إليها يوم الحساب! لذا، تتحمس العامة الغارقة 
يف األمية السياسية والدينية والثقافية التي أصيبت بخيبة كبرية من 
باسم  سواء  فاسدة  أنظمة  قادتها  دول  يف  العام  الشأن  تسيري  طرق 
القومية أو االشرتاكية أو الوطنية، مدنية كانت أو عسكرية، تتحمس 

إىل مثل هذا الحلم قبل أن تكتشف بأنه مجرد كابوس آخر.
كل األحزاب السياسية اإلسالمية يف العامل العريب ويف البلدان املغاربية 
التي وصلت إىل السلطة محمولة عىل شعارات شعبوية دينية، والتي 
تدعي بأنها ستقيم الجنة فوق األرض ويف الشوارع، كانت تزاوج دامئاً 
بني “الرتغيب” و”الرتهيب”، فهي تَِعد منارصيها بـ”العسل” وتتوعد 

خصومها بالطرد أو القتل أو السجن. 
إىل  التي وصلت  اإلسالمية  الدينية  األحزاب  به هذه  ُتتحن  ما  أول 
من  أدبياتها  يف  تحولت  التي  “فلسطني”،  عن  خطابها  هو  السلطة 
قضية عادلة مرتبطة بتصفية االستعامر وحّل الدولتني إىل قضية دينية 
يصطدم  لذا  اإلسالمية،  الفتوحات  لفكرة  املرادف  للتجييش  محضة 
الحرب  عىل  قادرون  هم  فال  التعقيد،  غاية  يف  مبسألة  اإلسالميون 
وللسالم رشوطه  للحرب رشوطها  السالم، ألن  قادرون عىل  وال هم 
أيضاً، لذلك تبدأ القاعدة الشعبية باليقظة السياسية واالنفصال شيئاً 
فشيئاً واالبتعاد عن هذه األحزاب اإلسالمية أمام عجز هذه األخرية 
عن تحقيق الوعد بـ”تحرير” فلسطني، ال بالسالم وال بالحرب، وهو 
العاطفة  ارتباط  إىل  نظراً  به  العامة  ُشِغلَت  لطاملا  الذي  املوضوع 

السياسية العربية واملغاربية بفلسطني.
يذكر الجميع خطاب الرئيس “اإلخواين” محمد مريس مبجرد اعتالئه 
ذلك  برييز،  شيمون  اإلرسائييل  الرئيس  يخاطب  وهو  الرئاسة  كريس 
الخطاب امليلء بعبارات “الود” والغزل وهو الذي كان قبل فرتة ال 
بالحرب لتحرير “القدس” و”األقىص”  الوعيد والتهديد  يتوقف عن 
وكامل فلسطني “غري منقوصة”، والحال نفسها تنطبق عىل حكومة 
“اإلخوان املسلمني” يف املغرب، حزب العدل والتنمية، التي حصدت 
غالبية املقاعد يف االنتخابات الترشيعية قبل األخرية أي عام 2016، 

وسيعرف هذا الحزب هزمية بل رضبة قاضية يف االنتخابات األخرية 
التي اكتشفت كذبه ونفاق  الناخبة  الكتلة  يف أيلول 2021 من قبل 
تطبيع  عىل  بإرشافه  وذلك  فلسطني”  “تحرير  كذبة  حول  خطابه 

العالقة مع إرسائيل.
الشعبوي اإلسالمي حول قضية “فلسطني” هو خطاب  الخطاب  إن 
القضية  مع  املتعاطفة  العامة  “غضب”  يف  ولالستثامر  لالستهالك 
يعانيه  ما  تغطية  عىل  باألساس  يبحث  خطاب  ولكنه  الفلسطينية 
تفاقم  ظل  يف  يومياته  يف  ُمّر  اجتامعي  معييش  وضع  من  املواطن 

البطالة وشح املوارد وتعميم الفساد اإلداري واالقتصادي.
رؤية  يتطلب  واقتصادياً  سياسياً  املعارصة  الدولة  شؤون  تسيري  إن 
خطابات  عليها  تأسست  التي  الدينية”  “الشعبوية  تلك  غري  أخرى 
من  وأعالمها،  تسمياتها  اختالف  عىل  اإلسالمية  السياسية  األحزاب 

تنظيامت عرب أفغانستان إىل تنظيامت “إخوان” أردوغان.
إن تسيري الدولة املعارصة يخضع ملنطق الحفاظ عىل املصلحة العامة 
للبلد من خالل تحالفات معقدة يجب أن ترُشح للمواطن عن طريق 
خالل  من  املصلحة  بهذه  الشعور  ثم  أوالً  السياسية  البيداغوجية 
تجسدها يف الحياة اليومية االجتامعية والصحية والتعليمية وغريها، 

وهو ما ال تستطيع األحزاب اإلسالمية القيام به.
إن تسيري الدولة املعارصة هو اإلدراك الشجاع الذي يعرف أن املواطن 
الدولة  فارغة، بل عىل  يأكل خطابات سياسية وال يتعىش أحالماً  ال 
أن تكون راعية ملصلحته عىل املستوى امللموس بعيداً، من الشعبوية 

الدينية السياسية.
الدينية  الشعبوية  عىل  يعتاشون  الذين  اإلسالميون  يفهمه  مل  ما 
واالنتحار  الثقافية  واألمية  السيايس  الجهل  يف  ويستثمرون 
االجتامعي هو أن شؤون الدولة تقوم باألساس عىل تحالفات جهوية 
وأن  الحساسة،  املعادلة  هذه  ضمن  البلد  مصلحة  لحامية  ودولية 
“الدونكيشوتية” السياسية القامئة عىل املغامرة والغضب ورد الفعل 
قد وىّل زمنها، وأنها ال تجلب سوى مزيد من الفقر والعزلة والعجز 

للمواطن وللمجتمعات.
التي  هي  وتحالفاتها  ورشوطها  املعارصة  الدولة  تسيري  منطق  إن 
الشعبوية  اإلسالمية  السياسية  للتيارات  التاريخية  املقربة  ستكون 
التحالفات  ظل  يف  الدولة،  فمصلحة  واملغاريب،  العريب  العامل  يف 
والرصاعات، ستدفع التجربة السياسية الفاشلة يف البلدان التي عرفت 
حكم “اإلخوان” بالنحو أكرث فأكرث إىل تخليص الدين من السياسة، أي 
التوجه نحو العلامنية كطريق لتخليص الدين من االستهتار السيايس 
واملتاجرة به والتأسيس ملنافسة سياسية قامئة عىل املشاريع والربامج 

االجتامعية التي تفتح للمواطن بعض “الحلم” الواقعي واملرشوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“إندبندنت عربية” – 16 أيلول 2021 أمني الزاوي 

لنقرأ ماركس وانجلز معا 

األيديولوجيا األلمانية
ثامر الصفار

كتب ماركس وإنجلز كتاب( األيديولوجيا 
األملانية) يف عامي 1845 و1846، لكنه 

ظل عىل شكل مخطوطة حتى عام 
1932 حني تم نرشه باللغة األملانية، ومل 

يرتجم إىل اإلنجليزية حتى عام 1961، 
واىل الفرنسية عام 1968، ثم ظهرت 
الرتجمة العربية ألول مرة عام 1972 

برتجمة الدكتور فؤاد أيوب.

صفحة(   1000 )حوايل  ضخمني  مجلدين  املؤلف  يضم 
يتناول األول نقد الفلسفة األملانية بعد الهيغلية، ويبحث 
آنذاك،  شاعت  التي  األملانية  االشرتاكية  نقد  يف  ثانيهام 
واكتسبت نفوذا داخل بعض الفئات العاملية فضال عن 
تسمية  أصحابها  عليها  وأطلق  األملان،  املثقفني  بعض 
»االشرتاكية الحقيقية«. وقد وصف ماركس وانجلز عملهام 
األمر ألنفسنا،  اىل توضيح  بأنه عمل حاسم يهدف  هذا 
وعن  املخطوطة،  عن  »تخلينا  حتى  ذلك  تحقق  ان  وما 

طيب خاطر، لنقد الفرئان القارض«.

الحياة تحدد الوعي

أنه  يعتقدان  ما  حول  عام  ببيان  وإنجلز  ماركس  يبدأ 
يفصل البرشية عن بقية مملكة الحيوان:

»ميكن تييز الناس عن الحيوانات من حيث الوعي، من 
حيث الدين أو أي يشء آخر تحبه. وهم أنفسهم يبدأون 
يف تييز أنفسهم عن الحيوانات مبجرد أن يبدأوا يف إنتاج 
وسائل عيشهم، وهي خطوة مرشوطة بتنظيمهم البدين. 
ينتجون  الناس  فأن  عيشهم،  وسائل  إنتاج  خالل  ومن 

حياتهم املادية بشكل غري مبارش«.
لنكن رصحاء مع أنفسنا، ما الذي نفعله كبرش قبل كل 
يشء؟ نحن ننتج و/ أو نستهلك. بعضنا يتذمر ألننا ننتج، 
يف الغالب، أشياء غري مرغوب فيها، وبعضنا اآلخر يستمتع 
بعجائب املجتمع االستهاليك، لكن يف كلتا الحالتني، تبقى 

وجهة نظر ماركس وانجلز صحيحة وال ميكن تجاهلها.
من  السنني  آالف  وإنجلز  ماركس  يخترص  ذلك،  بعد 
ملا  رسيعة  مراجعة  ضمن  صفحات  ثالث  يف  التاريخ 
اإلقطاعية.  القدمية،  القبلية،  امللكية:  أشكال  يسمونه 
حيث تتميز كل مرحلة من هذه املراحل بعالقات ملكية 
محددة تعكس، بدورها، التقسيم املتزايد التعقيد للعمل 
داخل كل مجتمع. وكال هذين العاملني، عالقات امللكية 
يسمونه  ما  بتطور  مرتبطان  العمل،  وتقسيم  املحددة 

»القوى املنتجة«.
ثم ينتقالن من القول العام بأن الناس »ينتجون وسائل 
ميثل  البرشية.  املجتمعات  تنوع  معاينة  إىل  عيشهم« 
التاريخ، وان كان  هذا االنتقال اتجاها جديدا يف دراسة 
بشكله األويل الفظ، وأعني دراسة التغيريات والرصاعات 
والتحوالت بدالً من األفكار الخالدة من ناحية، والدراسات 
التطبيقية البسيطة لالقتصاد والتاريخ من ناحية أخرى. 
يسمي ماركس وإنجلز هذا بـ »التاريخ املادي« ويلخصان 

هذه الرؤية عىل النحو التايل:
ويتصورنه،  ويتخيلونه  الناس  يقوله  مام  ال  ننطلق،  »إننا 
الكالم  يف  املوجودين  الناس  من  ال  كذلك،  ننطلق  وإننا 

فقط، ويف األفكار والتصورات والتخيالت ليك منيض منهم 
إمنا  لنا  بالنسبة  االنطالق  نقطة  ان  الحقيقيني؛  الناس  اىل 
هي الناس الفاعلون فعال، ومن عملياتهم الحياتية الفعلية 
نستخلص كذلك تطور االنعكاسات واألصداء اإليديولوجية 
لهذه العملية الحياتية. وحتى األشباح الغامضة يف أدمغة 
الناس هي منتوجات رضورية أيضا، رضب من تصعيدات 
لعملياتهم الحياتية املادية التي ميكن التحقق منها تجريبيا 
فأن  النحو  هذا  وعىل  مادية.  مبقدمات  ترتبط  والتي 
أنواع األيديولوجيا  األخالق، والدين، وامليتافيزياء، وسائر 
وأشكال الوعي املتناسبة معها تفقد يف الحال كل مظهر 

من مظاهر االستقالل الذايت. فهي ال تلك تاريخا، وليس لها 
تطور: فالناس الذين يطورون إنتاجهم املادي، ومعارشتهم 
املادية يغريون كذلك مع واقعهم هذا تفكريهم ومنتوجات 
تفكريهم. ليس الوعي هو الذي يحدد الحياة، بل الحياة 

هي التي تحدد الوعي«
هل نفهم من هذا ان ماركس وإنجلز حتميان اقتصاديان، 
وإنهام ينكران قوة الفكر البرشي، خصوصا وانهام يكتبان 
الجواب  الوعي«؟  تحدد  »الحياة  واألبيض:  باألسود  هنا 
كال طبعا، رمبا بالغا بقولهام إن األفكار »ال تلك تاريخا، 
وليس لها تطور«، لكن إذا وضعنا هذا يف سياق كل يشء 

قرأناه حتى هذه النقطة، يجب أن يكون واضًحا مبا فيه 
الكفاية أن ماركس وإنجلز يقوالن إن قدرتنا عىل التفكري 
والتحدث هي نتاج اعتامدنا عىل أشخاص آخرين إلنتاج 

الغذاء، املأوى، امللبس، التكاثر.
لنأخذ مثال شخصية مثل مارك زوكربريغ، مؤسس موقع 
التواصل االجتامعي )الفيسبوك( هل كان بإمكانه القيام 
بذلك لوحده، بشكل عصامي؟ ال طبعا، ألنه كان يعتمد 
له  وفروا  أشخاص  وعىل  فكرته،  سبقت  دراسات  عىل 
املعدات والغذاء والكراج الذي عمل فيه ومالبسه، لهذا 
قال له الرئيس األمرييك أوباما ذات مرة »أنت مل تنب ذلك 

لوحدك«. هذه هي الحياة، اجتامعية.
كانا،  وانجلز  ماركس  بأن  اعتقادي  هنا،  أضيف  ان  عيّل 
حتى ذلك الوقت، مييالن إىل توقع نشوء بعض األفكار، 
بشكل أو بآخر، من ظروف اجتامعية معينة. لنتذكر ما 
كتبه ماركس قبل بضع سنوات يف كتابه )العائلة املقدسة(:

هذا  مؤقتا  يتصوره  الذي  الهدف  نعرف  ان  يهم  »ال 
الربوليتاري أو ذاك، أو حتى الربوليتاريا بأكملها. بل املهم 
مضطرة  ستكون  الذي  وما  الربوليتاريا،  هي  ما  معرفة 
هناك  ليست  الكيان...  لهذا  طبقا  تفعله  ان  تاريخيا 
الفرنسية  الربوليتاريا  من  كبريا  أن قسام  لتوضيح  حاجة 
ويعمل  التاريخية  مهمته  بالفعل  يدرك  واإلنجليزية 
من  درجة  أعىل  إىل  الوعي  هذا  تطوير  عىل  باستمرار 

الوضوح«.
وحتى بعد )أطروحات عن فيورباخ(، حيث أجاب ماركس 
عىل مسألة »من سيعلم املعلم؟« من خالل طرح عملية 
املامرسة الثورية أو الرباكسيس، كان ال يزال مييل اىل توقع 
بالرضورة  العاملة ستهدف  الطبقة  أفكار ومامرسات  أن 
كان  واذا  الرأساملية. هل هذا صحيح؟  القضاء عىل  إىل 

هذا صحيحا، فهل هناك حواجز محتملة؟



انفال كاظم 

متثل رواية)الحفيدة األمريكية(للروائية أنعام كجه جي 
والصادرة عن دار الجديد يف طبعتها الرابعة٢٠١٦ أيقونة 
املنزوع من  املشتت  االنسان  الوطن ومحنة  إلزدواجية 
وطنه عنوة ومجرباً ان ينتمي لوطن جديد من واجبه ان 
يعلن له الوالء املطلق ويشعر اتجاهه باإلنتامء واألمان 
العديد  تضم  الثيمة  األم،هذه  وطنه  يف  فقده  الذي 
بفنية وتقنية  الروائية  تناولتها  التي  املهمة  املحاور  من 
عالية مثل)الحنني إىل الوطن والشجن وازدواجية الهوية 
وفقدان االنتامء وويالت الحروب وماينطوي عليها من 
واحالم  وطائفية  وخراب  وتفجريات  ومداهامت  موت 
تائهة بالحرية( واخذتنا عىل بساط األمل من العراق إىل 
أمريكا ومن أمريكا إىل العراق،تستفتح الروائية روايتها 
الدمن( وخرضاء  عليه)إياكم  متفق  غري  نبوي  بحديث 
األمريكية  الحفيدة  من هي  تساؤل  أمام  القارئ  لترتك 
الغالف  صورة  مع  ارادياً  ال  مالمحها  ارتبطت  التي 
وعالقتها  قصتها  وماهي  للنظر  ُملفتة  لفتاة  املبهرة 
بهذا الحديث لتتكشف لنا فيام بعدهويتها حيث تبدأ 
الرواية بصوت فتاة تصف نفسها بأنها بائسة تضحك من 
قشور القلب ضحكة خالية الدسم ومتقشفة يف املباهج 
ترى  بغداد وهي  من  عادت  ان  منذ  الهاربة  واملرسات 
البالط مقهورة  نفسها كخرقة معصورة من خرق مسح 
النومي حلو قطفتها من  بالشجن وحبتني من  ومحملة 
فيها  تنشقت  التي  ألمها  اشتهتها  الكبري  البيت  حديقة 
املايض،عادت  أمها وعمرها  ابيها وحليب  عطر مسبحة 
وهي مشبعة بشجن جميل يشعرها بأنها مل تعد امرأة 
إنسانة من منبع اخر بعيد وموغل  أمريكية عادية بل 
يف القدم تطوي اليد عىل جمرة حكاية تندر مثيالتها...
تقيم  األصل  عراقية  الرئيسية  حكاية)زينة(الشخصية 
ذاته،تظهر  مع  اإلنسان  رصاع  متثل  والتي  أمريكا  يف 
شخصيتها بصورة مركبة داخل الرواية تأخذ عىل عاتقها 
رسد الحكاية بشكل متناوب بينها كـ )راٍو( والذي يصفه 
ويأخذ  القصة  يروي  الذي  الشخص  )وهو  تودوروف 
وتقديم  األماكن  ووصف  الحوادث  رسد  عاتقه  عىل 
الشخصيات ونقل كالمها والتعبري عن افكارها ومشاعرها 

واحاسيسها(والتي متثل األنسانة املتقبلة لفكرة االنتامء 
لوطن اخر والدفاع عنه و)ذاتها الداخلية(التي مل تتقبل 
فكرة هذا اإلنتامء لدرجة االنخراط ضمن صفوف جيشه 
املحتل ملوطنها األصيل العراق الذي غادرته قبل خمسة 
عرشعاماً والعمل معهم كمجندة ومرتجمة بعد ان أعلنت 
الحادي عرش من سبتمرب يف  احداث  الـ)أف،يب،آي(بعد 
نيويورك عن حاجتها املاسة ملرتجمني عرب مقابل راتب 
شهري مجزي يكفي الن يدفع األبناء اباءهم وامهاتهم 
بل  الحرب واملوت الجله وليس هذا فقط  اىل ساحات 
هذه  يف  لبلدها  املساعدة  تقديم  بإمكانية  بتفكريها 
املحنة )بأي وسيلة تخدم مهاجرة مثيل الحول لهاوالقوة 
ثقافياً  مستشاراً  تعمل  العظيمة؟(ثم  أمريكا  دولة 
تأثر وتشارك  او  بال أي عواطف  املشورة  ترتجم وتقدم 
تأوي  بأنها  يشك  التي  للبيوت  املداهمة  دوريات  يف 
إرهابيني وانتقالها اىل املنطقة الخرضاء،علامً ان الروائية 
النوع  وهو  الرسد  يف  الراوي)املشارك(  نوع  استخدمت 

املتلقي االحداث مبارشة  فيه  الذي يستقبل  الرواة  من 
التي عايشتها فيكون الرسد بضمري  الساردة  الذات  من 
الدكتور عبد امللك  السياق يقول عنه  املتكلم)أنا(وهذا 
مرتاض)ان ضمري املتكلم يذيب النص الرسدي يف الّنناص 
التوغل  يستطيع  وهكذا  املؤلف  ينىس  القارئ  فيجعل 
يف أعامق التفس البرشية فيعريها بصدق ويكشف عن 
نواياها ويقدمها للقارئ كام هي ال كام يحب(رغم ان 
هنالك خلط كبري والتباس من قبل القراء بني )الكاتب(

املؤلف للعمل و)الراوي( لكن التتشاكل األمور بالنسبة 
للقارئ الفطن فالراوي اساساً هو شخصية تخيلها الروايئ 
مثلها مثل باقي الشخصيات يف العمل الروايئ لكنه متيزعنا 
للقارئ  ويعرضه  املتخيل  العمل  يقدم  من  هو  لكونه 
وكام يصف عبدالله إبراهيم يف املتخيل الرسدي)الراوي 
يفرض  حيث  الرواية  داخل  سافر  بشكل  يتدخل  الذي 
تدخالته وتعليقاته ويتحكم يف مصائر شخوصه( وبالتايل 
والطاغي  العمل  هذا  يف  الروائية  الصنعة  أسلوب  فأن 
لوبوك  برييس  تقسيم  حسب  البانورامي  األسلوب  هو 
مهيمناً  الراوي  ان  الشهري)صنعةالرواية(أي  مؤلفه  يف 
األسلوب  من  العكس  عىل  القص  احداث  يف  ومتحكامً 
بني  والفكري  النفيس  الرصاع  يتجىل  املشهدي،فبهذا 
الراوي )زينة( املتقبلة لفكرة االنتامء و)ذاتها( الرافضة 
الشخصية  انها  من  ،وبالرغم  افكارها  عىل  واملتمردة 
الرئيسية اال ان)الجدة رحمة( العجوز النرصانية كان لها 
حضورا متميزا ومتثل معها العمود الفقري للرواية دون 
اختالف  صورة  معاً  كونا  اذ  لها  املركزي  الدور  يتأثر  ان 
آمنت  واملستقبل،والتي  الحارض  متثل  فزينة  األجيال 
الورق بل الشعور  بان الوطن ليس هو مامكتوب عىل 
البقعة من األرض فقد  لهذه  باألمان والراحة واالنتامء 
العسكرية وشعورها  بدلتها  عليها  مامتليه  بكل  التزمت 
باملسؤولية اتجاه أمريكا وفقدان شعورها بالعراق الذي 
مثل مرحلة الطفولة الجميلة التي تحولت فيام بعد اىل 
أمل وخوف بأعتقال والدها الذي بقى عالقاً بروحها مع 

ان ذاتها كانت تأنبها.
هل  وتتساءل  معها  مستمر  رصاع  وعىل  وتعذبها 
سبات  يف  عراقية  بوجهني؟ام  أمريكية  منافقة  انا 
ويكونوا  آن  يف  وعدوتهم  ابنتهم  أكون  مؤجل؟كيف 

الوقت عينه أهيل وخصومي؟انها ليست عودة  هم يف 
اىل  عودة  بل  وهوائه  ملائه  ومتعطشاً  لبلده  املشتاق 
ارض القتال بزي عسكري خايك،اما جدتها فهي متثل االم 
االنتامء  جسدت  فقد  بقلبها  للوطن  الحاملة  الحنونة 
مع  املايض  لعبق  والحنني  وجذوره  للوطن  الحقيقي 
االحتالل  اشكال  من  شكل  الي  ورفضها  العمر  تقدم 
لجيشه  ابنتها)بتول(  من  حفيدتها  انتامء  فكرة  ورفض 
وعربت عن رفضها وصدمتها بانكشاف رس زينة امامها 
بتول  ياابنة  يازينة  الله  بقولها)الوفقك  ساحرة  بعفوية 
السودة( الدخلة  هذه  عيل  دخولك  قبل  مت  ليتني 

عندما داهمت بيت جدتها بحجة البحث عن مطلوبني 
الوحيد  حلها  هذا  عندماكان  عنها  الشبهات  البعاد 
من  بالعار  والشعور  الحرسة  من  ماتت  واخرياً  لرؤيتها 
الفكر  إطار  عن  تبتعد  ال  االمريكية،الرواية  حفيدتها 
فهي بالنهاية رواية فكرية متحورت حول أفكار متعددة 
للحرية  املتعطشني  املساكني  العراقيني  استعطاف  مثل 
العجوز  االمريكان)حتى  مع  قادمة  بأنها  ظنوا  التي 
الدميقراطية  يرتشف حليب  وهو  ولداً  املسكني سيعود 
هنا(هذامافكرت  أنا  كام  الحياة  هذه  طعم  ويتذوق 
املساعدة  لتقديم  وطنية  مهمة  يف  ذاهبة  وهي  به 
سيعمل  الذي  األمرييك  وجيشها  وشعبها  لحكومتها 
اليه  آل  ما  وتصوير  السلطة  وتغيري  اسقاط صدام  عىل 
وتصوير  بالدي  اىل  االمريكان  دخول  بعد  العراق  وضع 
من  يعانون  وأطفال  الدخان  واعمدة  القصف  مشاهد 
وجثث  بالذنب  ميوتون  وابرياء  الغارات  لسامع  الرعب 
وهلع  تتفجر  وقنابل  مدوية  مدافع  واصوات  متفحمة 
النرصوجموع  بعالمات  للمصور  تلوح  مصفرة  ووجوه 
تحمل  وهي  الحكومية  املباين  من  تخرج  األهايل  من 
ليغنم  يركض  والكل  والرثيات  الطاوالت  الرؤوس  فوق 
بال  والعراق  الهلها  مشاعاً  بغداد  صارت  واخرياً  اكرث 
واٍل،رشكات توريد املرتجمني التي تتضخم بخليط عجيب 
من املتدينني املتأمركني واملهاجر الجديد واملهاجر املعتق 
من  السخرية  للشيوعيني،  البعث  مالحقة  من  والهارب 
الدميقراطية الوحيدة التي تحققت يف هذا البلد يف سيل 
بسببها  العراق  اصبح  التي  املرة  السياسية  النكات  من 
مصنعاً للنكات ومئات من قصص املحششني فلكل طائفة 

مؤلفيها املتخصصني نكات عن السياسة والسياسني وكل 
التي  النكات  عباءة  تحت  متساٍو  فالكل  يتبعهم  من 
كانت تنطوي عليها رسائل صديقها املقرب )كالفن( عرب 
)الالبتوب(، تقع زينة التي متثل بلدها الجديد أمريكا يف 
واخاها  رحمة  الجدة  جارة  طاووس  ابن  حب)مهيمن( 
ماله  كل  متناسية  العراق  صورة  ميثل  الذي  بالرضاعة 
صلة باالخوة والدين فيشكالن عالقة مبنية عىل نقيضني 
التي التعرتف  امريكا  الجديد  الوطن  تربز روحية  وهنا 
مبثل هذه األشياء وهذه األعراف والتقاليد ثم تتساءل 
االقرتاب  عىل  لقدريت  تحدياً  ام  لصفاته  احببته  )هل 
يؤآخي  الذي  بالحليب  تؤمن  ال  فهي  خصومي؟(  من 
الصبوات،واخرياً  تفسد  التي  باالستحرامات  وال  الغرباء 
من قال ان الحرب نزهة؟هاهو املوت كاموصفته)يصل 
واالقدام…( املخدات  تحت  ويزرع  ارستنا  حافات  اىل 
عىل  السود  الرشائط  ويلصق  ويقرتب  يزحف  املوت 
نفس  عىل  وجباتك  معك  تتقاسم  كانت  تعرفها  أسامء 
انتهاءه  الجيش ومل تحزن عىل  العقد مع  املائدة،انتهى 
بل عادت اىل )ديرتويت( كائنا منشطر الكيان اىل نصفني 
قلبها  يف  مكانة  منهم  لكل  وامريكا  العراق  وطنني  بني 
الكاتبة  والخيبة،استطاعت  بالشجن  محملة  وذاكرتها 
خفة  من  يخلو  ال  القلب  من  وقريب  سلس  بأسلوب 
قلب  من  عامية  ملصطلحات  باستخدامها  اآلرسة  الدم 
الحياة  تجسد  ان  الفصيح  مع  ومزجها  العراقية  اللهجة 
األفضل  الحياة  وأمل  الكاذبة  الحرية  بوعود  املرسومة 
العراق  إىل  بها عند دخوله  االحتالل ولوح  التي حملها 
ومل مينحه سوى الزيف والكذب واملهانة وكيف ان كذب 
يف  وادخالها  بأكملها  جاهلة  شعوب  يورط  قد  الساسة 
اليها ومل تخطر يف  بالدخول  تاريخية ال يرغب  مطبات 
العراق حريته؟هل  التساؤل هل اخذ  ويبقى  باله يوماً 
بعبارة  الرواية  تنتهي  الدميقراطية؟  االمريكان  زرع 
)شلت مييني اذا نسيتك يابغداد(تشري اىل التغري الحاصل 
يف شخصيتها بعد عودتها من العراق وكلمة اليمني تشري 
لليد ال للقلب وهذا يوضح عدم مقدرتها عىل التخلص 
من وطنها الثاين الذي تشعر باالنتامء له ... ومل تجلب 
الهدايا وال التذكارات فال تحتاج بعد اليوم ملا يذكرها مبا 

حصل ومر بها وما شهدته من احداث.
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منتدى الثقافة النسوية المعاصرة
النسوية  الثقافة  “منتدى  تأسيس  مؤخراً  تم  العراق،  يف  والكتاب  لالدباء  العام  االتحاد  يف 
الهادفة لدعم قضايا املرأة ونشاطاتها  الثقافية  الروافد  املعارصة” ليكون رافداً جديداً من 

الفكرية واملعرفية واالبداعية وعىل وفق الهيكلية االدارية ادناه:
االستاذ املتمرس د. الهاي عبد الحسني رئيساً. وعضوية كل من: د. ابتهال خاجيك تكال، ود. 
زينب عبد الواحد سلامن/ مديراً للتحرير. اىل جانب هيئة استشارية مكونة من: رفاه حسني 

ماهر الهاليل، خالدة عبد اإلله، رجاء خليل الجبوري. 

بيتي.. ساحة التحرير
عبدالزهرة حسن حسب

تويف والده قبل يومني، وظل ال يأكل وال يرشب. ان موت 
أراه عىل  ما  لكن  بسهولة،  يندمل  مل  أحدث جرحاً  الوالد 

وجه أحمد غري ذلك.
لها  يحسب  مل  التي  الجديدة  باملسؤولية  يفكر  احمد 
حساباً. ليس موظفاً وال ميلك شهادة ومل يرث عن والده 
افراد  ألربعة  الخبز  لقمة  يوفر  فكيف  العمل.  عدة  إالّ 

من عائلته؟
نفق،  لكنه  النفق،  نهاية  يف  نوراً  نرى  ال  له صحيح.  قلت 

البد ويكشف عن نور. ردَّ قائالً:
- أخىش ان يكون نوره كالنور الذي تسعى إليه الفراشة.

أجل  من  غداً  ساعديك  عن  وشمر  متشامئاً.  تكن  ال   -
أطفالك. 

أراك متعباً هذا اليوم أكرث من األيام السابقة. سأجهز لك 
الحامم، استحم ونم.

- بعد غفوة قصرية عاد يل صفاء ذهنه، وتخلص من أوجاع 
العمل  مواصلة  عىل  القدرة  بعدم  أشعر  لكنه  العمل، 

كعامل بناء.
- اليوم اتصلت يب بنت خالتي )أم خريالله( وأخربتني انهم 
خادمة  لها  أجد  أن  مني  وطلبت  املنصور،  يف  بيتاً  اشرتوا 
بأرسع ما ميكن. أخربتها عن معاناتك كعامل بناء ورجوتها 

الطلب من زوجها توظيفك يف رشكته.
صمتت لحظة ثم قالت:-

- نحن بنات خالة، وأنا أعزك أكرث من أخوايت، أرجو أن ال 
يزعجك قول الحقيقة.

جداً،  بسيط  لسبب  الرشكة،  يف  موظفاً  يصلح  ال  زوجك 
زوجك رجل مستقيم، ال يعرف الغش وال الخداع. وعليك 
ان تعلمي ان كل موظف يف الرشكة هو ذئب بجلد شاة. 

وواصلت قولها بالسؤال
ملاذا ال تفكرا بعمل آخر مناسب أليب نادية؟

العني بصرية واليد قصرية.  املثل  - فكرنا. ولكن كام يقول 
ال  نحن  تعلمني،  كام  وأنت  ماالً،  يحتاج  الجديد  العمل 

منلك شيئاً.
- سأوفر لكم املال الذي يتطلبه العمل الجديد، وتسديد 

املبلغ ال يتم إالّ بعد تحسن حالتكم املعاشية.
- شكراً لك.

العمل  تحديد  سوى  علينا  يبق  مل  أحمد،  يا  اسمع   -
املناسب لك. هل فكرت بنوع العمل؟

- ال والربكة فيِك.
تعلمت  صنعه  يف  ماهرة  وأنا  اللنب؟  بيع  يف  رأيك  ما   -

املهارة من والديت. 
- مل ال؟ عمل غري متعب.

بعد ثالثة ايام أصبحت عربة نقل اللنب جاهزة لالستعامل 
وتستوعب سطلني محكام االغالق، يتم سحب اللنب منهام 
خاص.  بجهاز  الهواء  من  يفرغ  بالستييك  انبوب  بواسطة 

إذن غداً سنبارش ببيع اللنب.
- وهو كذلك.

خرج أحمد بعربته صباحاً متجهاً نحو ساحة التحرير التي 
تبعد عن البيت يف البتاوين 300 مرت.

الباب  يقفان عىل عتبة  الطفالن  انتظرت عودته حاملة.   -
وعندما شاهدا والدهام يدخل شارعنا، أرسعا إليه وأخذا 

يدفعان عنه العربة. بعد التحية قلت له:
أراك كنمٍر شبع من فريسته، هادئاً مطمئناً.

بيع  من  مبلغ  عىل  حصلت  نادية،  أم  يا  صدقت  لقد   -
املقبلة  األيام  أتت  ولو  قصرية.  مدة  ويف  أتصوره  مل  اللنب 
فقر  ال  مستقبل  عىل  مطمئناً  ألصبحت  اليوم  هذا  مثل 

فيه وال جوع.

اشرتينا ثالجة وألول مرة رشبنا املاء البارد، ودخلت الفواكه 
بيتنا وجددنا مالبس اطفالنا، واشرتيت بنطال كاوبوي اىل 
يوم  وذات  مالبيس.  بعض  وجددت  أبيض  وقميص  احمد 
وبعد ان تجمع لدينا مبلغ ال بأس به قلت لزوجي اسمع 
يا احمد: أحلم بقرص يف مناطق بغداد الراقية وسيارة مع 
وذهباً،  خادمة  وأريد  املدارس  اىل  االطفال  ينقل  سائق 
اىل  هوائية  ودراجة  وتغني،  ترقص  لنادية  لعبة  وأشرتي 

أخيها.
- حلمت بالكثري!

العائالت  طموحات  من  وليس  بالكثري  ليس  طلبته  ما   -
فرتة  نقيض  ان  طلبت  هل  طلبت  هل  يل  قل  الراقية، 
الصيف يف دولة أوربية، أم نشرتي بيتاً؟ ملاذا تستكرث عيلَّ 

أحالمي. هل ستدفع عنها مثناً، هي مجرد أحالم.
- سأطور عميل وأحقق أحالمكم.

املجتمع  نداء من منظامت  نادية، صدور  أم  يا  - تذكرت 
املدين وشباب ساحات التظاهر واالحزاب الوطنية والقوى 
املدنية يدعون اىل التجمع والتظاهر يف ساحة التحرير يف 
25/5/2021 استنكاراً ملقتل ايهاب الوزين، علينا ان نحرض 
أربعة سطول لنب ألن الساحة ستكون مكتظة باملحتجني.

- يف اليوم املحدد خرج أحمد اىل ساحة التحرير كاملعتاد، 
ساحة  اىل  وذهبت  عليه  قلقت  عودته  تأخرت  وعندما 
التحرير مع أطفايل. سألت عنه قالوا عندما دخل مسلحون 
وأطلقوا النار عىل املتظاهرين واخرتقت رصاصة رأس بائع 

اللنب.
وما هي إالّ لحظات معدودة حتى رسْت يف جسمي عاصفة 
االنتقام، وتحول الرصاخ اىل تهديد ووعيد. سأنتقم من قتلة 
أحالمنا وأعادوا حياتنا اىل الفقر والجوع، سآخذ بثأر زوجي.

لن أعود اىل بيتي.
من اآلن بيتي ساحة التحرير.

مازال نورِك
الى د.  نوال السعداوي

حسينة بنيان

مازال نورِك
سيديت

ميامَة األثري.. وَعبَق الصبح الجامح
مازلِت

ومازال نورِك
يأخُذ شكلَُه

من كلِّ شمٍس
وأنِت متّرين
مروَر الربيع
عىل القاحلِة
بكلِّ االلوان

بكلِّ سامت الثورِة
والحروف الهاتفِة

للحريِة
لصوِت النساء

مازلِت بني النفوس
وبخور الفقراء
تحملني الخبَز

لغٍد أفضَل
ليوٍم أفضل

بتلويحتك املائلِة للحياة
أيتها الشجرُة

وأنِت متضني واقفًة
كباقي االبطال

وأيَّ عمٍر قضيِت
بني الثورة

والنغم املحرتق
بصوٍت عاٍل

ال .. للوأِد
ال .. للتهميش

ال .. لسوق الجواري
أيتها النجمُة الهاتفُة

بأسم أالنثى
وصوت أالنثى
أحالُمِك كانت

مثل َخيوط الشمس
تتحّدى كلَّ سواد

وكلَّ مسافة
وكلَّ املوِت

سيديت
حّياك الورُد

واملوُج .. والفكر املوعود

أزدواجية الوطن والصراع السردي بين الراوي والذات
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عن أّي  ديمقراطيٍة 
نتحّدث ..؟!

عبد السادة البصري 

بنا  ابتليت  كم   ، الشعب  حكم  أو  الدميقراطية، 
نحن البرش ؟!

وكم علّقنا عليها أخطاءنا وفسادنا وجرامئنا بحجج 
واهية جداً ؟!

أن  منذ  مبضمونها  العمل  وعن  عنها  تحّدثنا  وكم 
الشعب  حكم  عن  تعرب  ككلمة  للعيان  ظهرت 
لنفسه ، لكن أحاديثنا كانت لذّر الرماد يف العيون 

؟!
العاملي  باليوم  أجمع  العامل  احتفل  أيام  قبل 
للدميقراطية الذي أقّرته األمم املتحدة عام 2007 
هناك  هل   : الجميع  عند  تساؤال  هناك  لكن   ،

دميقراطية حقاً ؟! والجواب : كّل .. 
الكّل يتحّدث بها لكن بل تفعيل حقيقي لها ، قشور 
وأحاديث  معسولة  وشعارات  خّداعة  ومظاهر 

سمجة لن ترقى إىل مستوى الفعل الحقيقي!!
رصنا  بالذات  بلدنا  ويف  أجمع  العامل  بلدان  يف 

نعلكها كاللُبان لكننا ال نعمل مبضمونها أبدا !
التي  والقوانني  الحقيقية،  الدميقراطية  هي  اين 

تخدم الشعب بشكل خاص معطّلة ؟!
أينها والشكوك يف نزاهة كل انتخابات مستمرة ؟! 
والطائفية  والعنرصية  والكراهية  والحقد  أينها  بل 
واملحاصصة يف كل مكان ومفصل من مفاصل البلد 

؟!
أين الدميقراطية والتسامح غائب، فيام تجري إثارة 
للفنت ونبش للرماد وبث لروح العداء والتفرقة بني 

الناس ؟!
أينها  ؟!  ومعتمدة  حقيقية  للرأي  حريّة  وال  أينها 
، حتى  السلح  يف  واالنفلت يف كل يشء وتحديداً 
صار الواحد مّنا يخىش قول كلمة أو نظرة أو حتى 

إسداء نصيحة لجاره بتصحيح خطأ ما ؟!
عن  حتى  األذى  إبعاد  نستطيع  ال  ونحن  أينها 
أنفسنا ؟! أينها واملحاصصة لعبت وما تزال تلعب 

يف البلد ميينا وشامال؟! 
تبادرت  الكثري،  وغريها  التساؤالت  هذه  كل 
عاملياً  يوماً  هناك  أن  سمعت  حينام  ذهني  إىل 

!! للدميقراطية 
يعيش  أن  كرام  يا  سادة  يا  الحقيقية  الدميقراطية 
والجوع  والقلق  الخوف  من  خاٍل  بلٍد  يف  املرء 

واملرض والفساد وووو،، وغريها !!
حّقاً  الشعب  ابن  املسؤول  يكون  أن  الدميقراطية 
ابن  يكون  أن  ال   ، لفرحه  ويفرح  لوجعه  يتوّجع 

حزبه وفئته وطائفته ومصالحه الخاصة جداً !!
التثقيف  أيام  شعاراتنا  تكون  ال  أن  الدميقراطية 
االنتخايب سنبني ، وسنعّمر ،وسنعمل ، وسنجعل ، 
وسنعطي ،وسرنسم ، وسنكتب ، وسنفتح ، وســَ ، 
وسـَ  وقاموس كبري من السوفات والسينات ، ننساه 
حال عبورنا عتبة باب الربملان ونرمي كل ما قلناه 
الكرّة  لنعيد  جديدة،  دورة  بانتظار  ظهورنا  وراء 

ونَِعَد الناس بالكثري لكن بل أدىن وفاء بالوعد!!
انتخابية،  الشاكلة يف كل دورة  كّنا عىل هذه  وإذا 

فعن أّي دميقراطية نتحّدث يا ترى ؟؟!!

ليس مجّرد كالم 
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 40طقس اليوم

سوق فني خيري في العمارة 
العمارة – وكاالت 

أقام عدد من الفنانني التشكيليني والهواة يف محافظة ميسان، أخريا، 
سوقا فنيا خرييا عىل “الرصيف املعريف” وسط مدينة العامرة، وذلك 

بهدف دعم الفقراء واأليتام. 
وقال منظم السوق، جعفر عبد املحسن، أن عرشين فنانا تشكيليا 
مبينا يف  السوق،  تنظيم  الداعمني، شاركوا يف  إىل عدد من  إضافة 
حديث صحفي، أن هذه الفعالية تهدف إىل دعم الرشائح الفقرية 
واأليتام، فضل عن إعادة تنشيط الحركة الفنية يف “الرصيف املعريف”، 

بعد ان ضعفت خلل السنتني األخريتني. 
عىل  سنوات   7 نحو  قبل  تأسس  الذي  املعريف”  “الرصيف  ويعد 
ضفاف دجلة وسط مدينة العامرة، مكانا للتجمعات والنشاطات 
الثقافية والفنية، عىل غرار شارع املتنبي يف بغداد. وكان يشهد كل 
يوم جمعة، معارض للكتاب وفعاليات منوعة، إال أن كل ذلك انقطع 

بعد تفيش وباء كورونا وما تبعه من تداعيات صحية واقتصادية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ستوكهولم 

نوري عواد يقيم معرضه 
التشكيلي الشخصي السادس

نوري عواد مع بعض أعامله

ستوكهولم – عاكف سرحان 

افتتح الفنان التشكييل العراقي نوري عواد حاتم، الجمعة املاضية 
السادس،  الشخيص  معرضه  ستوكهومل،  السويدية  العاصمة  يف 
بحضور جمهور من املهتمني يف الشأن الفني.  املعرض الذي استمر 
يومني، والذي احتضنته قاعة “جمعية زيوة املندائية” يف منطقة 
سلم  الكنزفرا  افتتاحه  رشيط  قص  العاصمة،  جنويب  سودرتاليا 
غياض، مشيدا بجهود الفنان حاتم يف إنجاز األعامل الفنية املعربة.  
وضم املعرض 34 لوحة جسدت موضوعات مختلفة. وقد أنجزها 
هامش  وعىل  الفنيني.   والتكعيبية  االنطباعية  بأسلويب  الفنان 
العراقي يف ستوكهومل،  الشيوعي  الحزب  منظمة  املعرض، قدمت 
باقة ورد إىل الفنان نوري عواد، تثمينا لجهوده الفنية املتواصلة، 

وإنجازاته يف فضاء الفن التشكييل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“متحف القشلة” شاهد على 
120 عاما من تراث بغداد 

 
بغداد – وكاالت 

تصطف يف “متحف القشلة” الكائن يف شارع املتنبي وسط بغداد، قطع 
تراثية وفلكلورية يف نسق يجذب الزائرين. فبني سامور بغدادي ولوحات 
محفورة عىل الخشب، وقطع منوعة أخرى، يستطيع الزائر أن يتأمل 120 
عاما من تراث بغداد.  يفتح املتحف أبوابه صباح كل يوم جمعة، لتطلع 
األجيال الجديدة عىل تراث بغداد وسكانها األصلء ومقتنيات تعكس 
العراقية،  الجمهورية  بقيام  مرورا  املليك،  العهد  منذ  السيايس  واقعها 
محمد  هاشم  ومؤسسه،  املتحف  مدير  الراهن.   الوقت  إىل  وصوال 
طراد، يقول يف حديث صحفي، أن “عميل يف شارع املتنبي كان محاطاً 
باآلثار والرتاث، وهو الذي حثني عىل تأسيس هذا املتحف”، مضيفا أنه 
استحصل مقتنيات املتحف من نحو 40 معرضاً ومتحفاً متجوالً أقيمت 
يف مناطق عدة من بغداد. ولفت طراد، إىل أن “معظم املقتنيات التي 
للتاريخ  وفاء  تقل  ال  نسخ  منها  والبعض  أصلية،  املتحف،  يحتضنها 
عن األصلية”.  من جهته، يرى مدير إعلم املتحف، ستار الجودة، أن 
“متحف القشلة يقدم فرصة منهجية للتعريف برتاثنا عاملياً”، موضحا أنه 
“تم تخصيص يوم الجمعة لعامة الرواد، وبقية ايام االسبوع للسفرات 

املدرسية والباحثني األكادمييني”. 
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التشكيليني  الفنانني  جمعية  أقامته  خزف  معرض   ..
العراقيني وافتتحته أمس االول السبت يف قاعة مقرها 

باملنصور يف بغداد.
 42 ابداع  من  الفنية  االعامل  عرشات  املعرض  ضم 
وحمل  اجيال،  عدة  ومن  الجمعية  اعضاء  من  خزافا 
العرض،  قاعة  الجمعية ووزعته يف  “كاتالوغ” اصدرته 

صورا بااللوان للكثري من تلك االعامل.

حكايا الطين

كاتالوغ السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

بحضور الرفيق بسام محيي

شيوعيو كربالء بصوت واحد:
مقاطعون” “كلنا 

كربالء - غانم الجاسور 

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  عقدت 
أمس  أول  عرص  كربلء،  يف  العراقي 
عن  لإلعلن  جامهريية  ندوة  السبت، 
املقبلة،  االنتخابات  من  الحزب  موقف 

وقراره القايض مبقاطعتها. 
مقر  حديقة  عىل  التأمت  التي  الندوة 
حرضها  كربلء،  وسط  املحلية  اللجنة 
الرفيق  للحزب  السيايس  املكتب  عضو 
من  جمع  جانب  إىل  محيي،  بسام 
اآلخرين.  واملواطنني  والرفاق  الرفيقات 

وقد أدار الندوة الرفيق فاضل منايت.
وبعد االستامع للنشيد الوطني، والوقوف 
الوطن  لشهداء  إكراما  صمت  دقيقة 
ترشين،  وانتفاضة  الوطنية  والحركة 
الرفيق  املحلية  اللجنة  سكرتري  ألقى 
بالقول:  استهلها  كلمة  القريني،  سلم 
األهداف  أن  مضيفا  مقاطعون”،  “كلنا 
يف  ترتكز  للمقاطعة،  املبارشة  السياسية 
ملموسة  إجراءات  تنفيذ  نحو  الدفع 
سجلها  التي  املشكلت  ملعالجة  شاملة 
وحدد  االنتخابية،  العملية  عىل  الحزب 

تأثرياتها السلبية الخطرية عىل الناخبني. 
العمل  عىل  عازمون  “نحن  قائل:  وتابع 
كل  لتعبئة  السلمية،  الوسائل  مبختلف 
الرافضة  والسياسية  الدميقراطية  القوى 
أجل  من  الطائفية،  املحاصصة  لنهج 
التلعب  وضد  الفساد  ضد  الوقوف 
تعبئة  عن  فضل  الشعب.  مبقدرات 
القوى  ملساندة  االجتامعي  الحراك  قوى 
من  البلد  إنقاذ  عملية  يف  الوطنية 
األزمات الخانقة، وضد كل ما يعرقل سري 
الدولة  إقامة  ويعيق  الدميقراطي،  النهج 

الدميقراطية”. املدنية 
العراقية  املرأة  رابطة  سكرترية  وتحدثت 
أن  فذكرت  كاظم،  كوثر  كربلء،  يف 
انتخابات،  مجرد  ليست  “الدميقراطية 
ورافعة   .. متكاملة  منظومة  هي  بل 
الحديثة”.  املتقدمة  الدولة  لبناء  مهمة 
الكتل  “يجعل  املقاطعة  قرار  أن  مضيفة 
بعد  املسؤولية  موقع  يف  كلها  السياسية 
الفساد  جراء  املنخور  النظام  انهيار 

املمنهج”. 
اتحاد  كلمة  مشتاق  علء  ألقى  بعدها 
ثوار  كلمة  سلم  عيل  وقدم  الطلبة، 

“صوت  أن  االخرية  يف  وجاء  ترشين، 
وشمس  الظلم،  عروش  هز  الثائرين 
الفاسدين  ظلمة  لتحجب  أرشقت  الثورة 
وترفع راية العطاء والحرية.. لن يسكتنا 
نخاف  لن  الخفية..  واغتياالتهم  كامتهم 
خطى  عىل  ماضون  فنحن  نرتاجع.  او 
نعلن  لهم،  ووفاء  وباسمهم  الشهداء. 
ولن  القادمة،  االنتخابات  مقاطعتنا 
نشرتك فيها يف ظل وجود السلح املنفلت 

والقتل والتغييب والرتهيب”.
املتحدثني  الرفيق بسام محيي آخر  وكان 
يف الندوة، وقد جاء يف كلمته: “نحن لسنا 
آليتها  ضد  إمنا  املقبلة،  االنتخابات  ضد 
القانونية  غري  التعسفية  اإلجراءات  وضد 
كذلك  االنتخابية.  العملية  ترافق  التي 
املستقلة  غري  االنتخابات  مفوضية  ضد 
املتسلطة  لألحزاب  املسلحة  وامليليشيات 
إننا بالضد من  عىل رقاب املواطنني. كام 
والنفوذ  العام  املال  املرشحني  استخدام 
غري  بطرق  األصوات  جمع  يف  السيايس 

قانونية ومخالفة  للدستور”.
الحارضين  حناجر  صدحت  الختام،  ويف 

بصوت واحد: “كلنا مقاطعون..”.

الكوت - شاكر القريشي

السبت  للشطرنج،  واسط  اتحاد  نظم 
الرائد  باسم  شطرنجية  بطولة  املايض، 
الريايض الفقيد جبار رشيد اإلمارة، شاركت 
فيها مجموعة من اللعبني الشباب والكبار.

عىل  نظمت  التي  البطولة  عىل  أرشف 
قاعة ذوي االحتياجات الخاصة يف الكوت، 
رئيس االتحاد تحسني جبار العتايب ومدرب 

الشطرنج الدويل نوري نجم الزهريي. 
السويرسي،  النظام  عىل  البطولة  وأجريت 
فوز  عن  أسفرت  وقد  جوالت،   7 بواقع 
ستة العبني، وهم عىل التوايل: حارث سامل، 
عيل باسم، عيل محمد، أحمد عبد الخالق، 

حسني عدي وحسني ماهر ناظم. 

“طريق  التقت  البطولة،  هامش  وعىل 
الزهريي،  نوري  الدويل  املدرب  الشعب” 
الذي ذكر أن االتحاد يجري بطوالت بلعبة 
الشطرنج سنويا، عىل نفقته الخاصة، ومن 

دون دعم وزارة الشباب والرياضة، مناشدا 
الرياضية  النشاطات  املعنية دعم  الجهات 
الرياضيني،  الشباب  تشجيع  يساهم يف  مبا 

وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم.

الكوت تشهد بطولة بلعبة الشطرنج 

ال مشاركة باالنتخابات في ظل السالح المنفلت والمال السياسي والتزوير


