
ذوو الشهداء: لن نتنازل عن أوالدنا.. ولن نحيد عن دربهم

تشرينيون يحيون الذكرى الثانية لالنتفاضة

بغداد ـ محمد التميمي

جدد آالف املحتجني يف بغداد، الجمعة املاضية، 
العهد النتفاضة ترشين مؤكدين استمرار حراكهم 

االحتجاجي، لحني الخالص من منظومة الفساد 
واملحاصصة.  

ويف الذكرى الثانية لالنتفاضة، طرح ذوو الضحايا سؤاال عىل الحكومة 
التي قالوا انها مل تف بوعودها: “أين قتلة أبنائنا؟”، مؤكدين أنهم لن 

يحيدوا عن درب أوالدهم الشهداء، حتى تحقيق املطالب. 
وطبقا لناشطني، ان احياء ذكرى ترشين ليس استذكارا لالنتفاضة، امنا 
الثبات واالستمرار لحني إقامة الدولة املدنية  هو “تجديد العهد عىل 

عىل قاعدة العدالة االجتامعية، والقصاص من القتلة والفاسدين”.
وأحيا آالف العراقيني يف ميادين مختلفة باملحافظات، الذكرى السنوية 
الثانية النتفاضة ترشين، يوم الجمعة املايض. فيام نظم نشطاء الجالية 
االوربية.  العواصم  يف  مختلفة  فعاليات  الفائتة  االيام  يف  العراقية، 

)تقارير مفصلة يف الصفحات الداخلية(
وانطلقت املسرية يف بغداد من ساحة الفردوس. ورفع فيها املحتجون 
والهتافات  االهازيج  رافقتها  االنتفاضة،  شهداء  صور  تحمل  رايات 
شهدائها،  بطوالت  وتستذكر  االنتفاضة،  مطالب  تؤكد  التي  الوطنية، 
التحرير ليستقبلها هناك عدد كبري من  حتى استقرت أخريا يف ساحة 

املنتفضني. 
من  بل  فحسب،  لالستذكار  يكن  مل  إحياءها  فإن  لناشطني،  وطبقا 
املحاصصة  الخالص من منظومة  العهد، واالستمرار حتى  اجل تجديد 

والفساد. 

وحرض املسرية ذوو الشهداء. بينام شاركت فيها قوى سياسية مختلفة، 
من  واسعة  جمهرة  اىل  باالضافة  ترشين،  لقوى  التشاوري  اللقاء  من 

شباب وبنات االنتفاضة ونشطاء ومثقفني ونقابيني. 

فخور بولده
يقول والد الشهيد مرتىض الزبيدي )محمد خلف(: “انا فخور بولدي 
اجل  من  الوطن.  اجل  من  استشهدوا  الشباب  وسائر  فهو  مرتىض، 
الخالص من املنظومة السياسية الحالية، التي تفننت بقتل املنتفضني يف 

ترشين. هم مل يطالبوا اال بوطن”.
ويضيف خلف، ان ترشين كانت “حركة احتجاجية ثورية. مل يكن من 

املفرتض ان يفجع االهل بفقد ابنائهم”.
الشعب”:  “طريق  لـ  خلف  يتساءل  القتلة،  محاسبة  عن  حديثه  ويف 
“اين القتلة؟ مل نر أي التزام من قبل الحكومة بتنفيذ وعودها. مل يجر 
عمليا تحقيق مطلب محاسبة القتلة، وهي غري قادرة عىل ذلك، الن 
الجهات املتنفذة اقوى بكثري، بل ونحن منبوذون عند مراجعة الدوائر 

الحكومية، ألن أوالدنا من شهداء االنتفاضة”.
“ملناسبة  أنه  الشعب”،  “طريق  اىل  حديثه  يف  خلف  ويخلص 
الذكرى السنوية الثانية وبعد عامني عىل اندالع االنتفاضة، أطالب 
ولدي  فقط  وليس  املنتفض،  الشباب  قتلة  من  العادل  بالقصاص 

مرتىض”.

ثبات واستمرار 
يف  تواجدهم  ان  رائد،  رند  املدنية  الناشطة  تؤكد  ذاته،  السياق  ويف 
عىل  العهد  وتجديد  الباسلة،  ترشين  النتفاضة  “استذكار  هو  املسرية 
املدنية عىل  الدولة  وإقامة  املطالب،  تحقيق  لحني  واالستمرار  الثبات 

قاعدة العدالة االجتامعية، والقصاص من القتلة والفاسدين”.
وتوضح الناشطة يف حديثها لـ “طريق الشعب”، أنه “مل تتحقق غالبية 

غائب،  االنتخايب  االمن  بينام  انتخابات،  عىل  مقبلون  نحن  مطالبنا. 
بوجود السالح املنفلت وعدم محاسبة قتلة شبابنا املنتفضني”.

“لن نرضخ”
الشعب”،  “طريق  لـ  جاسم  مؤمل  املتظاهر  الشاب  يؤكد  ذلك،  اىل 
ان “هذه االعداد التي أحيت الذكرى السنوية الثانية لالنتفاضة، هي 
خري دليل للقوى املتنفذة، بأن قصة ترشين مل تنته، والغليان الشعبي 

مستمر يف داخل كل بيت عراقي”.
ويقول ان أسباب اندالع االنتفاضة ال زالت قامئة، “وال زلنا نردد شعار 

“نريد وطن””.
القمع  باستخدام  او  الخيم،  إزالة  مبجرد  نرضخ  “لن  قائال:  ويتابع 
شهيد،   800 وحقوق  بحقوقنا،  نطالب  سنبقى  واالغتياالت.  املمنهج، 
مشريا  العراقيني”،  االحرار  لكل  ويوم  وإرث  وطني،  هو  اليوم  وهذا 
اللغط واملباغتة  تلتزم بوعودها، ومتارس أسلوب  الحكومة مل  ان”  اىل 

والضحك عىل الذقون مع الشعب”.

مستمرون.. حتى ازالتهم
وعىل صعيد ذي صلة، يؤكد الناشط املدين حسنني العميدي، ان “إحياء 
العراق،  يف  الحاكمة  للطغمة  رفض  بل  فقط  استذكارا  ليس  ترشين 
املتظاهرين  قتلة  ومحاسبة  الحقة،  ترشين  مطالب  عىل  وللتأكيد 
وفتح  الفاسدين  ومحاسبة  وتحميهم،  وراءهم  تقف  التي  والجهات 

ملفات الفساد الكبرية والصغرية منها”.
املنظومة  رفضهم  سبب  عن  الشعب”  لـ”طريق  العميدي  ويتحدث 
السياسية الحالية قائال: “طالبنا بقانون انتخابات عادل ومنصف؛ فجاء 
الربملان بقانون فصل عىل مقاس الكتل السياسية املتنفذة، ومل يطبق 
قانون األحزاب، الذي مينع كل حزب سيايس ميتلك فصيال مسلحا من 

املشاركة يف االنتخابات”.
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رائد فهمي يتحدث
في ذكرى االنتفاضة

يف العدد املايض من “طريق الشعب” قدمنا ملخصا للحديث الضايف 
لحزبنا  املركزية  اللجنة  سكرتري  فهمي،  رائد  الرفيق  به  ادىل  الذي 
قراء  للحزب. وكنا قد وعدنا  اإلعالمي  املركز  اىل  العراقي،  الشيوعي 

صحيفتنا بتقديم نص الحديث يف العدد الحايل.
الرفيق فهمي استهل حديثه بالقول:

تحل هذه االيام الذكرى الثانية النتفاضة ترشين الباسلة، ويف هذه 
املناسبة املجيدة واالبرز رمبا يف تاريخ الدولة العراقية الحديثة، البد أن 
نتوجه بالتحية واالجالل لذكرى شهداء هذه امللحمة، الذين خاضوها 
دفاعا عن مطالبهم وكتبوا مجدها بدمائهم. نحن اليوم نحيي ذكراهم 
لكننا  احبتها.  وهم  فقدانهم  عىل  الصرب  لعوائلهم  ونتمنى  املنرية، 
أيضا نتوجه اىل كل محبي هؤالء الشهداء، اىل الشعب العراقي وكل 
من وجد يف هؤالء الشهداء رموزا وشموعا ساطعة يف سامء العراق، 
وندعوهم اىل ان يرفعوا عاليا املطالب التي استشهدوا من اجلها، وان 

يعززوها ويجسدوا بذلك االرادة الشعبية. 
الشهداء قد حصلت عىل ما  ان تكون عوائل هؤالء  اىل  نتطلع  كام 
لالنتفاضة  الثانية  الذكرى  تكون  وان  حقوق،  من  به  جديرة  هي 
اليوم مناسبة تحييها كل القوى والجامعات واالوساط الشعبية عىل 
اختالف انتامءاتها، والتي آزرت انتفاضة ترشين ووجدت يف تضحيات 
مناضليها تعبريا عن االرصار  عىل املطالب املرشوعة. وعىل أن يستذكر 
هذا بصورة موحدة، ليس فقط الحياء ذكرى شهداء وابطال االنتفاضة، 
وامنا ايضا لتجديد مطالبهم وما ضحوا بارواحهم من أجله، وتجديدا 
للنضال من اجل الهدف االسمى وهو التغيري باقامة دولة املواطنة، 
دولة العدالة االجتامعية وتكافؤ الفرص لجميع ابناء شعبنا، وللخالص 
عنرص  هذا  يكون  ان  اجل  ومن  والفساد.  املحاصصة  منظومة  من 
تآزر وتوحيد لكل القوى املذكورة، يك يكون االحتفال بالذكرى الثانية 
ترشين  انطلق يف  الذي  الصوت  يجد  وان  ما ميكن،  اكرب  لالنتفاضة 

2019  اصداءه باقوى ما ميكن يف هذه املناسبة.

9-8 نص الحديث

تزوير مسبق النتخابات ١٠ تشرين! 

ال نعرف عىل اية  مادة دستورية او قانون نافذ استندت مفوضية القضاة  يف 
قرارها القايض  باحتساب نسبة املشاركة يف االنتخابات وفقا لعدد من يساهم 
فيها من الذين حدثوا بياناتهم واستلموا بطاقاتهم االنتخابية بخالف ما كان 
من مجموع  املشاركني  نسبة  اىل   باالستناد  ذلك  احتساب  من  سابقا  يجري 

العراقيني الذين يحق لهم  االنتخاب. 
املفوضية ووفقا لقرارها املبهم ،والذي وضعته تحت باب “اعتامد  الشفافية”،  

وهبت ما ال متلك فقد اضافت تلقائيا ما ال يقل عن 15 يف املائة اىل نسبة 
أعلنت  كام  بياناتهم،  يحدثوا  ولَم  يراجعوا  مل  الذين  نسبة  وهي  املشاركة، 

املفوضية.
ويف وقت اكدت  فيه املفوضية بان هناك اكرث من مليوين بطاقة بايومرتية  
مل تستلم بعد،  أعلنت عن اتخاذ قرار  تقديم )مكافأة!( ملن يستلمها قبل 5 
ترشين األول قيمتها ترتاوح بني 10-15 الف دينار تذهب كرصيد اىل الهاتف 

الشخيص!
ما هكذا تورد االبل يا مفوضية، وال هكذا عىل املكشوف يجري زيادة نسبة 
الشكوك  من  املزيد  ويثري  معلل،  ، وغري  مفهوم  بقرار غري  املشاركني مسبقا 

بشأن مخرجات  االنتخابات.  
ماذا يقول مجلس القضاء األعىل، وماذا تقول  األمم املتحدة وبعثة االتحاد 

األوريب، وغريها من منظامت املراقبة العراقية واألجنبية؟!
راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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جدل متواصل
2                 حول انتخابات تشرين 

أخبار وتقارير

41113 نحاور قيادات سياسية 
في ذكرى االنتفاضة

عن مسودة برنامج
الحزب الشيوعي العراقي

 على رحيل 
ً
20 عاما

الشاعر زاهد محمد

ذكرىوثيقة للمناقشةأخبار وتقارير

قوى وحراكات وطنية:
تشرين.. حراك ثوري لم ينتِه

بغداد ـ طريق الشعب
ملناسبة  بيانا  الوطنية،  والحراكات  للقوى  التشاوري  املجلس  أصدر 
الذكرى الثانية النتفاضة ترشين من العام 2019، مشريا اىل انه تعرب 
البيان الذي تنرش “طريق  “عن حراك ثوري مل يكتمل بعد”. وقال 
الشعب” نصه كامال يف الصفحة الثانية، ان “لترشين دروسا عديدة، 
أغنت تجربة الثوار الذين مل يبخلوا بعرقهم ودمائهم لتحقيق األهداف 
النبيلة املرشوعة”، مبينا انه طوال العامني املاضيني كانت هناك مساع 
االغراء  من  متنوعة  ووسائل  أساليب  عرب  الشبايب  الحراك  “الحتواء 
والرتغيب والتمويه، إىل جانب أعامل الرتهيب والرتويع من اغتيال 
واختطاف واعتداء، اشرتكت فيها او ساندتها الكتل السياسية الحاكمة 
التي تشكل منظومة املحاصصة والفساد، الخرتاق هذا الحراك الشبايب 

واحتوائه وتفتيته”. 

فهمي في حفل استذكار الرئيس طالباني:
بالدنا تواجه أزمات وتحديات كبرى

بغداد ـ طريق الشعب
شارك سكرتري اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد 
فهمي، يف الحفل السيايس الذي اقامه رئيس الجمهورية الدكتور برهم 
صالح، ملناسبة مرور أربعة اعوام عىل رحيل رئيس الجمهورية األسبق 

جالل الطالباين. 
والقى الرفيق فهمي كلمة قال فيها: أن الفقيد كان “مساهام فاعال 
للشعب  التحررية  القومية  الحركة  اطار  يف  ثابتا  ومناضال  ومؤثرا، 

الكردي، والحركة الوطنية العراقية يف مراحلها املختلفة”. 
وقال مضيفا ان االستذكار يحل “وبالدنا تواجه أزمات وتحديات كربى 
عىل مختلف الصعد السياسية واإلجتامعية واالقتصادية”، مشريا اىل 
أن “العملية السياسية تعاين من إخفاقات وانسدادات بحاجة ملحة 

إىل مراجعة وتصويب”. 
الظروف  هذه  مثل  يف  مام جالل  إىل  العراق  أحوج  “ما  قائال  وزاد 
العصيبة والدقيقة، نظرا لقدرته املتميزة عىل تجميع القوى ومللمة 
الصفوف وتذليل الصعوبات واإلشكاالت وإزالة بؤر التوتر واالحتقان”.
واشار اىل انه “كان لشخصية الراحل سامت شكلت عنارص قوة، عززت 
دوره وتأثريه يف املجال السيايس، كاالنفتاح الفكري والثقايف والكرم 

والتفاؤل الذي ال يفارقه يف أحلك الظروف وأقىس الشدائد”.



بالرصاص.. قوات األمن تفرق تظاهرة 
طالبت بكشف مصير سجاد العراقي

بغداد ـ طريق الشعب
فرقت قوة أمنية، تظاهرة يف مدينة النارصية مبحافظة ذي قار، وذلك عرب إطالق النار يف الهواء.   

وأظهر مقطع مصّور، تناقلته مواقع التواصل االجتامعي، تفريق متظاهرين طالبوا بكشف مصري الناشط املختطف سجاد العراقي.  
وتجمع عرشات الناشطني، يف املحافظة، ترافقهم والدة الناشط العراقي، للمطالبة بالكشف عن مصريه.    

واختفى أثر سجاد العراقي يف أيلول من العام املايض من مدينة النارصية، يف خضم االحتجاجات الشعبية املناهضة للطبقة السياسية 
النافذة، املتهمة بالفساد.

وتعرض عرشات الناشطني العراقيني لالغتيال واالختطاف يف خضم االحتجاجات التي انطلقت يف ترشين األول 2019، وأطاحت بالحكومة 
السابقة برئاسة عادل عبد املهدي، أواخر العام ذاته.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي
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سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

 جدل  متواصل حول  
انتخابات تشرين  

محمد عبد الرحمن 

يفصلنا  يعد  مل  التي   ٢٠٢١ الثاين   ترشين   ١٠ انتخابات 
والجداالت  األسئلة  من  الكثري  تثري  زالت  ما  ايام،  عنها سوى 

    . والتقاطعات 
الترشينيون،  املنتفضون  طالب  كام  مبكرة  تعد  مل  اوال  فهي 
بل تأيت بعد عامني من املطالبة بها يف انتفاضة ترشين ٢٠١٩ 
الباسلة. كام انها ال تقام وفق الرشوط التي شدد املنتفضون 
عىل توفريها ضامنا لنزاهتها وعدالتها، ولتحقيق أوسع مشاركة 
التغيري.  طريق  عىل  الرافعات  من  واحدة  تكون  يك  فيها 
التغيري الذي بات ملحا جدا، ومل يعد هناك بديل عنه لوقف 
التدهور عىل مختلف الصعد، ووضع البلد عىل سكة التعايف. 
موعد  تحديد  عىل  وحرصوا  وسّوفوا،  املتنفذون  ماطل  فقد 
لالنتخابات يف وقت تراجع زخم االنتفاضة بفعل القتل العمد 
والقمع الوحيش غري املسبوق، ورشّعوا قانون انتخابات بائسا 
العناوين  لتمدد  العنان  ويطلق   ، للسلطة  احتكارهم  يكرس 
حساب  عىل  الواقع،  يف  اآلن  ونتلمس  نلحظ  مثلام  الفرعية، 

املواطنة العراقية الجامعة . 
مشاركة،  وكتل  وأحزاب  رسمية   مؤسسات  تدعي   وفيام  
االنتخابات  ان  وخارجية،  داخلية  أخرى  وجهات  وهيئات 
ستأيت بالتغيري، نالحظ ان الظروف التي تجري فيها، وطبيعة 
اغلب القوى املشاركة، وما تعلنه يف دعاياتها االنتخابية، هذا 
تطلع  ما  اىل  تفيض   لن  انها   االستنتاج  اىل  يقود  وغريه  كله 
اليه الترشينيون وغالبية العراقيني. وحتى لو حصل  تغيري ما 
فسيقترص عىل  إعادة توزيع محدود  ملقاعد القوى املتنفذة، 
واستبدال بعض الوجوه. ومن غري املتوقع حصول تغيري جدي 
يف موازين القوى وتشكيلة مجلس النواب القادم، او يف النهج 
املنظومة  وستبقى  العميل،  السلوك  ويف  السلطة  وطبيعة 
الحاكمة منذ ٢٠٠٥ هي ذاتها عموما يف املشهد العراقي.      

من جانب آخر ستكون هذه االنتخابات األوىل يف العراق منذ 
املعلنة عىل  املنظمة  املقاطعة  مثل هذه  تواجه  التي   ،٢٠٠٥
يضاف  متنوعة،  وفئات  رشائح  تشمل  والتي  الوطن،  امتداد 
هذه  يف  الحياد  عىل  الوقوف  فان  لذا  اصال.  العازفون  اليها 
يتجىل  ال  ان  يتوجب  البعض،  به  يقول  الذي  االنتخابات، 
اهامال   ذلك  يف  ألن  املرشحني،  من  اي  اىل  االنحياز  عدم   يف 
والعازفون  االنتخابات  مقاطعو  به  يقول  جدا  واسع  لرأي 
يف  املشاركة  يف  دستوريا  حقا   هناك  ان  فكام  خوضها.   عن 
والعزوف  مقاطعتها  يف  حق  هناك  لها،  والرتويج  االنتخابات 
عنها. وال يجوز بأية حال الزام  املواطن باتخاذ موقف معني 
يف االنتخابات بعكس قناعاته،  أيا كانت االعتبارات والدوافع:  
عشائرية او دينية او مذهبية او قومية  او مناطقية او غريها 

 .
واليشء االخر الذي يكرث الحديث عنه هذه األيام هو القول 
ال  وإذ  التغيري.  اىل  يقود  االنتخابات  غري  سلميا  طريق  ال  ان 
من  فان  أصال،  الدميقراطية  االنتخابية  العملية  عىل  اعرتاض 
مجردة،   عامة  بصورة  االنتخابات  عن  الحديث  املمكن  غري 
ال  منها  الغاية  تحقق  ليك  فهي  وحسب.  انتخابات  باعتبارها 
بد من توفري مقدمات ومستلزمات، واال غدا اجراؤها غري ذي  

اثر يف تحقيق آمال وتطلعات الناس   .   
النضايل  العمل  حرص  األحوال  من  حال  باي  ميكن   ال  كذلك 
بوسيلة واحدة، ومثال ذلك تقدمه االنتفاضة ذاتها ، فهي من 
اسقطت الحكومة وفرضت اجراء االنتخابات ، وليس مجلس 

النواب املنتخب الذي ظل عاجزا عن أي فعل مؤثر !
واالغرب ان يقول البعض بان عدم املشاركة سيبقي الفاسدين 
يف مواقعهم. فهنا يتم تجاهل حقيقة ان هؤالء تحميهم قوى 
السلطة،  وقوة  واملال  بالسالح  مدججة  االغلب  ويف  متنفذة، 

وذلك ما وفر ويوفر الحامية لهم. 
القانون يسمح  ثم ملاذا يسمح للفاسد بان يرتشح اصال؟ هل 
بذلك؟  وملاذا هو – هذا الفاسد - طليق يصول ويجول، وملاذا 

انتظار االنتخابات البعاده عن موقعه ؟
 يبدو ان انتخابات  ترشين يراد لها ان تجري بغض النظر عن 
كل ثغراتها ونواقصها الجدية. وتلتقي هنا ارادات قوى نافذة 
متوقع،   ولكن، وكام هو  متعددة.  ولدوافع  داخلية وخارجية 
سيجد أغلب العراقيني يف اليوم التايل ان الخالص من منظومة 
املحاصصة والفساد واملال السيايس والسالح املنفلت ، ما زال 

عىل جدول العمل .

ناشطون لـ “طريق الشعب”: اضاءةش
انتفاضة جديدة بشكل جديد

بغدادـ طريق الشعب 
اندالع  عىل  الثانية  السنوية  الذكرى  ملناسبة 
انتفاضة ترشين، أجرت “طريق الشعب” حوارات 
االنتفاضة  تلك  محصالت  بشأن  ناشطني  مع 
املطالبني  للعراقيني  ملهم  اىل درس  تحولت  وكيف 
عىل  واإلجابات  االسئلة  ركّزت  كام  بحقوقهم. 
من  له  االستجابة  جرت  وما  الحكومية،  الوعود 

مطالب ترشينية حتى اآلن. 
تحقق  االنتفاضة  مطالب  إن  املتحدثون،  وقال 
تزال  ال  املحلة  املطالب  لكن  مهمة،  اشياء  منها 
بسبب  واملقعدون  الجرحى  ويقايس  منفذة،  غري 

اإلهامل الحكومي.

قوة ال يستهان بها 
“طريق  لـ  فيقول  محسن  عيل  الناشط  يتحدث 
فام  فاصال:  حدا  اصبحت  “ترشين  ان  الشعب”، 

قبلها ليس كام بعدها”.
أشياء  “حققت  االنتفاضة  ان  محسن،  ويضيف 
الفاسدة،  املنظومة  فضح  شملت  عديدة،  مادية 
تلك  عن  يدافع  شخص  كل  عن  الفيتو  وازاحة 
املنظومة وتحت اي مسمى، وعرّت كل من يدعي 
الوطنية، وهو مشارك يف منظومة الفساد، اضافة اىل 
انها أعطت درسا لكل من شارك فيها، بأن السلمية 
األدوات  هي  االنتفاضة،  الزمت  التي  واالساليب 

الحقيقية إلصالح ما دمرته السياسات الخاطئة”.
ويتابع قائال: ان “أكرب تيار موجود االن يف الساحة 
التنظيم  ينقصه  لكن  ترشين،  تيار  هو  العراقية 
الرصني. وان حجم تأثريها عىل قوى السلطة واضح، 

من خالل تغيري خطاباتها تجاه الشعب”.

تشرين جديدة
ويجد محسن أنه من املمكن ان تعود االنتفاضة يف 
اي لحظة “اقوى مام كانت، الن كل القضايا واألسباب 

التي انطلقت من اجلها ترشين ال تزال قامئة، لذلك 
اخرى  بطرق  جديدة،  ترشين  انطالق  مستبعد  غري 

ووترية متصاعدة”. 
ان يكون لترشين فعل سيايس،  قبل  انه  اىل  ويشري 
يجب تنظيم الفعل الشعبي وتشكيل معارضة شعبية 

واسعة، من اجل دميومة الضغط عىل الحكومات. 

عّرت المنظومة السياسية
اىل ذلك، تقول الناشطة املدنية دينا الطايئ لـ “طريق 
عورات  كشفت  ترشين  “انتفاضة  ان  الشعب”، 
املحاصصة  نهج  عىل  القامئة  السياسية  املنظومة 

والفساد، وزعزعت املنظومة السياسية الحالية، كام 
اجربت الحكومة السابقة عىل االستقالة، واستطاعت 
ترشين تشكيل أحزاب سياسية ناشئة، تطرح نفسها 
كبديل سيايس، بعضها قرر املشاركة يف االنتخابات، 

واآلخر مقاطع لها”.
واضحا  يتجىل  السيايس  ترشين  “فعل  ان  وتضيف 
التي حددت  الطريق  االحتجاجي، وخارطة  بالخط 

مطالب االنتفاضة”.
الناشطني  مصري  عن  بـ”الكشف  دينا  وطالبت 
بقتل  تورط  من  كل  ومالحقة  قرسا،  املغيبني 

املنتفضني”.

أهمية  االنتفاضة  جرحى  إيالء  بـ”رضورة  ونّوهت 
كبرية، خصوصا املقعدين منهم”.

الشارع  “غليان  تستشعر  انها  اىل  الطايئ  وأشارت 
وتتوقع  االنتخابات،  اقرتاب  مع  خصوصا  العراقي، 
بشكل  جديدة  النتفاضة  جديدة  رشارة  انطالق 

جديد”. 
الذي  بـ”الوعي  املرتقب  الحراك  الطايئ  وعللت 
يتنامى لدى املنتفضني والحركة االحتجاجية، وارتفاع 
العاطلني  الخريجني  اعداد  وتزايد  الفقر،  نسبة 
اندالع  اىل  أدت  التي  األسباب  ان  بل  العمل،  عن 

االنتفاضة، تفاقمت أكرث”.

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

No. 17 Thursday 4 October  2021 العدد 17 االثنني 4 ترشين االول

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

بيان المجلس التشاوري للقوى والحراكات الوطنية

 )تشرين.. ناقوس للحرية والتغيير(
نطُل اليوم عىل الذكرى الثانية النتفاضة شعبنا يف 
ترشين من عام ٢٠١٩ التي كانت وال تزال تعبرياً 
عن حراٍك ثورٍي مل يكتمل بعد، لكنه – قطعاً - مل 
ينتِه. حراٌك عربَّ عن وعيٍّ احتجاجيٍّ أشدُّ جذريًة 
احتجاجاٍت  من  سبقه  مام  بالتغيري  ومتسكا 
انطلقت طيلة العقدين املاضيني. تفاعلت يف هذا 
بالسيادة  واإلحساس  االمتهان  مشاعر  الحراك 
الوطنية املنقوصة “نريد وطن” وعىل نحٍو شديد 
املنتفضون  فيها  يتطلع  سابقاته،  يفوق  الوضوح 
لتحنيط  كيانا  بوصفه  ال  الوطن،  اسرتداد  اىل 
بل  والطائفية،  والعبودية  والحرمان  الفساد 
املواطنة  برشوط  السيادة  محفوظ  كيانا  بوصفه 
املتساوية والعدالة االجتامعية والكرامة الفردية.
الثوار  تجربة  أغنت  عديدة،  دروس  ولترشين   
لتحقيق  ودمائهم  بعرقهم  يبخلوا  مل  الذين 
أولها  متثل  دروس  املرشوعة..  النبيلة  األهداف 
املغلقة  الحكم،  ألنظمة  السيايس  السلوك  بأن: 
للتعلم  يخضع  ال  والفساد،  االستبداد  بأقفال 
ما  واإلخفاقات،  الفاشلة  التجارب  من  الجاد 
املاثلِة  التحديات  إنكار  اىل  األنظمة  هذه  دفع 
العراق  قاد  الذي  بفشلها،  الرصيح  االعرتاف  أو 
السياسية  الكوارث  من  سلسلة  اىل  وشعبه 
واالقتصادية واالجتامعية، أضحت معلامً مأساويا 
 - تنفك  ال   - وجعلها  املعارص،  البالد  تاريخ  يف 
وشيطنة  وتأثيم  االنتفاضة  قمع  اىل  السعي  عن 

خيار  أن  حد:  ليصل  املنتفضني.  وشاباتها  شبابها 
ما  وجامعات  الفساد  ماڨيات  مع  “املواجهة” 
حكومة  من  منتظراً  كان  الذي   - الدولة  قبل 
الحدث  بفعل  تشكيلها  جرى  التي  “الكاظمي” 
الترشيني الهائل، رسعان ماتم العزوف والرتاجع 
عنه منذ األيام االوىل، ليستبدل بسياسة االحتواء 
الفاشلة. وإحالل الوعود اللفظية املجانية، محل 
مساع  لها  كان  بل  املكلفة.  امللموسة  األفعال 
الحراك  إلحتواء  املاضيني  العامني  طيلة  حثيثة 
الشبايب عرب أساليب ووسائل متنوعة من االغراء 
الرتهيب  أعامل  جانب  إىل  والتمويه،  والرتغيب 
والرتويع من اغتيال واختطاف واعتداء، اشرتكت 
التي  الحاكمة  السياسية  الكتل  ساندتها  او  فيها 
تشكل منظومة املحاصصة والفساد، الخرتاق هذا 
الحراك الشبايب واحتوائه وتفتيته. إن هذا الدرس 
بأن:  اليقني  االنتفاضة   ثوار  لدى  َخ  رسَّ املهم 
القائم،  السيايس  النظام  واستمرار  بقاء  تكلفة 
رشعيته،  االحتجاجية  الحركة  منه  سلبت  والذي 
أصبحت أكرث بكثري من تكلفة إزالته، رغم الدماء 
الزكية والتضحيات الجسيمة التي قدمتها الحركة 

االحتجاجية الباسلة.
    أما درس االنتفاضة الثاين واألهم من دروسها 
العديدة هو: أن املّد الثوري الترشيني - وطوال 
افتقارِه  بحكم  ناقصاً  ظلَّ   - املاضيني  العامني 
النزعة  عن  فضالً  والتنظيم،  الرؤية  لوحدة 

ليست   - قطاعات  عند  السياسية  العدمية 
بالصغرية - من مجتمعنا التي أدمنت ثقافة تأثيم 
الضحية وعدم املباالة بالجالد، والتي حالت دون 
ناهيك  الجامهريي،  الحراك  يف  الفاعلة  مشاركتها 
كورونا.  وباء  النتشار  السلبية  املؤثرات  عن 
ومعه   - التشاوري  “املجلس  ظهور  كان  ولذا 
 - األخرى  الترشينية  والتنظيامت  الحراكات  كل 
كشكل واقعي وملموس من التنظيم، هو رضورة 
االحتجاجي  للحراك  املتوقع   االنتكاس  لتفادي 
عن بلوغ أهدافه، والتي هي تعبري عن تطلعات   
الوطنية  الهوية  استعادة  يف  شعبنا  وطموحات 
والحرية  الحقة  املواطنة  قيم  وتحقيق  الجامعة، 

والعدالة االجتامعية.
انطلقت  التي  الحاشدة  املسريات  أظهرت  لقد 
بلدنا  محافظات  من  العديد  يف  اليَوم  هذا 
مواصلة  عىل  شعبنا  جامهري  عزم  املنتفضة، 
النضال والكفاح حتى التحقيق الكامل للمطالب 

املرشوعة لالنتفاضة يف التغيري املنشود.. 
براياتها  عرّبت  التي  الجموع  لهذه  تحية  فألف 
شهداء  لكل  وفائها  عن  وهتافاتها  وشعاراتها 
الحركة االحتجاجية وجرحاها ومغيبيها، وحرصها 
وكرامة  العراق  وسيادة  الوطنية  اللحمة  عىل 

شعبه. 
انتفاضتنا  بِه  برشت  الذي  الجديد  هذا  كل  إّن 
حتامً  وسيتكفل  أو ميوت...  يرتاجع  لن  املجيدة، 

- ورغم كل اآلالم التي رافقت اإلنتفاضة- بإيداع 
واستمرارِه،  بقائُه  لرشعية  الفاقد  “القديم”، 
والذي مل يعد صالحاً إلدارة الدولة - اىل متحف 

التاريخ.

- عاشت انتفاضة ترشين املجيدة.
- املجد والخلود لشهدائنا األبرار.

- الشفاء العاجل للجرحى واملصابني.
- الحرية للمعتقلني واملختطفني واملغيبني.

- الخزي والعار للقتلة والفاسدين أعداء الشعب.

 المجلس التشاوري 
للقوى والحراكات الوطنية
بغداد - االول من ترشين االول ٢٠٢١

تصويب
حدث خطأ غري مقصود يف نص التعزية بوفاة 
نرشناه  الذي  الحكيم،  جليل  صاحب  الرفيق 
عىل هذه الصفحة من العدد املايض لجريدتنا 
فيه  جاء  فقد  املايض.  الخميس  يوم  الصادر 
ان الفقيد تويف يف دمشق والصحيح انه فارق 

الحياة يف بغداد.
وهذا ما اقتىض التنويه.
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أخبار وتقارير

شميران مروكل:

سالم نعيم:

سلوان االغا:

طريق الشعب – خاص 
ينظمها  التي  امليدانية  والنشاطات  الفعاليات  تتواصل 
الشيوعيون العراقيون يف بغداد واملحافظات، لتعريف 
وأسباب  االنتخابات  من  الحزب  مبوقف  املواطنني 

لها. مقاطعته 
من  أكرث  منذ  تتواصل  التي  الفعاليات  تلك  وقوبلت 
شهر، بتفاعل كبري من املواطنني، الذين أبدى الكثريون 
عدم  عىل  وعزمهم  الحزب،  ملوقف  تأييدهم  منهم 
التصويت يف “انتخابات تجرى يف ظل قانون انتخايب غري 
عادل ووسط تفيش الفساد وانتشار السالح املنفلت”.. 
هذا ما ملسه منظمو الفعاليات خالل لقاءاتهم املبارشة 

باملواطنني. 

الكرخ األولى 

الكرخ  يف  املحلية  اللجنة  املنصور/  يف  الحزب  منظمة 
يف  رفعت  جوالة  فرقة  املاضيني  اليومني  شكلت  األوىل، 
الفتات  املنصور،  مبنطقة  العامة  األماكن  من  العديد 
السالح  االنتخابات يف ظل  تحمل شعار “ال مشاركة يف 

املنفلت والفساد والتزوير”. 

الكرخ الثانية 

الثانية  الكرخ  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  واصلت 
امليدانية  حمالتها  لها،  التابعة  املنظامت  بواسطة 
للتعريف مبوقف الحزب من االنتخابات وأسباب قراره 

مبقاطعتها.  القايض 
وعلقت املنظامت يف العديد من األماكن العامة ضمن 
التي  الالفتات  عرشات  لنشاطاتها،  الجغرافية  الرقع 
تحمل شعارات تعرب عن قرار مقاطعة االنتخابات. كام 
وزعت عىل املواطنني يف الشوارع واألسواق، نسخا من 

البيانات الصادرة عن الحزب يف الشأن ذاته. 
سعدون  لجان  من  كل  الفعاليات،  تلك  يف  وساهم 

وكامل شياع وشاكر محمود وسالم عادل األساسية.

الرصافة الثانية 

اللجنة املحلية للحزب يف الرصافة الثانية، شكلت األيام 
املاضية فريقا إعالميا شبابيا جاب الشوارع واألسواق يف 

أحياء املعلمني والرئاسة واألمني، سريا عىل األقدام. 
شعارات  تحمل  الفتات   ، الشبابية  الهيئة  فريق  ورفع 

مقاطعة االنتخابات، يف العديد من األماكن العامة. 

المحلية العمالية

للحزب  العاملية  املحلية  اللجنة  واصلت  السياق،  ويف 
األماكن  من  العديد  يف  ورفعت  امليدانية.  نشاطاتها 
مشاركة  “ال  شعار  تحمل  الفتات  بغداد،  وسط  العامة 
الفاسد  واملال  املنفلت  السالح  ظل  يف  االنتخابات  يف 

والتزوير”. 
والعطيفية  الصالحية  مناطق  عىل  الالفتات  وتوزعت 
و14  النضال  شارعي  عن  فضال  عدن،  وساحة  والحرية 

متوز. 

هيئة المقرات 

الخميس  للحزب،  املقرات  هيئة  نظمت  جانبها،  من 
املايض، جولة راجلة يف ساحة األندلس وسط بغداد. 

وأصحاب  املواطنني  عىل  الجولة  يف  املشاركون  ووزع 
فولدرات  املركبات، نسخا من  التجارية وسائقي  املحال 
تحمل بيانات صادرة عن الحزب يف شأن قرار مقاطعة 

االنتخابات.
حول  املواطنني،  من  جمهور  مع  الحديث  تبادلوا  كام 

األسباب التي دعت الحزب إىل اتخاذ هذا القرار.

 في الكوت 

للحزب  األساسية  اللجنة  شكلت  الكوت،  مدينة  ويف 
والشوارع  األحياء  من  العديد  يف  تجول  إعالميا  فريقا 

الكثريين من املواطنني بهدف  العامة واألسواق، والتقى 
تعريفهم مبوقف الحزب من االنتخابات وإيضاح األسباب 
التي دعته إىل مقاطعتها.  ووزع الفريق عىل املواطنني 
بيانات  من  النسخ  مئات  التجارية،  املحال  وأصحاب 
مع  الحوار  أطراف  تجاذب  كام  االنتخابات.  مقاطعة 
جمهور واسع من الناس حول مواقف الحزب السياسية 
الراهنة، مشريا يف حديثه لهم، إىل أن الحزب مدرك أن 
املنفلت  السالح  انتشار  ظل  يف  تجرى  التي  االنتخابات 
انتخايب  قانون  وجود  وعدم  العام  املال  عىل  واالستيالء 
عادل، ال ميكن أن تنتج برملانا ميثل إرادة الشعب.  ووفق 
ما ذكره ممثلو الفريق اإلعالمي لـ “طريق الشعب”، فإن 
الحزب،  موقف  مع  تفاعلوا  الكوت  أبناء  من  الكثريين 

وكشفوا عن عزمهم عىل مقاطعة االنتخابات. 

في الناصرية 

اللجنة املحلية للحزب يف مدينة النارصية، واصلت هي 
األخرى فعالياتها ونشاطاتها امليدانية الهادفة إىل إيضاح 

أسباب مقاطعة االنتخابات للمواطنني. 
وتجول فريق إعالمي من اللجنة املحلية، يف مناطق البهو 
املدينة.  الزيتون يف  بغداد وجرس  النرص وشارع  وجرس 
نظر  وجهة  لهم  ونقل  املواطنني،  من  الكثريين  والتقى 
التي  األسباب  وأوضح  املقبلة،  االنتخابات  يف  الحزب 
دعته إىل مقاطعتها.  وساهم فرع رابطة املرأة العراقية 
يف النارصية ومعه فريق نسوي من الحزب الشيوعي، يف 
تلك الفعاليات. إذ تجولت رفيقات ورابطيات عديدات 
يف مناطق سكنية ومراكز تسوق عدة يف املدينة، ووزعن 
عىل املواطنني نسخا من فولدرات تتضمن بيانات صادرة 
ملا  ووفقا  االنتخابات.   من  موقفه  شأن  يف  الحزب  عن 
فإن  الشعب”،  “طريق  لـ  هليل  أمل  الرابطية  ذكرته 
مقاطعة  لقرار  تأييدهم  أبدوا  املواطنني  من  الكثريين 
صناديق  إىل  التوجه  رفضهم  مؤكدين  االنتخابات، 
االقرتاع “يف ظل قانون انتخايب غري عادل يكرّس الطائفية 

واملناطقية، ومع انتشار السالح املنفلت”. 

في ميسان 

ميسان،  محافظة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  شكلت 
فرقا جوالة قامت بتعليق الفتات تحمل شعارات تعرب 
العديد من األماكن  عن قرار مقاطعة االنتخابات، يف 

العامة مبركز املحافظة. 
وكان أبرز الشعارات التي تم رفعها، هو “ال مشاركة 
والفساد  املنفلت  السالح  ظل  يف  االنتخابات  يف 

والتزوير”. 

البصرة

ابو   “ يف  جوالة  فرق  مؤخراً،  انطلقت  البرصة،  ويف 
القدمية،  البرصة  العرب،  الزبري، شط  القرنة،  الخصيب، 
منطقة  الحجاج،  كوت  املدينة،  مركز  القبلة،  العشار، 
املواطنني  لتعريف  الزبري”  يف  السكك  حي   – الشعيبة 
واجرى  الحالية،  االنتخابات  من  الحزب  مبوقف 
مبارشة  حوارات  الفرق  هذه  يف  املشاركون  الرفاق 
الحزب  ملوقف  ارتياحهم  ابدوا  الذين  املواطنني،  مع 

االنتخابات. ومقاطعة 
العمل  لجنة  شكلت  الجوالة  الفرق  جانب  واىل 
مختلفة..  مناطق  يف  االبواب  طرق  حملة  الدميقراطي 
باالضافة اىل ندوة جامهريية عامة يف شارع الفراهيدي.

في النجف 

الجوالة  اإلعالمية  الفرق  واصلت  متصل،  جانب  من 
النجف، جوالتها  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  إىل  التابعة 
االنتخابات  من  الحزب  مبوقف  للتعريف  امليدانية 

املقبلة. 
وقصباتها،  املحافظة  مدن  عموم  يف  الفرق  وتجولت 
البيانات  من  كثرية  نسخا  املواطنني  عىل  ووزعت 
االنتخابات،  من  موقفه  بخصوص  الحزب  عن  الصادرة 

ورفعت الفتات تحمل شعارات يف هذا الشأن.

العديد  إىل  النجف  شيوعيي  من  فريق  توجه  كذلك، 
كربالء  طريق  عىل  املتوزعة  الحسينية  املواكب  من 
والجمعية  واملشخاب  والحرية  العباسية  مناطق  ويف 
والحيدرية والهارمية، وذلك للقاء باملواطنني وتعريفهم 

مبوقف الحزب من االنتخابات املقبلة.  
أحمد  النجف،  يف  الشعب”  “طريق  مراسل  وبحسب 
عباس، فإن “الكثريين من املواطنني أعلنوا عن تأييدهم 
ملوقف الحزب، وتفاعلهم معه، مبدين عدم رغبتهم يف 
عادل..  قانون  إىل  مستندة  غري  انتخابات  يف  املشاركة 
انتخابات تجرى يف ظل الرتدي األمني وتفيش الفساد، 

وعىل ضوء املحاصصة الطائفية”.

في بعقوبة 

اللجنة املحلية للحزب يف محافظة دياىل، شكلت األيام 
بعقوبة  مدينة  شوارع  جاب  إعالميا  فريقا  املاضية 
مبوقف  الناس  لتعريف  األقدام،  عىل  سريا  وأسواقها 

الحزب من االنتخابات وقراره القايض مبقاطعتها.
ووزع الفريق عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية 
نسخا من البيانات الصادرة عن الحزب يف هذا الشأن. 

في نينوى

للحزب  املحلية  اللجنة  واصلت  نينوى،  محافظة  ويف 
من  الحزب  موقف  عن  لإلعالن  امليدانية  نشاطاتها 

املقبلة.  االنتخابات 
وتجولت فرق إعالمية تابعة للجنة املحلية، يف العديد 
وقضاء  املوصل  مبدينة  واألسواق  العامة  الشوارع  من 
ووزعت  وألقوش.  بعشيقة  وناحيتي  الحمدانية 
من  نسخا  التجارية،  املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل 
فيها  يوضح  والتي  الحزب،  عن  الصادرة  البيانات 

أسباب مقاطعته االنتخابات. 
العامة،  األماكن  من  العديد  يف  الفرق  رفعت  كام 

شعارات تعرب عن قرار املقاطعة.  

وسط تأييد المواطنين وتفاعلهم

الشيوعيون يواصلون توضيح أسباب مقاطعتهم االنتخابات 

هيئة املقرات 

الكرخ االوىل املحلية العاملية ميسان

الكوت النارصية النجف



البريسم:
األسباب لم تعالج

عضو  الربيسم،  فوزي  أملح 
التيار  لحزب  السيايس  املكتب 
أن  األسباب  اىل  االجتامعي، 
التي اندلعت من أجلها ترشين 

ما تزال قامئة. 
لـ”طريق  الربيسم  وقال 
انتفاضة  “قيام  إن  الشعب”، 
جديدة مسألة واردة جداً يف 
التي  االسباب  استمرار  ظل 
كانت رشارة انتفاضة ترشين، 

اىل  االنتفاضة  مطالب  من  العديد  تحقيق  يتم  مل  حيث 
االن”. 

فاجأت  “االنتفاضة  أن  إىل  الربيسم  أشار  الثانية،  ويف ذكراها 
العامل وقدمت دروسا عظيمة، باإلرصار  والقوة وعدم الرضوخ 
لكل  انذار  جرس  وأصبحت  الوطنية،  ومبطالبها  والخنوع، 
ومل  املاضية،  الفرتة  طيلة  البلد  دمروا  الذين  لكل   الفاسدين، 

يقدموا للشعب أي يشء”. 

الغرابي:
تشرين عابرة للطوائف 

قال األمني العام لحزب البيت 
الغرايب،  حسني  الوطني، 
إن  الشعب”،  لـ”طريق 
اجتامعية  ثورة  هي  “ترشين 
قبل أن تكون انتفاضة سياسية، 
انها  الكثري، فضالً عن  وحققت 
السياسية،  املعادلة  من  غريت 
التغيريات  اىل  باإلضافة 
رأسها  وعىل  االجتامعية، 

املشاركة الفعالة للمرأة.
عابرة  كانت  ترشين  “انتفاضة  أن  الغرايب،  وأضاف 
يف  الوطنية  سقف  تحت  العراقيني  وجمعت  للطوائف 

التحرير”. ساحة 
من  ترشين  متكنت  السيايس  املستوى  “عىل  انه  اىل  واشار 
االنتخابات،  مفوضية  واستبدال  عبداملهدي،  اسقاط حكومة 
او  عبداملهدي  بعد  جاء  التي  الحكومة  عن  النظر  بغض 

املفوضية الجديدة اللتني مل يلبيا طموح ترشين”.
وأشار إىل أن “جزءا من مخرجات ترشين انها افرزت أحزابا 
سياسية جديدة، قرر قسم منها مقاطعة االنتخابات، واآلخر 
ان  نرى  الوطني،  البيت  يف  ونحن  املشاركة.  نحو  ذهب 
االنتخابات التي تجري االن، بعيداً عن الرشوط التي طالبت 

االنتفاضة”.  بها 

العكيلي:
االنتفاضة ما زالت موجودة

االمة  لحزب  العام  األمني  أكد 
لـ”طريق  العكييل  محمود 
الشعب”، أن “انتفاضة ترشين 
املعاناة  عن  تعبريا  جاءت 
وانها  العراقي،  للشعب  الكبرية 
الذين  ضد  الفاسدين،  خرجت 
البلد”.  ودمروا  وأفسدوا  عاثوا 
ما  “االنتفاضة  ان  قائال  وتابع 
تتصاعد  وقد  موجودة،  زالت 
بشكل  القادمة،  األيام  خالل 

الجرحى مل يجر  الشهداء وتضحيات   مخيف وكبري، الن دماء 
ناحية  والحكومة، ال من  الطبقة  السياسية  قبل  احرتامها من 
قانون االنتخابات املجحف، وال عىل مستوى األداء  السيايس، 
ومحاسبة القتلة ومن يقف خلفهم. لذلك نحن شاركنا الشباب 
يوم الجمعة من  اجل احياء هذه الذكرى العظيمة، التي كانت 
وال تزال شوكة يف عيون قوى السلطة”.  وأشار العكييل اىل أن 
وأحزاب  والفاسدون  واملجرمون  القتلة  كان  ترشين  قبل  “ما 
 السلطة، هم أصحاب القرار والسطوة والسلطة، إذ عملوا عىل 
ترشين  لكن  الوطنية،  الحرة،  والشخصيات  األصوات  تغييب 
فاشلة،  سياسية  منظومة  ودمرت  املتنفذين،  عروش  هزت 

 اعتاشت عىل املال العام لفرتات طويلة”. 

الفريجي:
الوعي الجماهيري أبرز نجاح 

نازل  لحركة  العام  األمني  ذكر 
مرشق  الدميقراطية،  حقي  اخذ 
االوىل  “اللحظات  أن  الفريجي، 
ال  ترشين  انتفاضة  النطالقة 
املخيلة”،  عن  ان  تغيب  ميكن 
العراقي  “الشعب  أن  مبيناً 
استطاع ان يثبت نفسه ويفرض 
كالمه، عىل هذه السلطة،  ومتكن 
الحياة  املجريات،  تغيري  من 
الشعبي”.   بالضغط  السياسية، 

عند  كان  “طموحنا  أن  الشعب”،  لـ”طريق  الفريجي  وأضاف 
حيث  الناس،  لدى  الجامهريي  الوعي  هذا  نجد  ان  خروجنا، 
كانت  تطلق علينا مختلف التوصيفات التي تستخف بنا، لكن 
االنتفاضة توجت  تلك الوقفات اليوم بخروج واسع للمواطنني، 
وهو ما أعّده انتصارا”.  ويف حديثه عاّم حققته االنتفاضة، يقول 
الفريجي إن “الوعي الجامهريي اول وأبرز  منجز لالنتفاضة، اىل 
جانب الرقابة الشعبية، حيث أصبح الناس يتكلمون عن السيئ، 
املتاحة، وهو ما يثري مخاوف  ادواتهم  وينبذون  السلطة بكل 

قوى السلطة”. 
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اخبار وتقارير

بغداد ـ طريق الشعب

يف مناسبة الذكرى الثانية النطالق انتفاضة ترشين، 
جدد العراقيني رفضهم لنظام املحاصصة والفساد من 

خالل احياء املناسبة يف عدد من املحافظات، مشددين 
عىل رضورة كشف قتلة املحتجني ومصري املغيبني، 

ومحاسبة الفاسدين وحرص السالح يف يد الدولة.
كام أكد املتظاهرون رفضهم القاطع لتسويف 
مطالبهم من خالل اجراء انتخابات، وصفوها 

بالـ”صورية”.

سجاد العراقي
من  االالف  توافد  النارصية،  الشهداء  ومدينة  االحتجاجات  معقل  ويف 
للتأكيد عىل مطالب االنتفاضة، والكشف عن  الحبويب  املحتجني اىل ساحة 
مصري الناشط املدين املغيب سجاد العراقي. وقال مراسل “طريق الشعب”، 
شارع  طريق  عن  الحبويب  ساحة  عىل  توافدوا  “املحتجني  ان  عيل  حسني 

النيل”، مشريا اىل أن “اآلالف منهم جددوا رفضهم للمحاصصة والفساد”.
مبحاسبة  للمطالبة  واملغيبني  للشهداء  صورا  رفعوا  “املحتجني  ان  وأضاف 

قتلتهم ومعرفة مصري املغيبني منهم”.

حسين وسارة
امام  البحرية  ساحة  يف  املحتجني  من  املئات  تظاهر  البرصة،  محافظة  ويف 
مبنى املحافظة. وحمل املحتجون صورا للشهداء، تتقدمها صورة الشهيدين 

)حسني وسارة( اللذين جرى اغتيالهام عشية انطالق االحتجاجات. 
للدول  والتبعية  والقتل  بالفساد  تندد  وشعارات  الفتات  املحتجون  ورفع 

اإلقليمية والدولية.

علي جاسب
املحافظة،  مجلس  امام  املحتجني  من  املئات  تجمع  ميسان،  محافظة  ويف 

حاملني معهم صور شهداء االنتفاضة، واملغيب عيل جاسب.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، مهند حسني، ان “املحتجني انطلقوا يف مسرية 
قتلة  عن  بالكشف  للمطالبة  العامرة،  مدينة  دجلة وسط  شارع  راجلة يف 
املتظاهرين والكشف عن مصري الناشط املدين املغيب عيل جاسب”، مشريا 
اىل ان “املحتجني حملوا الحكومة مسؤولية اإلخفاق يف كشف القتلة، رغم 

تعهدها بتقدميهم للقضاء”. 

ثائر الطيب
جابت  مسرية  من خالل  الثانية  الذكرى  املحتجون  احيا  الديوانية،  وصوب 

وسط املحافظة.
وسط  الشهداء،  ساحة  نحو  املصطفى  جامع  من  املحتجون  وسار 
املحافظة  شهداء  وصور  العراقية  األعالم  رافعني  الديوانية،  مدينة 
قرب  مؤكدين  الطيب،  ثائر  الشهيد  صورة  تتقدمها  االنتفاضة،  يف 
املتظاهرين  قتلة  عن  بالكشف  للمطالبة  لالحتجاجات،  استئنافهم 

والفساد. املحاصصة  وإنهاء 
من  املئات  توافد  البالد،  يف  فقر  نسبة  اعىل  صاحبة  املثنى،  محافظة  ويف 
املحتجني عىل كورنيش مدينة الساموة، لتجديد رفضهم للقتل واملحاصصة 

والفساد.
“التظاهرة  ان  الساموي،  الحسني  عبد  الشعب”،  “طريق  مراسل  وأفاد 
تقدمتها صور لشهداء املحافظة، وهتافات تطالب بإجراء انتخابات نزيهة، 

بعيدا عن التزوير واملحاصصة الطائفية والقومية”.

إيهاب الوزني
ثورة  مجرسات  لبى  املحتجني  من  املئات  توافد  النجف،  محافظة  واىل 

العرشين قبل االنطالق صوب ساحة الشهداء.
وردد املحتجون هتافات تطالب بانهاء املحاصصة والفساد، ومحاسبة القتلة 

املسؤولني عن استهداف املحتجني يف املحافظة.
اما محتجو محافظة كربالء، فقد نددوا بفشل الحكومة بتقديم املتورطني 

بقتل وقمع املحتجني اىل القضاء.
ورفع املحتجون صورا للشهيد إيهاب الوزين وعدد اخر من شهداء املحافظة، 

خالل تجمعهم يف فلكة الرتبية وسط كربالء.

حيدر القبطان
يف غضون ذلك، نظم املئات من املحتجني يف محافظة بابل، مسرية احتجاجية 

انطلقت من تحت مجرس الثورة صوب مبنى املحافظة.
وأشار مراسل “طريق الشعب”، محمد عيل محيي الدين، اىل ان “املشاركني 
حيدر  للشهيد  صورة  تقدمتها  االنتفاضة،  لشهداء  صورا  رفعوا  املسرية  يف 
القبطان، والفتات تندد بالفساد”، منوها اىل ان “املتظاهرين القوا بيانا امام 
وتقدميهم  القتلة  من  القصاص  عىل رضورة  فيه  شددوا  املحافظة،  مجلس 
وتوفري  الفاسدين  محاسبة  يف  الفاعل  دورها  الحكومة  تأخذ  وأن  للقضاء، 

الخدمات”.
وكان ختام الفعاليات من محافظة واسط، حيث تجمع املئات من املحتجني 

يف ساحة العامل وسط مدينة الكوت.
نفوذ  بانهاء  مطالبني  املحافظة،  مجلس  مبنى  صوب  املحتجون  وانطلق 

األحزاب الفاسدة، ومحاسبة قتلة املحتجني.

تقييم نهائي للدورة الرابعة
تقييامً  “مدارك”،  ملؤسسة  التابع  النيايب  املرصد  وأصدر 
نهائياً ألعامل مجلس النواب بدورته األخرية، قبيل موعد 

االنتخابات املقبلة.  
مرّة  من  أكرث  خالف  املجلس  فأن  التقرير،  بحسب 
تُلزمه  التي  ثالثا  الفقرة   22 مادته  يف  الداخيل  نظامه 
بعقد 8 جلسات يف الشهر الواحد، مؤكدا انه “مل تنعقد 
أي جلسة من جلسات املجلس يف وقتها املعلن عنه يف 
اعداد  غاية  اىل  املجلس  عمل  بداية  من  االعامل  جدول 
هي  موعدها  اىل  االقرب  الجلسات  وكانت  التقرير 

)1,2,3,4,6,7,10,12,15(. اذ انعقدت بعد الوقت املحدد 
لها بساعة.  

الربملان عقد “149 جلسة فقط، منذ  ان  للمركز،  ووفقا 
أيلول 2018، وصّوت عىل 92  عقد أول جلسة له يف 3 
جلسة  بعقد  أخفق  فيام  الحالية”.  دورته  خالل  قانوناً 

نيابية واحدة خالل األشهر الثالثة األخرية.
الدورة  أن  إىل  تقارير صحفية  أشارت  سابق،  وقت  ويف 
الربملانية الحالية هي األسوأ واألقل فاعلية مقارنة بالدورات 
الربملانية الثالثة السابقة، كام أنها مل تكن مبستوى الطموح 

يف انجاز القوانني ومتريرها.

إصرار على نهج المحاصصة
ويقول الناشط يف االحتجاجات، عبد الله صفاء، إّن الدورة 

الربملانية الحالية فشلت فشال ذريعا يف تأدية واجباتها.
ويبنّي صفاء لـ”طريق الشعب”، إن الربملان الحايل ونوابه 
تتم  الشعب، ومل  أية قوانني لخدمة مصالح  “مل يرشّعوا 
يكن  مل  الربملان  اّن  الحكومي.  الربنامج  تنفيذ  متابعة 
مساندا لناخبيه ومواطنيه، بل كان مثل الدورات السابقة، 
وسار عىل ذات النهج التخريبي الذي يعتمد املحاصصة 
الطائفية والحزبية”، مضيفا “ال نتأمل أن يتحسن وضع 
انتاج  انتخابات تعيد يف كل مرة  البلد، خصوصا يف ظل 

ذات املنظومة الفاشلة”.

برامج عشوائية
من جانبها، ترى الناشطة يف املجال الطاّليب، بسمة رياض، 
ميلكون  “ال  الربملانية  االنتخابات  يف  املرشحني  غالبية  أّن 
برامج انتخابية واضحة؛ فهناك من يتحدث بشكل عشوايئ 
وهناك من ال ميلك برنامجا عىل االطالق، وهم ومنشغلون 
التي  العامة  الخدمات  ملف  عرب  املواطنني  رضا  بكسب 
هي ليست من ضمن مهامهم أو صالحياتهم، مثل إكساء 
أي  عن  بعيدا  الكهربائية،  املحوالت  وتوزيع  الشوارع 

برنامج حقيقي”.
انها  الشعب”،  لـ”طريق  ويف سياق حديثها تؤكد رياض 
ستقاطع االنتخابات القادمة: أّن “التغيري الذي نطمح إليه 
ال يتحّقق مبجرد املشاركة، خصوصا وأّن األحزاب املتنفذة 
التي متلك السالح واملال السيايس، لن ترتك الساحة لغريها، 

وأّن ما يجري اليوم هو تبديل للوجوه واألشخاص، بينام 
يبقى النهج ذاته”.

ثقة مهزوزة 
الحايل،  السيايس  بالنظام  املواطنني  بثقة  يتعلق  وفيام 

يلفت الطالب الجامعي يحيى أحمد، إىل أنها “مهزوزة”.
أن  إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  أحمد  ويشري 
املتنفذة  القوى  مصالح  بل  الشعب،  ميثل  “مل  الربملان 
يف  املتظاهرين  بحامية  وفشل  السلطة،  عىل  املهيمنة 
احتجاجات ترشين 2019، ومبساعدة املواطنني الفقراء”.  
التجارب  هذه  بعد  الوثوق  ميكن  “ال  أنه  أحمد  ويتابع 
الحديث  ميكن  وال  القادمة،  االنتخابات  بنتائج  املريرة 
عن تغيري يف ظل انتشار السالح املنفلت، ونشاهد اليوم 
خروقات كثرية يرتكبها املرشحون، تتمثل برشاء بطاقات 
الناخبني، فيام يفلتون من املحاسبة القانونية، وهذا يعني 
أّن املتنفذين سريجعون مجددا إىل مصدر القرار، فكيف 

لنا أن ننتخب يف ظل هذه الظروف؟”.

أين صوت الشعب؟
أما املتظاهر الشاب، عبد العزيز مصلح، فيعرّب عن خيبة 

امله ملا وصلت إليه املنظومة السياسية يف البلد. 
ويؤكد لـ”طريق الشعب”، أن الربملان الحايل “عجز عن 
انشغلوا  النواب  أية خدمات للمواطنني، وأغلبية  تقديم 
باملصالح الحزبية الضيقة، وزيادة الرثوة، وتوسيع النفوذ، 
ونسوا دورهم، ومن انتخبهم”، مشددا عىل رضورة” عدم 

املشاركة يف االنتخابات القادمة جرّاء الفشل النيايب الذريع 
والتسبب بسوء أوضاع املواطنني والبلد بشكل عام”.

لن تكون رافعة
ابراهيم األسدي  وعىل صعيد ذي صلة، يشدد اإلعالمي 
عىل أن االنتخابات القادمة “لن تكون رافعة للخالص أو 
بوابة للتغيري؛ حيث السالح املنفلت ورشاء الذمم ومشاركة 

الفاسدين والقتلة يف الرتشيح”. 
ويرى أن الدورة الربملانية الحالية “فقدت الرشعية منذ 
سكتت عن تكالب املتنفذين عىل مقدرات الوطن ورسقة 

خرياته وقتل أبنائه وبناته”.
لـ”طريق  حديثه  أثناء  فيشري  سامي،  عمر  الناشط  أما 
هي  لالنتخابات  املواطنني  مقاطعة  أن  اىل  الشعب”، 
“نتيجة حتمية لفشل قوى السلطة يف قيادة البلد”، الفتا 
اىل انه “بعد 18 عاما ال تزال أحزاب السلطة تحاول تدوير 
نفسها بكل الطرق، متناسية تجاربها الفاشلة: الطائفية، 
املوت، الفساد، الرسقة، انتشار العشوائيات، وتهالك البنى 
والتعليم والصحة وغريها من  الرتبية  لقطاعات  التحتية 

القطاعات املهمة”.
أّن “برملان 2018 أخفق عىل كافة الصعد بتأدية  ويجد 
دوره، ومن املخجل أن نشاهد أعضاءه الحاليني يف دورة 

برملانية جديدة، فهم مل يقدموا شيئا للشعب”.
مرت  اذ  الجلسات،  بعقد  فشله  أو  القوانني  ناحية  من 
فرتات طويلة ومل يتمكنوا من عقد جلسة واحدة، فكيف 

يثق املواطن مبسلسل الفشل الذي شاهده”.

في محافظات مختلفة

فعاليات احتجاجية في ذكرى انتفاضة تشرين
«  تحاور قيادات سياسية  «

في مناسبة ذكرى تشرين

الخميس المقبل تنتهي صالحيته

ناشطون: البرلمان لم يؤد واجباته
بغداد ـ طريق الشعب  

أبدى مواطنون وناشطون وطالب ومتظاهرون، استياءهم من األداء “السيئ” 
ملجلس النواب الذي يستعد لحل نفسه الخميس املقبل، معتربين ان أكرث من ثالث 

سنوات من عمره النيايب انقضت وراء السعي لضامن مصالح املتنفذين، وتجذير 
املنهج املحاصصايت يف تقاسم املناصب وغريها. وأكد الناشطون مقاطعتهم لالنتخابات 

املرتقبة، يف ظل تغول املال السيايس والسالح املنفلت، وغياب الربامج االنتخابية 
الجدية للمرشحني، أو هزالتها.  وآخر جلسة عقدها مجلس النواب كانت يف 13 متوز 

املايض، وبعدها مل يتحقق أي نصاب قانوين، مع أخذ عطلته الترشيعية لشهرين.
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بغداد ـ طريق الشعب
واألحزاب  املنظامت  من  كبري  وعدد  العراقية  الجاليات  نظمت 
الثانية  للذكرى  إحياًء  احتجاجية  وقفات  دول،  عرش  يف  والتجمعات 
احتجاجية  ومذكرات  ورسائل  بيانات  قدمت  فيام  ترشين.  النتفاضة 
من  العراقية  السلطات  عىل  الضغط  إىل  دعت  عدة،  رسمية  لجهات 
اجل الكف عن مالحقة وقتل الناشطني، واستخدام الوسائل القمعية 

تظاهراتهم. لفض 

ملف االنتهاكات يعرض في ألمانيا 
الجمعة  أملانيا،  العراق/  يف  والتغيري  االنتفاضة  دعم  تجمع  ونظّم 
املاضية، وقفة احتجاجية يف برلني، للتضامن مع املنتفضني العراقيني، 

وإحياًء لذكرى االنتفاضة الثانية.
والقيت خالل الوقفة كلمة للتجمع يف هذه املناسبة، فضال عن البيان 
املشرتك للحملة العاملية التضامنية مع االنتفاضة. فيام رفع املحتجون 

شعارات منددة بجرائم قتل املتظاهرين. 
وتحقيق  خلفهم،  يقف  ومن  القتلة  عن  بالكشف  الوقفة  وطالبت 

املطالب العادلة لالنتفاضة التي سوفتها الحكومة الحالية أيضا.
وعقب ذلك، توجه وفد من التجمع إىل مقر ممثلية االتحاد األورويب 
السيايس  للقسم  االداري  املسؤول  بتسليم  وقام  االتحادية،  أملانيا  يف 
فيه، هلموت هايك، ملفا باللغتني العربية واألملانية حول االنتهاكات 
االجرامية ضد ناشطي وثوار االنتفاضة يف العراق، مع مذكرة التجمع 
التي تسلط الضوء عىل أزمات البلد بسبب طغمة املحاصصة والقتل 

والفساد ومحاوالتهم بإعادة إنتاج أنفسهم يف االنتخابات القادمة.

وقفة تضامنية في بريطانيا 
مع  تضامنها  بريطانيا  يف  العراقية  الجالية  جددت  آخر،  جانب  من 
انتفاضة ترشين وخرجت يف وقفة تضامنية أمام مبنى مجلس الوزراء 

الربيطاين )داون سرتيت(.
التي نظمتها شخصيات مدنية ودميقراطية عراقية  الوقفة  واشرتك يف 
يف بريطانيا، عدد من بنات وأبناء الجالية الذين أكدوا تضامنهم التام 

مع املنتفضني، وادانتهم لكل الجرائم التي تعرضوا لها. 
ورفع العراقيون الذين تجمهروا أمام مبنى مجلس الوزراء الربيطاين 
وطالبوا  الشهداء،  صور  مع  واالنكليزية  العربية  باللغتني  شعارات 

قتلتهم. بكشف 
وقدمت مذكرة لرئاسة الوزراء الربيطاين، صادرة عن الحملة العاملية، 
العراقية  الجاليات  وتجمعات  وتنسيقيات  منظامت  من  املكونة 
فيها:  جاء  النتفاضة،  الثانية  الذكرى  مبناسبة  دولة   17 من  أكرث  يف 
بالدستور  املكفولة  والتظاهر  والفكر  التعبري  حرية  قمع  ندين  “إننا 
العراقي، ونحمل الرئاسات الثالثة مسؤولية حامية املواطنني وتطبيق 
عن  التوقف  املتظاهرين،  قتلة  محاسبة  ييل:  مبا  ونطالب  الدستور. 
مالحقة واعتقال واغتيال املحتجني، تعويض ذوي الشهداء واالهتامم 
مشكلة  وحل  الخدمات  تحسني  املختطفني،  رساح  إطالق  باملعوقني، 
مكافحة  والحزبية،  واالثنية  الطائفية  املحاصصة  إنهاء  البطالة، 
الفساد، تفعيل قانون األحزاب، اختيار مفوضية مستقلة لالنتخابات، 
املجتمع، حل  والفكري يف  واملذهبي  والقومي  الديني  التنوع  احرتام 
مليشيات األحزاب وسحب السالح منها، التعامل بجد وحزم مع دول 
الوطني  املنتوج  حامية  الداخلية،  شؤوننا  يف  تدخلها  ومنع  الجوار 

واملياه والبيئة، االستغالل الرشيد للرثوات الطبيعية الوطنية”.

الشيوعيون العراقيون يتعهدون
تقريرا  الربيطانية  ويف سياق متصل، نرشت صحيفة “مورنينغ ستار” 
الثورة  بتعميق  يتعهدون  العراقيون  “الشيوعيون  بعنوان  صحفيا 
الثانية النتفاضة ترشين”. وذكر أن  الذكرى  فيام تحيي االحتجاجات 

للشيوعيني  بارز  دور  مع  لالنتفاضة،  الثانية  الذكرى  أحيوا  “اآلالف 
من  واالقرتاب  سيايس  بتغيري  تطالب  جامهريية  احتجاجات  يف 
اىل  تفتقر  ألنها  مقاطعتها  إىل  الشيوعي  الحزب  دعا  عامة  انتخابات 
الرشعية بسبب النظام القائم عىل الفساد فيام تستمر اعامل العنف 
من  املجرمني  إفالت  مع  سلميني،  ملحتجني  واالغتياالت  واالعتداءات 

العقاب”.  

بيان عراقي مشترك من استراليا 
بيانا  اإلنسان  حقوق  ملنظامت  العراقي  املنتدى  أصدر  اسرتاليا،  ويف 

بشأن الذكرى الثانية لالنتفاضة الباسلة.
وذكر املنتدى يف بيانه أن “التظاهرات السلمية الحاشدة التي شاركت 
الحكومة  قبل  من  جوبهت  خاص،  بشكل  والشباب  النساء  فيها 
التي  للدموع  املسيلة  والقنابل  بالقوة  املتنفذة  الحاكمة  واألحزاب 
اطلقتها األجهزة األمنية رغم ضامن حقوق العراقيني التي يطالبون بها 
باللجوء  الحكومية  السلطات واألجهزة  أن “إرصار  دستوريا”، مضيفا 
إىل قمع الحراك الشعبي خوفا ودفاعا عن مصالحھا الخاصة أدى إىل 
أيضا  بالقوة  باستخدام  جوبهوا  لكنهم  الساحات  يف  الشباب  اعتصام 
حقوق  ملنظامت  العراقي  املنتدى  يف  إننا  دولیا.  املحرمة  وباألسلحة 
اإلنسان نستذكر ھذه املناسبة التاريخية، وندعو السلطات الحكومية 
عن  واإلعالن  املختطفني  رساح  وإطالق  املتظاهرين  قتلة  ملحاسبة 
مصیر املغیبین والجھات التي تقف خلفھم ووضع حد فوري للسالح 

املنفلت يف البالد”.
تنسيقية  يف  منضوية  وهيئة  ومنظمة  جمعية   11 البيان  عىل  ووقع 

العراقي. املنتدى 

احتجاج في الدنمارك 
املدين  املجتمع  منظامت  ممثيل  من  عدد  نظّم  آخر،  جانب  من 
العراقية العاملة عىل الساحة الدمناركية وبعض الشخصيات االكادميية 
والصحفية امام مبنى الربملان الدمناريك يف العاصمة كوبنهاكن، وقفة 

احتجاجية استذكرت االنتفاضة يف عامها الثاين. 

بهذا  الدمناركية  والحكومة  الربملان  اىل  مذكرة  املحتجون  وقّدم 
الذي تعرضت  الخصوص جاء فيها: “بعد االنتفاضة الشعبية والقمع 
واتباع  امليليشيات  العراق بسيطرة  اآلن يف  املشهد  تلخيص  له، ميكن 
دون  ثرواته  وينهبون  الوطن  يرسقون  والذين  الطائفية  االحزاب 
أصوات  ويرسقون  ويخدعون  والوظائف  النفوذ  ويتقاسمون  عدالة 

الناخبني بالقوة واالرهاب.
يُذكر أن تسع منظامت وجمعيات وقعت عىل املذكرة املشرتكة.

الجالية العراقية في مدن السويد
أما يف السويد، فقد أحيت الجالية العراقية الذكرى الثانية، وجددت 

العادلة. مساندة مطالبها 
العراقي وشبكات  الدميقراطي  التيار  تنسيقيات  قبل  مبادرة من  ويف 
تحت  السويد  مدن  يف  تشكلت  التي  العراقي  الشعب  مع  التضامن 
السويد  يف  العراقية  الجالية  أحيت  وطن(،  يريد  )الشعب  شعار 
املنتفضني  بطوالت  واستذكرت  االنتفاضة،  ذكرى  يف  تضامنية  وقفات 
الساحة  يف  ستوكهومل  مدينة  يف  الوقفات  ونظمت  وتضحياتهم. 
العامة  الساحات  ويف  السويدية،  والحكومة  الربملان  ملبنى  املجاورة 
لينشوبنك،  مدينة  لوند(، ويف وسط  ماملو،  )غوتنربغ،  ملدن  الرئيسية 
كام القيت الكثري من الكلامت واألشعار واألناشيد التضامنية باللغتني 

والسويدية. العربية 
يف  العراقية  الجالية  وتجمعات  وتنسيقيات  منظامت  وطالبت 
للرئاسات  وجهوه  نداء  يف  وتنسيقية(  وجمعية  منظمة   49( السويد 
والجرحى،  الشهداء  وتعويض  املتظاهرين،  قتلة  مبحاسبة  العراقية، 
انتخابات  بتنظيم  ترشين  مطالب  وتنفيذ  املختطفني،  رساح  وإطالق 
نزيهة وتفعيل قانون األحزاب ومفوضية انتخابات مستقلة حقاً. كام 
الدولة وتحسني  الفساد وفرض سلطة  الدعوة ملكافحة  النداء  تضمن 

الخدمات، فضال إنهاء التدخالت األجنبية يف البالد.

رسالة احتجاج عراقية من أميركا 
القنصلية  أمريكا،  يف  العراقية  املنظامت  من  وفد  زار  ذلك،  إىل 

العراقية يف ديرتويت لتقديم رسالة احتجاج حول قمع انتفاضة 
السلمية. ترشين 

والتظاهرات  والفكر  التعبري  حرية  “قمع  املنظامت  وفد  ودان 
العراقي”.  بالدستور  املكفولة 

وطالب بـ”محاسبة القوات التي أطلقت النار عىل املتظاهرين 
الشهداء  ذوي  وتعويض  للمحاكم،  وتقدميهم  العزل  السلميني 
حامية  مسؤولية  الثالثة  الرئاسات  وحمل  الجرحى،  وعالج 

املواطنني وتطبيق الدستور”. 
منظمة   14 قبل  من  توقيعها  جرى  والتي  رسالته  الوفد  وقدم 

وجمعية واتحاد وشخصيات مستقلة عديدة.
وجاء ذلك بعد أن خرجت هذه املنظامت يف وقفة احتجاجية 
يف ميشكان امام القنصلية العراقية هناك يوم األول من ترشين 

األول املايض”.

منظمات كندا تحيي الذكرى 
تنظيم  يف  كندا،  يف  العراقية  الجالية  منظامت  ممثلو  وشارك 
مدينة  يف  والثانية  اوتاوا،  العاصمة  يف  تضامنيتني  فعاليتني 

مونرتيال.
باللغة  والفتات  الشهداء،  صور  الوقفتني  يف  املشاركون  ورفع 
العزل،  املتظاهرين  وقتل  بالفساد  تندد  واإلنكليزية  العربية 

وتطالب بكشف ومحاسبة قتلة املتظاهرين ومن وراءهم. 
انتفاضة  مع  للتضامن  العاملية  للحملة  املشرتك  البيان  وألقي 
الكندية  الخارجية  وزارة  اىل  ستقدم  التي  املذكرة  مع  ترشين، 
مع  شعبنا  ملعاناة  تتضمن رشحا  والتي  الكندي،  الربملان  وأعضاء 

املنتفضني.  مطالب 
ووقع عىل البيان املشرتك 13 منظمة وتجمعاً للجالية.

تضامن عراقي من هنغاريا وهولندا
نظمت  أوروبا،  يف  الجاليات  اجرتها  التي  الفعاليات  غرار  وعىل 
الدميقراطية  والشخصيات  واملنظامت  األحزاب  بني  التنسيق  لجنة 
الثانية  السنوية  الذكرى  أحيى  تجمعا  هنغاريا  يف  واملدنية 
لالنتفاضة. وشهد التجمع الذي عقد يوم السبت املايض أمام بوابة 
باللغات  الشعارات  رفع  بودابست  يف  حديد  سكك  محطة  اكرب 
املحاصصة  بنظام  نددت  التي  والعربية،  واإلنكليزية  املجرية 
أجل  من  نضالهم  يف  املنتفضني  مع  وتضامنت  والقتلة  والفاسدين 

تحقيق العدالة االجتامعية وإقامة الدولة املدنية الدميقراطية.
خليل  إبراهيم  مجيد  الشعب”،  “طريق  مراسل  أفاد  هولندا،  ويف 
بأن أبناء الجالية العراقية استذكروا هذا الحدث املهم أمس األول، 
عن  معربين  الهاي،  العاصمة  يف  الهولندي  الربملان  مبنى  أمام 
السلميني، املطالبني بحقوقهم املرشوعة  للثوار  دعمهم وإسنادهم 

يف وطن، تصان فيه كرامة اإلنسان وحريته.
وتطالب  باملحاصصة،  تندد  التي  الشعارات  املتضامنون  ورفع 
الثوار  ومالحقة  القمع  وتدين  االنتفاضة،  ثوار  قتلة  مبحاسبة 
الذين  للشهداء  عديدة  صورا  حملوا  كام  وقتلهم،  وخطفهم 

أسقطهم سالح الطغمة الحاكمة الفاسدة.

وقفة في باريس
بوقفة  باريس  يف  العراقية  الجالية  ابناء  من  مجموعة  وشاركت 

احتجاجية يف ساحة الجمهورية دعام لالنتفاضة. 
عن  بالكشف  تطالب  وشعارات  العراقية  االعالم  الحارضون  ورفع 
شعارات  وكذلك  النشطاء  مالحقة  عن  والكف  املتظاهرين  قتلة 
باللغة  بيان  ووزع  باملناسبة  كلمة  القيت  كام  االنتفاضة.  متجد 

الفرنسية.

بغداد ـ طريق الشعب
النطالق  الثانية  الذكرى  األيام،  هذه  املنتفضون  يحيي 
سيايس  فعل  أكرب  مثلت  التي   2019 ترشين  انتفاضة 
واجتامعي بعد العام 2003 ضد نظام املحاصصة وقواه 
يف  انخرطت  التي  الواسعة  الفئات  بني  ومن  املتسلطة. 
وطلبة  الفنانني  مشاركة  جاءت  املدوي،  الحدث  هذا 
تأثريا  األكرث  وكانت  املشهد،  الجميلة يف صدارة  الفنون 
هذا  الفنانني  بعض  يؤكد  حيث  التظاهرات؛  زخم  عىل 
التي  الفنية  األعامل  ونوعية  أهمية  اىل  استنادا  الرأي 
بحسبهم  ولّدت  والتي  االحتجاج،  ساحات  يف  قدمت 
تأثريات عىل الصعيدين السيايس واالجتامعي، فضال عن 

ارتقائها مبستوى الوعي.

ترحيب بالفنانين وأعمالهم
كلية  يف  عليا  دراسات  طالب  الزهريي،  قيص  ويتحدث 
بني  حدث  الذي  املتبادل  التأثري  عن  الجميلة  الفنون 
أيام  بعد  بهم  التحقوا  الذين  والفنانني  املتظاهرين 
قليلة من انطالق “أكرب انتفاضة شعبية شهدها التاريخ 

السيايس الحديث للعراق”.
يقول الزهريي لـ”طريق الشعب”، إن األيام التحضريية 
والرتويجية التي سبقت االنتفاضة “مل نشارك فيها، ألننا 
عظيم،  ثوري  حدث  عىل  مقبلون  بأننا  نعتقد  نكن  مل 
فضال عن عدم وضوح الرؤية بشأن التظاهر، لكن بعدما 
بالقتل  الحكومة  وواجهتهم  الشباب  من  املئات  خرج 
الحدث  أن  اعتربنا  واالنتقامية،  اإلجرامية  واألساليب 

يخصنا، وخرجنا يف األيام التالية”.
عدد  املنتفضني  صفوف  يف  “انخرط  الزهريي  ويضيف 
ودفعوا  الجميلة،  الفنون  وطلبة  الفنانني  من  كبري 
رضيبة مكلفة نتيجة موقفهم الوطني املرشف. أنا كنت 
العليا  الدراسات  يف  الدرايس  مقعدي  خرست  أحدهم، 

من  السيايس  موقفي  نتيجة  الصناعي  التصميم  لقسم 
التحقت  أن  فبعد  الطائفية،  املحاصصة  نظام  قوى 
يف  البارزة  االحتجاجية  ومساهمتي  الطاليب  باإلرضاب 
خيمة طلبة كلية الفنون يف ساحة التحرير، تم فصيل من 
الدراسة بسبب الغياب، وبعد أن رجعت بصعوبة الحقا 
يف  رسبت  وبالتايل  مبضايقتي،  اإلداريون  املوظفون  قام 
درويس ألسباب غري منطقية، بل هي جائرة. وقالوا يل 
ان هذا ما جنيته عىل نفسك بالتظاهر ضد الحكومة”، 
مبينا أن “الفنانني أعطوا االحتجاجات زخام كبريا، ألن 
ساحات االحتجاج زينت بالرسوم والخطوط والتصاميم، 
لسامع  املدن  كل  من  تأيت  العائالت  أصبحت  فيام 

املوسيقى والغناء واألعامل املرسحية والسينامئية”.

إىل  العودة  أحاول  زلت  ما  أين  “رغم  املتحدث  ويتابع 
من  متكنت  وسواء  قيدي،  ترقني  بعد  الدرايس  مقعدي 
ذلك أم أخفقت، فأنني فخور مبا قدمته مع الفنانني يف 
التظاهر. أعتقد أن أسباب االنتفاضة ما زالت  ساحات 

قامئة، وستكون لنا صولة جديدة ضد قوى الفساد”.

وعي عال
وعيا  االحتجاج  ساحات  يف  املنتفضون  الشباب  وأبدى 
الهادفة  بالفنون  كثريا  ومتيزوا  الجوانب،  كافة  يف  عاليا 
وموقفها  الفنون  إطار  حول  تدور  جميعها  كانت  التي 

السيايس واالجتامعي. 
أضحت  حتى  كثرية  نشاطات  املبدعون  هؤالء  ومارس 

ساحات االعتصام مكانا ثقافيا ومعرفيا من طراز فريد، 
وأظهروا أن العراق هو ذاته بلد اإلبداع والقيم املعرفية.

ويقيم الفنان املرسحي، حمزة عسكر، تجربة الفنانني يف 
االنتفاضة بـ”االيجابية واملؤثرة”.

ويوضح عسكر لـ”طريق الشعب”، أن رشيحة الفنانني 
ظل  يف  اإلهامل  نتيجة  وتعاين  جدا،  كبرية  املجتمع  يف 
حكم قوى رجعية وفاسدة ال تريد من الفنون سوى أن 
البلد  أن شهد  وبعد  واملتنفذين.  للسلطات  أداة  تكون 
انخرط  جوهرية،  مطالب  رفع  هائال،  احتجاجيا  زخام 
بنات وأبناء هذه الرشيحة يف دوامته، وأعلنوا موقفهم 
الرصيح بشأن ما جرى، خصوصا وأنهم يتفقون متاما مع 
وينطلقون  والعنرصية،  والتخلف  الجهل  مظاهر  رفض 
أي  قبل  اإلنسان  ذات  عن  املعرب  الفني  فهمهم  من 
انتامء”، الفتا إىل أن “الشباب املبدعني يف مرسح الشارع 
قدموا أعامال وأوصلوا رسائل سياسية واجتامعية مهمة 

جدا”.
يف  بارزا  كان  أنه  عسكر  فيؤكد  النسوي،  الحضور  أما 
للموهوبات  نوعية  نقلة  هناك  “وكانت  االحتجاجات 
وعرّبن  بلمساتهن  بقوة  شاركن  الاليت  والفنانات 
املقولة  إن  املتظاهرين.  مع  التكاتف  عن  بطريقتهن 
مثقفا(  شعبا  أعطيك  ومرسحا..  خبزا  )أعطني  الشهرية 
تجسدت يف انتفاضة ترشين، وشاهدنا الخربات املرسحية 
والطاقات الشبابية الواعدة تقدم أعامال عكست مأساة 

الجمهور الذي تلقف الرسائل برسعة كبرية”.

نقلة نوعية
ويف ما يتعلق باملتغريات التي فرضتها مجريات “ترشين” 
الفنية والثقافية، يشري الباحث يف الشأن السيايس، أحمد 
نقلة  لخلق  الطريق  “مهدت  االنتفاضة  أن  إىل  جميل 
الطموح  مّثلت  ألنها  بوادرها،  ملسنا  الوعي  يف  نوعية 

الوطني العراقي من أجل تغيري نظام املحاصصة.
ويؤكد جميل خالل حديثه لـ”طريق الشعب”، إمكانية 
الفساد  ظل  يف  مجددا  االنتفاضة  إىل  الروح  “عودة 
والقتل املستمرين، وأعتقد أن مؤرشات مشاركة الفنانني 
ألن  للفاسدين،  القاصمة  الرضبة  كانت  )ترشين(  يف 
البلد عاىن قرابة العقدين من ترسيخ مفاهيم الطائفية 
عندما  واحدة  بلحظة  جميعها  وتالشت  والكراهية، 
وّحدت الفنون الرأي العام ضد قوى املحاصصة، وجعلت 
من القضية الوطنية هي األساس يف كل خطاب أو هتاف 

يردده املتظاهرون”.

أعمال فنية شبابية
إىل ساحات  التي حرضت  الكبرية  الفنية  األسامء  ورغم 
التظاهر، إال أن الفنانني الشباب كانوا يف صدارة املشهد، 
بالتغيري. هذا  الكبري  وخطفوا األضواء بسبب طموحهم 

ما يعتقد به املمثل الشاب محمد املوسوي.
“كانت  قائال:  الشعب”،  لـ”طريق  املوسوي  ويضيف 
مشاركتنا كفنانني شباب كبرية وحامسية، لكن األساليب 
املهدي  عبد  عادل  حكومة  بها  قامت  التي  الوحشية 
أسهم  الحي  السالح  واستخدامها  التعبري  وقمعها حرية 

يف عرقلة جزء كبري من أعاملنا التي مل تر النور”.
فضائيات  بها  قامت  التي  مهنية  الال  األعامل  أن  ويبنّي 
واملنصات  التلفزيون  واستخدام  الفاسدة،  األحزاب 
مبدعني  أمام شباب  تصمد  مل  املتظاهرين،  املؤثرة ضد 
مواقع  عرب  وبثوها  الطلق،  الهواء  يف  أعاملهم  عرضوا 
التواصل االجتامعي”، منوها بأن “ضغوطا كثرية تعرض 
والرضب  بالقتل  التهديد  عن  فضال  الشباب،  هؤالء  لها 
لرؤية  وأسسوا  مبهر،  بشكل  نجحوا  لكنهم  املربح، 
ثقافية وفنية عاشها املاليني من طلبة وشباب االنتفاضة 

اليافعني”.

الجاليات العراقية في 10 بلدان تحيي الذكرى الثانية لالنتفاضة

فنانو االنتفاضة: أعمالنا ما زالت تتظاهر ضد القتلة والفاسدين

صحيفة مورننغ ستار الربيطانية: الشيوعيون العراقيون يتعهدون بتعميق الثورة
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حياة الشعب

بعقوبة – وكاالت 
ال تُبرش أوضاع املياه يف محافظة دياىل مبوسم آمن 
كانت  التي  الزراعية،  وأراضيها  املحافظة  لبساتني 
الزراعي  اإلنتاج  سلة  تتصدر  طويلة  عقود  منذ 

العراقي. 
من  واسعة  زراعية  مساحات  يرضب  الجفاف  وبدأ 
املحافظة، بعد خطوات إيران األخرية بتحويل عدد 
أراضيها،  داخل  إىل  الحدودية  األنهار  مجاري  من 
انخفاض  عن  فضالً  العراق،  إىل  وصولها  ومنع 

مناسيب نهري دياىل ودجلة وبحرية حمرين.
الجفاف واضحا بشكل مبكر عىل بساتني  اثر  وبات 
الرمان التي تشتهر بها املحافظة. إذ يؤكد  مزارعون 
وفشل  املاضية،  األسابيع  خالل  منها  اآلالف  موت 

إنعاشها. محاوالت 

خسائر مالية طائلة
الخطوات  فإن  دياىل،  يف  محيل  ملسؤول  وفقاً 
اإليرانية األخرية يف حجب املياه عن العراق، كبدت 
املزارعني خسائر مالية طائلة تصل إىل مئات ماليني 
الدنانري، وباتت تهدد بتصحر مناطق زراعية كاملة، 
تنتظر  “املحافظة  ان  صحفي،  حديث  يف  مضيفا 
إزاء  االتحادية،  الحكومة  قبل  من  فعلية  إجراءات 
ينزل  دياىل، ويف حال مل  التي ترضب  الجفاف  حالة 
أسوأ  سيكون  الوضع  فإن  الشتاء،  هذا  مبكراً  مطر 

من املتوقع”.
عن  األنباء  وكاالت  تعلن  مل  الذي  املسؤول،  وأشار 
ترضراً،  األكرث  كانت  الرمان  “أشجار  أن  إىل  اسمه، 
بعد  ارتفعت  التي  األرض  ملوحة  تتحمل  ال  كونها 
انحسار املياه”، الفتاً إىل أن الخسائر املالية الكبرية 
تدفع املزارعني إىل الهجرة نحو املدن بحثاً عن رزق 

آخر.

تهديد بالموت
يف  بستان  صاحب  وهو  عاماً(،   62( غيدان  غانم 
قضاء شهربان رشقي دياىل، ذكر يف حديث صحفي، 
الرمان  غابات  من  سلسلة  يحتضن  “القضاء  أن 
محافظات  ترفد  كانت  الكيلومرتات،  لعرشات  متتد 
لكنها هذا  ألف طن سنوياً،   100 بأكرث من  العراق 
املائة من  إنتاج 10 يف  قادرة عىل  باتت غري  العام، 

هذه الكمية، نتيجة الجفاف”.
حلقة  ليكمل  جاء  الجفاف  أن  قائال،  وأضاف 

املشكالت التي تواجه القطاع الزراعي يف دياىل، بدءا 
من نزوح السكان جراء الرتدي األمني، مرورا بحرق 
سكنية،  إىل  منها  كبرية  مساحات  وتحويل  البساتني 
الزراعة  مهنة  الفالحني  من  الكثري  مبغادرة  وانتهاء 
بحثا عن وظائف أو مهن أخرى، جراء ضعف الدعم 

الحكومي وغزو املحاصيل املستوردة األسواق”. 
عاماً   30 من  أكرث  “قضيت  قوله:  غيدان  وتابع 
إن  القول  وميكنني  الزراعة،  مهنة  يف  حيايت  من 
يشء  كل  وقبل  ولونه،  مذاقه  فقد  الرمان  محصول 
الرمان وجود بسبب  إنتاجه. ومل يعد لغابات  وفرة 

اإلهامل الذي طالها، خاصة يف العقد األخري”، مؤكدا 
كارثة  يف  تسبب  العام  هذا  دياىل  نهر  “جفاف  أن 
زراعية جعلت العديد من البساتني أثرا بعد عني!”.

يف  جودة  األكرث  طويلة،  لعقود  دياىل  رمان  وكان 
األخرية،  الفرتة  خالل  كثريا  تراجع  أنه  إال  العراق، 
متتد  كانت  وغابات  بساتني  تحولت  أن  بعد  خاصة 
املزارع  بحسب   – قاحلة  أراض  إىل  البرص،  مد  عىل 

أمنار عباس )48 عاماً(.
ويستذكر عباس أيام طفولته، ويقول: “كان والدي 
الصدور  منطقة  يف  بستاننا  إىل  وإخويت  يصطحبني 
التابعة إىل قضاء شهربان. وكانت أشجار  السياحية 
املنطقة،  تلك  بساتني  تزين  حينها  والرمان  الربتقال 
بينام  العراق.  األجود عىل مستوى  يعد  وكان مثرها 
املياه، مات  الجو وشح  ارتفاع حرارة  اليوم، بسبب 
إذ  الصغرية.  الشتالت  حتى  الرمان،  أشجار  أغلب 
مساحة  ربع  لسقي  يكفي  ال  ماء  من  يصلنا  ما  إن 

بستاننا البالغة 5 دومنات”. 

بغداديون يأسفون
الفاكهة  النقطاع  يأسفون  بغداد،  يف  فاكهة  تجار 
التي كانت تصل إليهم من دياىل، والتي حلت اليوم 

بدال عنها اإليرانية والرتكية. 
وقال تاجر الفاكهة أحمد خليل )57 عاماً(: “كنا يف 
يعرف  أن  ومبجرد  دياىل.  رمان  عىل  نعتمد  السابق 
يأتون  كانوا  شهربان،  ُرمان  نبيع  أننا  املتبضعون 
بداية  يف  مرتفعاً  سعره  كان  وإن  لرشائه،  خصيصاً 
موسمه”. وأضاف يف حديث صحفي قائال، أن جودة 
العقد  خالل  كبري  بشكل  تراجعت  العراقي  الرمان 
ومذاقه،  ميزاته  من  الكثري  املحصول  وفقد  األخري، 
زاد  الزراعية  املحاصيل  استرياد  اتساع  أن  إىل  مشرياً 
من الضغوط التي يتعرض لها املزارعون العراقيون.

قتل آالف أشجار الرمان 

الجفاف يحاصر بساتين ديالى ويهدد بتصحرها  

املحلية  اللجنة  تعزي  والحزن،  األىس  ببالغ   •
للحزب الشيوعي العراقي يف دياىل، رفيق الحزب 
زوجته  بوفاة  عيىس،  عبد  سعد  السبعينيات  يف 

)ام عيل( اثر جائحة كورونا.
يف  ومحبيها  ولعائلتها  الطيب  الذكر  للفقيدة   

بعقوبة الصرب والسلوان.
املحلية  اللجنة  تنعى  شديدين  وحزن  بأمل   •
الرفيق عيل  العراقي يف ميسان  الشيوعي  للحزب 
أيلول   30 يوم  تويف  الذي  روله،  حسني  حميد 

املايض إثر سكتة قلبية.
لعائلته  والسلوان  والصرب  للفقيد  الطيب  الذكر   

ورفاقه.
• ينعى مكتب الشام للحزب الشيوعي العراقي، 
)ام  العيداين  تقي  صالح  أسامء  املناضلة  رفيقته 
والتي  ضمد،  عبود  نافع  الرفيق  زوجة  مهند(، 
ديار  يف  املايض  أيلول   24 الجمعة  توفيت صباح 

الغربة، وبصورة مفاجئة. 
وكانت الراحلة رفيقة مناضلة تشهد لها منظامت 
بواجباتها  الدميقراطية. كام كانت ملتزمة  الحزب 
بالشام. وعرفت  مغرتبها  الحزبية، حتى وهي يف 
عنها أيضا مساعدتها رفاقها ومعارفها يف غربتها. 
الفقيدة  وألبناء  مهند  ابو  لرفيقنا  العزاء  خالص 
الطيب  الذكر  ولها  ورفاقها،  أقاربها  وكل  وبناتها 

عىل الدوام.

مواساة

اخطـــار
من محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

نجم  حمزة  ميثم  )ن.ع/  الهارب  املتهم  اىل 
عبدالباقي(

الساكن / مجهول االقامة
مدة  خالل  املحكمة  هذه  امام  حضورك  اقتىض 
)30( يوماً من تاريخ نرشه اذا كنت داخل العراق 
او خارجه لالجابة عن الجرمية املسندة اليك وفق 
تتخذ  سوف  وبعكسه  املعدل  ق.ع.د   )5( املادة 
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك  االجراءات 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما ييل:
1- الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجرميتك.

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

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

لواء الرشطة الحقوقي/ حسن حسني احمد

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
قدم املواطن )توانا حسن عبدالله( دعوى يف هذه املديرية لتبديل اسمه من )توانا( اىل 

)زكريا( وتبديل لقبه من )قلقايل( اىل )سلطاين( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 

يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
لتبديل اسمه من )دانا( اىل  قدم املواطن )دانا حسن عبدالله( دعوى يف هذه املديرية 

)يوسف( وتبديل لقبه من )قلقايل( اىل )سلطاين( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 

يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
اىل  )زانا(  اسمه من  لتبديل  املديرية  عبدالله( دعوى يف هذه  )زانا حسن  املواطن  قدم 

)ابراهيم( وتبديل لقبه من )قلقايل( اىل )سلطاين( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 

يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

اعـالن
اسمها  تبديل  واملتضمنة  دعوى  سلامن(  خضري  )قادسية  املدعية  قدمت 

وجعله )نور( بدالً من )قادسية( فمن لديه حق االعرتاض مراجعة مقر هذه 

املديرية خالل خمسة عرش يوماً وبعكسه سيتم النظر يف طلبها وفق احكام 

املادة )22( من قانون البطاقة املوحدة رقم )3( لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي عبدالكاظم

مدير الجنسية العام

فقدان

فقدت الهوية الصادرة من اتحاد املقاولني/ رشكة 

وادي القصب بإسم )عيل صالح( يرجى ممن يعرث 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
قدم املواطن )ماهر قاسم شلو( دعوى يف هذه املديرية لتبديل لقبه من )العيايل( 
اىل )العبيدي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش يوماً 
من تاريخ نرشه يف الجريدة وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 

احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

يف أحد بساتني شهربان أيام وفرة املياه!

الشيوعي عملة نادرة
حسين علوان 

مل  الذين  الشيوعيني  من  واحد  املاليك،  شيحان  الرفيق 
يثنهم كرب السن واملرض وقساوة الظروف وشقاء الحياة، 
عن مواصلة دعم حزبهم والحرص عىل تقدمه وتحقيق 

أهدافه الوطنية. 
أمراض  طويلة،  فرتة  منذ  املاليك،  الرفيق  ويعاين 
الشيخوخة، ومنها مرض السكري الذي متكن من رضب 
عينيه، فأفقده برصه وأعاق حركته وجعله يالزم غرفته 
طول الوقت، حتى اقترص تواصله مع رفاقه عىل املكاملات 

الهاتفية. 
الرصافة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  شكلت  أيام،  قبل 
الثالثة، وفدا ضم 12 رفيقا )كنت بينهم(، ليزور الرفيق 
طرق  وحني  الصحي.  وضعه  ويتفقد  منزله  يف  املاليك 
الرفيق،  الوفد باب املنزل، تلقى استقباال حارا جدا من 
الذي نادى زوجته أم عيل بصوته الجهوري “وينج؟ أجاين 
الحزب والرفاق بالباب.. افتحوا لهم األبواب فهم أهيل 

وعشرييت ورفاق دريب الطويل”. 
دخلنا إىل رفيقنا وكان مستلقيا عىل رسيره، ال يرى أحدا 
منا. فبدأ الرفيق كريم الغراوي يعرّفه بنا واحدا واحدا، 
فيام كانت دموعه تنهمر وهو يرصخ “اآلن أرى الكون.. 
عادت إيل عيوين.. أنا أسمع صوتكم فأنتم حيايت وروحي 
مني،  قريبني  كونوا  الدواء،  فأنتم  زوروين  رفاقي..  يا 

فدونكم ال وجود يل”. 
إىل سؤالنا عن موقف  فبادر  املاليك،  الرفيق  مع  جلسنا 
بقرار  اعتزازه  وأبدى  املقبلة،  االنتخابات  من  الحزب 
الوطنية.  الحزب  مواقف  وبكل  االنتخابات  مقاطعة 
يف  ليس  رفاقه،  جميع  إىل  تحياته  ننقل  بأن  أوصانا  ثم 
اللجنة املحلية وحسب، إمنا يف عموم العراق، وكان يردد 
الحفاظ  يجب  الحياة،  هذه  يف  نادرة  عملة  “الشيوعي 

عليه بكل الوسائل يك ال يعم الخراب يف الوطن”. 
وحني ودعنا رفيقنا ظل يبيك بحرسة، لتنهمر معه دموع 
الجميع. ظل يحضننا واحدا واحدا ويقبلنا بحرارة وهو 
“فهي  حزبنا  سياسة  لتنفيذ  قدما  امليض  عىل  يشدد 

الصواب ملواجهة العمالء والفاسدين واملتحاصصني”.

أگـول

الفاو 

آالف الدونمات الزراعية تتحول إلى صحراء!

هاجمت مواطنين كثيرين 

الكالب السائبة تغزو أحياء سكنية في السماوة 

إلى مؤسسة السجناء السياسيين 

صرف!؟
ُ

تعويضاتنا متوقفة منذ 7 سنوات.. متى ت

البصرة – وكاالت 
البرصة، وليد  الفاو جنويب  أكد قائم مقام قضاء 
الرشيفي، أن القضاء يعاين منذ 13 عاما مشكلة 

ارتفاع نسبة امللوحة يف مياه شط العرب.
أن  املايض،  األحد  صحفي  حديث  يف  وأوضح 
أراضيه  سقي  يف  رئيس  بشكل  يعتمد  “القضاء 

الزراعية عىل مياه شط العرب، إال أن الـ 13 عاما 
املزروعة،  املساحات  يف  انحسارا  شهدت  األخرية 
الشط”،  من  إليها  امللحي  اللسان  تقدم  أن  بعد 
آالف  تحول  إىل  أدت  املشكلة  “هذه  أن  مضيفا 
الدومنات الزراعية إىل صحراء وأراض مهجورة غري 

قابلة للزراعة”.

تلك  إىل  الزراعة  “عودة  أن  إىل  الرشيفي،  وأشار 
األرايض مرهونة بإنشاء سد عىل شط العرب، مينع 
متدد اللسان امللحي”، مؤكدا أنه “تم الكشف عىل 
أكرث من موقع لغرض إنشاء السد، لكننا مل نر أي 
حركة جدية لتنفيذ املرشوع، الذي بقي منذ سنوات 

حبيس الرفوف لدى إحدى الرشكات األجنبية”.

السماوة – وكاالت 
شكا مواطنون يف مدينة الساموة، انتشار الكالب 
وفيام  املدينة.  أحياء  من  العديد  يف  السائبة 
واطفالهم  السكان  من  الكثري  تعرض  إىل  أشاروا 

بإطالق  طالبوا  الحيوانات،  تلك  مهاجمة  إىل 
حمالت بيطرية ملكافحتها. 

أكرث  أن  احاديث صحفية،  املواطنون يف  وأوضح 
هي  السائبة،  الكالب  فيها  تنترش  التي  األحياء 

تلك التي تقع يف أطراف املدينة، مشريين إىل أن 
هذه الظاهرة باتت تثري قلقهم وتشكل خطورة 
الكالب  معظم  أن  سيام  حياتهم  عىل  كبرية 
السائبة تحمل أمراضا معدية تنتقل إىل اإلنسان. 

السياسيني،  واملعتقلني  السجناء  من  لفيف  نحن 
التعويضية  املالية  مستحقاتنا  رصف  توقف  نشكو 

منذ عام 2014.
النظام  من  مترضرة  رشيحة  وعائالتنا  اننا  ومعلوم 
والسجن  املالحقة  إىل  تعرضت  املقبور،  البعثي 
سياسة  معارضتها  بسبب  واالقصاء  والتعذيب 

النظام. 
وأقر قانون مؤسسة السجناء واملعتقلني السياسيني، 
التي تأسست بعد التغيري، بتعويضنا ماديا ومعنويا. 
وبالفعل تم ذلك، إال أن التعويضات توقف رصفها 

منذ العام 2014. 
خاصة  استامرة  املؤسسة  أطلقت   2019 العام  يف 

معلوماته  السيايس  املعتقل  أو  السجني  فيها  يقدم 
وفروعها  السياسيني  السجناء  مؤسسة  إىل  ويعيدها 
عىل  الحصول  لغرض  وذلك  املحافظات،  يف 
التعويضات. وعىل إثر ذلك قام السجناء واملعتقلون 
الحني وحتى  ذلك  منذ  لكنهم  االستامرة،  تلك  مبلء 

اآلن مل يحصلوا عىل حقوقهم. 

عاجال،  تعويضاتنا  برصف  املؤسسة  مدير  نطالب 
ظروفا  ونعاين  السن،  كبار  من  غالبيتنا  ان  خاصة 

اقتصادية صعبة ولدينا التزامات مالية.
   

عن لفيف السجناء واملعتقلني السياسيني 
شاكر كاظم ناهي القرييش

إلى وزارة المالية 
ومصرف الرافدين

إين املواطن املتقاعد حبيب زيدان عطية، تسلمت من 
الرافدين قبل أكرث من سنتني سلفة قدرها 5  مرصف 
السلفة،  هذه  عىل  الفوائد  بلغت  وقد  دينار.  ماليني 
أكرث من مليوين دينار، ما يعني انني يجب أن أسدد 

مبلغ 7 ماليني دينار للمرصف.
اليوم ظروفا  يعيشون  املتقاعدين  غالبية  أن  ومعلوم 

صعبة بسبب قلة رواتبهم وارتفاع األسعار.
شؤون  قسم  املالية/  وزير  مكتب  أطالب  لذلك   
الوطنية،  التقاعد  هيئة  رئيس  ومكتب  املواطنني، 
ومرصف الرافدين، بأن تكون نسبة الفوائد عىل سلف 
املتقاعدين كافة 2 يف املائة بدال من 7 يف املائة مثلام 
تاريخ  من  اعتبارا  ذلك  يتم  أن  عىل  اليوم،  يحصل 

استالم السلف. 
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عربية ودولية 

تكليف نجالء بودن تشكيل الحكومة في تونس 

اليمين الهندوسي العنصري يواصل مسلسل العنف

إرهاب منهجي ضد الحزب الشيوعي الهندي الماركسي

متابعةـ  طريق الشعب 
كلف الرئيس التونيس قيس سعّيد، االسبوع املايض، نجالء 
أول  لتكون  للبالد،  جديدة  حكومة  تشكيل  رمضان  بودن 
املنصب، وعىل مستوى  لتويل هذا  تونس تسمى  امرأة يف 

الرشق االوسط. 
فمن هي هذه السيدة التي ستأيت يف ظروف متوترة تعيشها 

تونس؟
ونجالء بودن رمضان، من مواليد 1958 أصيلة والية القريوان، 
للمهندسني،  الوطنية  املدرسة  يف  عاٍل  تعليم  أستاذة  هي 
مختّصة يف علوم الجيولوجيا، وكانت ترشف عىل خطة لتنفيذ 
برامج البنك الدويل بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 

قبل تكليفها مبهمتها الجديدة.
بالجودة بوزارة  وعينت بودن رمضان مديرة عامة مكلفة 
رئيسة  منصب  ايضاً  وشغلت   .2011 سنة  العايل  التعليم 
وحدة ترصف حسب األهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت مبهمة 
بديوان وزير التعليم العايل السابق شهاب بودن سنة 2015.

يذكر أن هذه الحكومة هي األوىل التي ستشكل بعد إقالة 
رئيس الوزراء السابق من قبل سعّيد وتعليقه أعامل الربملان 

وتوليه السلطات منذ أكرث من شهرين.

ال انتماء سياسي

وبحسب تقارير صحفية، فإن نجالء بودن ليست منتمية 
سياسيا أو مقربة من أي حزب سيايس، األمر الذي قد يكون 
من  مزيداً  يشكل  قد  نفسه  الوقت  يف  لكنه  صالحها،  يف 
التحدي أمامها، فالبالد متر يف وضع سيايس استثنايئ بامتياز، 
بعد تعطيل مؤسسات كربى مثل الربملان. وليس من الواضح 
الرئيس سعيد يف 25  املترضرون من قرار  إذا كان  بعد ما 
متوز املايض سيقفون ضدها حتى قبل أن تحصل عىل فرصة 

إثبات نفسها.
ال يعرف الشارع التونيس الكثري عن رئيسة وزرائه الجديدة، 
أكادميية  بعد مسرية  العامة  الحياة  إىل  فقد خرجت فجأة 

وإدارية طويلة.
ويقول الذين عملوا مع بودن أو كانوا من طالبها إنها تتميز 

بالرصامة والدقة واملثابرة.
من جهته، أعرب االتحاد العام التونيس للشغل عن ارتياحه 
يعّد مؤرشا  ما  “وهو  الحكومة  بتشكيل  لتكليف شخصية 
إيجابيا يف حد ذاته’’ وفق األمني العام املساعد سمري الشفي.

حكومة  رئيسة  تكليف  “بارتياح  نسجل  أنه  اشفي  ورأى 
امرأة”، مضيفا: “يف ذلك رسالة قوية جدا للمرأة التونسية يف 

أن تتحمل مسؤولية عىل رأس الدولة’’. 
الحكومة  رئيسة  تتوفر يف  أن  اليوم  املهم  ‘’من  أنه  وأكد   
الكفاءة والقدرة عىل التجميع، وأن تكون لها رؤيا وبرنامج 
ذلك  ضوء  وعىل  الشائكة،  للقضايا  واجتامعي  اقتصادي 

سنحدد موقفنا من هذا التكليف’’.
وشدد عىل أمل املنظمة النقابية يف أن تكون رئيس الحكومة 
املكلّفة ‘’شخصية لها القدرة عىل صياغة تشاركية لربنامج 

إنقاذ لهذه املرحلة الصعبة وعىل تنفيذ االتفاقات املربمة’’.

رشيد غويلب

اندلعت يف مختلف أنحاء الهند، منذ بداية أيلول الحايل احتجاجات 
الهندي  الشيوعي  الحزب  أعضاء  من  آالف  إصابة  بعد  غاضبة، 
املاركيس بجروح يف هجامت فاشية متعمدة عىل مقرات الحزب 
يشوريا  سيتارام  للحزب  العام  السكرتري  ودان  األخرى.  ومرافقه 
بهاراتيا  مودي،  الهندي  الوزراء  رئيس  لحزب  العدواين  السلوك 
جاناتا الحاكم يف والية تريبورا أيضا. وشدد عىل أنه “يجب تصعيد 

املقاومة وهزمية هذا الحزب”.
وأدت الهجامت، التي بدأت يومي 7 و8 أيلول اىل إصابة اآلالف 
من أعضاء الحزب الشيوعي املاركيس، ودمرت 44 مقرا للحزب، 
و67 منزال لكوادره وقادته. وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النريان 
اشتباكات بني  االنباء عن  وتتابعت  الحزب وممتلكاته،  مباين  يف 
بهاراتيا جاناتا  املاركيس وحزب  الهندي  الشيوعي  الحزب  أعضاء 
وأصيب ثالثة صحفيني يف هجوم عىل مكاتب صحيفة “براتيبادي 
كالم”، يف املبنى الذي يضم مكتب دييل ديشري كاتا القريبة من 
يثري  مام  الهجامت،  خالل  صامتة  الرشطة  وقفت  لقد  الحزب. 

الشكوك يف تواطؤ الرشطة مع املهاجمني.
ويقود حزب بهاراتيا جاناتا والية تريبورا منذ فوزه يف انتخابات 
2018 بـ 36 مقعًدا مقابل 16 مقعًدا للحزب الشيوعي املاركيس. 
عنف  حملة  جاناتا  بهاراتيا  حزب  أنصار  بدأ  االنتخابات  وبعد 
ودمروا، عىل سبيل املثال، التامثيل والنصب التذكارية الشيوعية. 
ويف 8 أيلول الجاري، قامت املجاميع الفاشية بتشويه متثال داساراث 
الربيطاين  االستعامر  إبان  الشيوعيني،  املقاومة  قادة  أحد  ديب 
للهند. وندد الحزب يف بيان له، بالعنف ضد اليساريني يف الوالية، 
قائال إن الهجامت عىل مكاتبه “تم التخطيط لها مسبقا” من قبل 
أنصار حزب بهاراتيا جاناتا اليميني العنرصي الحاكم. “إن إفالت 
عصابات حزب بهاراتيا جاناتا من العقاب يثبت تسامح حكومة 
الوالية معهم. وجاءت هذه الهجامت يف سياق عمل الحزب الحاكم 
عىل قمع أنشطة املعارضة يف الوالية، الذي فشل يف تحقيقها. إن 
هذا الهجوم الوحيش عىل الدميوقراطية واملعارضة يجب أن يدان 
من قبل جميع األحزاب وأصحاب العقول الدميقراطية “.  وشدد 

الحزب عىل أن الحزب الحاكم يف الوالية، واملدعوم من الحكومة 
الفيدرالية، “أطلق، العنان لعهد من اإلرهاب والرتهيب ضد جميع 
أنشطة املعارضة يف تريبورا، حيث ركز غضبه وإحباطه عىل الحزب 
أن  مؤسف  ألمر  و”إنه  اليسارية.  والجبهة  املاركيس  الشيوعي 
يكون رئيس الوزراء نفسه قد أدىل بأكرث الترصيحات استفزازية 
الحزب  ضد  الهجامت  لتربير  الرصيحة  واألكاذيب  والتهديدات 
ُقتل  الحارض،  الوقت  املاركيس. منذ عام 2018 وحتى  الشيوعي 
21 من مؤيدي وأعضاء الحزب الشيوعي املاركيس بضمنهم امرأة. 
ودعا الحزب الحكومة املركزية إىل التدخل الفوري لضامن استعادة 
سيادة القانون وضامن سالمة مواطني الوالية. ودعا الحزب جميع 
أعضائه إىل “تنظيم احتجاجات للمطالبة بوقف االعتداءات عىل 
الحزب الشيوعي املاركيس وحامية الحقوق الدميقراطية يف الوالية.

الشيوعيون في الهند
يف مقابلة أجرتها جريدة الحزب الشيوعي األملاين مع “ين رجا” 

عضوة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الهندي والسكرترية العامة 
للفيدرالية الوطنية للنساء الهنديات، يف 5 متوز 2019، اشارت اىل 
انه يوجد يف الهند حزبان شيوعيان كبريان، وأحزاب صغرية اخرى: 
الحزبان هام الحزب الشيوعي الهندي، والحزب الشيوعي الهندي 
)املاركيس(، نتيجة النشقاق كبري يف الحزب الشيوعي الهندي عام 
يعني  ال  ولكن  الشهري،  –الصيني  السوفيتي  الخالف  إثر   ،1964
هذا أن الثاين أكرث ماركسية من األول، وجاءت إضافة املفردة بني 
قوسني للتميز فقط. والعالقة اليوم بني الحزبني جيدة جدا. ويف 
السابق كان هناك تباين نظري بني ما كان يسمى “الدميقراطية 
الوطنية” و”دميقراطية الشعب”، وقد تغري الوضع منذ زمن بعيد، 
وفقد الجمود العقائدي تأثريه. والحزب السيايس الذي يتمسك به 
يتالىش، وقد قال ماركس مرة: إن هناك يشء واحد فقط ال يتغري، 
بشكل  معا  سنوات،  منذ  يعمالن،  فالحزبان  ولهذا  التغيري،  هو 
مكثف، سواء يف برملان والية كرياال وعىل املستوى الوطني، وهناك 

لجنة تنسيق مشرتكة بينهام.

احتجاجات يف عموم الهند ضد حمالت القمع اليمينية

متابعةـ  طريق الشعب
يف اعقاب املسريات الحاشدة التي خرجت، مؤخراً، يف الخرطوم 
والتي دعمت “التحول املدين”، ورفضت أي محاولة انقالبية، 
وتأييدا لعمل اللجنة الوطنية املكلفة بتفكيك نظام اإلخوان، 
تواصل حركات اخوانية متطرفة ترتبط  بنظام املخلوع عمر 
البشري، مساعيها لالنقالب عىل الحكومة االنتقالية يف البالد. 

إنهاء الشراكة مع العسكر
وخرج املئات من أنصار الحزب الشيوعي السوداين بالخرطوم، 
األربعاء املايض، يف موكب يطالب بإنهاء الرشاكة مع العسكر 

وفرض مدنية الحكم.
وانطلق املوكب من منطقة صينية القندول وسط الخرطوم 
متجها صوب مكتب وايل الخرطوم أمين منر يف شارع الجامعة، 
وذلك لتسليم مذكرة اشتملت عىل جملة من املطالب، يقول 
الثورة. وردد املشاركون  إنها خاصة باستكامل مهام  الحزب 
يف املوكب هتافات مثل “بالدم بالدم تسقط رشاكة الدم”، 
حملوا  كام  الشعب”.  خيار  مدنية  وعدالة  سالم  و”حرية 
الفتات بذات املضمون، دون أن يخلو املوكب من هتافات 
بها  تعمل  التي  الدويل  البنك  فاتورة  “متزيق  إىل  تدعو 
الحكومة إلصالح االقتصاد الهش”.  ويُعد الحزب الشيوعي 
السوداين واحدا من أعمدة تحالف قوى الحرية والتغيري الذي 
قاد الحراك الثوري إلسقاط نظام الرئيس املعزول عمر البشري، 
لكن الحزب انسحب من التحالف العرتاضه عىل ما اعتربه 

واملدين  العسكري  املكونني  محمالً  الثورة،  مسار  يف  انحرافاً 
املسؤولية.   

وطالبت مذكرة الحزب وايل الخرطوم، بإلغاء القوانني واألوامر 
املنسقني  نظام  وإلغاء  البائد،  للنظام  السارية  التنفيذية 
الصالحة  املياه  لتوفري  إضافة  باملحليات،  السيايس  والتعيني 
لتسيري  للعيش، واعتامد ميزانيات  الصالحة  للرشب والبيئة 
املحلية  القوانني  إصدار  وكذا  املحليات،  قبل  من  املدارس 
الطرق  وتأهيل  العامة،  املركبات  إدارة  لتحسني  النافذة 
وإنارتها، وإيصال الكهرباء للمناطق خارج الشبكة واستقرار 
إمدادها، وإنشاء شبكات الرصف الصحي ومحطات التدوير 
للنفايات، عدا عن إجازة قانون الحكم املحيل الدميقراطي، 

وزيادة عدد املستشفيات واملراكز الصحية.
املحاولة  عقب  بياناً  الشيوعي  الحزب  أصدر  أن  وسبق 
االنقالبية األخرية، اتهم فيه الحكومة بالتفريط يف السيادة 
للنافذين  كوكالء  اإلقليم  دول  بتدخالت  والسامح  الوطنية 
دولياً، وعرب وكالء محليني للسري يف نفس الطريق بالتفريط يف 

موقف السودان املستقل.
وامللفات  األمن  بالهيمنة عىل  العسكري  املكون  اتهم   كام 
جرى  ذلك  كل  أن  إىل  مشريا  والسالم،  واالقتصاد  الخارجية 

مبوافقة وسكوت املكون املدين.
وطالب الحزب القوى الوطنية والدميقراطية برضورة النضال 
السلطة  تلك  إسقاط  أجل  من  والسلمي  والصبور  الدؤوب 
وإقامة السلطة املدنية الكاملة التي تقود البالد إىل إكامل 

الفرتة االنتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار يف الحرية 
والسالم والعدالة.

مطالبات بـ”مدنية الدولة” 
وتجمع آالف السودانيني وسط الخرطوم يف تظاهرة سلمية، 
ورافضني  الدولة”  بـ”مدنية  مطالبني  املايض،  الخميس 

“محاوالت قطع الطريق أمام عملية االنتقال الدميقراطي”.
وأحزابا  مقاومة  لجان  يضم  كيانا   85 املسرية  يف  وشارك 
الشقني  بني  شديد  توتر  ظل  يف  مدين،  مجتمع  ومنظامت 

العسكري واملدين يف الحكومة السودانية.
القطار  محطة  ميدان  يف  تجمعوا  الذين  املتظاهرون  وردد 
الرئيسية بالخرطوم وأمام مقر اللجنة الوطنية املكلفة تفكيك 
نظام اإلخوان، شعارات مطالبة بـ”تسليم السلطة للمدنيني 
وتحقيق العدالة لشهداء الثورة”، التي أطاحت بنظام البشري 

يف أبريل 2019.
والتغيري،  الحرية  لقوى  املركزي  املجلس  أعلن  حني،  ويف 
أعلنت  للمسرية،  دعمه  للحكومة،  السياسية  الحاضنة 
مجموعات صغرية معظمها ممن تقاسموا السلطة مع النظام 

السابق معارضتها ملثل تلك التظاهرات.
وتأيت املسريات يف ظل محاوالت لقطع الطريق أمام إكامل 
التحول املدين، مع قرب موعد تسلم املدنيني رئاسة مجلس 
السيادة من العسكريني يف نوفمرب املقبل، حسبام تنص عليه 

الوثيقة الدستورية التي تحكم الفرتة االنتقالية الحالية.

الحزب الشيوعي يطالب بأنهاء الشراكة مع العسكر 

صراع مدنيـ  عسكري على السلطة في السودان

متابعةـ  طريق الشعب
أفضل  النمساوي  الشيوعي  الحزب  حّقق 
فاز  باالنتخابات  ان  بعد  االنتخابية،  نتائجه 
البلدية ملدينة غراتس ثاين اكرب مدن النمسا، 
أحزاب  تاركاً  مارك،  والية  شتاير  وعاصمة 
الحزب،  حصل  وقد  خلفه.  والوسط  اليمني 
هذا  اعداد  ساعة  حتى  النتائج  املعلنة،  وفق 
قدرها  بزيادة  املائة،  يف   29,11 عىل  الخرب 
سلسلة  الحزب  توج  وبهذا  املائة.  يف   8,77  
يحققها  املدينة،  التي  يف  االنتخابية  نجاحاته 
املدينة  عمدة  قدم  وقد  سنوات.  عدة  منذ 
النتائج،  اعالن  استقالته  بعد  ناغل  اسغفريد 
اليميني  الشعب  حزب  حزبه،  حصل  حيث 

املحافظ عىل 25,66  بخسارة أكرث من 12 يف 
أول  كار  إلكه  تصبح  أن  ميكن  وبهذا  املائة. 
اىل  كار  وتحدثت  للمدينة.  عمدة  شيوعية 
النمساوي، عن »نجاح هائل« »مل  التلفزيون 
أتعامل  »سوف  القدر«.  بهذا  متوقعا   يكن 
ال  حتى  وبحكمة،  شديد  النتيجة  بحذر  مع 
تتعرض القضايا االجتامعية يف املدينة للرضر«.  
وسيحتل حزب الخرض املوقع الثالث بحصوله 
عىل 16,72 وبزيادة 6 يف املائة.  وتراجع حزب 
الحرية اليميني املتطرف اىل املوقع الرابع بعد 
ان خرس قرابة 5  يف املائة، وحصل عىل 11,28 
يف املائة فقط، يف حني جاء الحزب  الدميقراطي 

خلفه بحصوله عىل 9,66 يف املائة. 

الشيوعي النمساوي يفوز 
في انتخابات ثاني مدينة في البالد

موسكوـ  طريق الشعب 
الروسية،  املركزية  االنتخابات  لجنة  أعلنت    
الربملان  النتخابات  النهائية  النتائج  مؤخرا، 
حزب  حصل  وقد   ،2021 لعام   الرويس 
السلطة( عىل   49,83  املوحدة )حزب  روسيا 
الحزب  الثاين  املركز  يف  حل  بينام  املائة.  يف 
وجاء  املائة.  يف  بـ   18,93  الرويس  الشيوعي 
الدميقراطي  الليربايل  الحزب  الثالث  باملركز 

الرويس بـ   7,55 يف املائة.  
العادلة  روسيا  حزب  من  كل  تباعاً  وحلت 
رابعاً، وحزب األشخاص  الحقيقة  اجل  – من 
الرويس  املتقاعدين  وحزب  الجدد  خامساً، 
والحزب  سابعاً،  التفاحة  وحزب  سادساً، 
الشيوعي – شيوعيو  روسيا ثامناً، حزب البيئة 
يف  الوطن  وحزب  تاسعاً  “الخرض”  الرويس 

املركز العارش.       
وقد بلغت نسبة مشاركة الناخبني 51,72 يف 
املائة، وهي اكرث من 56 مليون شخص، واكرث 
كبرية  لكنها  السابقة،  االنتخابات  بقليل  من 

رغم املخاوف من فريوس كورونا. 
وحصل حزب روسيا املوحدة عىل 125 مقعدا 
بـ199  مرشحوه  وفاز  الحزبية،  القوائم  وفق 
 مقعدا من مجموع 225 مقعدا وفق الدوائر 

االنتخابية احادية التفويض. وبالنتيجة حصل 
البالغة  الربملان  مقاعد  من  مقعدا  عىل   324 
املوحدة  روسيا  حزب  وكان  مقعدا.   450
مقعدا،   343 السابقة  يف  االنتخابات  يحتل 
باالنتخابات  مقارنة  مقعدا   19 فقد  انه  اي 
باألغلبية  يتمتع  ذلك  سيبقى  ورغم  الحالية، 

الدستورية يف الربملان. 
وعزز الحزب الشيوعي الرويس من مواقعه يف 
الربملان مقارنة بنتائج االنتخابات السابقة للعام 
القوائم  وفق  مقعدا   48 عىل  وحصل   ،2016  
الحزبية وعىل 9 مقاعد وفق الدوائر االنتخابية 
 احادية التفويض. وبالنتيجة فاز بـ 57 مقعدا 
األخرية  االنتخابات  وقبل  الربملان.  مقاعد  من 

كان  الحزب يحتل 42 مقعدا. 
خمسة  الربملان  بعضوية  فاز  ذلك  وعدا 
االنتخابية  الدوائر  وفق  مستقلني  مرشحني 
موسكو،  يف  منهم  التفويض؛  ثالثة  احادية 
واآلخر  أوديغيا  جمهورية  يف  واحد  ومرشح 
يف القرم. كام حصل عىل  مقعد واحد كل من 
املنرب  وحزب  الوطن  وحزب  التنمية  حزب 

املدين. 
يف  ستشارك  األحزاب  التي  عدد  يكون  وبهذا 

الربملان الرويس للدورة الثامنة مثانية احزاب. 

الشيوعي الروسي يعزز مواقعه 
في انتخابات الدوما  

بعد االنتخابات.. مفاوضات صعبة 
لتشكيل ائتالف حكومي في ألمانيا

برلين ـ وكاالت 
االشرتاكيون  يبارش  إذ  الحكومة؛  تشكيل  حول  أملانيا،  يف  املفاوضات  مرحلة  بدأت 
مريكل  أنغيال  بزعامة  واملحافظون  االنتخابات  نتائج  تصدروا  الذين  الدميقراطيون 
األحد سعيا  كل من جهته  محادثات  تاريخهم،  أدىن مستوى يف  إىل  تراجعوا  الذين 

لتشكيل ائتالف والفوز باملستشارية.
وتنطوي هذه املحادثات عىل رهان كبري ألول قوة اقتصادية يف أوروبا يف وقت ال 
أشهر وشلت  استمرت عدة  التي  مريرة عن مفاوضات 2017  بذكرى  تحتفظ  تزال 

االتحاد األورويب.
السبت، متحدثا لألسبوعية  املانيا،  الجديد يف  الدميوقراطيني  االشرتاكيني  وقال زعيم 
»دير شبيغل« التي قدمته عىل صفحتها األوىل عىل أنه املستشار املقبل املرجح، »من 
الواضح يف جميع استطالعات الرأي أن الناس ال يريدون أن يكون االتحاد املسيحي 

الدميقراطي ـ االتحاد املسيحي االجتامعي جزءا من الحكومة املقبلة«.
غري أن التحالف املحافظ مل يُحسم مصريه بعد رغم أن نتائجه جاءت أدىن من 30 يف 
املائة ألول مرة منذ 1949، ويعتزم بذل كل ما بوسعه سعيا لالحتفاظ باملستشارية.

ويف هذا السياق، يجري املسيحيون الدميقراطيون بزعامة أرمني الشيت الذي ال يتمتع 
بشعبية، محادثات األحد مع الليرباليني قبل أن يلتقوا دعاة حامية البيئة الثالثاء.

وكل العنارص متوافرة اذن لخوض »لعبة بوكر« كربى وفق دير شبيغل، سعيا لتشكيل 
االئتالف الذي سيحكم البلد.

لكن الواقع أن الرأي العام بّت يف االنتخابات بوضوح لصالح االشرتاكيني الدميقراطيني 
وزعيمهم وزير املال الحايل يف الحكومة املحافظة.

واختار 59 يف املائة من االملان قيام ائتالف »ثاليث األلوان« بني االشرتاكيني الدميقراطيني 
والخرض والليرباليني، مقابل 24 يف املائة فضلوا ائتالفا بقيادة املحافظني، وفق ما أظهر 

استطالع للرأي أجرته شبكة »زد دي إف« العامة.
ورأى حوايل 75 يف املائة من املستطلعني أن مرشح االشرتايك الدميقراطي أوالف شولتز  
يفتقر إىل الكاريزما، يجب أن يكون املستشار املقبل للبالد، فيام مييل 13يف املائة، 

فقط إىل أرمني الشيت.
غري أن املفاوضات ستكون شاقة عىل الحزبني.

أربع  بعد  لكن  املحافظني.  مع  التعامل  يفضلون  كانوا  أنهم  يخفون  ال  فالليرباليون 
سنوات عىل تخليهم عن التوافق مع مريكل، يبدون هذه املرة عىل استعداد لتقديم 

تنازالت.
تشكيل  أجل  من  اليشء  بعض  مواقفهم  لتليني  أيضا  استعداد  عىل  الخرض  أن  كام 

»حكومة تقّدمية« مع الليرباليني الدميقراطيني.
كام أن الحزبني اللذين تصدرا أصوات الناخبني الشباب، متفقان عىل املطالبة برفع 

الصفة الجرمية عن الرتويج لإلجهاض، وهو موضوع يتمسك به املحافظون.
ويف هذا السياق، أعرب الرئيس املشارك للحزب االشرتايك الدميقراطي نوربرت فالرت 
بوريانس السبت عن تفاؤله معلنا »بإمكاننا بدء مفاوضات ائتالف رسمية يف ترشين 

األول واختتامها بحلول كانون األول«.



سؤال: الحزب الشيوعي العراقي حذر في وقت مبكر 
الشعور  حاالت  ومن  االستعصاء،  حالة  خطورة  من 
التوقعات.  اعمال تفوق  الى  التي قد تدفع  باالحباط 

افليس هذا ما حصل فعال في تشرين 2019؟

رائد فهمي : اوال علينا ان نضع انتفاضة ترشين يف سياقها الزمني 
املتالحقة  التطورات  نتيجة  فقط  تأت  مل  فهي  القريب،  والتاريخي 
حتى عام 2019، حيث ال ميكن عزلها عام حدث قبلها خالل السنوات 
محطاتها  وابرز  االحتجاج  بحركة  يتعلق  فيام  خاص،  بشكل  السابقة 
ضمن  جاءت  وهي  بعدها.  وما  و2015   2013 و   2011 اعوام  يف 
يف  انفجرت  التي  االحتجاج  حركة  جاءت  معنى؟  بأي  السياق.  هذا 
مبعزل  ليس  ولكن  سابقاتها،  من  اتساعا  واكرث  مضخمة  صورة   2019
بالواقع  ارتبطت  فأوال   ، معينة  امورا  عكست  انها  كام  سابقاتها.  عن 
السقوط  بعد  انه  ذلك  البلد.  يف  واالقتصادي  واالجتامعي  السيايس 
كانت االتجاهات السائدة هي اتجاهات الهوية والتأكيد عىل الطائفية، 
وكانت  قامئة.  كانت  التي  السياسية  والتبلورات  االنقسامات  وحتى 
من  انطالقا  تتصارع  الساحة  عىل  هيمنت  التي  االساسية  االحزاب 
هويته  من  وهذا  الشيعية  الدينية  هويته  من  ينطلق  هذا   ، هويات 
السنية واالخر من الكردية الخ .. لكن عندما جاءت سنة 2011 طرحت 
ذات  قضايا  طرحت  اخر،  منظور  من  القضايا  وبعض  املشاكل  بعض 
بعد سيايس ومجتمعي واقتصادي عابر للطوائف، وليست منطلقة من 
مشاكل طائفية ومصالح طائفية. كانت احتجاجات 2011 رد فعل عىل 
تعمق  وبعدها  الفساد،  قضية  الحقا  بها  وارتبطت  الخدمات،  أزمة  
قمعت،  التي  الحراكات  ازاء  السلطة  موقف  نتيجة  السيايس  البعد 
وكان ذلك موقفا حادا وشديدا جدا. وحركة 2011 كانت لديها قواها 
املحركة ايضا، التي مل تكن مبعزل عن القوى املحركة التي جاءت الحقا. 
أوساط  من  الشباب  خاصة  كبريا  حضورا  للشباب  ان  ايضا  والحظنا 
مثقفة  فئات  من  امنا  الشعبية  الفئات  من  فقط  ليس  ولكن  شعبية. 
وفئات الخريجني والفئات الوسطى. كان هناك البعد االجتامعي املمتد 
افقيا، حيث االوساط املترضرة من الوضع بشكل اسايس. وبدأت تربز 
مالمح الخطاب االخر املناهض للطائفية، بدأ يربز بشعاراته ومواقفه، 
وهذا ما اعتقد انه نّشط وعيا جديدا ، كام قدم من جانب اخر تجربة 
االحتجاج،  عن  والتعبري  بالحقوق،  املطالبة  كيفية  يف  ملهام  ومثاال 
وبالتايل شكل رسالة رمبا للحراك االخر، فاملشاكل قامئة وبدأت تربز اكرث 
فأكرث قوى مجتمعية وجامعات تعرب عن رفضها وتعرب عن احتجاجها 
بأشكال جامهريية من خالل النزول اىل الشارع. وانا اعتقد انها اختزنت 
اكرب وعدد  كانت  تجربة 2015  الالحقة:  التجارب  اليها  استندت  وقد 

املشاركني فيها  كان  واسعا جدا. 
ويف لحظات معينة بني 2015 و2016 جاءت فرتات شارك فيها مئات 
ان  كام  اسبوع،  كل  واملنظمة  املنضبطة  بالدورية  واتسمت  اآلالف، 
باملطالب  والتقت  والفساد،  الخدمات  قضايا  ومعها  تكررت  املطالب 
السياسية، مبعنى انه بدأ تحميل منظومة املحاصصة املسؤولية، وبدأ 
الحديث اكرث مام يف السابق عن الرموز السياسية، وكان الشعار الكبري 
الدين الغراض سياسية،  بالقاء املسؤولية عىل استخدام  يتعلق  انذاك 
وكان االبرز يف الشعارات شعار “باسم الدين باكَونه الحرامية”. كانت 
ما كان موجها  بقدر  الدين  فيه داللة كبرية، فهو مل يكن موجها ضد 
من  اعىل  درجة  يؤرش  كان  وهذا  الدين،  تستغل  التي  املنظومة  ضد 
كان  هذا  وكل  السياسية.  مضامينه  يف  اغناء  يشكل  كان  كام  الوعي، 
اثبتت منظومة  اليها، وقد  التي ارشت  يأيت ارتباطا وانعكاسا لالزمات 
مشكلة  ألية  حلول  تقديم  عن  عجزهام  املحاصصة  ونهج  املحاصصة 
 ، العامة  االموال  امعان يف نهب  الحقيقية، ال بل حدث  املشاكل  من 
حساب  عىل  مجتمع  قطب  لدى  الرثوات  وجمع  تكريس  يف  ومتادي 
وغريها  االجتامعية  العدالة  مشاكل  تربز  وبدأت  االخرى،  االقطاب 
يف  اندلعت  عندما  وهكذا  االخرى.  القضايا  اىل  اضافة  االمور،  من 
قد  السيايس  املوضوع  كان  وايضا  مشابهة،  مبطالب  اندلعت   ،2019
ونتذكر  الغاضبة.  الجامهريية  املشاركة  وتصاعدت  واتسع،  واشتد  كرب 
كيف تعاملت السلطات مع هذه الجامهري واطلقت االتهام باملؤامرة 
بالقضايا املطلبية  العنف. فالجامهري مل تكتف  الخارجية واستخدمت 
ومل تكتف قضايا سياسية عامة واجتامعية، وامنا ارتفع البعد السيايس 
املحاصصة،  منظومة  بازاحة  يتعلق  ما  اىل  تنتقل  املطالب  وبدأت 
باعتبارها  املبكرة  االنتخابات  قضية  طرحت  وايضا  للتغيري،  والدعوة 

رافعة للتغيري .

شعار  الى  وصل  ذكرته  الذي  التصاعد  هذا  سؤال: 
من  نوعا  هناك  كان  انه  الواضح  فمن   ، وطن”  “نريد 

االستالب؟

رائد فهمي: شعار “نريد وطن”، كثف عمليا كل هذا املطالب. 
لهم  يؤمن  وطنا  يريدون  هم  وطن”؟  “نريد  بـ  يقصدون  ماذا 
فقط  وليس  الحقيقية،  والحرية  والكرامة  الكريم  العيش  والبنائهم 
حقوقهم  ورضب  الحريات  انتهاك  اىل  تعرضوا  الدستورية.  الحرية 
عمليا  وطن”  “نريد  شعار  حملة رشسة.   اىل  وتعرضوا  االحتجاج  يف 
يلخص كل هذه املطالب، التي تعني التطلع اىل وطن بال فساد، وطن 
وتعني  اخرى،  فئات  حساب  عىل  معينة  فئات  قبل  من  هيمنة  بال 
السيادة  تأمني  كذلك  االجتامعية.  العدالة  اطار  يف  افضل  توزيعا 
املواضيع  كل هذه  الخارجية.  لالرادات  الخضوع  عن  بعيدا  الوطنية 

جسدها شعار “نريد وطن”. وكانت املشاركة ايضا واسعة ليس فقط 
تأثري  بارزا  بقي  حيث  املختلفة،  املجتمعية  التكوينات  ناحية  من 
الفئات االكرث ترضرا ، وكان حضور النساء مهام جدا، وبالتايل نتحدث 

عن ظواهر وتعبريات اجتامعية واقتصادية وسياسية مهمة جدا.

سؤال: انتفاضة تشرين تعتبر من االحداث البارزة في 
ومواقف  بيانات  في  الحزب  ذكر  وقد   ، العراق  تاريخ 
فماذا  قبلها.  كما  يكون  لن  تشرين  بعد  ما  ان  كثيرة 
ترك تشرين من ارتدادات في واقع بلدنا على الصعد 

المختلفة؟

بل  قال هذا،  رائد فهمي: هذا صحيح، وليس حزبنا وحده من 
حتى جهات اخرى واوساط عديدة اجتامعية وسياسية قالت ان هذا 

منعطف كبري، ويصعب ان نعيد االمور كام كانت قبل اآلن.
لكن ملاذا نقول هذا الكالم؟

وضعنا  واذا  االحتجاجات،  يف  للمشاركة  الكبري  االتساع  هناك  اوال 
املاليني،  تجاوز  العدد  ان  فاعتقد  حسابنا  يف  واملحافظات  بغداد 
ونحن نعرف ان الذين يشاركون وينزلون اىل ساحات االحتجاج هم 
مبعنى  اندفاعا،  واالكرث  وعيا  االكرث  للعمل  استعدادا  االكرث  العنارص 
ان خلف هؤالء ماليني ممن يساندونهم ويتعاطفون معهم، ذلك ان 
ليست  هي  وبالتايل  املجتمع  رحم  من  خرجت  االحتجاجية  الحركة 
هي  بل  معينة،  فئات  او  سياسية  مجموعة  او  سيايس  حزب  قضية 
تفتقر  التي  الشعب  فئات  قضية  الكلمة،  معنى  بكل  شعبية  قضية 
القطاع  ضامن  تدخل  التي  الفئات  او  الكادحة  الفئات  الكثري،  اىل 
واقع  فهو  ايضا.  الوسطى  الفئات  من  كثرية  وأوساط  املهمش، 
مجتمعي كبري، والرسالة قوية جدا يف طريقة طرحها: اوال الشعارات 
قوية وتدعو اىل التغيري واىل محاربة الفساد واىل معاقبة القتلة واىل 
السيادة الوطنية وغري ذلك. كذلك نشري اىل ان هذه الشعارات كانت 
برهنت  بحيث  والعنفوان  القوة  من  درجة  عىل  هي  ارادة  خلفها 
عىل استعدادها لتقديم مئات الشهداء واآلالف املؤلفة ممن تعرضوا 
لالصابة وللمالحقة والتغييب وغريه .. مبعنى ان رافعي هذه املطالب 
عبدوا الطريق بالدم، وليس دم شخص واحد او اثنني او ثالثة، فنحن  
الصعب  فمن  ابرياء.  شباب  واكرثهم  الشهداء  مئات  عن  نتحدث 
عليك اليوم ان متسح كل هذا من الذاكرة الشعبية، او متسح تأثرياته 
عبد  عادل  حكومة  عىل  املطالب  هذه  فرضت  لذلك  ارتداداته.  او 
بغض  االنتخابات  قانون  تغيري  قضية  وفرضت  تستقيل،  ان  املهدي 
القانون الجديد. وفرضت تغيري املفوضية،  النظر عن مالحظاتنا عىل 

وفرضت ايضا قضية االنتخابات املبكرة، وارتدادات ذلك كله.
تأثري  انحرس  ان  التي حدثت، وحتى قسم منها بعد  التغيريات  هذه 
سياسية  قوة  توجد  ال  العوامل،  من  وجملة  الزمن  بحكم  االنتفاضة 
عن  وتتحدث  اجراءات  عن  تتحدث  التي  الحكومة  كانت  وان  حتى 
االساسية  املطالب  عن  تتغافل  ان  او  اهاملها  عىل  تقدر  خطوات، 
اليوم،  لغاية  حارضة  تزال  ال  التي  املطالب  االنتفاضة.  رفعتها  التي 
اجراء  وتريد  الفساد،  محاربة  تريد  انها  التأكيد  تحاول  والحكومة 
النظر  وبغض  الوطني.  االستقالل  تعزيز  تريد  وانها  حرة،  انتخابات 
جدول  عىل  نفسها  تفرض  القضايا  هذه  فان  نجاح  من  تحقق  عام 
السياسية،  القوى  من  اي  تجاهلها  يستطيع  ال  قضايا  فهي  االعامل، 
وبقدر ما تحقق اية حكومة واية جهة تنفيذية من تقدم يف معالجة 
وثقة  املواطن  ثقة  تستعيد  ان  عىل  قادرة  تكون   القضايا،  هذه 

الشعب. 
والخمسينات من  واالربعينات  الثالثينات  لشعبنا يف  الوطنية  الحركة 
القرن املايض قادت انتفاضات ومظاهرات سقط فيها شهداء كثريون. 
مل  فانه   1958 متوز   14 ثورة  بانفجار  النهاية  يف  التغيري  وقع  وحني 
النضاالت. واليوم نحن ال نريد ان تأخذ االمور  يأت مبعزل عن تلك 
قالتها  وقد  جدا  مهمة  نقطة  وهذه  نقول  نحن  سلمي،  غري  منحى 
وطرحتها عىل   ، املبكرة  االنتخابات  مطلب  عندما طرحت  االنتفاضة 
اساس الطريق السلمي الدميقراطي لتحقيق املطالب. وبقدر ما تفشل 
وقضية  القتلة  محاسبة  مطلب  مثل  املطالب،  تحقيق  يف  الحكومات 
او  الناخب  حرية   ، الحرية  عن  الحديث  ميكن  فال  املنفلت،  السالح 
التخويف  وظيفته  السالح  الن  السالح،  وجود  ظل  يف  املرشح  حرية 
حتى وان مل يستخدم، واليوم نحن نعرف انه يف الكثري من املحتشدات 
السكانية واملناطق كثيفة السكان توجد جامعات مسلحة، وانا اقول 
وبكل ثقة ان الناخب يف تلك املناطق يقع تحت تهديد هذه العوامل 
جميعا. قد ال يهدد بشكل مبارش، لكنه مقيد وال يسمح له ان يخرج 
الذي  املرشح  ان  عن  فضال  التصويت،  عملية  يف  معينة  حدود  عن 
يطرح برنامجا ويكون له مرشوع وآراء مخالفة آلراء القوى املسيطرة 
يف املناطق التي يرشح فيها، غري قادر بتقديري عىل ان يخوض العملية 

االنتخابية وان يخوض حملته االنتخابية كام ينبغي.
أنها قوى مسلحة قدمت مرشحني، ودعنا  اليوم هناك قوى معروف 
تتكافأ جهة سياسية معينة  ان  انه ال ميكن  القول  نكون واضحني يف 
متتلك كل هذه االمور: املال والسالح واالعالم، وتقول انها انتخابات 
التي  القضايا  ان  العام.  الرأي  لعكس  املجال  تفسح  ونزيهة  حرة 
تعكس  مبكرة  بانتخابات  اجلها  من  وطالبت  االنتفاضة  طرحتها 
الساحات ومن أيدوهم  التي جسدها من نزلوا اىل  الشعبية  االرادة 
وانا  حارضة  االن  لغاية  القضية  وهذه  املبارشة،  املشاركة  عدم  رغم 

اعتقد ان ما طالب به املنتفضون غري متوفر وغري متحقق.

سؤال: هل من الممكن ان نتحدث عن طبيعة القوى 
المشاركة في االنتفاضة وبعدها الجماهيري؟

رائد فهمي: هذه االحتجاجات ورمبا بشكل اكرب احتجاجات 2019، 
والحركات التي قامت بها والتي هي ليست احزابا كام كان الحال يف 
اجتامعية مبعنى  انطلقت من حركات  السابق، هذه  العراقي  التاريخ 
انها شملت اوساطا يغلب عليها طابع  قوى اجتامعية مختلفة، وقلنا 
وسياسيا  اقتصاديا  ومهمشة  مسحوقة  فئات  من  وثانيا هي  الشباب، 
الفئات  ضمن  تدرج  ان  املمكن  من  فئات  هناك  ولكن  واجتامعيا، 
الشهادات  واصحاب  عمل،  فرص  يبحثون عن  من خريجني  الوسطى، 
العليا ايضا كانوا حارضين، كام كانت هناك مطالب خاصة لجامعات 
والخدمات  باالجور  تطالب  واحتجاجات  شعارات  مبعنى  مختلفة، 
شاركت،  مجتمعية  ومنظامت  سياسية  قوى  ايضا  وهناك   .. وغريها 
اذن هذه هي الرتكيبة وطبيعة الجامعات التي شاركت، فهي جامعات 

متنوعة.
فيها  تتباين وليس  ايضا  الجامهريي فهي  الطابع  نتيجة هذا   : ثانيا 
مركز قرار، وليست لديها اشكال تنظيمية ثابتة، وليست فيها هرمية، 
ومطالبها متنوعة. وهذا امر فيه عنارص قوة وعنارصضعف، قوة من 
حيث انها امتدت اىل مفاصل يف املجتمع مل متتد اليها سابقا، وهذه 
الناحية الجامهريية. ونقطة الضعف تكمن يف عدم  نقطة قوة من 
وجود نوع من املركزية، عدم وجود نوع من صناعة القرار املوحد، 

وهناك ميل نحو العفوية. 
وهذا بالتأكيد انعكس الحقا يف ما حققته وما مل تحققه االنتفاضة، 
وكانت هناك ثغرات استفادت منها القوى املسيطرة يف النفاذ اليها 
واضعافها وتفكيكها واىل اخره من االمور. هذا من الناحية التنظيمية 
فئات  كانت  انها  قلت  فقد  االجتامعي  املحتوى  ناحية  من  أما   ،
مجتمعية واسعة جدا، فالناس اليوم تتذمر بسبب البطالة وبسبب 
وانحرس  تضيق،  بدأت  السلطة  وقاعدة  والرثوة،  بالسلطة  االستئثار 
ان  ثم  القلة.  حكم  من  نوع  لدينا  وصار  املتنفذة،  االحزاب  تأثري 
ويف  الخدمات  تقديم  عملية  يف  التخريبي  دوره  جانب  اىل  الفساد 
الجوانب املختلفة االجتامعية واالقتصادية واملهنية، الفساد هو ايضا 

عنرص ضمن آليات اعادة توزيع الرثوة ومركزتها عند الفاسدين.
 ما هو الفساد؟ هو ان تأخذ من حصة االخر وال تقدم يف املقابل 
املال  وهذا  العام  باملال  يستأثر  ان  اما  فالفاسد  اجتامعيا.  انتاجا 
العام مخصص للمجتمع اما عن طريق رواتب واجور او عن طريق 
خدمات او عندما تفرض الرشاوى عىل املواطن املراجع والرشوة هي 
انتقال املال من شخص اىل اخر وعمليا هي مثل الرضيبة ولكن بدل 
العمليات  هذه  اذن  الخاصة.  للجيوب  تذهب  للدولة  تذهب  ان 
عندما بقيت مستمرة عىل مدى 17 سنة وبدأت تتطور وتتحول اىل 
منظومات منظمة، ويف كثري من االحيان اقوى من الدولة ، اشتدت 
عملية االستقطاب يف الدخل والرثوة والفجوة الهائلة املتنامية وكل 
ما يرتتب عليها من الشعور بالتهميش. وهذا بدأ يولد الضغط وهو 
احد العنارص االساسية املحركة التي رمبا تفرس سبب استمرار هذه 
االن توجد  فلغاية  انحرس،  الجامهريي  البعد  ان  االحتجاجات، رغم 
بحدود  تنشط  تزال  ال  وهي  االحتجاجات  خاضت  التي  الجامعات 
يف  استقرار  عن  الحديث  ميكن  ال  انه  هنا  القول  من  والبد  معينة. 
العراق ، وانت تدفع يوميا يف املجتمع اوساطا متنامية اىل ما تحت 
خط الفقر، او تدفع بهم اىل احضان االمية، او تهمشهم يف مجاالت 
تحقيق  نتوقع  ان  لنا   كيف  الخدمات.  ابسط  عنهم  ومتنع  معينة 

االستقرار السيايس يف اوضاع كهذه؟
من املفرتض ان يكون هناك رضا مجتمعي وهذا غري موجود. لذلك 
البلد، ندرك انها مل  فنحن اليوم عندما نتحدث عن أزمة بنيوية يف 
تعد أزمة مرتبطة بأشخاص رغم ان االشخاص هم جزء من االزمة. 
أزمة  يف  البلد  ان  ومالحظتنا  اليوم،  االنتخابات  يف  مشكلتنا  وهذه 
عميقة تتطلب معالجة بتغيري يف النهج السيايس ، تتطلب تغيريا كبريا 
عمليات  ملواجهة  املعتمدة  االجتامعية   والسياسات  التوجهات  يف 
االستئثار بالدخل والرثوة من قبل فئات معينة، وتوجيه املوارد نحو 

اهداف تنموية باملعنى االقتصادي واالجتامعي.
 يف ظل هذه املنظومة الحاكمة ال ميكن تحقيق ذلك، نظرا لتأسيس 
فقط  ترتبط  ال  شبكات  لديهم  فصارت  اطرافها،  مصالح  وترسيخ 
بناء  يف  الدولة،  هيكل  يف  اليوم  التنفيذية.  الحكومية  باملواقع 
منظومة  بني  تعشيق  هناك  صار  للدولة،  البريوقراطي  الجهاز 
التي  للزبائنية  ونتيجة  السياسية،  االحزاب  ومنظومة  الفساد 
ظهرت  أجهزتها،  وترهل  الدولة  تضخم  اىل  ادت  والتي  اعتمدوها 
هذه التشابكات. لذلك نقول اليوم ان املطلوب هو التغيري، وهذا 
انتخابات  كانت هناك  اذا  اال  ان يحدث  املطلوب ال ميكن  التغيري 

حرة حقا ونزيهة حقا وشفافة حقا، وتعكس االرادة الشعبية. 
يف ظل وجود السالح، ويف ظل عدم محاسبة الفاسدين وقطع دابرهم، 
اضافة اىل اآلليات االنتخابية  واملال السيايس الذي يستخدم بدون 
ضوابط، اضافة اىل عدم تطبيق قانون االحزاب .. كل هذه العوامل 
متنع  وتحول دون ان تلعب االنتخابات هذا الدور. وهذا يفرس لنا 
العزوف الكبري للناس عن املشاركة يف االنتخابات. واليوم ايضا فان 
الكثري من القوى املتنفذة املسؤولة عام آل اليه الوضع، مرشحة الن 
الوعود وتعلن  بالفعل تطلق  االمور، وهي  بزمام  متسك مرة اخرى 
الربامج وغري ذلك .. لكن كيف ميكن الثقة بهذه الوعود واصحابها 
املفاصل؟  هذه  عىل  هيمنتهم  باستمرار  املرتبطة  مصالحهم  لديهم 

بزمام  ماسكة  االن  دامت  ما  الوعود  تطلق  هي  ملاذا  هذا:  وقبل 
فيها؟  صادقة  كانت  اذا  االن  الوعود  هذه  تحقق  ال  ملاذا  السلطة؟ 
لذلك اقول ان االنتفاضة رفضت كل هذا، وبالتايل كل ما تم الجل 
احباطها وتقييدها وجملة من االمور االخرى، لكن كل هذه القضايا 
اثارتها االنتفاضة ال تزال حارضة، وبالتايل اعتقد ان االنتفاضة  التي 

أرشت منعطفا يف الحياة السياسية. 
اذن هذه العملية السياسية هي التي قادت اىل االنسدادات الحالية. 
الحاليني،  والتكوين  البناء  نفس  ظل  يف  تستمر  ان  بامكانها  وليس 

القامئني عىل املحاصصة وعىل استئثار القلة .

هل  تشرين،  انتفاضة  اطلقتها  التي  الرسالة  سؤال: 
وصلت الى منظومة المحاصصة وقوى الفساد؟

يف  كانت  املنظومة  هذه  واضحني،  نكون  ان  علينا  فهمي:  رائد 
حالة رعب من الزخم الجامهريي ومطالبه ومن سعة االحتجاجات، 
لذلك نالحظ من ناحية الخطاب مل يستطع احد منهم ان يشكك يف 
عدالة ورشعية املطالب، ولنتذكر استقالة حكومة عادل عبد املهدي، 
حكومة  جاءت  عندما  كذلك  الزاحتها،  القوى  هذه  اضطرت  التي 
من  الكثري  ان  رغم  املوافقة  نال  الذي  الوزاري  وبرنامجها  الكاظمي 
هم  فهل  االنتفاضة.  طرحتها  قد  كانت  التي  املطالب  ترجم  نقاطه 
صوتوا  الذي  الحكومي  الربنامج  وحتى  ال،  بالتأكيد  جادين؟  كانوا 
النظر عن  ملصلحته مل يسعوا لتحقيقه، ومل يساعدوا الحكومة بغض 
االقل  يف  القوى  هذه-  كانت  لقد  الربنامج.  تنفيذ  يف  جديتها  مدى 

عنرصا معرقال وليس مؤيدا لها.
وصلت  امنا  ترشين،  أرادته  الذي  باملعنى  فقط  ليس  وصلت  الرسالة 
اليهم فوق هذا رسالة مفادها أن الكثري من مرتكزات قوتهم السابقة 
مل تعد قامئة ، وادركوا ان هناك هوة بينهم وبني هذا الشعب، وبينهم 
الذي  وخطابهم  رموزهم  من  الكثري  وان  متثيلهم،  يدعون  من  وبني 
كانت له هيبة معينة وبعض االحيان قدسية معينة، ان كل هذا قد 
انكرس. اذن ترشين كرست الكثري من القوالب الفكرية ، وبالتايل حصل 
تغيري جوهري يف كل املعادالت السياسية، فالشعب اليوم اصبح حارضا 
مداوالت  كل  يف  حارض  وهو  مجسد،  متثيل  له  يوجد  ال  عندما  حتى 
هذه القوى، وهم ايضا يشعرون ان االرض تحتهم اصبحت مهزوزة، 
وبالتايل نالحظ ان عمليات االحتجاج التي حدثت منذ 2011 ولغاية 
االن رافقها مسار اخر. فهذه املنظومة القامئة عىل االحزاب الطائفية 
القومية، هذه االحزاب  او  الدينية  الهوية سواء  والقامئة عىل تأسيس 
التي خاضت االنتخابات االوىل بعد 2003 بقوائم موحدة، قامئة تخص 
انقسامات،  اىل  خضعت  جميعها  اليوم  السنة،  تخص  وقامئة  الشيعة 
وهي لغاية هذه اللحظة تتعرض النقسامات. وهذا ايضا يعرب عن مأزق 
املختلفة مع محاوالتهم  تعبرياته  املأزق وجد  الهوية، وهذا  سياسات 
للخروج منه، أوال عرب تغيري االسامء، ومن ثم يف برامجهم ومحاوالتهم 
ان يضمنوها شيئا من برامج ومطالب ترشين، وهم يف الواقع يريدون 
لتغيري خطابهم ومحاوالت  اذن محاوالت  افراغها من محتواها. فهي 
لتغيري جلودهم. لكن الجوهر يبقى عىل حاله، لذلك نقول ان الواقع 
تذبذباتها،  النظر عن  اليوم ككل، وبغض  العراقي وعملياته  السيايس 
سياسات  عىل  والقائم  املعتمد  السيايس  النهج  وان  واضح،  مسار  لها 
الطائفية واالحزاب املؤسسة عىل الهوية، مضطر اآلن اىل الرتاجع. لكنه 
يتشبث ويحاول ان يقدم بعض االصالحات، علام ان هذا التشبث يأيت 

بثمن مزيد من االزمات ومزيد من املتاعب.

سؤال: لنتحدث ايضا عن بسالة المنتفضين في تشرين، 
يومهم  تشرين، وفي  اول  خرجوا في  الذين  الشباب 
اول  ومنذ  الشهداء،  عشرات  يسقط  المذكور  االول 
الساحة  في  اقدامهم  يثبتون  منه،   25 حتى  تشرين 
في  المتعمد  والتصويب  المباشر  القنص  من  بالرغم 
وعزيمتهم  المنتفضين  بسالة  تصاعدت  حينها  الرأس. 
تعاملت  فكيف  مطالبهم.  فرض  على  واصرارهم 

معهم السلطات والقوى المتنفذة؟

كونها  بفكرة  مسكونة  السلطة  كانت  البداية  يف   : فهمي  رائد 
مرشوعة،  مبطالب  ترشين  اول  يف  خرجوا  الشباب  خارجية.  مؤامرة 
يعتقدون  وكانوا  الدماء.  وسفك  بالقتل  والنار،  بالحديد  فقابلوهم 
النتيجة  كانت  لكن  والرتاجع،  الخوف  من  اجواء  سيشيع  هذا  ان 
معاكسة متاما. عىل العكس اقتنع هؤالء الشباب عميقا بانهم خرجوا 
بالقتل، وملاذا يطعنون يف  من اجل قضية عادلة، فلامذا يواجهونهم 
مستوى  عىل  ويخّونونهم.  الباطلة  التهم  لهم  ويكيلون  وطنيتهم، 
السلمي.  التمرد  روح  فيهم  مؤججا  الفعل  رد  جاء  والجموع  االفراد 
وكان  جدا،  ناضجة  برؤية  لكن  الفساد،  وعىل  الظلم  عىل  متردوا 
املجتمعي،  التنوع  عىل  ومنفتح  للهويات،  عابر  وطني  بعد  هناك 
وكانت هناك الدعوة للسالم رغم كل ذلك القمع. نعم حصلت هنا 
الغالب كانت هناك  او ذاك، ويف  الطرف  وهناك محاوالت من هذا 
الصمود  استفهام حول مصدرها، ولكن االساس كان سلميا،  عالمات 
كان سلميا بالغ الشجاعة. وهذا رمبا كرس واضاف بعدا اخر وعمقا 
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حوار
رائد فهمي في ذكرى االنتفاضة:

تجديد النضال من أجل دولة العدالة االجتماعية
حلت الجمعة املاضية، األول من ترشين األول، الذكرى الثانية النتفاضة شعبنا الباسلة. واحياء لذكراها، ومتجيدا لشهدائها االبرار، 
االنتفاضة،  العراقي، وحاورته بشان  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  رائد فهمي، سكرتري  الرفيق  الشعب” مع  التقت “طريق 

أسباب انطالقتها، ماحققته وما أحدثته من ارتدادات عىل مختلف الصعد، وآفاق الحركة االحتجاجية، ومواقف الحزب منها.
يف ما يأيت نص الحوار:



الستمرار  ومغذيا  محفزا  عنرصا  اصحبت  التي  املطالب،  لهذه  اخر 
اخرى خارجها رمبا  الحكومة وجهات  فان  لذلك  ذاتها.  املطالب  رفع 
منظومة  عىل  خطورة   ، خطورة  ذلك  يف  وجد  من  اكرث  هي  كانت 
املحاصصة وخطورة عىل نهج الطائفية، اضافة اىل مرشوعهم الفكري 
كل  ان  تقديري  ويف  مذهب.  متثيل  ادعائهم  ومرشوعية  والسيايس 
ذلك عندما تعاملوا معه بالدم والعنف، فقد كرسوا القناعات بصورة 
اكرب، فتعمقت الفجوة وبالتايل  تبخرت متاما الثقة او متبقيات الثقة 

باملنظومة الحاكمة املاسكة بزمام االمور. 
تشعر  الواسعة  الجامهري  هذه  ان  التغيري،  قضية  بشأن  اعتقد  لهذا 
اىل  تستمع  ان  ميكن  وال  الحاكمة  االطراف  اسقطت  انها  داخلها  يف 
خطابها، واذا ارادت هذه االطراف ان تتفاعل مع يشء، فلتتفاعل مع 

الحقائق عىل االرض.

والمنتفضون  تشرين  طرحته  الذي  التنوع  سؤال: 
المتنفذة تتضرر فعال من  في تشرين، هل ان القوى 

القبول به؟

رائد فهمي: يف الحقيقة يوجد خطاب ويوجد فعل. هذه القوى 
متييز عن  للهوية هو عمليا  تسييس  واي  الهوية  قامئة عىل  واحزابها 
الهوية االخرى، وهذا ينطبق عىل جميع االحزاب. كل حزب ينطلق 
من تسييس هوية ما، وهذه الهوية عندما تعطيها العلوية والتفوق 
القبول  نقول  وعندما  االخرين.  عن  عمليا  متيزها  االخرين  عىل 
يقولون  ايضا  وهم  والتكافؤ.  باملساواة  القبول  معناه  فان  بالتنوع 
التعامل  يف  الرتاتبية  مسألة  تجاوزا  فعال هم  لكن هل  اآلخر،  بقبول 
بالقانون  التعامل   ، بالخطاب  ليس  والتعامل  االخرى؟  االوساط  مع 

والترشيع .
املشاركني  ان  رغم  حقيقية،  مساواة  حقيقيا،  تنوعا  قدمت  ترشين 
بخطابهم  فانهم   ، والجنوب  الوسط  من  اغلبيتهم  يف  هم  بترشين 
التنوع  بكل  املناطق  كل  من  كبريا  تجاوبا  يلقون  كانوا  ومبامرساتهم 

العراقي. 
املرأة  ان  الحظنا  فقد  املرأة،  من  املوقف  هو  اخر  يشء  وهناك 
االحتجاجات،  بقوة يف هذه  كانت حارضة  العراقية  والفتاة  العراقية 
من  قادمون  الشباب  من  والكثري  جامهريية  احتجاجات  وهي 
أوساط شعبية، لكن رغم كل ذلك كانت ظواهر التحرش يف اقل ما 
الحركات  ان هذه  اىل  اشري  ان  اريد  بليغة جدا،  نقطة  ميكن. وهذه 
االحتجاج،  ، فن وأدب  فنا وأدبا  أفرزت  االحتجاجية يف كل مراحلها 
حيث الحظنا البوسرت والنشيد واالغنية والكاريكاتري، وكل هذا تطور 

بروح ابداعية، واالدب والفن لغة مشرتكة، لغة كونية. 
لها  كانت  بل  سطحية،  تكن  مل  االنتفاضة  ومواقف  دعوات  اذن 
ترشين  فان  وبالتايل  التنوع،  هذا  تعزز  قوية  ومكونات  مرتكزات 
وكل مراحل االحتجاج هي حاملٌة ملرشوع عراقي وطني كبري، حاملة 
تعززها  العكس  بل عىل  الخصوصيات،  تلغي  لثقافة وطنية عابرة ال 
القيم  تصبح  ان  يجب  وهذه   ، الخصوصيات  كل  مع  تتعامل  لكنها 
الترشيع  صعيد  عىل  طريقها  تأخذ  والتي  املتبناة،  والقيم  السائدة 

والتنفيذ، فهي التي تؤسس الستقرار حقيقي يف البلد.

سؤال: بعد سنتين من اندالع االنتفاضة ما زلنا نتحدث 
القبض  يتم  لم  طلقاء،  قتلة  عن  اللحظة  هذه  الى 
هؤالء  كشف  الحكومة  تستطيع  ال  حقا  فهل  عليهم، 
طرف  فعال  هناك  وهل  خلفهم،  يقف  ومن  القتلة 

ثالث؟

ان  واعتقد  معروفني،  والقتلة  تعلم،  الحكومة  فهمي:  رائد 
معروفني،  القتلة  بأن  املسؤولني  كبار  لسان  عىل  جاءت  ترصيحات 
يف  املشكلة  لكن  املنفذين،  بعض  بحق  اجراءات  اتخذت  والحكومة 
معظم  ان  الواضح  ومن  يسندهم.  ومن  املنفذين  وراء  يقف  من 
وراءها  وتقف  سيايس،  اغتيال  عمليات  هي  االغتيال  علميات 

عندما  فالحكومة  وبالتايل  ايضا.  مسلحة  ورمبا  سياسية  جامعات 
تريد ان تالحق هؤالء، فأما تكتفي باملنفذين املبارشين ويف كثري من 
االحيان هؤالء املنفذون هاربون، مشخصون لكنهم خارج البلد، واذا 
نحو  امليض  دون  مبحاسبتهم  تكتفي  ان  فعليك  بهم  االمساك  اردت 
محاسبة من يقف خلفهم. فاذا اردت ان تحاسب من يقف خلفهم 
القوة، والحكومة  السالح ومتتلك  التي متتلك  بالجامعات  فستصطدم 
اذن  مواجهات عسكرية.  اىل  يؤدي  قد  االمر  أن هذا  اىل  دامئا  تشري 
اليوم نحن نواجه قضية القتلة، وهي ليست جرمية جنائية فقط امنا 
ان  فعليك  امللف  هذا  تعالج  ان  أردت  أذا  لذلك   ، سياسية  جرمية 
تعالجه بالرتابط مع الجوانب االخرى، اي مع موضوع حرص السالح 
العسكرية واالمنية خاضعة الدارة  الدولة، وان تكون مؤسساته  بيد 
واحدة ولفلسفة وعقيدة واحدة ووطنية. واآلن الدولة التي تسمى 
هي  االحيان  بعض  ويف  املفاتيح،   من  بكثري  متسك  العميقة  الدولة 
القتلة  كشف  وملف  الفساد  ملف  اذن  العلنية،  الدولة  من  أقوى 
وملف حرص السالح، كل هذه امللفات تبدو مرتابطة ومرتابطة حتى 
مع مسألة استقالل الرأي العراقي وكل القرارات الوطنية، فالحكومة 
معروفة ما هي قاعدتها السياسية، وكم متتلك من عنارص قوة. فهي 
ليست  ورمبا  الالعبني  هؤالء  أحد  هي  الكبار،  الالعبني  هؤالء  ضمن 
الالعب االقوى. القضية بنيوية، والسؤال اآلن: كم استعانت الحكومة 
ضاغطا  عنرصا  يشكل  الذي  الشعبي  وباالحتجاج  الشعبي  بالغضب 
عن  تكف  بحيث  معه؟  وتوفقت  به  استعانت  كم  القوة،  وبالغ 
محاولة مترير مشاريعها من خالل التوافق فقط ومن خالل التفاوض 
االمور، ومن  قادرة عىل حسم  االطراف، وهي كطرف غري  مع هذه 
عّشقت  لو  أما  اليه.  تصل  ان  تقدر  ال  سقفا  هناك  ان  جدا  الواضح 
أمور بشكل آخر. لذلك نقول  ونسقت هذا مع ذاك  فلرمبا حدثت 
ان قضايا التغيري ال تكمن يف تغيري عدد من النواب، فحتى وان وصل 

افضل النواب اىل الربملان، فامذا باستطاعتهم ان يفعلوا؟ 
ليس باستطاعتهم ان يغريوا اال اذا كان هناك امتداد مع عنرص القوة 
املواجه ملنظومة املحاصصة، وهو الضغط الشعبي، هو هذه الجموع 
والفقر  الجوع  ومن  والتهميش  الصعوبات  من  تعاين  التي  الكبرية 

والبطالة والجهل الخ .
اليها مستقبال، معادلة توحيد  نتوجه  التي  الكربى  املعادلة  تلك هي 
او  مجتمعية  قوى  كانت  سواء  التغيري،  تنشد  التي  القوى  مسارات 
ميكن  ال  هذا  بدون  السلطة.  يف  مواقع  اىل  الوصول  تستطيع  قوى 

القيام بيشء.

سؤال: هي لم تكن الفرصة االولى، اذا عدنا بالتاريخ 
الى 2011 حين كانت احتجاجات تخص الخدمات ومجالس 
تنهض  ان  للحكومة  الممكن  من  وكان  المحافظات، 

بالخدمات، وحتى في 2015 بشأن امتيازات النواب؟

رائد فهمي: قلناها لكل الحكومات: اذا كنتم جادين فال تخشوا 
االحتجاجات الشعبية، امنا عىل العكس استندوا اليها كرافعة للتغلب 
اليوم  عىل املامنعات، ال تعتربوها تهديدا وامنا فرصة، وهكذا الحال 
للكيان  تهديدا  تشكل  ال  االحتجاجات  هذه  ايضا،  املستقبل  ويف 

العراقي، التهديد يأيت من مكان اخر .

سؤال: بالنسبة للمتنفذين الذين يسعون اليوم الى 
لمطلب  استجابوا  أنهم  يقولون  االنتخابات،  اجراء 
هذه  فعال  فهل   ، مبكرة  انتخابات  باجراء  المنتفضين 

االنتخابات هي ما اراده المنتفضون وتطلعوا اليه؟

أرادها  التي  االنتخابات  ان  البداية  يف  ذكرت  فهمي:  رائد 
املنتفضون هي االنتخابات التي تكون فاتحة للتغيري مبعنى ان تكون 
ونزيهة  حرة  تكون  ان  يستلزم  وهذا  الشعبية،  لالرادة  حقا  عاكسة 
وشفافة ، وانا ذكرت ان عنرص السالح واملال السيايس وعدم محاسبة 
القاتل  وال  يعاقب  الفاسد  ال  فاالن  القانون،  إنفاذ  وعدم  القتلة  
الظروف  لتحسني  تسعى  انها  قالت  الحكومة  ينبغي.  كام  يعاقب 
لكن  الظروف  بعض  حسنت  انها  اقول  وانا  باالنتخابات،  الخاصة 
الحلقة  يف  كان  الحكومة  عمل  فان  وبالتايل  قامئة،  البنيوية  القضايا 

االخرية، مبعنى يوم االنتخابات والبطاقات الخ .

منفذ  غري  فالقانون  موجودة.  زالت  فام  قبلها  االخرى  الحلقات  اما 
فهناك  املنفلت،  السالح  فقط  ليس  وقلنا  والسالح  ينبغي،  كام 
ذاته  بحد  وهذا  كاملة  مناطق  عىل  وتسيطر  السالح  متتلك  أحزاب 
يهدد  فقط  ليس  السالح  هذا  ان  اىل  اشري  ان  واريد  تهديد.  عنرص 
الحريات ، وامنا تتم بواسطته عمليات ابتزاز وتتم عمليات استحواذ 
املمتلكات والعقارات، وبواسطته توقع عقود وغريها  واستيالء عىل 
من االشياء. وهذا السالح يهدد االستثامر الوطني واملحيل ، ويهدد 
ان يستند  املمكن  التي من  العوامل  الدولة، ويهدد كل  اداء  حسن 
يف  داخل  عنرص  هو  اذن  السالح  هذا  تنموي.  بعمل  للقيام  اليها 
نعرف  ونحن   ، واالقتصادية  واالمنية  السياسية  املعادالت  جميع 
من  منبثقة  باالساس  هي  غريها،  او  هذه  حكومة،  اية  ان  جيدا 
االذرع  ميتلكون  الذين  االشخاص  هؤالء  هو  الربملان  وهذا  الربملان، 
املسلحة. فالقضية اذن ال تتم اال بجمع كل هذه املسارات. وهذه 
االنتخابات املبكرة التي أريد لها ان تكون رافعة للتغيري، نحن نرى 
ورمبا قسم  ذكرتها  التي  لالسباب  أوال  للتغيري،  رافعة  تكون  لن  انها 
 6 اليوم عىل بعد  تأخريها فنحن  ايضا  يأيت  اقوى. واالن  منها اصبح 
اشهر فقط من االنتخابات االعتيادية، ونحن رفعنا شعار االنتخابات 
وعىل  الزمن  عىل  لعبا  شكل  وهذا   ،  2019 اواخر  منذ  املبكرة 
ممنهج،  عمل  جرى  الفرتة  هذه  وخالل  الشعبي.  الحامس  انخفاض 
أوال لتفكيك العملية االحتجاجية وقسم من ساحات االعتصام فكك 
تغلغل وتوغل داخل حركات  . كذلك حصل  فعال وبأشكال مختلفة 
رشاء  عملية  واستخدمت  واالغتياالت،  العنف  واستخدم  االحتجاج، 
الذمم وتقديم االغراءات، واستحدثت تنظيامت من القوى املتنفذة 
بحجة  املشهد  تشويش  بعملية  وبدأت  االعتصام  ساحات  ودخلت 
ميكن  وما  االنتخابات  عىل  أثرت  العوامل  هذه  كل  ترشينية،  انها 
السيايس  واملال  التزوير  امكانيات  عن  فضال  نتائج،  من  تفرزه  ان 
واملنظومة االنتخابية، فرغم ان هناك تحسنا ال تزال كل هذه االشياء 

قامئة.

تعاملت  وكيف  تشرين  انتفاضة  عن  تحدثنا  سؤال: 
معها القوى المتنفذة والسلطة، ولكن كيف تعاملت 

معها القوى المؤمنة بالتغيير؟

رائد فهمي: ان أي تجربة بهذا الحجم يتوجب دراستها وتحليلها 
اىل  تنظر  مل  اذا  تتقدم  ان  ميكن  ال  ألنك  الشأن،  أصحاب  من  حتى 
انجازاتها واىل  تجربتك بعني مفتوحة وبدون غشاوة، وقد أرشنا اىل 
قوتها، ولكن نشري ايضا اىل النقاط التي ينبغي معالجتها، ونحن قلنا 
تعدد  فهناك  نقطة ضعف.  كان يشكل  الداخيل  تنظيمها  ان ضعف 
انترشت  قوتها  لكن  الشعارات مرشوعة  ان جميع  الشعارات ورغم 
بالتايل عىل مساحة واسعة، ويراد لهذه الشعارات ان ترتبط بنظرة 
تريد  انك  تقول  ان  كافيا  فليس   ، التغيري  والدوات  للتغيري  كاملة 
التي  االدوات  وتوفر  تذهب مبرشوعك  كيف  تفكر  ال  وانت  التغيري 
تحقق من خاللها ما تريد. كام حصل عندما طلبوا قانون انتخابات 
عىل  وضع  الربملان  رشّعه  الذي  االنتخابات  قانون  فبالنتيجة  جديد، 
وبالتايل  الحاكمة،  املنظومة  من  جاء  وقد  الصغرية  الدوائر  اساس 
جاء  بل  املرجوة  بالصورة  يأت  مل  تغري  عندما  القانون  هذا  حتى 
لصالحهم. انت عليك ان تعزز عنارص القوة والتامسك، وقد قلنا انها 
كلها  مؤقتة، وهذه  وأطرها  مختلفة  مكوناتها  وافقية،  واسعة  حركة 
واحد،  والتغيري  واحد  املطلب  يكون  عندما  ايجابية  جوانب  تشكل 
لكنها   ، فعال  هذا  حققت  وقد  املثال  سبيل  عىل  الحكومة  فتسقط 
مل تلعب دورا كافيا يف تشكيل الحكومة الجديدة ويف فرض ارادتها  
التنظيم ورؤية اخرى. اذن  خالل ذلك، هذا يراد له شكل آخر من 
هذه النواقص يجب ان تعالج سياسيا وتنظيميا ويجب التخيل عن 
بعض الشعارات واملواقف، ومنها قضية وضع كل االحزاب يف خانة 
جانب  اىل  تحييدها،  املمكن  من  اطراف  استعداء  كذلك   ، واحدة 
املختلفة  القوى  هذه  لتجميع  الدؤوب  والعمل  بالخطاب  االهتامم 
منها  وقسم  الترشينية،  االطراف  لتوحيد  أوال  مساحتها،  وتوسيع 
تحول اىل احزاب متنوعة يجب ان تتفق عىل مشرتكات، وقد برزت 
ينبغي  وهذه  يكون السباب شخصية  قد  ما  منها  داخلهم رصاعات 
بالتغيري،  املرتبط  االكرب  املشرتك  بني  منيز  ان  يجب  االن  تجاوزها. 
وبني التكتيكات واملواقف املشرتكة ومع االحزاب ومنظامت املجتمع 

املدين، وبينهم وبني النقابات وبينهم وبني حتى االشكال التقليدية، 
مبعنى حتى االقسام العشائرية التي وقفت مع االنتفاضة يف جوانب 
مختلفة. ونالحظ املساحة االجتامعية الكبرية وكيف ميكن توحيدها 
ان  بالخري  املبرش  واليشء  القرار،  يف  رشيكة  جميعها  تصبح  وكيف 
االحتجاجية  الحركة  اطراف  من  والكثري  االمور  هذه  من  الكثري 
بهذا  جدا  سليمة  وخالصات  استنتاجات  اىل  توصلت  والترشينية 
الفرقة  الوحدة عىل عنارص  الشأن، وبدأ عمل معني لتغليب عنارص 

فيام لو انطلقت احتجاجات اخرى. 

الشهادات  وحملة  الطلبة  كان   2019 في   : سؤال 
أمام  التعامل  في  والقسوة  االهانة  الى  يتعرضون 
في  نحن  واليوم  العالوي،  في  الوزراء  رئاسة  مقر 
2021 والطلبة في ميسان وحملة الشهادات يتعرضون 
الخريجين  موضوع  كان   2019 وفي  التعامل.  لنفس 
اآلن  نشهد  ان  الممكن  من  فهل  لالنتفاضة،  محركا 

نسخة جديدة من تشرين؟ 

رائد فهمي: أوال السلطة لدينا مشتتة، لدينا سلطات وليس سلطة 
عموما  االحتجاجات  يف  تجد  السلطات  هذه  من  وكثري  واحدة، 
بني  ما  تربط  بدأت  االحتجاجات  كل هذه  وان  لها، خاصة  تهديدا 
وراءها.  تقف  التي  املنظومة  بني  وما  املرشوعة  املطلبية  القضايا 
القبيل  هذا  من  تعامل  واي  العنيف  التعامل  هذا  نالحظ  لذلك 
اندفاعات الشباب، وليس  الرفض ويغذي  يغذي االحتجاج ويغذي 
االوىل،  بالدرجة  هم  الشباب  ولكن  اكرب  فئات  امنا  الشباب  فقط 
اليوم حدث  يحدث  قد  واملتشتتة  املتفرقة  االحداث  هذه  وبالتايل 
معني يجمعها وتتوحد االمور. االزمات وكل املشاكل ما زالت قامئة 
والعالجات التي تجري هي عالجات جزئية، اذن عنارص انتاج االزمة 
قامئة. وكيف تولد احتجاجات مثل اول ترشين قبل سنتني؟ أنا اقول 
املوجودة من  العنارص  الواقع كل  ناحية  النظرية ومن  الناحية  من 
املمكن ان تحدث، اما متى تحدث فال احد يعرف ذلك، يف لحظة 
بتنظيم  ستكون  انها  املرة  هذه  يف  الفرق  ولكن  تحدث  ان  ميكن 
افضل وبوعي افضل، وقد الحظنا من 2011 اىل 2015 اىل 2019 ان 

هناك عملية تطور فيها.
من جانب اخر يخاف البعض ان يؤدي ذلك اىل فوىض او اىل حرب 
كانوا  ان  السلطة  النافذة. يف  السلطة  االن عن  اتحدث  وانا  اهلية، 
 ، املطلوب  حققوا  معروف:  منهم  فاملطلوب  ذلك  يخشون  فعال 
أسس  عىل  سليمة،  أسس  عىل  الدولة  بناء  اعيدوا  الفساد،  قاتلوا 
املشاريع  نحو  واملوازنات  الدولة  أموال  وجهوا  والنزاهة،  الكفاءة 
قانون،  بدون  توجد دولة  فال  القانون،  انفاذ  اعملوا عىل  التنموية، 

هذه الخطوات املطروحة وغريها خطوات واضحة.
كبرية  قوى  من  مطروح  وهو  دولة،  نريد  املرفوع:  الشعار  االن 
مدى  عىل  الدولة  يف  ودور  ونفوذ  حضور  لها  كان  وكلها  نافذة،  
فهام  للدولة  فهمهم  كان  اذا  اال  سيتغري؟  فامذا  املاضية،  السنوات 
قارصا. وهيبة الدولة البعض يفهمها عىل انها سلطة عسكرية متنع 
املظاهرات، وليس هيبة الدولة يف قدرتها عىل تنفيذ القانون وعىل 
تعالج  عندما  الدولة  عن  ترىض  فالناس  املجتمعي،  الرضا  تحقيق 

مشاكلهم.
ال  الحاكمة  املنظومة  ظل  يف  واالصالحات  التغيري  ان  اعتقد  انا 
االصالح.  تريد  عنارص  وجود  عدم  يعني  ال  وهذا  داخلها،  من  تأيت 
الجذور  لكن  املفصل،  او ذاك  املفصل  نعم توجد، وقد تصلح هذا 
والعوامل البنيوية املتسببة ببقاء االزمة يراد لها ارادة اكرب، يراد لها 
ارادة تغيري أعمق واكرث جذرية، وكل هذا يحتاج اىل اسناد شعبي. 
موقعهم،  كان  اينام  التغيري  مريدي  كل  من  فاملطلوب  لذلك 
يف  سوية  ندفع  وان  ضغطهم،  يتفاعل  وان  اراداتهم،  تتوحد  ان 
املحاصصة.  منظومة  من  للخالص  للتغيري،  واضحة  خطوات  اتجاه 
تكون  ان  يجب  واقتصاديا  بها،  مرتبط  والفساد  اوىل،  نقطة  هذه 
االوسع  للرشائح  االساسية  االحتياجات  لتلبية  موجهة  السياسات 
تعزيز  كذلك  وغريهام،  رشائية  قدرة  اىل  خدمات  من  املجتمع  يف 
كانت عىل  ايا  الخارجية  القوى  كل  مع  والتعامل  الوطنية  السيادة 
أساس املصلحة الوطنية، سواء عىل الصعيد السيايس او االقتصادي 

او عىل صعيد املشاريع او االستثامرات.
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حوار

رائد فهمي يجيب عىل أسئلة بسام عبدالرزاق
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قضايا

اوضحت الصين:
املتحدة( قد استغلت  الواليات  الدول )مثل  ان بعض   •
مؤخرا قضية تتبع منشأ فريوس كورونا املستجد للتالعب 
فرضيات  يف  واملشاركة  الحقائق،  وتشويه  العام  بالرأي 
الصني  سمعة  تشويه  إىل  وجيل،  واضح  بشكل  تهدف 

واعاقة الجهد والتعاون العاملي ضد الوباء.
ملا  حقيقيا  دليال  تجد  مل  األمريكية  املتحدة  الواليات   •
يسمى بـ “ترسب الفريوس من مخترب معهد ووهان لعلم 

الفريوسات” وال دعام علميا لذلك.
البحث  األمريكية عن مسار  املتحدة  الواليات  تخلت   •
العلمي بشكل واضح، وأعلنت بشكل ّصارخ طلبها ألجهزة 
املخابرات إصدار تقرير عن تحقيقاتها حول تتبع منشأ 

الفريوس يف غضون 90 يوما.
• الواليات املتحدة تسعى إىل توجيه التهم غري املربرة ضد 
الصني، ورصف األنظار للتسرّت عىل حقيقة حاالت اإلصابة 

املبكرة واملختربات البيولوجية املشبوهة لها.
الدراسات  طلبة  من  أو  املوظفني  من  أحد  يُصب  مل   •
العليا يف معهد ووهان لعلم الفريوسات بفريوس كورونا 

املستجد، وال يوجد ما يسمى بالفريوسات االصطناعية.
تقرير  استنتاج  األمريكية  املتحدة  الواليات  تتجاهل   •
العاملية،  الصحة  ومنظمة  الصني  بني  املشرتك  البحث 
وتستند إىل املسؤولني أو املعلومات االستخباراتية العارية 

عن الصحة واألدلة.
• وإذا كان الجانب األمرييك يهتم مبسألة تتبع املنشأ حقا، 
فيجب عليه الرد بشكل مبارش عىل شكوك املجتمع الدويل 
املوجهة إليه، يف أرسع وقت ممكن، ونرش البيانات عن 
املبكرة واختبارها، ودعوة خرباء منظمة  اإلصابة  حاالت 
للتحقيق يف مخترب فورت ديرتيك وأكرث  العاملية  الصحة 
من 200 مخترب بيولوجي أمرييك يف الخارج وجامعة نورث 
للعسكريني  اإلصابة  حاالت  عن  البيانات  ونرش  كارولينا 
األمريكيني الذين شاركوا يف ألعاب ووهان العسكرية، مبا 
يقدم للعامل رشحا واضحا، ويساعدنا يف حل لغز الفريوس 

يف أرسع وقت ممكن.
• ولغاية اآلن، أعربت ما يقارب من 80 دولة عن موقفها 
الداعم لتقرير البحث املشرتك بني الصني ومنظمة الصحة 
مهمة  املنشأ  تتبع  مسألة  أن  عىل  وتأكيدها  العاملية، 
علمية، ورفضها لتسييسها، عن طريق توجيه الرسائل إىل 
مدير عام منظمة الصحة العاملية أو إصدار البيانات أو 

إرسال املذكرات.
• ورفع أكرث من300 حزب ومنظمة اجتامعية ومؤسسة 
فكرية يف أكرث من 100 دولة ومنطقة “البيان املشرتك” إىل 
األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية، داعية املنظمة إىل 
اجراء البحوث بشأن تتبع منشأ فريوس كورونا املستجد 
عىل نحو موضوعي وعادل، وأعربت عن رفضها لتسييس 

مسألة تتبع املنشأ بشكل قاطع.
• وتحرص الصني عىل العمل مع جميع األطراف لاللتزام 
التعاون  وتعميق  علميا،  املنشأ  لتتبع  الصحيح  باالتجاه 
ملكافحة الجائحة مبا تقدم من اسهامات ايجابية يف التغلب 

البرشي عىل الجائحة يف نهاية املطاف.

ويؤكد الصينيون:
إن الموقف الصيني:

أوال يعد تتبع منشأ فريوس كورونا املستجد مسألة علمية 
معقدة ويجب االلتزام بالعلم كمعيار والتعاون كطريق، 
املسألة  وتسييس  األرواح  تجاهل  دولة  ألي  يحق  وال 
الدول األخرى ومهاجمتها من  العلمية أو تشويه صورة 

أجل مصالحها السياسية الخاصة.
ثانيا، من الرضوري احرتام وتنفيذ االستنتاجات والتوصيات 
بني  املشرتك  البحث  تقرير  يف  اليها  التوصل  تم  التي 
الصني ومنظمة الصحة ألعاملية ويتبناها املجتمع الدويل 
واألوساط العلمية من قبل جميع األطراف مبا فيها منظمة 
الصحة العاملية. ويجب امليض قدما يف أعامل تتبع املنشأ 
يف العامل عىل هذا األساس فقط، بدال من تبني نهج جديد.
لتتبع  العلمي  النهج  دامئا  الصيني  الجانب  يدعم  ثالثا، 
املنشأ وسيواصل املشاركة فيه. ما يرفضه هو اتباع النهج 
السيايس يف تتبع املنشأ، والتتبع الذي يخالف قرار مؤمتر 
الصحة العاملي، والتتبع الذي يبدأ من الجديد تخليا عن 
تقرير البحث املشرتك بني الصني ومنظمة الصحة العاملية 

للمرحلة األوىل.
رابعا، يجب عىل األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية أن 
تقوم بالتشاور الوايف مع الدول األعضاء حول خطة العمل 
الخصوص  بهذا  املتابعة  وآليات  العامل  يف  املنشأ  لتتبع 
قرارات  ملطالب  وفقا  األعضاء  الدول  آلراء  تاما  احرتاما 
بالتشاور  القيام  ألواجب  ومن  العاملي،  الصحة  مؤمتر 
املنشأ يف هذه  تتبع  املعنية عند وضع خطة  الدول  مع 
الدول وإجراء التعاون الفعال عىل هذا األساس. وعىل كل 
األحوال، ما تقوم به الواليات املتحدة األمريكية وحفنة 
من الدول من تجاهل الحقائق وتوجيه التهم ضد الصني 
برفض التعاون بشأن تتبع املنشأ ليس سوى محاولة من 
تشويش الحقائق ولبس الحق بالباطل، إذ أن الصني لن 

تكون أبدا مؤهلة لتهمة رفض تتبع املنشأ.
كام اكدت الصني عىل انها مستعدة للتعاون واالسهام مع 
العدالة واإلنصاف يف  لجهة دعم وحفظ  العربية  الدول 
العامل، وتعبئة القوى اإليجابية ملكافحة الوباء واالنتصار 

عليه.

قادة األحزاب والمنظمات السياسية
أكد قادة األحزاب واملنظامت السياسية من الدول العربية 

عىل العديد من القضايا بينها: 
• التزام تتبع منشأ الفريوس باملعايري األساسية للعلم.

• مكافحة تسييس تتبع أصل الفريوس.
• معارضة استخدام مسألة تتبع منشأ الفريوس لتشويه 

الصني وكبحها.
• الوقوف بالضد من تحويل مسؤولية إهامل بعض الدول 
وتقصريها يف مكافحة الوباء لنسج املؤامرات واالفرتاءات 

السياسية بالضد من دول أخرى. 
يف  كبرية  مساهامت  من  الصني  قدمت  ما  إىل  واشاروا   
رسيعة  مساعدات  من  أطلقت  وما  الوباء،  مكافحة 
مجال  يف  التعاون  وكذلك  املجال،  هذا  يف  ومتنوعة 
اللقاحات العاملية، وتبادل تجربتها يف السيطرة عىل الوباء 

مع املجتمع الدويل، مبا يف ذلك العامل العريب، 

كلمة الحزب الشيوعي العراقي: 
القى الرفيق أيوب عبد الوهاب كلمة الحزب، التي جاء 

فيها: 
يف ضوء التهديدات الخطرية للبرشية الناجمة عن انتشار 
أن  الدويل  للمجتمع  ميكن  ال  املستجد،  كورونا  فريوس 
املجتمعية  بالرؤية  االلتزام  خالل  من  إال  األمان  يضمن 
إىل مصري البرشية املشرتك، والعمل مًعا عىل وضع هذا 
االلتزام موضع التطبيق. ولهذا ينبغي ان تكون املنظامت 
واملؤسسات الدولية )بضمنها املالية والصحية والتجارية( 
منابر للتعاون وليس أدوات سياسية تخضع إلرادة بعض 

الدول. غري ان ترصفات بعض الدول ال تتوافق مع هذه 
الرؤية السليمة.  

أن الفريوس ال يعرف حدودا، وأن من يحاولون التنصل 
مدعوون  فداء(  )كبش  عن  والبحث  مسؤولياتهم  من 
للبحث عام يخدم مصالح كل الشعوب وكل االوطان. وان 
إلقاء اللوم عىل اآلخرين ال ميكن أن يخفي الفشل الفاضح 
النهاية تظهر  املستجد، ففي  للبعض يف مواجهة كورونا 

الحقائق وال ميكن حجبها.
نعم، لن يحل توجيه اللوم إىل اآلخرين اية مشكلة.

وفيام يتعلق بخطة املرحلة الثانية لتتبع منشأ الفايروس، 
اآلونة  يف  العاملية  الصحة  منظمة  أمانة  اقرتحتها  التي 
االخرية من جانب واحد ودون موافقة جميع الدول، بودنا 

االشارة إىل أن:
1. هناك اعتقاد واسع بأن الخطة ال تعكس أحدث نتائج 
البحث يف تتبع املنشأ العاملي، وال ميكن أن تشكل األساس 
للمرحلة الثانية من الدراسات املشرتكة يف هذا الشأن. وان 
تقدميها يشكل مدعاة للقلق واملعارضة من جانب العديد 
املنظمة ال  أمانة  الصني. خاصة وأن  الدول، بضمنها  من 
تنحرص  مهمتها  وأن  مبفردها،  القرارات  اتخاذ  لها  يحق 
بالقضايا الفنية املتمثلة بتوفري التسهيالت إلجراء التشاور 

والوصول إىل التوافق.
2. املرحلة الثانية ينبغي أن تسرتشد بقرار الجمعية العامة 
أسايس عىل  تعتمد بشكل  وان  العاملية،  الصحة  ملنظمة 
االستنتاجات  مجموعة  وعىل  األدلة،  وعىل  العلامء  رأي 
والتوصيات التي تضمنها تقرير الدراسة املشرتكة ملنظمة 
بها  رحبت  التي  الدراسة  وهي  والصني.  العاملية  الصحة 
80 دولة، رفضت يف الوقت نفسه تسييس دراسات تتبع 

املنشأ.
3. هناك حاجة إىل تعزيز أبحاث تتبع املنشأ يف مختلف 

البلدان واملناطق حول العامل. 
الشكوك  يف  تحقيقية  اجراءات  اتخاذ  الرضوري  من   .4
وحاالت  البيولوجي  ديرتيك  فورت  مخترب  حول  املثارة 
عام  يف  ماريالند  والية  يف  املربرة  غري  الرئوي  االلتهاب 

.2019
5. املرحلة الثانية يجب ان تكون بعيدة عن التدخل من 

جانب هذه الدولة او تلك.
الصني  إىل  املوجهة  البعض  اتهامات  ان  التأكيد  وبودنا 
تقوض علناً حكم القانون الدويل، الذي يسعى إىل الدفاع 
عن العدالة وال يجوز ان يستخدمه املسؤولون يف هذه 
او تلك من الدول كأداة لالبتزاز السيايس. وان من واجب 
خالل  من  العاملية  املشاكل  حل  الدويل  املجتمع  أعضاء 
التشاور والتحاور، ومن غري املقبول ان يسعي طرف إىل 

إجبار اآلخرين عىل الرضوخ إلرادته.
الوحدة عىل  يتطلب  اليوم  العامل  يف  الوبايئ  الوضع  ان   
املستوى الوطني، والعمل املشرتك والتضامن عىل املستوى 
كام  املدمرة.  ونتائجه  الفريوس  انتشار  إليقاف  العاملي 
يفرض عدم تسييس مسألة تعقب مصدر الفريوس، الذي 
يرض بالتعاون العاملي ويضعف الثقة املتبادلة بني البلدان، 
التي عليها اآلن أن تركز الجهود للسيطرة عىل الوباء عرب 

التلقيح وعالج املصابني وإنقاذهم.
ويبقى تتبع مصدر الفريوس قضية علمية يجب ان ترتك 
للعلامء والباحثني، ولعل من غري الصحيح وضع معالجتها 

يف الوقت الحارض ضمن االولويات..
الضغوط عىل منظمة الصحة العاملية والعلامء وغريهم: 

تريد منظمة الصحة العاملية بدء مرحلة ثانية من التحقيق 
يف الصني، تشمل مراجعة عمل مخترب ووهان، لكن هذه 

املرة ترص الحكومة األمريكية بشدة عىل العودة للكشف 
عن احتاملية ترسيب كورونا املستجد من املخترب. ومن 

املالحظ:
1- نظرية ترسب املخترب، بدأت كإشاعة: يف يونيو املايض، 
كلية  يف  املعدية  األمراض  أستاذ  دواير،  دومينيك  كتب 
الطب بجامعة سيدين، يف صحيفة الجارديان: عن نظرية 
الترسيبات املخربية، انها   بدأت كإشاعة، ولكن من أجل 
قبل  من  عمداً  وتعميمها  نرشها  تم  السياسيني،  إرضاء 

بعض الحكومات. 
الذي  الفريق  يف  عضًوا  دواير  دومينيك  كان  وللتوضيح: 
تقوده منظمة الصحة العاملية إلجراء التحقيق يف ووهان..

-2 املرحلة الثانية واالنحراف عن استنتاج منظمة الصحة 
العاملية السابق قبل بضعة أشهر فقط، طرح بعد ارصار 
عن  للكشف  العودة  عىل  بشدة  األمريكية  الحكومة 

احتاملية ترسيب كورونا الجديد من املخترب. 
يف  وتحقيقاتها  أبحاثها  يف  بدأت  املنظمة  ان  العلم  مع 
ووهان وزارت معهد ووهان لعلم الفريوسات. ويف تقرير 
مشرتك صدر يف آذار املايض، قال الفريق إن الفريوس ميكن 
أن ينتقل من الخفافيش إىل البرش عن طريق حيوان آخر، 
وأنه من غري املرجح للغاية أن يكون الفريوس قد ترسب 

من املخترب.
من املؤكد أن املنظمة تعرضت وتتعرض لضغوط كبرية من 
بينها :  انسحاب الواليات املتحدة ) يف زمن ادارة ترامب( 
من املنظمة ، وتوقفها عن دفع مستحقاتها للمنظمة ): 
وامريكا  اكرب املانحني ( عىل أساس أن املنظمة مل تنفذ 
اإلصالحات التي ترعاها الواليات املتحدة، واتهام املنظمة 
بانها تدافع عن الصني، بعد ان أشاد املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملية تيدروس أدهانوم، يف العام املايض، بجهود 
الصني الناجحة يف مكافحة وباء كورونا ومساعدة الدول 
تقريًبا  األعضاء  الدول  جميع  أن  عىل  وتأكيده  األخرى، 

عربت عن تقديرها لجهود الصني للسيطرة عىل الوباء.
3- واستمرت الضغوط: 

• قال وزير الخارجية األمرييك السابق مايك بومبيو يف 
ذلك الوقت إن هناك أدلة دامغة عىل أن املرض بدأ من 
مخترب يف ووهان بالصني، لكن بومبيو مل يقدم أي دليل 
الرئيس  املراسلني  أحد  سأل  عندما  وباملثل  اآلن،  حتى 
إنه ال ميكنني إخبارك بذلك  ترامب، كان جواب ترامب 

)بالدليل(.
وكاالت  بايدن  جو  الجديد  األمرييك  الرئيس  حث   •
املخابرات األمريكية عىل تقديم تقرير عن أصل فريوس 
Covid-19 يف غضون 90 يوًما يف يونيو املايض. كام دعا، 
بدء  إىل  العاملية  الصحة  منظمة  السبع  مجموعة  قادة 

تحقيق جديد يف الصني.  
• ال نعرف مقدار الضغط الذي تتعرض له منظمة الصحة 
العاملية، لكن التغيري املفاجئ للمدير العام يعكس ذلك 

القدر...
• حدث اليشء نفسه لعلامء آخرين الذين وقفوا بالضد 
من نظرية ترسب كورونا من املخترب، مثل أنتوين فويس، 
املتحدة.  الواليات  لرئيس  الطبيني  املستشارين  كبري 
الجمهوريون مارشا بالكبرين وماركو  السيناتوريون  حث 
روبيو وتوم كابوين، فويس عىل االستقالة. وإذا ما تغريت 
الترسب  حول  عديدة  مرات  فويس  الدكتور  ترصيحات 
املختربي، فهو ليس العامل الوحيد الذي يتعرض للضغط 
والتهديد. خذ ايضا دانيال اندرسون الخبرية األجنبية التي 
لتهديدات  التي تعرضت  كانت تعمل يف مخترب ووهان 
بالعنف من قبل القوى السياسية املتطرفة وفقا لتقرير 

صادر عن وكالة بلومربغ. كام تعرضت أنجيال راسموسن، 
لسوء  املخترب،  يف  الترسب  نظرية  بشدة  تعارض  التي 
املعاملة واملضايقات عرب اإلنرتنت، حتى وصلت إىل حد 

التهديد الجسدي.
باستخدام وسائل مختلفة  املتحدة  الواليات  • مل تكتف 
لإلكراه والضغط عىل أمانة منظمة الصحة العاملية والخرباء 
الدوليني فحسب، بل تستخدم أيًضا وكاالت االستخبارات 

علًنا إلجراء تحقيقات التتبع، وهو تالعب ُمسيَّس واضح.
4- هل ظهر فايروس كورونا املستجد يف العامل يف وقت 

أبكر؟   
املادة  الكشف عن  الربازيل: يف 27 نوفمرب 2019، تم   •

الوراثية للفريوس يف عينة من مياه الرصف الصحي.
• فرنسا: يف 27 ديسمرب 2019، تم اختبار عينة مسحة من 

الحلق من مريض فرنيس فكانت إيجابية.
•  الواليات األمريكية: من ديسمرب 2019 إىل يناير 2020، 
تم اختبار 106 عينات من الدم املتربع بها يف تسع واليات 
بـ  املرتبطة  املضادة  لألجسام  إيجابية  كانت  أمريكية، 

.COVID-19
 

بعد 90 يوما
الوطنية  املخابرات  وكالة  أصدرت  أغسطس،   27 يف 
كورونا.  فريوس  لتتبع  جديد  تحقيق  تقرير  األمريكية 
واعتقدت أنه ال ميكن استبعاد احتاملني لفريوس كورونا 
املستجد الناشئ من الطبيعة والترسيبات املعملية. كام 
زعمت أن الصني أعاقت التحقيقات الدولية، ورفض تبادل 

املعلومات واتهم دوال أخرى.  

ترى الصين
سيايس  تقرير  هو  األمرييك  بالتقرير  يسمى  ما  هذا   •
وتقرير ملفق من قبل أجهزة املخابرات األمريكية، وليس 

له مصداقية وعلمية.
• فيام يتعلق مبسألة تتبع فريوس التاج املستجد، تعلق 
التتبع  يف  العاملي  التعاون  عىل  كبرية  أهمية  الصني 

وستشارك فيه بنشاط.
• إذا كانت الواليات املتحدة تريد حًقا تتبع املصدر علمًيا، 
فيجب عليها إجراء تعاون دويل بطريقة علمية ومفتوحة 
وشفافة مثل الصني، ودعوة خرباء منظمة الصحة العاملية 

للتحقيق يف الواليات املتحدة.
• موقف الصني من إمكانية تتبع فريوس اكورونا املستجد 

ثابت وواضح.
• ستواصل الصني بنشاط التتبع العلمي العاملي مع جميع 
للبرشية  النهايئ  االنتصار  يف  الصني  وستساهم  األطراف، 

عىل الوباء.

كلمة البد منها: 
القومي  لألمن  املؤقت  االسرتاتيجي  الدليل  وثيقة  نصت 
األمرييك، التي اعلنتها ادارة بايدن يف 3 اذار 2021، عىل 
النظام  تشكل مستقبل  أن  “يجب  املتحدة  الواليات  ان 
العاملي باعتبار ذلك رضورة ملحة اآلن”. كام ذكرت أن 
واشنطن “لن ترتد يف استخدام القوة عند الحاجة لذلك 

من أجل الدفاع عن مصالحها”. 
وهذا يعني أن “الصني ستكون الهدف الرئييس لسياسة 
أيضا،  املقبلة  الفرتة  يف  املتحدة  للواليات  القومي  األمن 
الحايل  تحركها  وكل  وقدراتها.  الصني  اضعاف  ولجهة 
بخصوص تتبع منشأ فايروس كونا، هو شكل من االشكال 

التي تصب يف هذا الهدف.

تتبع منشأ فيروس كورونا المستجد
د. ايوب عبد الوهاب

استضافت إدارة العالقات الخارجية باللجنة 
املركزية للحزب الشيوعي الصيني إحاطة 
عن ملف تتبع فريوس كورونا املستجد يف 
25 آب عرب منصة االتصال املريئ. مبشاركة 

ممثلني ألحزاب ومنظامت عربية. حرض 
االجتامع 28 من قادة األحزاب واملنظامت 

السياسية من 13 دولة عربية، من بينها 
العراق ومرص وتونس وفلسطني وغريها.  

وحرضها من الجانب الصيني رئيس 
إدارة غرب آسيا وشامل أفريقيا يف ادارة 

العالقات الخارجية للجنة املركزية للحزب 
الشيوعي الصيني جانغ جيان وي، ومساعد 

وزير دائرة العالقات الخارجية جو ري.
جاءت هذه املبادرة، بحسب املنظمني، 
“ردا عىل الترصيحات الغربية املضللة 

للرأي العام العاملي عن منشأ الفريوس، 
ومساعيها الرامية لتسييس هذه القضية 

واتهاماتها الخطرية للصني، خدمة ألجنداتها 
الخاصة”.
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د . ياسر البراك *

األمرييك  اإلحتالل  بدء  منذ  املاضية  املدة  أفرزت 
املاسة  الحاجة  اآلن  وحتى   2003 عام  للعراق 
مبهمة  يقوم   ) ثوري  طليعي  حزب   ( إلنبثاق 
النظام  بوجه  للوقوف  وتعبئتها  الجامهري  تنظيم 
السيايس القائم صنيعة اإلحتالل الذي إتخذ من ) 
عىل  اإلستحواذ  يف  منهجاً   ) التوافقية  الدميقراطية 
الفساد  وإشاعة  العام  باملال  واإلستئثار  السلطة 
املسلحة  املظاهر  تغذيها  مجتمعية  ثقافة  بوصفه 
والقانون  الدولة  لسلطة  املستمر  واإلنتهاك 
وسيادتهام . وحني نقول : ) إنبثاق ( ال يعني ذلك 
تأسيس حزب سيايس جديد  اىل  السعي  بالرضورة 
إنتخابات  كل  مع  يحصل  كام  أخرى  أحزاب  أو 
جديدة – مع أهمية إنشاء أحزاب جديدة منبثقة 
لكننا   – نفسه  الدميقراطي  النظام  صريورة  من 
نقصد أيضاً إمكانية أن تتصدى األحزاب التقليدية 
املهمة  لهذه  إحداها  أو  منها،  بعضاً  أو  جميعها 
ميكنه  وتنظيمي  سيايس  تاريخ  من  متتلكه  ما  عرب 
 ( مفهوم  تكريس  يف  طويالً  زمناً  لنا  يختزل  أن 
عىل  تكون  أن  ميكن  التي   ) السياسية  املعارضة 

مستويني :
1 - معارضة سياسية من داخل النظام السيايس .
2 - معارضة سياسية من خارج النظام السيايس .

يطرح  الذي  العراقي  الشيوعي  الحزب  وألن 
الحادي  الوطني  ملؤمتره  العام  برنامجه  دة  مسوَّ
عرش عىل طاولة النقاش العام أحد هذه األحزاب 
الفاعلة يف الساحة السياسية ، فإننا مُيكن أن نقرتح 
املفهومني  لهذين  الذاتية  املراجعة  إمكانية  عليه 
وهام:  مالحظاتنا  بداية  يف  عنهام  تحدثنا  اللذين 
لــ  يتصدى  الذي  الثوري(  الطليعي  )حزب  الــ 
ال  التي  املراجعة  تلك  السياسية(  )املعارضة 
الحزب وحركته وموقعه  لها أن تُهمل دور  ينبغي 
سنة  عرشة  مثاين  منذ  القائم  السيايس  النظام  يف 
، ولعلَّ يف مقدمة تلك املراجعة موقفه  وإىل اآلن 
التجربة  أثبتت  الذي  الحايل  السيايس  النظام  من 
العملية فشله يف بناء دولة قوية ُمطابقة للدستور 
 ،  2005 عام  عليه  التصويت  تم  الذي  الفيدرايل 

سيحدد  النظام  هذا  من  املوقف  تحديد  ألن 
القادم وآليات تنفيذه والكيفية  بالنتيجة برنامجه 
التي سيعمل بها مع الجامهري . وإذا كان الحزب 
يسرتشد ) يف كفاحه ويف مجمل سياسته وتنظيمه 
التجارب  وبدروس  املاركيس  بالفكر   ، ونشاطه 
اىل  ويسعى   ، عامة  اإلشرتايك  والرتاث  اإلشرتاكية 
بإبداع  امللموسة  العراق  ظروف  يف  ذلك  تجسيد 
ذلك  فإن   ،7 ص  برنامجه  مسودة  يف  ورد  كام   )
من  مبدأية(  سياسية  )تنازالت  تقديم  عدم  يعني 
التجارب  يف  اإلنتخابية كام حصل  التحالفات  أجل 
)طليعيته(  الحزب  هذا  يفقد  ال  حتى  املاضية 
لبناء  تتطلع  التي  التقدمية  األحزاب  أحد  بوصفه 
وليس  املواطنة  مبدأ  عىل  القامئة  املدنية  الدولة 
 ، والحزبية  والقومية  املذهبية  املحاصصة  مبدأ 
تحالفه  عرب  )ثوريته(  لــ  خرسانه  عدم  عن  فضالً 
القومي  بشقيها  البلد  يف  الرجعية(  القوى   ( مع 
الفساد  نظام  يف  الشكلية  ومشاركته   ، والديني 
أو   ) الربملان   ( الترشيعية  املؤسسة  يف  سواءاً 
الحكومة ( كام حصل سابقاً  التنفيذية )  املؤسسة 
ى إىل إلحاقه أو تصنيفه عىل ذلك  ، األمر الذي أدَّ
النظام من قبل الجامهري الثورية خاصة بعد ثورة 

ترشين التحررية عام 2019 .
عليها  يركز  أن  ينبغي  التي  املهامت  أوىل  إن 
الواضح والصارم  القادم هو تحديد موقفه  املؤمتر 
ما  مقدمة  يف  ولعل   ، القائم  السيايس  النظام  من 
ينبغي إعادة النظر فيه هو رؤيته لطبيعة النظام 
 ، الفيدرالية   ....  ( يف  يجد  الذي  الحايل  السيايس 
املناسب  الحكم  شكل  اإلتحادي  الحكم  نظام  أي 
كردستان  إقليم  يف  توطيدها  اىل  ويدعو   ، للعراق 
األخرى  العراق  مناطق  يف  الالمركزية  وتطوير   ،
يف  ورد  كام   ) املحافظات  صالحيات  بتعزيز 
املاضية  السنوات  أثبتت  فقد   ،  8 ص  دة  املسوَّ
كرَّس  ألنه  العملية  الناحية  من  النظام  هذا  فشل 
اىل  سعيه  عرب  كردستان  إلقليم  اإلنفصالية  النزعة 
نظَّم  حني  العراقي  للدستور  وتجاوزه  اإلستقالل 
الحكومة  اىل  الرجوع  دون  من  اإلنفصال  إستفتاء 
املركزية أو الربملان اإلتحادي ، فضالً عن أن رخاوة 
الدولة العراقية بعد عام 2003 وتعدد مستويات 

القرار فيها جعل منها دولة ضعيفة غري قادرة عىل 
أن  ، كام  القانون يف أدق مفاصله وأكربها  تطبيق 
دة الربنامج – اىل ) تشكيل أقاليم  الدعوة – يف مسوَّ
لذلك  الرضورية  الرشوط  تنضج  عندما   ، جديدة 
والحاجات  املصالح  تطمني  منها  املقدمة  ويف   ،
الحقيقية ألبناء املناطق املعنية ، وأن يأيت تشكيل 
األقاليم تعبرياً عن إرادتهم الحرة . ( ص 8 ، سوف 
القومية  املشاريع  أمام  الباب عىل مرصاعيه  يفتح 
) الكردية ، الرتكامنية ( واملذهبية ) شيعية ، سنية 
( ، فضالً عن األطامع اإلقليمية ) الخليجية ، الرتكية 
، اإليرانية ، اإلرسائيلية ( يف تفتيت وحدة العراق 
ومتزيقه بدعوى ) األقلمة ( و ) الفيدرالية ( وهو 
ما لن يخدم البلد عىل األقل يف الوقت الراهن .  

دة برنامج  الدعوة اىل تشكيل األقاليم يف مسوَّ إن 
يف  الدعوة  مع  متاماً  يتناقض   ) ص8   ( الحزب 
الوطنية  الوحدة  رضورة   ( عىل  نفسها  دة  املسوَّ
ذات  قواه  وسائر  الشعب  أبناء  بني  والتالحم 
واإلنتقال  الوطني  اإلستقالل  تحقيق  يف  املصلحة 
أن  بالرضورة  نرى  ألننا   ،9 ص   ) الدميقراطي 

الوحدة الوطنية يُشرتط فيها أمرين : 
1 - وحدة الخطاب السيايس ) النظام الوطني ( .

2 -  وحدة الجغرافيا ) الرتاب الوطني ( .
هاتان الوحدتان ال ميكن تحقيقهام بوجود النزعة 
اإلنفصالية عند جميع املكونات ، ليست اإلنفصالية 
يف الخطاب السيايس فقط ، وإمنا تتعدى ذلك اىل 
ما   ، أيضاً  الجغرافيا  مستوى  عىل  إنفصالية  نزعة 
ينبغي  للحزب  الوطني  املؤمتر  دة  مسوَّ أن  يعني 
التي  النظرية  األطروحات  بني  تفصل  أن  عليها 
يقوم عليها النظام الفيدرايل يف العامل ويف األدبيات 
السياسية وبني ) التجربة العراقية ( الهجينة التي 
الفيدرايل  النظام  إيجابيات  كل  بأسلبة  تقوم 
النموذجي  البناء  بوجه  عرثة  حجر  اىل  وتحويلها 
السياسية  األحزاب  راديكالية  النظام بسبب  لذلك 

    . املُمسكة بالسلطة السياسية ترشيعاً وتنفيذاً 
للكيفية  أهمية  تويل  أن  ينبغي  دة  املسوَّ إن 
إصطفاف  أوسع  تكوين   ( عربها  ميكن  التي 
السيايس  للنهج  ومعارض  رافض  وشعبي  سيايس 
كام   ) والفساد  املحاصصة  ملنظومة  واإلقتصادي 

السياسية  املعارضة  مبدأ  لتحقيق   11 ص  يف  ورد 
نقاطها  يضع  أن  املؤمتر  هذا  من  ننشد  التي 
العريضة التي تتجاوز التنظيم الحزيب الداخيل اىل 
هذا  عىل  الثائرة  الجامهري  فضاء  هو  أوسع  فضاء 
 ) ثورية طليعية  قيادة   ( اىل  تحتاج  والتي  النظام 
مُيكنها أن تحّول الحراك الشعبي ومنهجه السلمي 
يف اإلتجاه الصحيح إلحداث فعل التغيري الحقيقي 
قدمتها  التي  الجسيمة  التضحيات  هذه  كل  بعد 
املعارضة  تكوين  أن  نرى  إننا   . الثائرة  الجامهري 
الفاسد  السيايس  النظام  داخل هذا  من  السياسية 
يف  عديدة  ألسباب  النجاح  لها  يُكتب  أن  ميكن  ال 

مقدمتها :
السيايس  للنظام  الواسع  الشعبي  الرفض    -  1

الفاسد بربملانه وحكومته .  
عدد  عىل  الحصول  يف  الحزب  قدرة  عدم    -  2
للعب دور  تؤهله  الربملان  املقاعد يف  مناسب من 

املعارضة .
الناحية  الشعبية للحزب من  القواعد  3 -  ضعف 
الشارع  لتحريك  تؤهله  التي  والعددية  التنظيمية 

بشكل كبري وفّعال مثل أحزاب وتيارات أخرى .
التحشيد والتوعية الجامهريية  4 -  ضعف برامج 
مع  العمل  مبدأ  عن  الواضح  وتخليه  للحزب 
للسلطة  الوصول  مبدأ  عىل  وتركيزه  الجامهري 
القوى  مع  التحالف  عرب  أو  الذاتية  بإمكانياته 

الرجعية .
ثانوي  بدور  والقبول  الذات  عىل  اإلنكفاء    -  5
 ) الربملان   ( الترشيعية  املؤسسة  يف  سواءاً  بسيط 
أو املؤسسة التنفيذية ) الحكومة ( وعدم اإلدراك 
يُشكله من ثقل  التاريخي وما كان  الحزب  لحجم 
أواخر  اىل  تأسيسه  منذ  السياسية  املعادلة  يف 

. السبعينيات 
والنظام  الدولة  بناء   ( محور  يف  دة  املسوَّ تذكر 
السيايس ( ص 13 – 15 إثنتا عرشة فقرة ال ميكن 
مناقشتها  أو  معارضتها  األحوال  من  حال  بأي 
ألي   ) الوطنية  الثوابت   ( تُشكل  أن  مُيكن  ألنها 
ويقوم  السلطة  اىل  يصل  أن  مُيكن  سيايس  حزب 
تُسهم  وطنية  برامج  عرب  الفقرات  هذه  بتنفيذ 
الحزب يف هذا  ، لكن  الفعل  اىل  القول  يف تحويل 

هام  رئيستني  بعقبتني  سيصطدم  تحديداً  املحور 
فقرة   60 من  أكرث  يضم  الذي  العراقي  الدستور   :
عن  فضالً   ، بها  خاصة  قوانني  ترشيع  اىل  تحتاج 
وإعادة  مراجعة  اىل  يحتاج  الذي  نفسه  الدستور 
صياغة وتعديل مبا يتناسب مع املطبَّات التي وقع 
فيها النظام السيايس الحايل منذ عام 2005 وحتى 
اآلن . والعقبة األخرى هي كيف ميكن للحزب أن 
بناء  مجال  يف  الفقرات  هذه  تحقيق  اىل  يسعى 
الدولة والنظام السيايس يف ظل دوره الهاميش يف 
الربملان كام حصل يف الدورات السابقة ، فضالً عن 

مقاطعته لإلنتخابات القادمة لعام 2021 ؟
 (  : تشمل  التي  املسودة  يف  األخرى  املحاور  إن 
السياسة اإلقتصادية – اإلجتامعية ، ص 16 – 20 
وحامية  والتعويضات  الخارجية  املديونية   ( و   )
اإلستثامر  ضوابط   ( و   )  21 ص   ، العراق  أموال 
 : اإلقتصادية  القطاعات   ( و   )  22 ص  الخارجي، 
القطاع النفطي واإلستخراجي ، الطاقة والكهرباء، 
والخارجية،  الداخلية  التجارة   ، الزراعة  الصناعة، 
العامل  شؤون   ، واإلعامر  التشييد   ، السياحة 
الطفل،   ، )املرأة  و   )  40  –  23 ص   ، والشغيلة 
الرتبية   ( و   )  44  –  40 ص   ، والطلبة  الشبيبة 
والتعليم والبحث العلمي، ص 45 – 49( و)الصحة، 
املائية، ص 51 –52( و)  ص 49 – 51( و)املوارد 
ص   ، واإلعالم  )الثقافة  و   )54  –  52 ص   ، البيئة 
املعلومات،  وتكنولوجيا  و)اإلتصاالت   )57  –  54
ص 58 – 60( و)النقل واملواصالت ، ص 60 – 61( 
املجتمع  )منظامت  و   )63  – 61 )الرياضة، ص  و 
املدين، ص 63 – 64 ( و )القوات املسلحة واألجهزة 
األمنية، ص 64 – 65( و)حقوق القوميات، ص 65 
– 66( و)العالقات الخارجية، ص 67 – 72(، كلها 
ونظام  قوية  دولة  لبناء  وفّعالة  طموحة  برامج 
سيايس رصني، لكن ال ميكن يف ظل النظام السيايس 
يف  املحاور  هذه  من  محور  بأي  الرشوع  الحايل 
، ويف ظل عدم وجود  أوالً  الفساد املسترشي  ظل 
تُسهم  أن  مُيكنها  وجاّدة  حقيقية  وطنية  سياسات 
فعالً يف وضع برنامج وطني للتنمية والتطور.     

*كلية اإلعالم – جامعة ذي قار

دة برنامج الحزب الشيوعي العراقي مالحظات حول مسوَّ
المقرر تقديمها الى مؤتمره الوطني الحادي عشر

الشعب  حزب  ملؤمتر  التحضريية  اللجنة  أعضاء  السادة 
الدميقراطي، الحزب الشيوعي العراقي املحرتمون،

منهاج  بإطالعي عىل مرشوع  التفاتتكم  عىل  جزيالً  شكراً 
مالحظايت  أسجل  أن  بودي  وكان  املناضل،  حزبكم  عمل 
صحياً  وضعاً  لكن  املنهاج،  فقرات  عىل  تفصييل  بشكل 
أن  يف  عذراً  أستميحكم  لذلك  األسلوب،  هذا  من  مينعني 
يكون طرحي عىل شكل أفكار وليس مناقشة البنود بحسب 

تسلسلها:
كام كان وسيظل شعار حزبكم “وطن حر وشعب سعيد” 
يسحر العقول وقبلها قلوب املواطن الطامح يف حياة الئقة 
باإلنسان منذ الثلث الثاين من القرن العرشين، كان برنامج 
طاقات  لحشد  ويشدنا  األفكار  من  الكثري  يلقننا  الحزب 

الشبان وبقية العراقيني من أجل التغيري والتقدم،
غري  تحديات  الشمويل  النظام  خلع  بعد  العراق  ويواجه 

مسبوقة:
تضاؤل مناسيب مياه دجلة والفرات واألنهار القادمة من 
إيران، مام يؤدي إىل تعاظم الجفاف والتصحر، الناجمني عن 

التغري املناخي،
من  وخدمات  وبضائع  سلع  هجمة  العراق  يواجه  كام 
دول الجوار وبقية العامل، يف ظل دور مستحوذ عىل بعض 
مفاصل القرار، مام أدى إىل تعطيل تنمية الصناعة والزراعة 
املحليتني، وتحول واسع للعديد من املستثمرين من مجال 

اإلنتاج إىل وكالء للجوار باألخص، وبقية العامل،

األرس  حيث  خانقة،  سكن  أزمة  العراقيون  يعيش  كام 
كل  تتخطى  مكتظة،  مساكن  يف  تعيش  املوارد،  محدودة 
مشاكل  من  هذا  يعنيه  ما  بكل  الطبيعية،  الحياة  معايري 
لتعايش  النفسية  والحالة  األرسة  مستقبل  عىل  خطرية 

املواطنني، وليس االنزالق يف مستنقع الجرمية،
وتواجه األجيال الفتية والشابة مشكلة تدين مستوى التعليم 
يرتب مبا  العايل، يف ظل غياب تخطيط حقيقي  والتعليم 
يخدم خطط تنموية واختصاصات يحتاجها العراق، وليس 
الخاص  العايل  التعليم  من  عليا  شهادات  تحصيل  مجرد 
أجراء  إىل  التحول  أو  البالد،  العمل يف خارج  إىل  والتحول 
يوميني يف اعامل غري فنية، بكل ما يعنيه هذا من استرشاء 
اإلجرامية  النشاطات  أو  اإلرهاب  حواضن  وتغذية  اليأس 

والفوضوية،
وهناك حقيقة كربى هي تهرؤ البنى التحتية والحاجة امللحة 
إىل تحري سبل توظيف االستثامرات األجنبية ملعالجة هذه 
الكارثة املتفاقمة، بدءاً من املدارس واملستشفيات والشوارع 

وحتى األحياء السكنية،
من  العديد  تفوق  تلوث  معدالت  العراقيون  يعيش  كام 
النفط فقط، إمنا  الدول الصناعية، ليس بسبب حرق غاز 
بسبب انعدام املسؤولية إزاء تلويث األنهار والجو واملدن، 

سواء من املؤسسات العامة والخاصة واملواطن ايضاً،
هذا كله يف ظل حقيقة اتجاه العامل للتخيل عن النفط مورداً 
لإلنفاق  الرئيس  املورد  أنقطاع  يعني  مام  للطاقة،  رئيساً 

الوطني،
املنهاج طروحات  تضمن  الرضوري  من  أجد  فأنني  لذلك 
علمية، ال تعوز مالكات حزبكم وخرباتها العلمية والعملية 
وعدم  الفساد  بسبب  املضيعة  الفرصة  استعادة  أجل  من 

الكفاءة بعد 2003، من خالل تحقيق:
1. رضورة تكريس فقرات يف منهاجكم تعالج بشكل واضح 
ومحدد سبل الحد من تأثري تراجع تدفق املياه من الجوار، 
بجانب السبل القانونية والعالقات الثنائية للحد من األثر 
الخطري عىل مستقبل الحياة يف العراق، مع تفاقم تضاؤل 
البرصة  يف  النخيل  بساتني  أن  حد  للبالد،  الواصلة  املياه 
ومقرتباتها باتت متوت، واألهوار التي يجري الحديث عن 
أحيائها هي بحكم الجفاف الحقاً، بجانب ما يؤديه التغري 
ومبعدالت  األرض  من  واسعة  ارجاء  تصحري  من  املناخي 

مذهلة،
جاءت  لكنها  العوملة،  عن  تحدثت   19 الفقرة  إن   .2
أتساع دور وكالء  بصياغات عمومية، ومل ترش إىل ظاهرة 
الرأسامل األجنبي الواضح يف خنق الصناعة الوطنية، وعرقلة 
أية مشاريع إنتاجية يف املجاالت املتنوعة...من ناحية أخرى 
من الرضوري اإلشادة بالرأسامليني الوطنيني ممن يواصلون 
وإقامة  الوطنية  الصناعة  إحياء  محاولة  األنفس  بشق 
فرص  توفري  يكفل  مبا  وزراعية،  صناعية  إنتاجية  مشاريع 
عمل، بجانب عدم استنزاف عوائدنا النفطية يف االسترياد، 

بل يف منهج الحد من االعتامد عىل الريع النفطي وحده،

3. بالنسبة ملشكلة السكن، تاريخيا كان لكم رأي بشأن سبل 
حل مشكلة السكن من خالل البناء العمودي، وهنا ال بد 
توزيع  إىل  القرار  لجوء أصحاب  بشأن  رأياً  لكم  يكون  أن 
يعني  مام  العيش،  من شظف  تعاين  األرايض عىل رشائح 
لجوءها إىل بيعها ملكتنزي املال لسد رمقهم، وبقاء مشكلة 
السكن قامئة، ما مل يتم التعاقد مع أطراف دولية مقتدرة 
لتحقيق معالجة رسيعة ملشكلة السكن وباقي البنى التحتية 
املتهرئة، لبناء مجمعات سكنية بأسعار مدعومة معقولة، 
وليس مثل أسعار املشاريع الحالية، مبا يؤدي عىل مشاركة 

املواطن بإقباله عليها.
إن منهاج عمل حزبكم يؤكد السعي الستكامل مرحلة بناء 
بالتعاون مع جميع  االتحادية  الدميقراطية  املدنية  الدولة 
األطراف ذات املصلحة، واعتقد هنا من الرضوري تحديد 
القوى التي أمن غرامتيش )الكتلة التاريخية( بقدرتها عىل 
والفساد  التخلف  قوى  مشاريع  وإفشال  التقدمي  البناء 

كذلك دعاة استعادة الشمولية.
دور  أداء  عىل  قادر  حزبكم  بأن  مؤمناً  زلت  وما  كنت 
متميز، ليس فقط بحكم تاريخه النضايل العريق، وتضحياته 
الجليلة، بل ملا ميتلكه من خربات رفيعة ومهارات متميزة 
وعىس  التوفيق،  كل  لكم  أمتنى  نادرين،  وإيثار  ونزاهة 
شعاراً  تعوداً  مل  واملنجل  املطرقة  أن  إىل  املؤمتر  يتوصل 
للكادحني، فام عاد أحد يعمل باملطرقة، وال الفالح باملنجل، 
فالتكنولوجيا اآلن هي التي يعمل بها العامل والفالحون، 

كام مل يعد القلم أداة املثقفني، يف ظل التسهيالت الكبرية 
التي تقدمها الحواسيب للعمل الفكري ومراجعه. لذلك فأن 
الحاممة رمز للسلم األهيل والسلم العاملي يف الوقت نفسه.

إن املاركسيني يف املغرب توصلوا إىل رضورة استنباط اسم 
الحزب من طبيعة املرحلة الطويلة إمامهم، لذلك أصبحوا 
“حزب التقدم واالشرتاكية”، وكثري من األحزاب عادت إىل 
الشعب  “حزب  أو  الدميقراطي”  االشرتايك  “الحزب  أسم 
الحزب  أسم  أن  إىل  مؤمتركم  يتوصل  عىس  الدميقراطي”، 
استنباط  وليس  محلية  بيئة  عن  معرباً  يكون  أن  ينبغي 

توصيات األممية الثالثة وما تالها.
باألخري هناك بعض مالحظات الصياغة:

تراث  تقدمي من  ما هو  “استيحاء كل  تقول  الفقرة 4   -
مكونات شعبنا” وهذا صحيح متاماً لكن “الرصيد النضايل” 
هنا زائدة فهذه قد تصح عن الحديث عن صالبة النضال 

وليس العطاء الفكري.
- الفقرة 5 تقول بشأن الحكم االتحادي توطيدها، والصحيح 

“توطيده”.
- يف بناء الدولة الفقرة 22 عن املحاصصة والطائفية وردت 
ينبغي  لذلك  بناء  إيجايب  عمل  والتجيل  تجلياتها،  كلمة 

استبدالها بكلمة سلبية وليس إيجابية مثل بكافة أشكالها.
مع خالص التقدير

المخلص: حسين فوزي

مؤتمر “ استعادة الفرصة الضائعة”

اذ  ونحن  املناضل  لحزبكم  السيايس  الربنامج  وبرفقتها  لنا  بعثتموها  التي  رسالتكم  اىل  اشارة 
السياسية  العملية  جوانب  جميع  تناول  الذي  الربنامج  هذا  اعداد  يف  املبذولة  جهودكم  نثمن 
وارهاصاتها وما متر به من تعقيدات مركبة وتراكامت خطرية سببها سوء ادارة الدولة واالسس 
الخاطئة التي بنيت عليها العملية السياسية والتي اعتمدت املحاصصة والنهج الطائفي والفئوي 

وتسببت يف تدمري وتعطيل جوانب كثرية من مستلزمات بناء دولة املؤسسات
املالحظات عىل  وبعض  السياسية  للعملية  تناولكم  موضوع  نظرنا يف  لكم وجهة  نبني  ان  نود 

الربنامج السيايس الخاص بالحزب الشيوعي العراقي
اوال / فيام يتعلق بالعملية السياسية :

 ١- نحن نعتقد ان االحزاب التي ظهرت عىل الساحة منذ عام ٢٠٠٣ هي احزاب للسيطرة عىل 
الدولة والشعب وليس الدارة الدولة والشعب وال متتلك القدرة عىل بناء دولة حقيقية يف كافة 
الجوانب ولذلك مارست هذه االحزاب ضغطا اجتامعيا الستخدام الدين كأداة لعمليات القتل 
البنية  لتخريب  الدولة  مفاصل  عموم  يف  الفساد  ثقافة  واشاعة  والتهجري  واالعتقال  والخطف 

االخالقية للمجتمع
 ٢- يجب عىل القوى املدنية االن ان تركز عىل الفشل الكبري لالحزاب الدينية يف ادارة الدولة 

والتعليم  والزراعة  الصناعة  البناء يف مجال  القادرة عىل  الكفاءات  اعتامدها عىل  بسبب عدم 
والتجارة والصحة والخدمات واملحافظة عىل الروابط والقيم االجتامعية ، وهناك تجارب لدول 
وبناء  الدارة  واساليب  اليات  ميتلكون  ولكنهم  اسالمية  شبه  او  اسالمية  انظمة  قبل  من  تدار 

مؤسسات الدولة حققوا نجاحات كبرية يف هذه املجاالت.
 ثانيا / اما مالحضاتنا فيام يخص الربنامج السيايس للحزب الشيوعي :

 ١- ميثل الربنامج نظرة شمولية للواقع العراقي ومعالجات علمية وعملية لهذا الواقع ويوضح 
املنهج الصحيح يف ادارة الدولة وبناء الدولة املدنية القوية التي تستند بالدرجة االساس عىل 

العدل واملساواة
املامرسات  لكل  خيمة  يعترب  الذي  الدستور  هو  مهام  موضوعا  أغفل  الربنامج  ان  الحظنا   -٢ 
الذي اسس بشكل  الدستور  تغيري  او  تعديل  اىل  الربنامج  يتطرق  الدولة ومل  ادارة  الخاطئة يف 
واضح ورصيح للمحاصصة العرقية والطائفية واعطى الرشعية ملا تقوم به االحزاب الطائفية من 

مامرسات خطرية منذ عام ٢٠٠٣ ولحد االن
 ٣- مل يتضمن الربنامج اي اشارة للقوى الليربالية التي تشكل النسبة االوسع يف املجتمع العراقي 
وذلك يف معرض تناول الربنامج ملوضوع تحشيد القوى التي تتطلع اىل احداث االصالح والتغيري 

واكتفى  العراقي  املجتمع  يف  الفاعلة  للقوى  العام  االطار  رسم  يف  كبرية  اشكالية  تعترب  وهذه 
الربنامج باالشارة اىل قوى اليسار

االكراد  وخاصة  لألقليات  القومية  والحقوق  الفيدرايل  النظام  عىل  تركيزا  الربنامج  تضمن   -٤ 
وكذلك الرتكيز عىل املادة ١٤٠ من الدستور والتي تعترب بحكم امليتة وحتى االكراد مل يعودوا 
يركزوا عليها كام كانوا يف السابق ومام يلفت االنتباه ان الحزب الشيوعي يغفل الحقوق القومية 
للعرب يف العراق حيث تم تقسيمهم بعد عام ٢٠٠٣ ومبباركة الدستور عىل اساس مذهبي وصار 

العرب سنة وشيعة وصار العنوان القومي للعرب عنوانا عنرصيا مرفوضا
القوى  وحدة  يحقق  مبا  النجاح  لكم  متمنني  عليها  اطالعكم  وددنا  التي  املالحظات  تقدم   ما 
وحدته  تهدد  كبرية  مخاطر  من  العراق  له  يتعرض  ما  ملواجهة  ومتاسكها  والوطنية  املدنية 

ومستقبل اجياله
 وتقبلوا فائق احرتامنا وتقديرنا

 سعد عاصم الجنابي

  ٢١ / ايلول /٢٠٢١

حول البرنامج السياسي لحزبكم المناضل
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د. علي إبراهيم 

عن  العقيمة  الدولة  كتاب  من  األوىل  الطبعة  صدرت 
الجنايب.  د.حسن  السابق  للوزير   2021 املدى،  دار 
املوضوع بشكل  التي جسدت  العنوان  ونبدأ من عتبة 
واضح: “الدولة العقيمة”، وقد عكست التسمية جوهر 
ما جرى يف العراق من عقم عىل جميع املستويات من 
الدولة  يف  العقم   تجسيد  واستطاع   .2021  2003-
تجارب  من  باإلفادة  طامحة  منه،  التخلص  وكيفية 
البائد  الدكتاتوري  العهد  عاملية، ويف املدخل  ربط بني 

وعهد االحتالل األجنبي، موضحا مساوئ العهدين . 
عن  األهمية   يف  غاية  استنتاجا  الكاتب  ويطرح 
حكومة  أيام   2011 يف  تعاظمت   التي  االحتجاجات 
السيد نوري املاليك وصوال إىل االحتجاجات  يف 2019 
وما بعدها فيقول: “إن  القامعني  أو عىل األقل بعضهم 
كانوا باألمس القريب من معاريض نظام صدام املعروف 
 ”... االحتجاج  أشكال   من  شكل  ألي  الوحيش  بقمعه 
ينفذون  وهم  األمس  معارضة  من  استغرابه  ويبدي 

األفعال الشنيعة، والقتل العلني بالشباب املنتفضني. 
تشكيل  عند  بدأ  قد  العقم  أن  شخصيا  وباعتقادي 
واإلثنية   الطائفية  املحاصصة  أساس  عىل  حكومة   أول 
الجذري  بالتغيري  إال  املأزق  العراق من هذا  ولن ينجو 
الحقوق  يف  أطيافه  جميع  ومبساواة  العراق،  ووحدة 

والواجبات، تحت خيمة الدولة املدنية الدميقراطية .
حد  عىل  الذي  العبادي  السيد  لتجربة  الكاتب  ومهد 
املاليك  السيد  حكم  وبني  بينه  قطيعة  أحدث  قوله 
وأول قرار ايجايب  اتخذه هو الغاء نواب رئيس الوزراء 
ونواب رئيس الجمهورية ، دون فسح املجال للمناورة 
وأشاد بالقرارات اإلصالحية التي اتخذها وحققها ومنها 
اقالة عدد من الصقور والنجاحات التي حققها عسكريا 

بحكومته.  والتجديد 
وكتب عن مشاعره وموقفه من الرتشيح للوزارة وكرثة 
معتزا  وكان  الرتشيح  لغرض  تلقاها  التي  الدعوات 

بتشجيع املفكر الراحل فالح عبد الجبار.
   وذكر كلمة ثناء بحق السيد  مقتدى الصدر الذي أقدم 
 “ تحالف  يف  والعلامنيني  الشيوعيني  مع  التحالف  عىل 
كذلك  والسيايس.  الفكري  الخالف  متجاوزا  سائرون” 
تجاوز  الذي    “ العراقي  الشيوعي  الحزب  عىل  أثنى 
وسياسية  فكرية  وعوائق  محددات  التحالف   ذلك  يف 
يف  كان  الحزب  أن  الحقيقة  ويف  رأيه.  حسب  راسخة” 

والسياسية  الفكرية  باستقالليته  يحتفظ   تحالفاته  كل 
والتنظيمية، ويف حال مساس اي تحالف بهذه املبادئ 

الثالثة فانه ال يبقى ضمنه. 
علمية  بشهادة  الكاتب  أدىل  العبادي  حكومة  وعن 
ورصيحة ودقيقة جدا، “ استمر تغّول الكتل واألحزاب، 
لدي  تعززت  منها.  الفكاك  العبادي  السيد  يستطع  ومل 
دخويل  بعد  قرب  عن  أدائه  مراقبة  ومن  بعد  فيام 
عجزه  مبكرا  اكتشف  قد  كان  بأنه  حكومته،  يف  عضوا 
كل  ومع  واملحاصصة.  األحزاب  رشاك  من  التحرر  عن 
املساومات  مل ينجح يف اقالة نواب رئيس الجمهورية ، 

ألن القضاء عدها غري دستورية.
األهوار  إلدراج  تنفيذية  لجنة  كرئيس  تجربته  وتناول  
املتعمد  اإلهامل  إىل  العاملي  وأشار  الرتاث  عىل الئحة 
عام  العراقية  الدولة  تأسيس  منذ  املنطقة  لهذه  
1921، ومشريا  إىل عدة دراسات قيمة لكتاب عراقيني 
والتاريخية،  االقتصادية،  بالقيم  أشادوا   وأجانب،  
تكريس  جانب  إىل  واالجتامعية  والثقافية   والرتاثية 
النظرة  عن  الناتجة  واالستعالئية  املتخلفة  االفكار 
لتجفيف  ومحاوالته  السابق  النظام  ودور   . االقطاعية 
إليها  اللجوء  من  املعارضة  ملنع  املائية  املساحات  تلك 

لغرض النضال ضد النظام القمعي...      
العقيمة  للدولة  الرابع  الفصل  الكاتب  وكرس          
بني  وخبايا  رصاعات  متثل  الشواهد  من  كثريا  موردا 
ال  التي  والترصفات  والرصاعات  الخصومات  املتنفذين: 
التعايل واالستبداد   متت بصلة  ملسؤولياتهم، فضال عن 
إدارة  مهنية  مع  تنسجم  ال  التي  الصفات  من  وغريها 

الدولة. 
مقارعة  يف  العسكرية  اإلنجازات  عن  الحديث  وأكرث 
الكثري  إىل  وأشار   ... العراقية  للمدن  واحتاللها  داعش 
السيد  حكومة  رافقت  التي  والسقطات  الهنات  من 
أن  اإليجابيات: فكتب   ينس  أنه مل  إال  العبادي   حيد 
املوازنات  بتصميم  بنفسه  يقوم  “كان  العبادي  السيد 
يف  املوظفني  بعض  من  شكلية  مساعدة  مع  الحكومية 
ميزانية  يف  كان  للوزارة  استالمه  وعند  املالية”   وزارة 
عبد  لعادل  تسليمها  وعند  دوالر(  )600مليون  الدولة 
املهدي كان يف  خزينة الدولة )17 ترليون دوالر(، ومن 
العبادي  السيد  فيها  حكم  التي  املدة  أن  آخر  جانب 
إعادة  له  وتحسب  داعش  ضد  دائرة  الحرب  كانت 

األرايض العراقية لسيطرة الدولة. 
الحكومي  األداء  يف  للفوىض  دقيق  تشخيص  وتم       

نقل  قرارات  منها  عديدة  مجاالت  يف  واإلداري 
انجاز  ونسب  املحافظات  إىل  املركز  من  الصالحيات 
املحافظني  مع  العالقة  وشلل  املتدنية  املشاريع 
اساس   عىل  مبنية  الالمبدئية،  املتحركة  والتحالفات 
أساس  عىل  وليس  وأفراد،  لجهات  الضيقة  املصالح 
الربامج الحزبية والسياسية  وهذا دليل آخر عىل عقم 
تنفيذ  يف  التلكؤ  سبب  الكاتب  وحدد   . الدولة  أداء 
والفوىض  التمويل  انعدام  إىل:  يعود  الذي  املشاريع 
السيد د. حسن  أمور أخرى ذكرها  اإلدارية إىل جانب 

الجنايب يف كتابه.
ميكن  ال  التي  املزمنة   املشاكل  عىل  الكاتب  وركز 
احتالل  مبعالجة   الحكومة  نجحت   وإذا  تجاوزها  
داعش  لألرايض العراقية ، إال أنها مل تنجح يف محاربة 
امللف:  لهذا  تبنيها  من  الرغم   املسترشي عىل  الفساد 
والصفقات  باألموال  فقط   ليس  إذن  “فالفساد 
كذلك  بل  وقاحة،  الفساد  أنواع   أكرث  وهي  التجارية، 
الترصيحات  رغم  “  وعىل  الحكومي  العمل  عرقلة  يف 
لغالبية املتنفذين عن امتالك ملفات فساد لشخصيات 

أنهم مل يقدموا ملفا واحدا خالل  الحكم إال  نافذة يف 
طبيعة  أن  إىل  الكاتب  ويتوصل   . حكمهم  سنوات 
هذه  بتقديم  يسمح  لن  للحكم سوف  العقيم  النظام 
امللفات ال اليوم وال يف أي زمن قادم، من دون التغيري 

الجذري لنظام الحكم.
هذه  البرصة؛  مشاكل  عن  بكامله  فصال  الكاتب  وكرس 
املحافظة الكبرية وبخاصة  احتياجها إىل ماء الرشب، إىل 
جانب االحتياجات الكثرية؛ ومنها معالجة البطالة والبنى 
خارج  املسلحة   املجاميع  وسيادة  والخدمات  التحتية 
القانون،  فضال عن املشاكل التي تعاين منها محافظات 
القضية  يف  وتوسع   كبريا،  ليس  بتفاوت  جميعا  العراق 
وهو  القديم  البديل  إىل  مشريا  حلها  وامكانية  األوىل  
االعتامد عىل قناة البدعة، بعد ثبت عدم صالحية مياه 
شط العرب للرشب وذكر ثالثة أسباب لعدم صالحيته ) 
زيادة األنشطة البحرية والصناعات املتعلقة بها... كرثة 
بسبب  البحرية  والقطع  والسفن  البواخر  من  الغوارق 
أعامل  من  يرافقها  وما  النفطية  الصناعات  الحروب... 
للحروب...(.  نتيجة  البيئة  باملحددات  تلتزم  ال  أنشطة 
ويؤكد الكاتب أن حل مشكلة ماء الرشب يف البرصة  هو 
“اتخاذ قرار ال رجعة فيه بتحلية  مياه البحر”. بعد تلوث 

ماء شط العرب  بشتى أنواع القذارات التي تصب فيه.
     وتناول يف فصل آخر  جميع املالبسات التي مرت عىل 
سد املوصل منذ احتالل داعش والذي  بقي يف أيديهم 
سنتني وحاول الكاتب اعطاء صورة واضحة، وما  يتطلب  
من حامية وصيانة ليك يجري اإلفادة منه بشكل جيد، 
مفاوضات   وبعد  عاما،  السبعني  عمره  تجاوز  أن  بعد 
تريفي  األمريكيني املرشف، ورشكة  املهندسني  فيلق  بني 
املوارد  لوزارة   املتخصص  الكادر  عن  فضال  االيطالية، 
ولكن  الالزمة.  الصيانة  إجراء  بعد  السد  استقر  املائية. 
مل تنقطع الدعاية باحتامل انهيار السد )كالم الصحافة 

وغري املتخصصني(.
الجانب  األول  تجربته:  كتابة  يف  منحيني  الكاتب  أخذ 
السيايس وقد استعرضنا ما تيرس من معلومات وحقائق 
بشأنه. واآلخر يتضمن جانبا مهنيا يتعلق باملوارد املائية 
وربط   .. البرصة  وبخاصة  املحافظات  بني  وتدويرها 

النقطة الثانية واخفاقاتها بالعقم يف إدارة الدولة. 
وقد  وموضوعي،  جدا  مهم  الكتاب  هذا  أن  اعتقد 
كواليس  يف  تدور  التي  األمور  من  كثري  عن  كشف 
الحكومات املتعاقبة  يف العراق،  وهو جدير بالقراءة 

والتأمل .

خليل ابراهيم العبيدي       

 1917 عام  له  الربيطاين  االحتالل  بعد  العراق  خضع 
لنظام االنتداب الذي اقرته عصبة األمم وحددت اقاليمه 
املستعمرات  وشملت  عهدها  من   22 املادة  مبوجب 
لسيادة  خاضعة  الحرب  بفعل  تعد  مل  التي  واألقاليم 
ما  شعوب  تسكنها  والتي  تحكمها  كانت  التي  الدول 
زالت بعد غري قادرة عىل حكم نفسها يف ظروف العامل 

الحديث املعقد، كام تقول تلك املادة. 
الدويل  االعرتاف  يعني  املبدأ  حيث  من  النظام  وهذا 
كانت  التي  واألقاليم  الدول  استعامر  برشعية  الرصيح 
االخرى،  املحور  ودول  العثامنية  لالمرباطورية  خاضعة 
غري  الشعوب  الفتة  تحت  شعوبها  قيمة  من  وانتقاص 
الدول  روجتها  مقولة  وهي  أنفسها،  القادرة عىل حكم 
االمم،  عصبة  تأسيس  وراء  وكانت  آنذاك  االستعامرية 
الرصيح  االعالن  مبثابة  كانت  العرشين  ثورة  أن  بدليل 
تشكيل  وبإمكانية  بلدهم  أمور  يف  العراقيني  وعي  عن 

دولة ذات سيادة. 
ويف البداية تم تكبيل العراق بعد الثورة مبعاهدة 1922، 
يف  املحتلة  بريطانيا  يد  أطلقت  والتي  بالسيادة  املخلة 
السامي  املندوب  وصاية  تحت  العراق  شؤون  ادارة 
الربيطاين واملسز بيل، ليؤسس يف ضوء االنتداب ما سمي 
وبرملان  به،  االتيان  تم  ملك  بزعامة  الوطني  بالحكم 
وجرناالت  واالقطاعيني،  العشائر  شيوخ  من  اعضائه  كل 
الجيش العثامين املتعاونني مع بريطانيا يف احتالل بلدهم 
وكبار  الجرناالت  أولئك  شكلها  وزارات  وكذلك  العراق، 

التجار حملة الرأسامل االقطاعي. 
ينتج  املشكل مبوجب دستور عام 1925  الربملان   وظل 
الذاتية  املصالح  رصاع  بسبب  تقريبا  وزارة  سنة  كل 
للحركة  منو  هناك  فيام  املحتلني،  وامالءات  لألعضاء 
له.  التابعة  والحكومات  لالنتداب  املعارضة  الوطنية 
املتنامي  اليسار  وضغط    تأثري  وتحت   1930 عام  ويف 
يف العراق، اضطرت بريطانيا اىل اقرتاح معاهدة جديدة 
دخول  املعاهدة  هذه  مبوجب  لتمهد  قديم  بأسلوب 

املغلف  احتاللها  ظل  يف  وهو  االمم  عصبة  إىل  العراق 
عىل  الكريم  القارئ  إطالع  ولغرض  الشكيل،  باالستقالل 
اليكم بعض نصوص ومالحق  نوعية االستقالل املزعوم، 
هذه املعاهدة، حيث تركز هذه املعاهدة عىل أساسيني، 

كام ورد فيها: 
الربيطانية  الجوية  املواصالت  بحفظ  االعرتاف   ...1

وحاميتها بصورة دامئة ويف جميع االحوال.

2...دخول العراق عصبة االمم عام 1932.
ان املعاهدة، وفق ترصيح املندوبني اىل الصحف املحلية 
والعاملية، آنذاك، سوف تصبح نافذة بعد دخول العراق 
عصبة االمم. وعبارة بعد تشري اىل عدم اكتامل السيادة 

اىل  االشارة  متت  ولذلك  الدولية.  العصبة  عهد  مبوجب 
كلمة بعد. ألنها معاهدة مكبلة ومقيدة للعراق، وبرأينا 
كانت بنودها بنود اذعان، ويف املعاهدة مالحق عديدة 

منها:

الملحق العسكري وفيه: 

)الرشيد  الهنيدي  معسكر  يف  بريطانية  قوات  1.إقامة 
تنفيذ  من  تبدأ  سنوات  خمس  ملدة  واملوصل  حاليا( 

املعاهدة.
شؤون  يف  إمتيازات  عىل  الربيطانية  القوات  2.حصول 

القضاء والعائدات األمريية مبا يف ذلك االعفاء من الرضائب.
القوات  لتنقل  املمكنة  التسهيالت  عىل  3.التشديد 

الربيطانية وتدريبها.
الجوية  القواعد  لحامية  العراق  يقدمه  حرس  4.إقامة 

الربيطانية.
5. توحيد الجيش الربيطاين والعراقي يف السالح والعتاد 

والتدريب واللباس. 
العراق  ورشاء  بريطانيا  يف  العراقيني  الضباط  6.تعليم 
الربيطانيني  الضباط  استخدام  بريطانيا مع  األسلحة من 

لألمور االستشارية يف الجيش العراقي.
العراق  طرق  استعامل  يف  الربيطانية  القوات  7.حق 
ومطاراته،  وموانئه  املائية  وطرقه  الحديد  وسككه 
والسامح للسفن الربيطانية يف زيارة شط العرب برشط 

اعالم الحكومة العراقية بذلك.

الملحق المالي 

الجيش  مخلفات  برشاء  العراقية  الحكومة  1.تلتزم 
والهنيدي  املوصل  )الذي سيرتكه يف معسكري  الربيطاين 
ثلث  بقيمة  املعاهدة(  ننفيذ  من  اعوام  خمسة  خالل 

كلفتها.
التي  املطارات  عن  إيجارا  تدفع  ال  بريطانيا  2.ان 
تستعملها يف العراق متى كانت امريية. ال تدفع ايجار، 

يعني االستعامل بالقوة. 
3.ان تعفى تلك األرايض من الرضائب والرسوم.

4.ان تقام طرق انتقال السكك الحديد وميناء البرصة من 
بريطانيا اىل العراق.

السكك  بشأن  الطرفني  بني  خاصة  اتفاقيات  تعقد  5.ان 
الحديدية وامليناء وأبقت هذين املرفقني تحت السيطرة 

الربيطانية بصورة غري مبارشة.

الملحق القضائي

1.ألزمت االتفاقية القضائية العراق باستخدام عدد من 

الخرباء القانونيني الربيطانيني ملدة عرش سنوات يخولون 

لغرض  وذلك  العراق،  لقوانني  وفقا  قضائية  سلطات 

وتطبيقها،  الحديثة  القضائية  النظم  تأسيس  تسهيل 

التي  املحكمة  رئاسة  صالحية  الخرباء  هؤالء  وإعطاء 

الرعايا  من  املتقاضيني  الطرفني  أحد  فيها  يكون 

الربيطانيني او دولة اجنبية غربية.

يزعم  العراق كام  املمهدة الستقالل  املعاهدة  ان هذه 

 ،) الثاين  ترشين   ٣ يف  لالستقالل  الوطني  اليوم  )دعاة 

وتفعيل   لالنتداب   تكريس   ومالحقها  متنها  يف  هي 

لدور املحتل املتغطرس يف إذالل شعب انتفض يف ثورة 

أجله  من  أسست  الذي  الدور  عن  وتعمية  العرشين، 

باسم  الشعوب  استعباد  تقنني  وهو  أال  األمم  عصبة 

عضويتها  يف  تقبل  العصبة  كانت  ولو  العصبة،  عضوية 

لألمم  العامة  الجمعية  أصدرت  ملا  املستقلة  الدول 

 14 يف  واملؤرخ   ) د،15   (1514 املرقم  قرارها  املتحدة 

كانون اول 1960 الشهري القايض مبنح االستقالل للبلدان 

والشعوب املستعمرة، وشكلت لجنة تصفية االستعامر. 

بعد   1958 عام  الحقيقي  االستقالل  نال  العراق  إن 

االسرتليني  سلطة  تكرست  حيث  متوز،   14 ثورة  قيام 

حلف  أو  املركزية،  املعاهدة  السنتو،  حلف  وتحطم 

وشلت  الربيطاين،  للتاج  العراق  تبعية  وانتهت  بغداد 

 3 يف  وليس  الوزارات،  صنع  يف  الربيطانية  السفارة  يد 

لدولة  الشكيل  الدخول  يوم   ،1932 عام  األول  ترشين 

تحت النفوذ الربيطاين اىل عصبة االمم.  والحديث عن 

بعد  الربملان  قبة  تحت  يجري  ان  يجب  االستقالل  يوم 

مناقشة شعبية وتأريخية لهذا اليوم، وان ال يفرض من 

التنفيذية  السلطة  أعلنته  حينام  قانون  ترشيع  دون 

عطلة رسمية واعدته يوم االستقالل بدون سند قانوين. 

عصبة  اىل  للعراق  شكيل  دخول  هو  ترشين   ٣ يوم  ان 

تجسد  والذي  وطنيا  عيدا  اعتباره  ميكن  وال  األمم 

 ١٩٥٨ متوز   ١٤ ثورة  قيام  بيوم  العراقي  الوجدان  يف 

املجيدة. 

قراءة في كتاب )الدولة العقيمة(

حقيقة يوم ٣ تشرين األول ١٩٣٢! 

فيصل االول واملس بيل 
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زاهد محمد زهدي.. الشاعر المناضل *
ولد لعائلة كادحة يف مدينة الحي، التابعة للواء الكوت 
)محافظة واسط حالياً( يف العام 1930. وكان منذ صغره 
االبتدائية،  املدرسة  يف  تلميذ  وهو  انه  يتذكر  ذكياً  نابهاً 
القرآن عىل مسمع والدته بطلب منها. ولعل  كان يقرأ 
عىل  متفوقاً  وجعلته  مداركه  وسعت  قد  هذه  قراءته 
تواجهها  كانت  التي  العيش  صعوبات  وبرغم  اقرانه. 
املحافظة يف  الثالثة من تالميذ  االوائل  عائلته كان احد 
نتائج امتحان البكالوريا للصف السادس االبتدايئ، االمر 
الذي أّّهله لدخول كلية امللك فيصل، التي انشئت بادارة 
انكليزية يف العهد املليك لتستقطب الطلبة النابهني من 
جميع انحاء العراق وتأهيلهم ليكونوا من الكوادر التي 
وذكاءهم  طالبها  نباهة  ان  غري  املليك.  النظام  تخدم 
الدميقراطي.  الوطني  للنشاط  بؤرة  الكلية  من  جعلت 
وكان من بني منتسبيها عدد ممن اصبحوا يف ما بعد من 
امثال  من  اليسارية  الدميقراطية  الوطنية  الحركة  وجوه 
الفقيد عامر عبد الله والشهيد حمزة سلامن ونوري عبد 

الرزاق حسني وشاعرنا زاهد محمد.
تصاعد  ايام  الوطني،  الكلية  طلبة  نشاط  من  وبسبب 
املد الوطني الدميقراطي يف النصف الثاين من اربعينيات 
القرن املايض، واالرضاب الذي اعلنوه، جرى اغالق الكلية 
والغاؤها، وكان ذلك قبل ان يكمل زاهد مرحلة الدراسة 

املتوسطة.
بعد غلق الكلية عمل زاهد يف مديرية السكك الحديد يف 
الشالجية. وكان احد قادة ارضاب عامل السكك يف العام 
1948، بعد وثبة كانون الثاين املجيدة. وتعرض وقتذاك 
اىل محاولة اغتيال من قبل احد افراد الرشطة الرسية، اال 
انه نجا من املحاولة االثيمة بعد ان جرح يف يده عندما 

صد عدوان الرشطي.

إلقاء  امر  االرضاب صدر  يف  البارز  نشاطه  من  وبسبب 
القبض عليه من قبل سلطات االمن املليك، فأضطر اىل 
اعتقاله وزجه يف  استطاع  االمن  ان جهاز  االختفاء، غري 
الذي  الشالجية،  يف  السكك  عامل  اثار  مام  التوقيف، 
رئيس  دار  اىل  الشالجية  من  ضخمة  مبظاهرة  خرجوا 
باطالق  للمطالبة  الصدر  محمد  السيد  املرحوم  الوزراء 
واطلق  انريده”!  زاهدنه  باطل  “حق  هاتفني:  رساحه 

رساحه عىل اثر املظاهرة.
التي شنها الحكم  وتعرض زاهد لالعتقال خالل الحملة 
طليعتها  ويف  الدميقراطية،  الوطنية  القوى  عىل  املليك 
العراقي  الشعب  من  انتقاماً  العراقي  الشيوعي  الحزب 

ووثبته املجيدة. 
مع  العسكري،  العريف  املجلس  اىل  زاهد  تقديم  وجرى 
املئات من املناضلني الوطنيني اليساريني، وغالبيتهم من 
الشيوعيني، والحكم عليه بالسجن ملدة سنتني، تضاعفت 
نشيد  قراءة  قبيل  من  مفتعلة  بحجج  سنوات  مثاين  اىل 
الطعام  عن  بإرضاب  القيام  او  السجن  داخل  هتاف  او 
القانون باعتبارهم  للمطالبة بحقوقهم، التي نص عليها 

سجناء سياسيني. 
تفتقت  وبعقوبة  السلامن  ونقرة  الكوت  سجن  ويف 
القصائد  من  الكثري  فنظم  الشعرية،  زاهد  قريحة 
واالناشيد الوطنية بالشعر الشعبي والفصيح التي يضمها 

هذا الكتاب.
وجرى   1956 العام  يف  السجن  من  زاهد  رساح  اطلق 
يف  الشعيبة  معسكر  يف  العسكرية  الخدمة  اىل  سوقه 

البرصة.
الكوكا  معمل  يف  عمل  العسكرية  الخدمة  انهائه  وبعد 
استغالل  من  العامل  يعانيه  ما  ليشهد  البرصة  يف  كوال 

ارباب العمل والتعرف عىل حياتهم عن قرب.
السفر  حاول  السلم  حركة  بأهداف  زاهد  ولتعلق 
يف  موسكو  يف  والطلبة  الشبيبة  مهرجان  يف  للمشاركة 
القبض عليه يف مركز صفوان  القي  انه  اال  العام 1957، 
ذريعة  وجود  لعدم  بكفالة  رساحه  واطلق  الحدودي، 

لتقدميه للمحاكمة وسجنه مرة اخرى. 
وبعد انتصار ثورة الرابع عرش من متوز املجيدة يف العام 
1958 ذاع صيت زاهد محمد باعتباره شاعراً شعبياً متعدد 
املواهب. وعمل يف االذاعة وساهم يف تقديم الكثري من 
القوى  حقد  اثار  الذي  االمر  الوطنية.  واألناشيد  االغاين 
ويف  االذاعة.  من  لفصله  الفرصة  اغتنمت  التي  اليمينية 
تهز  تهّيب يل  االذاعة نظم قصيدة “  اعقاب فصله من 
من  اخر  موضع  يف  قصتها  القارئ  يجد  التي  السوط” 

الصفحة. 
ولعل اشهر قصائده الشعبية بعد ثورة متوز املجيدة هي 
قصيدة “هر بجي كردي وعرب رمز النضال” التي لحنها 
القصيدة/  الخليل.  احمد  الفقيد  املشهور  الفنان  وغناها 
االغنية التي ما زالت تلهب احاسيس ابناء الشعب وتعزز 

وحدة العرب واالكراد يف الوطن الواحد.
قاسم  الفاضلة زهرة  قريبته  زاهد  تزوج  العام 1960  يف 
انجبت منه اوالده عامر  التي  محمد حسن آل خميس، 
وبشار وساالر والفقيد بختيار الذي تويف يف حادث مؤسف.

املشؤوم  الفايش  االنقالب  اعقاب  العام 1963، ويف  ويف 
يف الثامن من شباط استطاع زاهد االفالت من االنقالبيني 

بالعبور اىل ايران ومنها اىل موسكو. 
يف  دراسيتني  زمالتني  وزوجته  زاهد  الفقيد  وُمنح 
جمهورية جيكوسلوفاكيا، فالتحقا بالدراسة يف براغ وناال 

شهادة الدكتوراه يف االقتصاد. 
وعندما كان زاهد يف براغ ساهم يف اعداد برامج اذاعية لـ 
“اذاعة صوت الشعب العراقي” التابعة للحزب الشيوعي 
عاصمة  صوفيا  من  برامجها  تبث  كانت  والتي  العراقي 
جمهورية بلغاريا الشعبية من صيف 1963 حتى صيف 
من  العريب  القسم  يف  الوقت  نفس  يف  عمل  كام   .1968

اذاعة براغ.
عاد اىل العراق يف العام 1973 وعمل يف وزارة التخطيط 
الثاين  يف  العراق  وغادر  الحديد.  السكك  مديرية  يف  ثم 

والعرشين من حزيران 1982 ومل يعد اليه. 
عمل يف السعودية عدة سنوات يف اعامل حرة، وساهم 
املعارضة  العراقي  الشعب  صوت  اذاعة  يف  هناك  وهو 
للنظام الدكتاتوري.  وال يفوتنا ان نذكر ان الفقيد زاهد 
محمد زهدي كان ينظم القريض ايضاً. كام انه كان يكتب 

يف صحافة املعارضة العراقية يف تسعينيات القرن املايض.
االخرية  السنوات  اصابه يف  الذي  الخبيث  املرض  وبرغم 
العراقية  املعارضة  بعمل  االهتامم  عن  ينقطع  مل  فانه 
العودة  يوم  اىل  ويرنو  استطاعته،  قدر  فيه  واملساهمة 
ان  اال  الدكتاتوري.  النظام  من  الخالص  بعد  للعراق 
احد  يف  غادرنا  إذ  هذه  امنيته  لتحقيق  ميهله  مل  املرض 
مستشفيات لندن يف الثامن والعرشين من أيلول 2001. 
رضيح  من  القريب  الركن  يف  هايغيت  مقربة  يف  ودفن 
العديد من  الذي يضم رفات  الركن  كارل ماركس، وهو 
فقد  وبذلك  الغربة.  يف  توفوا  الذي  العراقيني  املناضلني 
وفقدت  اعالمه  من  علامً  العراق  يف  الشعبي  الشعر 
مسريته  يف  الكثري  قدم  مخلصاً  مناضالً  الوطنية  الحركة 

النضالية املجيدة.
عبد الرزاق الصافي

لندن تموز 2009
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* مقدمة كتيب )أغاين وأناشيد من تراث زاهد محمد( 
وقد   .2009 الرواد  دار   – الصايف  عبدالرزاق  اعداد 
هذا  محتويات  عىل  الصفحة  هذه  مواضيع  اعتمدت 

الكتيب.

هذه القصيدة لها قصة معروفة وطريفة ال بد 
من ايرادها ليكون القارئ عىل بينة منها، ذلك 
انها القيت يف احتفال اقيم عىل حدائق )اتحاد 
االدباء العراقيني( وبحضور الزعيم الراحل عبد 
الكبري  الشاعر  االتحاد  ورئيس  قاسم  الكريم 
الشعراء  من  والكثري  الجواهري  مهدي  محمد 

واالدباء والجمهور.
اذاعة  من  لتوه  ُفصل  قد  حينها  الشاعر  كان 
من  كبري  عدد  من  التخلص  تم  كام  بغداد، 
عىل  املحسوبني  واالذاعيني  والشعراء  االدباء 
تفاقم  بعد  وذلك  اليساري،  التقدمي  االتجاه 
نفوذ القوى التي يحركها البعثيون والقوميون 
اعتربوه  ما  بدعوى  الثورة  تأييد  املرتدون عن 
قول  هنا  اذكر  االحمر”.  “املد  يف  تنامياً 
يثأر  الثور  “وصنوك  الله:  رحمه  الجواهري 

غيضه باالحمر”.
اتحاد  سكرتري  اتصل  الحفل  هذا  موعد  وقبل 
بالشاعر  خالص  الراحل صالح  الدكتور  االدباء 
واخربه عن الحفل وطلب منه ان يهيئ قصيدة 
عبد  الزعيم  امام  الحفل  يف  اللقائها  شعبية 
بأن  الجواهري  يقنعون  قاسم وسوف  الكريم 
من  فصيل  موضوع  الكريم  عبد  مع  يفتح 

االذاعة ويطلب اليه التدخل يف االمر واعاديت 
اليها.

هذا  بأن  حينه  يف  الثابت  اعتقادي  ورغم 
الرشسة  الحملة  الن  حدوثه،  يتوقع  ال  االمر 
اىل  اتسعت  قد  كانت  الوطنية  القوى  ضد 
اجهزة  من  الكثري  اىل  وامتدت  عريضة،  ابعاد 
الدولة اىل جانب حركة نشطة من االعتقاالت 
آثر  الشاعر  فان  التعذيب،  وحتى  واالضطهاد 
الدكتور صالح خالص رحمه  االستجابة لطلب 
الله ونظم هذه القصيدة، التي كان لها صدى 
والجواهري  اآلن  واجزم  املستمعني.  عىل  كبري 
بني يدي ربه، انه لو كان اطلع عليها، ملا سمح 

بإلقائها امام الزعيم تجنباً للحرج. 
بهذه  املتعلقة  االمور  بعض  هنا  واذكر 

القصيدة:
- كان مطلع القصيدة، بحد ذاته، “استفزازيا” 
استغراب  اثار  الذي  االمر  واضح.  هو  كام 
واستنكار بعض ضباط الحرس املرافقني للزعيم 
كانت  الوطنية.  للقوى  العداء  يكنون  ممن 
الجواهري  عىل  واضحة  االستغراب  عالئم 
رحمه الله، اذ الحظ الشاعر انه كان يتحدث 
او يلتفت اىل الدكتور صالح خالص مبالمح تدل 

عىل الشعور بالحرج.
من  الوحيد  الشخص  فان  والتاريخ  للحقيقة 
او  ينفعل  القوم” ممن مل  الحضور بني “علية 
عبد  الراحل  الزعيم  كان  االنزعاج  عليه  يبدو 
الكريم قاسم، الذي كانت تبدو عليه عالمات 
بعد  الهادئة.  واالبتسامة  الواضحة  الرضا 
انتهاء الشاعر من القاء قصيدته وقف الزعيم 
مكانه  من  وتقدم  قاسم  الكريم  عبد  الوطني 
هذا  وكان  ليصافحه.  الشاعر  باتجاه  خطوتني 

الحوار الرسيع:
الزعيم: هاي شنو؟ انت مفصول من االذاعة؟

ومعي  فصلوين،  الزعيم  سيادة  نعم  الشاعر: 
عدد كبري من الكتاب.

او  مرافقيه  احد  اىل  الزعيم  التفت  وهنا 
سكرتريه – ال ادري – وطلب منه تحديد موعد 

قريب يل ملواجهته يف مكتبه بوزارة الدفاع.
تم تحديد املوعد وكان خالل اسبوع ويف يوم 
تصدر فيه عادة جريدة كان يحررها املرحوم 
شمران اليارسي )ابو كاطع( فقرر الشاعر عدم 
الكريم  عبد  الزعيم  مع  املوعد  اىل  الذهاب 
له  ينرش  ان  الذهاب  من  بدال  وطلب  قاسم 
ال  الشعر  من  ابياتاً  الفت  مكان  يف  اليارسي 

تتجاوز املقطع الواحد تحت عنوان “ قصيدة 
 – القادم  االسبوع   – محمد  لزاهد  جديدة 
كلمة  )وهي  راعك”.  من  “يفداك  عنوانها 
ظاملة.  معاملة  او  العتداء  تعرض  ملن  تقال 
يجري  ملن  املليك  الحكم  ايام  نتداولها  وكنا 

توقيفه او سجنه ويطلق رساحه. 
القصيدة  مقاطع  ونرشت  االتفاق  تم  وهكذا 
الزعيم  ملالقاة  الشاعر  يذهب  ومل  الجديدة. 
مفعامً  رجال  كان  فقد  الله.  رحمه  الراحل 
وشعب  العراق  بحب  الوطنية،  بالروح 
اآلخرون  واراد  لعراق خريا  اراد  وقد  العراق، 

عىل اختالف مشاربهم أمرا آخر...
السوط”  تهز  يل  “تهيب  قصيدة  فان  اخرياً 
واالخري،  االول  مقطعها  سوى  فقدت  قد 
وبداية احد مقاطعها الوسطى ذكرين بها احد 
بالحصول  ينقطع  ال  االمل  ان  غري  االصدقاء. 
اخذها  قد  الجواهري  كان  اذ  كاملة،  عليها 
القائها، ونرشها  االنتهاء من  فور  الشاعر  من 
وتحت  العام”  “الرأي  جريدته  يف  كاملة 

عنوان “القصيدة الشامخة”. 
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حب مزيف وغاوي
وحب أبيض رشيف وىب
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يوم اليل جرى دمها

يا )عبدالكريم) إحنه
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واحذر من غدر مستور

حب صادق نقي وحب زور
بثناياه الغدر مضمور

تساوي الباطن ومظهور
بني املخلص وموتور
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إلك دون النوايب سور

عنك ما انثنيا يوم
واحذر غضبة املظلوم 

تهّيب يل تهز السوط

كان  الذي  الزوج  فقدان  جداً  مؤمل 
بالحزن  أشعر  حيايت،  كيان  كل  ميثل 
حيايت  محطات  كل  يف  يرافقي  العميق 
فيها  أحارب  عاماً  عرشون  رحيله.  منذ 
التي  الذكريات  رشيط  بتصفح  حزين 
مليئة  أحداثا  عشنا  تنىس.  أن  ميكن  ال 
لتلك  أشتاق   .. والتضحيات  باملغامرة 
بشعره  ثائراً  فيها  كان  التي  األيام 
النضالية  وروحه  الطغاة،  ضد  الجميل 
التي واجه بها أجهزة القمع .. ال أنىس 
الحياة  معاناة  وتحمله  صربه  أبداً 
الوطني من  الكبرية وكفاحه  وتضحياته 
الحنون  بقلبه  الحبيب..  عراقنا  أجل 
كان  والوطن،  للحياة  أغاين  يكتب  كان 
وأماسينا  الجميلة  لحظاتنا  كل  يغطي 
الشعر  رموز  واألصدقاء من  األحبة  بني 
واألدب والسياسة يف مجتمعنا العراقي 

والعريب.
أديت  لقد  حبيبي،  يا  العني  قرير  نم 
الود  بكل  العظيمة  اإلنسانية  رسالتك 
حيينا،  ما  يوما  ننساك  لن  واملحبة، 
صورتك مرشقة  الحارض،  الغائب  فأنت 
مخيلتنا،  متغلغلة يف  محبيك،  عيون  يف 

كل  يف  إليك  وحنيننا  شوقنا  يزداد 
األوقات.

الطاهرة،  روحك  عىل  األبدية  الرحمة 
أعيش  األبد،  إىل  عليك  حزين  سيبقى 
أشعارك  أنشد  الطيبة،  ذكراك  عىل 
أشارك  معنا،  بوجودك  ألشعر  الكثرية 
األحباء مبآثرك وحكاياتك الجميلة التي 

ستبقى عالقة بذاكرة محبيك.

الدكتورة زهرة قاسم حسن الخميس

في ذكرى رحيل زوجي 
الشاعر زاهد محمد

دأب السجناء السياسيون عىل تحدي سجانيهم بإنشاد االناشيد 
الوطنية واالغاين الشعبية التي يغرّيون كلامتها بكلامت يكتبونها 
هم تشري اىل صمودهم وارصارهم عىل التمسك مببادئهم وادانة 

السلطات الدكتاتورية الفاشية.
ويف هذا املجال يشهد الكثريون، من ارتادوا السجون ان صاحب 
يف  االغاين  هذه  كتابة  يف  االكرب  الدور  له  كان  املجموعة  هذه 

السجون التي دفع مثنها محكوميات اضافية وهو داخل السجن.
وبغض النظر عن السجن الذي كانت تكتب فيه االغنية، سواء 
محطات  من  العديد  او  السلامن،  نقرة  او  بعقوبة  او  الكوت 
التوقيف، فانها كانت تنترش اىل املواقع االخرى مبجرد انتقال احد 

السجناء اليها.
من  فيها  ورد  ما  بعض  استقينا  الطريق”  “اغاين  مجموعة  ومن 

تأليف صاحب هذه املجموعة. 
اغنية سامل حزبنا

هذه االغنية كتبت بتاريخ 31/ 3/ 1950 ملناسبة قيام السجناء 
الشيوعيني واصدقائهم من السجناء السياسيني الوطنيني يف سجن 
نقرة السلامن، باالحتفال بذكرى تأسيس حزبهم. وكانت يف االساس 
بعنوان “سامل حزبنا” اال ان الشاعر ابدلها بـ “سامل شعبنا” العطائها 
طابعاً وطنياً عاماً يرتبط مبشاعر كل السجناء وكل الوطنيني تجاه 

شعبهم الذي ضحوا من اجله ووطنهم الذي أحبوه.

سالم حزبنا

سامل حزبنه.. ماهمته الصدمات .. سامل حزبنه
يخسه اليضدنه.. والشعب حي ما مات.. يخسه اليضدنه

واحنه املشينه.. عالجرس وسط النار .. احنه املشينه
نحفر بدينه .. كَربك ياالستعامر.. نحفر بدينه

اميش نزوره .. ولنكَرة السلامن .. اميش نزوره
رمز البطوله .. شامخ عله السّجان .. رمز البطوله
سامل حزبنه .. ما همته الصدمات .. سامل حزبنه .

يخسه اليضدنه/ والشعب حي ما مات/ يخسه اليضدنه

نشيد انصار السالم
نحن ندعو للسالم  للسالم

نحن اعداء الحروب  الحروب
سوف منيض لالمام  لالمام

نحو تحرير الشعوب  الشعوب
نحن ندعو للسالم 

نحن اعداء الحروب
يقبس املشعل منا  نوره الزاهي الجميل

عرف التاريخ عنا  ثورة يف كل حني

نحن ندعو للسالم 
نحن اعداء الحروب

شعلة السلم انريي      افق هذي الكائنات
يا جموع الشعب سريي       نحو اوكار الطغاة

واخرقي ظّل القبور        يك نرى نور الحياة
نحن ندعو للسالم 

نحن اعداء الحروب
كلام راح شهيد        جاءنا الف نصري

مل تفرقنا قيود         او دعايات االجري
صوتنا نور ميضء         وشذى زاهي العبري

نحن ندعو للسالم 
نحن اعداء الحروب

يلرايح للحزب خذني

السجناء  اعتاد  الذي  الحفل  خالل  تُغنى  االغنية  هذه  كانت 
اقامته لكل سجني يحل موعد اطالق رساحه، وهي تعبري عن 
رغبة السجناء يف مشاركة شعبهم نضاله الدؤوب، إذ يعتربون 
السجني  ويكلفون  بل  اعناقهم،  يف  دين  مبثابة  يجنهم  سنوات 
السجن  يف  هم  اذ  عنهم،  نيابة  يعتذر  بأن  رساحه  املطلق 

عاجزون عن مشاركة شعبهم نضاله املجيد. 
وجعلها  االغنية  يف  وردت  حيثام  الحزب  كلمة  الفقيد  أبدل 
اشارة  مع  االصل  يف  هي  كام  ابقيها  ان  آثرت  وقد  الشعب. 
اىل ما اراده الفقيد. ومن املعروف ان هذه االغنية كانت من 
كان  عندما  عادل  سالم  الرفيق  البطل  للشهيد  االثرية  االغاين 

سجيناً يف سجن نقرة السلامن.   
يلرايح للحزب خذين ...           وبنار املعركة ذبني

برگبتي دين اريد أويف ...         عن أيام املضت مني 
يا خي لو شبت النريان           لو حلت ساعة العدوان

لو نادى حزبك الشجعان         تقدم واعتذر عني
شعبنا يحارب العدوان            وعازم يهزم الطغيان
يا وسفة بنكرة السلامن           أظل مقيد بسجني

شعبك دوم سامل وغانم           شوكة بعني العدو الظامل
ويقوده كل بطل حازم           سعادة للشعب يبني

خل گلبك يحقد اعىل عداك
وعيهم خل يثور دماك

من دمي هاك اخذ وياك
هدية للشعب مني

من اغاني السجون العراقية 
1958 -1949
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ماهر الشريف 

كان مهدي عامل من بني املجتهدين 
العرب القالئل الذين حاولوا أن يقدموا 

مساهامت عربية متمّيزة يف حقل 
الفكر املاركيس، وأن يسعوا إىل “متييز” 

املفاهيم األساسية للامركسية عربياً.

نظريات  إطار  يف  اندرجت  أفكاره  أن  صحيح 
الرأساملية  تطور  أن  أنصارها  اعترب  التي  التبعية 
“نظام  إطار  يف  وأطرافاً  مركزاً  خلق  املتكافئ  غري 
وأن  العاملي،  الرأساميل  النظام  هو  واحد،  عاملي” 
األطراف  املركز وبني دول  العالقات بني دول هذا 
يعيق  مبا  لألطراف،  املركز  نهب  أساس  عىل  تقوم 
طريق  عىل  وسريها  األخرية  هذه  تصنيع  بالتايل 
إغناء  يف  ساهم  عامل  مهدي  أن  إال   التنمية، 
الذي  التمييز  خالل  من  هذه  التبعية  نظريات 
املركز  يف  املسيطرة  اإلمربيالية  البنية  بني  أقامه 
والبنية الكولونيالية التابعة يف األطراف، من جهة، 
وبني منط اإلنتاج الرأساميل السائد يف األوىل ومنط 
جهة  من  الثانية،  يف  السائد  الكولونيايل  اإلنتاج 
ثانية، مقّدراً أن منط اإلنتاج الكولونيايل هذا يعيد 
يسود  التي  البلدان  تحرر  وأن  “التخلف”،  إنتاج 
فيها  من التبعية لالمربيالية ال ميكن أن يحصل إاّل 

باالنتقال من الرأساملية إىل االشرتاكية.
هذه األفكار واالجتهادات بلورها مهدي عامل يف 
القرن  مثانينيات  من  الثاين  والنصف  السبعينيات 
املايض؛ ومنذ ذلك التاريخ نشأت يف العامل ظواهر 
“االشرتايك”،  النظام  انهيار  بينها  من  جديدة، 
األحداث  مرسح  عىل  الصاعدة  الدول  وبروز 
والتغرّي الذي طرأ عىل بنية اإلمرييالية، األمر الذي 
يف  النظر  يعيد  املاركسيني  الباحثني  بعض  جعل 
األفكار التي أنتجتها “مدرسة التبعية”، وخصوصاً 
بعد تطّور عمليات التصنيع يف العديد من البلدان 
يف  الربازيل  أو  األرجنتني  مثل  التابعة،  الرأساملية 
أو  آسيا،  يف  الهند  أو  كوريا  أو  الالتينية،  أمريكا 

الجزائر أو ساحل العاج يف إفريقيا.
يف  عامل  مهدي  استشهاد  ذكرى  يف  وسأجتهد 
تقديم بعض األفكار حول هذه الظواهر الجديدة، 
وخصوصاً يف ما يتعلق بالتطور الذي طرأ عىل بنية 

اإلمربيالية يف العقود األخرية.
ظاهرة  ترافقت  العرشين،  القرن  مثانينيات  فمنذ 
هي  باتت  التي  النيوليربالية  بروز  مع  العوملة 
الوجه االقتصادي لإلمربيالية، بحيث صارت آليات 

االقتصاد  وصار  البرش،  مصائر  يف  تتحكم  السوق 
انسحاب  ويتم  املجتمع،  عىل  إرادته  يفرض 
والتوزيع  االجتامعية  الخدمات  مجال  من  الدولة 
الخصخصة  عمليات  وتتسارع  االجتامعي، 
قوة  وإضعاف  العام  القطاع  حجم  وتقليص 
البيئة.  تدمري  ظاهرة  وتتعمق  العاملية،  النقابات 
الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  ساهم  وقد 
معظم  يف  النيوليربالية  السياسات  هذه  فرض  يف 
أنحاء العامل. ويف البلدان النامية، صارت املنظامت 
الدول  من  بتمويل  تحظى  التي  الحكومية،  غري 
إىل  تسعى  الدويل  والبنك  الغربية  واملؤسسات 
ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الدولة من مجال 

االجتامعية<  الرعاية 
االقتصاد  يف  حقيقي  تحول  إىل  العوملة  أدت  وقد 
تقوم  الكالسيكية  املقاربات  فبحسب  العاملي. 
اإلمربيالية بدرجة عالية متركز اإلنتاج ورأس املال، 
الصناعي  املال  ورأس  املرصيف  املال  رأس  واندماج 
األموال  رؤوس  بتصدير  املايل،  املال  رأس  وبروز 
عىل نطاق واسع إىل البلدان التابعة مع منتجاتها؛ 
بشكل  تتحرك  األموال  تعد رؤوس  مل  اليوم   لكن 
رئييس من الشامل إىل الجنوب، بل صارت تنتقل 

من بلدان الجنوب إىل البلدان املتقدمة يف الشامل، 
ناحية  ومن  الديون.  خدمة  شكل  عىل  وخصوصاً 
أخرى، صارت الرشكات الرأساملية الكربى يف بلدان 
حيث  الجنوب،  بلدان  إىل  مصانعها  تنقل  الشامل 
توزع   أو  الرخيصة،  العاملة  واأليدي  الخام  املواد 
عملياتها اإلنتاجية، من مرحلة التصميم إىل مرحلة 
النهايئ، عىل عدة  اإلنتاج  والتسليم إىل املستهلك 
بلدان من الشامل والجنوب عىل حد سواء، بحيث 
اندماج  صورة  العاملي  االقتصاد  صورة  باتت  
القومية يف ظل سيطرة  االقتصادات  من  قطاعات 
الرشكات متعددة الجنسيات، األمر الذي ساهم يف 
ترسيع عمليات التصنيع يف البلدان الصاعدة، ويف 
لحساب  يعملون  معينة  بلدان  يف  العاملني  جعل 

رشكات خاضعة لسيطرة أجنبية .
أصدر  الجديدة،  الظاهرة  هذه  تحليل  وبغية 
الناشط  واملفكر املاركيس اإليطايل أنطونيو نيغري 
بالتعاون مع األستاذ األمرييك لألدب املقارن مايكل 
“اإلمرباطورية”،  كتاب    ،2000 سنة  يف  هاردت 
تتمثل  جديدة  ظاهرة  بروز  عند  فيه  توقفا  الذي 
تعد  مل  المركزية،  للقومية  عابرة  إمرباطورية  يف 
حدودها،  وراء  ما  إىل  ما  دولة  لسيادة  امتداداً 

العابر للقوميات هو الذي  بحيث صار رأس املال 
يف  املال  رأس  إنتاج   إعادة  عملية  عىل  يهيمن 
العامل، وصارت سياسات القوى الرأساملية الكربى 
توظف يف خدمة مصالح رأس املال هذا. ومن هنا، 
قوتها  رغم  األمريكية،  اإلمربيالية  أن  البعض  قّدر 
العسكرية الهائلة وقدرتها عىل التدخل العسكري 
اإلطار  تندرج ضمن  باتت  العامل،  أنحاء  يف جميع 
الذي  املعومل   املايل  املال  رأس  إلمربيالية  األوسع 
تخدمه الدول القومية،  حتى وإن كانت ما زالت 
مصالح  وحامية  تعزيز  يف  األسايس  الدور  تلعب 

رأس املال املايل املعومل هذا.
صعوبات  واجه  النظام  هذا  أن  املعروف  ومن 
خاص  بوجه  تجلت  األخرية،  السنوات  يف  خطرية 
من  انطلقت  التي  الكربى   2008 سنة  أزمة  خالل 
عن  وكشفت  نفسها،  األمريكية  املتحدة  الواليات 
هيمنة البنوك الكربى وطابعها الطفييل واالستغاليل 
للعامل، كام فضحت “عمليات اإلنقاذ” التي قامت 
مليارات  بتوزيع  قامت  التي  الدول  بها حكومات 
الدوالرات من األموال العامة ومن جيوب دافعي 
بعض  وقّدر  املتعرثة.  البنوك  إلنقاذ  الرضائب 
ردة  كبري  حد  إىل  كانت  “الرتامبية”  أن  املحللني 
سنة  أزمة  خلفتها  التي  املدمرة  اآلثار  عىل  فعل 
معترباً   املجتمع،  من  واسعة  قطاعات  عىل   2008
عميق  انقسام  يف  تكمن  “الرتامبية”  أسس  أن 
للربجوازية األمريكية، بني برجوازية كبرية معوملة، 
العوملة،  تبعات  من  تعاين  صارت  وبرجوازية 
وتعظيم  الداخلية  السوق  حامية  إىل  وتطمح 
أوالً”،  “أمريكا  شعار  أساس  عىل  “األمركة”  شأن 
تراجع  وقف  بغية  التجارية  الحروب  إىل  واللجوء 
خصوصاً  العاملي،  الصعيد  عىل  املتحدة  الواليات 
وأن الواليات املتحدة، التي استندت هيمنتها عىل 
ما  سنوات  يف  والعسكرية  املالية  والقوة  اإلنتاج 
تفقد  راحت  مبارشة،  الثانية  العاملية  الحرب  بعد 
القرن  سبعينيات  مطلع  منذ  اإلنتاجي  تفوقها 
التفوق  املستقبل  يف  تفقد  قد  وهي  العرشين، 
املايل بحيث تقترص هيمنتها عىل القوة العسكرية.

منذ  برز  الهيمنة،  هذه  عىل  الحفاظ  وبغية 
فإىل جانب  لها؛  الثالثة شكل جديد  األلفية  مطلع 
وادي  برز  وهوليوود،  سرتيت  ووول  البنتاغون 
السيليكون، ومعه غوغل وأبل وفيسبوك وأنستغرام 
ناقالت  اليوم  أصبحت  التي  ونتفليكس،  ويوتوب 
فأكرث  أكرث  لتعزز  جاءت  جديدة،  عاملية  ثقافة 
فهم  أثرى  الذي  غراميش  أنطونيو  كتابات  سالمة 
عىل  تحافظ  الربجوازية  أن  بافرتاضه  اإلمربيالية 
هيمنتها من خالل سيطرتها عىل جميع مؤسسات 
تنتج  التي  الثقافية  املؤسسات  ذلك  مبا يف  الدولة، 
الرقمية”  “الرأساملية  كانت  فإذا  والقيم.  األفكار 

شهدت  التي   ،1980-1990 سنوات  إىل  تعود 
هذه  فإن  واألنرتنت،  الشخيص  الكمبيوتر  ظهور 
الرأساملية الجديدة، التي أطلق عليها البعض اسم 
األول  العقد  يف  ظهرت  الخوارزمية”،  “الرأساملية 
ظهورها  وتزامن  والعرشين،  الحادي  القرن  من 
والهواتف  االجتامعي  التواصل  وسائل  انتشار  مع 
الخوارزميات  ونرش  الضخمة  والبيانات  الذكية 

والتعلم اآليل.
ويبدو أن الواليات املتحدة األمريكية باتت تراهن 
والذكاء  والروبوتات  الخوارزميات  تطوير  عىل 
االصطناعي يك تضمن استمرار هيمنتها عىل العامل 
العامل  ينقلون  لها  منافسني  بروز  دون  والحؤول 
دخلت  الصدد،  هذا  ويف  القطبية.  التعددية  إىل 
الواليات املتحدة منذ عهد ترامب يف حرب تجارية 
القوة املهيمنة  اليوم بصفتها  التي تربز  مع الصني، 
املحتملة التالية عىل الساحة الدولية، إذ أصبح يف 
االقتصادي  نفوذها  ترسخ  أن  بعد  اآلن،  إمكانها 
الواليات  عىل  تتفوق  أن  عظمى،  صناعية  كقوة 
املتحدة من الناحية التكنولوجية يف العقد املقبل. 
وقد تجىل هذا التوتر املتزايد بني الواليات املتحدة 
والصني يف محاوالت األوىل الحد من انتشار رشكات 
وأجهزة  الذكية  الهواتف  مثل رشكة  معينة،  صينية 
الكومبيوتر املحمولة Huawei ، أو وسيلة التواصل 
للغاية  شائعة  أصبحت  التي   TikTok االجتامعي 
لدى الشباب منذ إطالقها يف أيلول/سبتمرب 2016. 
إمربيالية  أن  كله  هذا  من  االستنتاج  ميكن  فهل 
بهيمنة  ستتصف  والعرشين  الحادي  القرن 
االحتكارات الرقمية عىل االقتصاد، وباندماج رأس 
املال  رأس  مع  جهة،  من  واملايل،  الصناعي  املال 
تصدير  يصبح  بحيث  ثانية،  جهة  من  الرقمي، 

الخوارزميات محركاً رئيسياً للرتاكم؟
والعلمي  التقني  التقدم  هذا  بفضل  فإنه  ختاماً، 
ظواهر  عىل  القضاء  للبرشية  ميكن  املتسارع، 
التي  املسلحة،  والنزاعات  واألمية  والجوع  الفقر 
ما زالت تعاين منها عرشات الشعوب واألمم عىل 
عامل  يف  اليوم  قائم  هو  ما  لكن  املعمورة،  امتداد 
أشكالها  عن  النظر  بغض  اإلمربيالية،  عليه  تهمني 
يعيشون  شخص  مليار   1.2 أن   هو  وتجلياتها، 
تحت خط الفقر، وأن 822 مليون شخص يعانون 
من املجاعة، وأن نحو 750 مليون شخص يعانون 
وطفل  وامرأة  رجل  ماليني   8 ويقتل  األمية،  من 
كل عام يف نزاعات مسلحة. ولذلك يصبح النضال 
نضال  وهو  للبرشية،  ملحة  حاجة  اإلمربيالية  ضد 
أجل  ومن  الرأساملية  ضد  النضال  عن  ينفصل  ال 

االشرتاكية، كام كان يف زمن مهدي عامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“النداء” اللبنانية – 6 أيار 2021

ما الذي تغير على بنية االمبريالية بين األمس واليوم؟

العديد  ترك  شهري،  إسكتلندي  روايئ  سكوت  والرت 
والصحف  الغربيون  الكّتاب  يسميه  الروايات،  من 
الرواية  و»أبو  العظيم«  اإلسكتلندي  »الكاتب  باسم 
ووصفته  الغربيون  املفكرون  دعاه  كام  التاريخية« 
الصحف يف تلك البالد. وكان ماركس يقرأ أعامل والرت 
إىل  عاد  حيث  إليانور،  ابنته  حسب  بكرثة  سكوت 

قراءته مراراً، وأعجب به كام أعجب ببلزاك.

عصر والتر سكوت

 .1771 آب   15 بتاريخ  أدنربة  يف  سكوت  ولد 
مدينة  لعمدة  نائباً  حياته،  أوج  يف  سكوت  وأصبح 
سيلكركشاير ومالكاً جزئياً ملطبعة ودار نرش. وكانت 
شهرته  وحقق  كتاباته.  عىل  تؤثر  املتزايدة  الديون 

ككاتب عرب إحدى املجموعات القصصية.
والتغيريات  االضطرابات  عرص  يف  سكوت  عاش 
وأمريكا  فرنسا  يف  الثورات  فرتة  كانت  لقد  الهائلة. 
الشاملية، واالنتفاضات يف هايتي وأيرلندا، ونشوب 
الحروب النابليونية، وتوسع اإلمرباطورية الربيطانية 
مزارع  إلنشاء  األرايض  وتسييج  الرقيق،  وتجارة 
للريف  الرأساميل  الكربى، وزيادة االستغالل  األغنام 

وتصفية املرتفعات.
ويف هذه الفرتة، بدأت الثورة الصناعية التي عززت 
املنظامت  أوىل  ونشأت  الربجوازية،  سلطة  من 
السياسية للطبقة العاملة. وحدث انتقال من مجتمع 

إىل آخر.
الوسطى  الطبقة  من  ينحدر  سكوت  كون  ورغم 
العليا، وهو مالك لألرض ومخلص لحزب املحافظني، 

فإن أعامله تجاوزت هذه األطر.

الصراع الطبقي 

ولكن يف عام 1813 أعاد سكوت اكتشاف املخطوطة 
اليعاقبة  انتفاضة  ويفريل حول  لرواية  املكتملة  غري 
بعد  فنرشها  بدموية.  قمعت  والتي   ،1745 عام 
هذا  واستقبل  هويته،  عن  الكشف  دون  إكاملها 

العمل بحامس القراء.
صور سكوت النطاق الكامل للمجتمع اإلسكوتلندي، 
من املتسولني وعامل املزارع إىل الربجوازية والحرفيني 
سكان  جانب  إىل  لألرايض،  املالكة  واألرستقراطية 
للناس  سكوت  تصوير  وكان  الغربية.  املرتفعات 
وكذلك صور  الوقت.  ذلك  يف  جديداً  شيئاً  العاديني 
الرصاعات السياسية والكنسية التي هزت إسكتلندا 

يف القرنني السابع عرش والثامن عرش.
تشمل روائع سكوت عىل روايات: روب روي 1817، 
قلب ميدلوثيان 1818، وروايته األكرث شهرة إيفانهو 
بها  كتب  التي  الرسعة  أثرت  الحظ،  ولسوء   .1819
والجهد الذي بذله عىل صحته وكتاباته. يف عام 1831 

تدهورت صحته بشكل سيئ وتويف يف أيلول 1832.
بالنسبة لسكوت، متثل الشخصيات التاريخية البارزة 
حركة تضم قطاعات كبرية من الناس، وتوحد جوانب 
تُظهر  الشعب.  تطلعات  الحركة  هذه  من  مختلفة 
نشأت  كيف  سكوت  عنها  كتب  التي  املؤامرات 
األزمة ويوضح، كيف ينتج وقت معني فرداً تاريخياً، 
تصبح مهمته حل مشكالت محددة تاريخياً. وغالباً 
ما يطغى هؤالء القادة، املرتبطون مبارشة بالشعب، 
القصص  سكوت  ودمج  الرئيسية.  الشخصيات  عىل 

الشخصية مع االضطرابات التاريخية.
هو  »إيفانهو«  رواية  يف  املركزي  التاريخي  الرصاع 
الرصاع بني الشعب األنجلو ساكسوين والطبقة العليا 

كفرد  هود  روبن  ويظهر  النورماندية.  اإلقطاعية 
الفرنسية  الثورة  تأثريات  تظهر  الخلفية،  ويف  بطل. 

عند سكوت.
يصف روب روي أول انتفاضة يعقوبية عام 1715 
واالستقالل  الكاثوليكية  ستيوارت  ساللة  الستعادة 

يخلق  ماكغريغور،  روي  روب  ومع  اإلسكتلندي. 
ولغته  شغفه  ويظهر  حقيقياً.  شعبياً  بطالً  سكوت 
العشائري  املجتمع  نهوض  فشل  العميقة  الشعرية 

وهزميته املأساوية.
غراسامركيت  متردات  صور  ميدلوثيان،  قلب  ويف 

مواطنني  قتل  عرب  القوات  أشعلتها  التي  أدنربة  يف 
هنا  سكوت  ويتحدث   .1736 عام  أدنربة  يف  أبرياء 
للملكة  السفيل  العامل  من  االجتامعي  الرتكيب  عن 
إىل الحياة الحرضية، والقيم املتضاربة للعامل الريفي 
القديم مع املدينة الحديثة. وصور الرصاع بني الناس 
إسكتلندا.  يف  لإلنكليز  التاريخي  والكره  والجيش 
فشخصيات سكوت التاريخية مل توجد خارج زمنها، 
التاريخية  الظروف  ضمن  الشخص  حياة  وتصور 

املحددة.

والتر سكوت وقضايا اليوم

الصوت  جريدة  يف  الكاتبة  فاريل  جيني  د.  كتبت 
االشرتاكني جريدة الحزب الشيوعي يف إيرلندا، مقالني 
بيبلز  وجريدة  الربيطانية  ستار  مورنينغ  جريدة  يف 
وورد األمريكية عن والرت سكوت، ونورد هنا الحكمة 
الرئيسية يف املقالني بعد دمج الفكرة التي وردت يف 

صياغتني مختلفتني:
يتالىش  وقت  يف  التاريخ  بأهمية  االعرتاف  يجب 
الوعي  ويختفي  املدرسية،  املناهج  من  التاريخ  فيه 
التاريخي عن عمد، وتعززه الروايات التاريخية التي 
وتنقل  تاريخية،  غري  أنها  عىل  الشخصيات  تصور 
اإلحساس بأن الناس ال يتطورون أبداً، وأن املجتمع 
ال ميكن أن يتغري. وهو تحريف للعملية التاريخية، 
يقول للناس أن أي جهد لتغيري املجتمع بال جدوى 

وأن الناس ال يعيشون ظروفاً تاريخية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاسيون – 20 أيلول 2021

التاريخ عند والتر سكوت

والرت سكوت

مهدي عامل 
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 على جداري
ٌ

خربشات

ما عاد لألحالم مسرح مضاء.. 
فكل متقلب متجدد مذنب

بيداء حكمت

عادًة ما تكون الهدنُة بني عدّويِن،

لكْن ما معنى تآمِر الّنعاس مع األرِق

كلّام فكّرُت بالّنوم؟!  

 *

إْن كان حقاً يف أعامقنا

نبٌع يفيض مباء األمِل

فلم إذاً يابسُة األجواِف جراُرنا؟

*

قبَل أن أنزَع عن أرساري معطَف الكتامِن

عيّل أن أزور األحالم واآلماَل كلّها

وأُفّرَغ ِدناَن العقِل

من خمرة الوهم.

 *

يف لييل البخيِل هذا

ما عاد لألحالم مرسح ُمضاٌء

فطابوُر األرق طوييييييل

عنَد بّوابة لييل.

 *

حني أُحّصُن نفيس بِبَدع الّصرِب

ر لثورة القلب حجَج العقِل وأُبرِّ

وأحزُم عىل ظَهر الوهِم أحالمي

عاقدًة لساَن الجواب بحكمة الّسؤاِل

أعرف أّن ال أزاُل

يف ُمفتتح كتاِب األىس.

*

للفكرة سطوٌة ما إن يُتكهَّن بها

يغفو حّراُس التأّمل

فُيخى للكتابِة العنان.

*

تلّقنني عيوُن الينابيعِ

وهي متّد من رحم األرِض رؤوَسها

درساً يف الحريِّة والّسخاء.

*

الهزائِم والخيباِت.. فآثرُت،  أُفكّر بكتابة سييت يعني أن أتصّفح كلَّ تلك  أن 

رأفًة يب، أن تظّل تتكّدُس يف صندوقها املُغربِّ القديم.

 *

ال عدالة حتى مع الفصول.

إيٍه أيها الخريُف املعلّقُة يف عنقِه

كلُّ خراباِت الطبيعِة

وتعاسُة األشياِء

ال تبتئْس

ٍد ُمذنِب! فكّل متقلِّب متجدِّ

*

غالباً ما أفتح عينّي

عىل ما مل أفكِّْر بأن أراه.

حقاً لنعمة البرِص رضيبٌة

تدعى النِّقمة.

Tareeq Culture

t.althaqafiu@gmail.com

احدث الكتب
- حداثتنا الشعرية وما بعدها/ اتجاهات مثانية/ تأليف اسامعيل ابراهيم عبد. صدر عن دار 
العراب/ دمشق ودار الصحيفة العربية/ بغداد. كام صدر للمؤلف كذلك كتابه: رسدية وقائع 

القص املجردة/ عدنان القره غويل/ انتقاًء.
- للقاص واملرتجم االستاذ عبد الصاحب محمد البطيحي، صدرت مجموعة قصص من تأليف 
الكاتب االمرييك بن لوري. اصدار دار النخبة/ القاهرة. سبق للمرتجم وان قدم للمؤلف كتاب 

“حكايات الليل والنهار” ويضم )40( قصة قصية.
- رؤى االسالف/ قراءة يف االساطي. كتاب للروايئ والناقد داود سلامن الشوييل، صدر عن دار 

الورشة/ بغداد. وقد ناقش فيه االساطي واالديان وما ورد يف ألف ليلة وليلة من حكايات.

»الميزرة« للروائي راسم قاسمقراءة
احداث ما بين الملكية وجمهورية عبدالكريم قاسم

قصة قصيرة

مالمح
الصورة.. تشبه ولدي الذي فارقنا بال وداع

جيهان البياتي

محمد رشيد الدفاعي 

التي  املكان  وهي  “املجزرة”  تعني  “امليزرة” 
املدينة  لتزود  واألغنام  املوايش  به  تذبح 
باللحوم وقربها أنشأت)امليزرة( وهي املجزرة 
جنوب  أهل  بلهجة  ياء  اىل  الجيم  وتقلب 
دجاج  فيلفظون  الخليج  دول  وبعض  العراق 
تتحدث  وهكذا،  )الريال(  الرجال  او  )دياي( 
الرواية عن شخص اسمه )حميد( يعمل حامال 
من  وهو  الشورجة  منطقة  يف  مخزن  وأمني 
اهل الجنوب جاء اىل بغداد مع عائلته هاربا 
العيش  بهم سبل  االقطاع وضاقت  من قسوة 
هناك، تدور احداث الرواية مابني العهد املليك 
تستيقظ  قاسم،  عبدالكريم  الزعيم  وحكومة 
فهي  للفجر  األوىل  الساعات  منذ  )امليزرة( 
الطاقات  بكل  املدينة  يزود  الذي  الرث  املورد 
البناء  عامل  من  ابتداء  العامل،  من  املتحركة 
النعاس  آثار  عليها  تبدو  التي  بوجوههم 
امللفعة  والرؤوس  الجافة  املعروقة  والوجوه 
عتيقة  مبالبس  املترسبلة  واالجساد  باليشاميغ 
متنافرة من معاطف عسكرية قدمية وبدالت 
عمل رثة واحذية يعلوها الطني وبقايا الجص 
جموع  تخرج  ومعهم  املتيبس  واألسمنت 
لاللتحاق  الفجر  مع  يتهيأون  الذين  الجنود 
مثان فصول  الرواية من  تكونت  مبعسكراتهم، 
منتصف  يف  امليزرة  نبتت  صفحة،  و)305( 
العقد الرابع من القرن املايض مثل نبات الفطر 
خلف السدة الرشقية التي تحيط ببغداد من 
احد  انشأها  التي  السدة  هذه  الرشق،  جهة 
واكرث  العراق  كان  عندما  العثامنيني  الوالة 
العثامن  للحكم  يخضعون  العربية  الدول 
وتضم اآلالف من العوائل النازحة من الجنوب 
هربا  والكوت  العامرة  من  وتحديدا  العراقي 

من ظلم االقطاع وسكنوا )امليزرة( التي شيدت 
الصفيح  وعلب  الطني  من  عجل  عىل  بيوتها 
)البواري(  القصب  بحرص  وسقفت  الفارغة 
املتوفرة وكانت متشابهة  االعمدة  او  وجذوع 
فيها  فرد  كل  الن  بالبؤس  احد  فيها  يشعر  مل 
يعيش البؤس نفسه لذلك مل يشعر احد منهم 
مبا يعانيه غيه كان الجميع يسكنون يف بيوت 
من  بأنفسهم  امليزرة  اهل  يصنعها  الطني  من 
والكل  عليها  يسكنون  التي  نفسها  االرض 
واالطفال  والنساء  الرجال  البناء  يف  يشارك 
الفقي  العامل  امراض  كل  يحمل  الجميع  وكان 
اخرى  وامراض  والتيفوئيد  واملالريا  البلهارسيا 
ان  عابرة تحل يف ساكنيها وترحل عنهم دون 
كل  االطفال يف  تنجب  االمهات  وكانت  يدروا 
عام مثل القطط وكان ميوت منهم الكثي وكان 
متعددة  اماكن  اىل  يستدرجهم  املوت  ملك 
كغرق يف املياه اآلسنة يف نهر شطيط او تحت 

عجالت الشاحنات والقطارات املارة من هناك، 
كانت امليزرة مدينة بال جذور كنبتة رسخسية 
فرتة  يف  واختفت  الزمن  من  فرتة  يف  ولدت 
امليزريني  ذاكرة  يف  تعيش  ظلت  لكنها  اخرى 
لفرتة طويلة من حياتهم، ويشي كاتب الرواية 
الكريم  الزعيم عبد  االيام نهض  : يف يوم من 
قاسم من نومه مبكرا كعادته وعىل غي عادته 
عليه  أقض  هاجس  يشغله  كان  مرسعا  قام 
ليله وجعل نومه متقطعا فقد تذكر انه اعطى 
يبحث  وان  يزورهم  بان  امليزرة  الهايل  وعدا 
مشاكلهم وان يجد الحلول املناسبة النقاذهم 
الشمس  ارشقت  وقد  البائس،  واقعهم  من 
وتراءى  محببا  دفئا  معها  تحمل  الخريفية 
التي كانت  العسكرية  الزعيم بسيارته  موكب 
النهم  املواطنني  اغلب  لدى  تقريبا  معروفة 
اعتادوا عىل رؤيته وهو يستقلها مارا بشوارع 
بغداد خارجا من وزارة الدفاع يف باب املعظم 
او عائدا اليها ملوحا للجامهي بيده وابتسامة 
محببة التفارق وجهه انربى احد املارة صارخا 
صوته  باعىل  وصاح  دعي  ابو  انه  الزعيم  انه 

صارخا:
يااهل امليزرة ..الزعيم آت ليزوركم.

بالهشيم  النار  انتقال  مثل  الخرب  وانتقل 
الصباح  ذلك  يف  الجموع  ماخرجت  ورسعان 
الكريم(  عبد  الزعيم  )عاش  مناديه  املرشق 
هب جميع الرجال والنساء واالطفال والشيوخ 
ومل  جانب  كل  من  بسيارته  احاطوا  والعجائز 
من  به  لحقت  التي  الحامية  سيارة  تستطيع 
ابعاد املستقبلني امر الزعيم سائقه ان يتوقف 
عىل السدة الرشقية املطلة عىل امليزرة وترجل 
من السيارة بطلعته البهية ومالبسه العسكرية 
الفقية  للجامهي  ملوحا  ذراعه  االنيقةورفع 
انربى  املحبوب  بالزعيم  مرحبة  هبت  التي 

قائال  به  الجامهياملحيطة  مخاطبا  الزعيم 
بصوت مسموع :ياابناء شعبنا العظيم السالم 
عىل  واالطالع  بزيارتكم  وعدتكم  لقد  عليكم 
اريد منكم  الوعد  البي هذا  انا  احوالكم وها 
من  شيخ  تقدم  مشاكلكم  يل  تعرضوا  ان 
الزعيم  :سيادة  عال  بصوت  وقال  الحارضين 
اهال وسهال بك..زيارتك عىل رؤوسنا انا خلف 
الساعي اترجى منك ان تنظر يف طلبني اتصور 
انهام رضوريان االول نريد كلوبات )مصابيح(

بالجادة الن بالليل من منيش نتعرث بالحفر وما 
نشوف دربنا والثان نريد مزمبلة )حنفية ماء 
صايف( الن النسوان انقطعت ظهورهن من نقل 
املاء من خلف السدة ويالقن صعوبة بالصعود 
والنزول من السدة وسالمتك الله يحفظك لنا 
ماقاله  سجل  الذي  مرافقه  اىل  الزعيم  التفت 
يف دفرت صغي ثم خاطب الرجل العجوز قائال: 
عائلة  كل  اسكن  سوف  انني  اعدكم  انني 
ومزودة  بالطابوق  مبنية  حديثة  دار  يف  هنا 
التي  الثورة  مدينة  سنشيد  واملاء،  بالكهرباء 
تبعد  ال  خلفكم  هنا  وهي  مخططاتها  كملت 
تليق  حديثة  بيوت  يف  تسكنون  وسوف  كثيا 
وسوف  متحرض  انسان  اي  مثل  مثلكم  بكم 
املدارس  حيث  من  متكاملة  مدينة  تكون 
الرياضية  واملالعب  والحدائق  واملستشفيات 
وطرق مبلطة ووسائل نقل وسوف نقيم هنا 
يف امليزرة مستوصف مؤقت يف القريب العاجل 
وهنا هتف خلف الساعي عاش الزعيم وتقدم 
للزعيم وصافحه، هذا ملخص كتاب )امليزرة( 
العام لالدباء والكتاب  االتحاد  احد منشورات 
يف  ولد  الذي  قاسم  راسم  للمؤلف  العراق  يف 
عام  باشا  نجيب  منطقة   - االعظمية   - بغداد 
العديد  له   2019 عام  بغداد  يف  وتويف   1944

من املؤلفات وحاز عىل العديد من الجوائز

محطة  يف  الجريدُة  يقرأ  واقٌف،  البارد،  ديسبمر  صباح  يف 
االنتظاِر وزخات املطر يف تسارٌع مستمر فجأٌة، تأخذ الرياح 
الجريدُة يف متاهة الطرقات فتكوُن امام امرأٌة عجوز تستند 
للعجوز  يبتسُم  الجريدة،  ويأخذ  فيأيت مرسعاً  عىل عكازتها 
صورٌة  رأيُت  النني  اياها  اعطيتني  هال  لُه:  تقول  خجالً. 
النهار  اقدار  لِك..  تفضيل،وهي  لها:  فيقول  ولدي  تشبه 
رجَع  السامء.  من  رسالة  طياتها  يف  تحمل  لعلها  يديك  بني 
االمامية  املقاعد  الحافلة. صعَد وجلس يف  مبتسامً، النتظار 
نافذِة  عىل  انظارُه  فاخذت  باملطر،  الشوارع  بلل  ليتمعن 
الحافلة والقوس ُقزح. رأى االطفال يرتاقصون فرحني.  مىض 
ملوعده ولتحتضن بني ذراعيه قبالٌت واصابُع يديها الناعمة 
الباردة ليأخذها بني كفيه بحركاٌت موحية لتدفئة حبيٌب فيه 

يوم  من  تفصيٌل  ادق  عن  يتحاوران  جلسا  العشاِق.  لهيب 
الهاتف..  رن  حديثهام،  واثناء  ملدريد.  سفرها  عن  فراقهام 
اخربتك  ماذا  قادمة.  ماذا؟!  جديت،  هال  يب؟!  تتصل  جديت 
جدتك؟ _فلنذهب هناك ونفهم ما االمر؟ يصالن: انَت مرة 
اخرى؟! ايها الرجل اللطيف هل أتيت لتأخذ الجريدة؟ انتام 
تعرفان بعضكام؟! - يف صباح اليوم، التقيت بها. ياجدة ما 
بال  فارقنا  الذي  ولدي  تشبه  انها  الجدة:  تلك؟  الصورة  امر 
وداع اخَذ كل مآقينا.. قطرٌة قطرة، فجفت وتيبست وجوهنا 
ترحل عن  ال  األن صورتِه  بشبابنا،واىل  الرأس شيباً  واشتعل 
ُقزح  وقوس  مبطر  املمزوجة  الليلة  تلك  يف  ابداً..  مخيلتها 
ديسبمر.  وتبلل  وبرودٍة  بشغف  واحتضانها  الفرح  ورقصٌة 

تنتهى بأمٌل ان يحيا ببسمته، شيخوخة االمهات املبكرة.

حتى الطفولة تعرف:
انتفاضة تشرين

في عيني منى صميم
منى صميم )11( سنة، طفلة بالكاد يضئ نجمها وبرعمها البكر ليواجه 

الحياة.
منى.. هذه الرباءة التي تتلمس الدرب تارة، واللغة تارة اخرى، احست 
ان هذا العامل املحيط، ليس هو العامل الذي ينشدها لها اب حنون وام 

رقيقة..
الكتابة، وان بأدوات  البوح.. هو  الوحيد هو  لذلك وجدت ان سبيلها 
متواضعة ولغة بسيطة ومنظور شفاف، لكنها تنم عن وعي مبكر وعن 

فهم ملا هو عليه الحال يف عامل يوئد احالمها ويطفئ الضوء عنها..
من هنا تكتب: “ 1 ترشين االول 2019 هذا تاريخ ال ينىس ابدا، النه 

تاريخ بطويل..”.
“مئات  وتقول:  التحرير”.  ساحة  يف  ترشين  ثورة  “اندلعت  وتضيف: 
الشباب والشابات.. مل يستسلموا واستمروا يحاربون املوت بال توقف..”.

صادق  وموقف  نبيل،  والهدف  عفوية،  والكلامت  طويلة،  الرسالة 
وحميمي. شكراً منى صميم.. ابنة الحارض واملستقبل. 

قصة قصيرة جدا
يا أيها الكافرون

كامل الدلفي

القرار  صدور  ليوم  التايل  اليوم  يف 
التاريخي وزعت وزارة الرتبية حاسبات 
اىل  مجاناً  توب(  )الب  نوع  الكرتونية 
جميع طلبة املدارس االعدادية، بدعوى 
سلطان  أطل  العلمي.  املستوى  تطوير 
قناته  شاشة  عىل  من  مساًء  البالد 
قراره  رس  عن  الناس  يحدث  الخاصة، 
الكهرباء  منعُت  “لقد  قائالً:  التاريخي 
ملا  الطاهرة،  بالدنا  يف  واستخدامها 
مع  وخالف  معصية،  من  عليه  تنطوي 
)خرج  الكافرون.  اخرتعها  ُمْذ  الرشيعة 
السلطان  سيادة  ينهي  ان  قبل  الشعب 
كلمته التوضيحية ليمسح آثار الكهرباء 

من الفضاء الوطني متاماً..(. 
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من أجل تشرين
احتفظ بصوتك ..!!

عبد السادة البصري 

يشري  السائق  أخذ  التاكيس  سيارة  راكباً يف  كنت  عندما 
لالنتخابات  أذهب  لن  :ــ  قائال   ، املرّشحني  صور  إىل 
إىل  ذهبت  يومني  قبل  ألنني   ، نفسها  هذه  والوجوه 
من  خروجي  وبعد  بطاقتي،  الستالم  املفوضية  مكتب 
املكتب سمعت أحدهم ينادي عيلَّ قائالً :ــ من فضلك 
قائال  عيلَّ  فأقبل  بانتظاره  وقفت   !! معك  كالم  عندي 
:ــ  تبيع البطاقة بــ 750 ألف ؟! أجبته : ملاذا ؟! فقال 
: حتى ال تتعب وتروح لالنتخابات وتحتار تنتخب َمْن 
، هناك واحد ) َخريِّ (وطّيب و)خوش ( إنسان يشرتيها 
 ،، نعم   : ؟! أجاب  : يعني يشرتي صويت  !! سألته  منك 
فقلت له : إذا الرجل خوش إنسان ليش يشرتي أصوات 
الناس ؟! هي الناس تنتخبه ، فقال :ــ يضمنها من اآلن 
أوالً ويجعل  أن يضمن ضمريه  له  أفضل   : له  !! فقلت 

خدمة الناس والوطن أسمى من كل يشء !!
أين  وإىل  بالوطن  أفكر  كنت  السائق  حديث  خالل 
ستؤول أموره إذا كان من يريد أن يرّشح نفسه لخدمة 
الناس كام يقول يفكّر بضامن األصوات باملال ؟! أيعقل 
الذمم  بفوزنا عن طريق رشاء  نفكّر  أن  أيعقل  ؟!  هذا 

دون الرجوع إىل منطق العقل والضمري الحقيقي ؟!
مصلحته  عن  يشء  كل  قبل  يبحث  املرشح  كان  إذا 
بعد  ومصالحهم  الناس  سيخدم  فكيف  جدا،  الخاصة 

فوزه ؟!
لهذا علينا أن نفكر وبحرص شديد وضمري حي بالعراق 
قبل كل يشء ،، وبالناس وخدمتهم وكيفية العمل عىل 

النهوض بالبناء واألعامر ؟!!
ألن منظومة الفساد لن تنتهي والحال كام هو عليه يف 
والفاسدين  الفساد  من  الخالص  ،وألجل  انتخابات  كل 
انتفض شبابنا يف ترشين وقّدموا أرواحهم ودماءهم من 

أجل الوطن ، كان شعارهم :ــ أريد وطناً !!
والثبات عىل مبادئ ترشين ودماء  الشعار  لهذا  وصوناً 
تتكرر  ال  يك   ، لالنتخابات  مقاطعتنا  أعلّنا  الشهداء 
كل  يف  تنخر  الفساد  سوسة  وتظّل   ، نفسها  الوجوه 
القتلة  بأيدي  يلعب  املنفلت  والسالح   ، البالد  مفاصل 

الضمري!!    وبائعي 
والتجارة  والزراعة  الصناعة  بقطاعات  النهوض  وألجل 
ميألون  املتسولون  صار  حيث  الناس،  معيشة  وتحسني 
تقاطعات الشوارع واألسواق ، وأصبح املوظف يف حال 
التعليم  وتطوير  لتحسني  آلية  عن  والبحث   ، له  يرىث 
الذي أخذ بالتدهور.. قاطعنا االنتخابات ، ألنها لن تأيت 

مبا نريد !!
علينا أن نفكّر باملواطن والوطن قبل كل يشء ، وان ال 
نفكّر برشاء أصوات الناس ، بل بتّقبلهم لنا وثقتهم بنا 
وذهابهم إىل صناديق االقرتاع النتخاب نزاهتنا وإخالصنا 

ووفائنا وخدمتنا الحقيقية للشعب والوطن ؟!
ونكران  ضمرينا  ونقاء  بعملنا  املواطن  نكسب  أن  علينا 

ذاتنا وسعينا الحقيقي لتحقيق ما يصبو إليه ؟!
وسوء  والبطالة  السكن  أزمة  بحل  نفكّر  أن  علينا 
للرشب  الصالح  واملاء  والكهرباء  الصحية  الخدمات 

واملجاري والشوارع والنظافة قبل كل يشء ؟!
فمن أجل مبادئ ترشين قاطعنا االنتخابات !!!

ليس مجرد كالم 
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 40طقس اليوم

في مقر شيوعيي نينوى 

إحياء الذكرى الثانية 
النتفاضة تشرين الباسلة

 

جانب من الحضور

الموصل – طريق الشعب 
يف  العراقيون  الشيوعيون  أحيا  خيمتنا”،  “ترشين  شعار  تحت 
رشارة  النطالق  الثانية  السنوية  الذكرى  وأصدقاؤهم،  نينوى 
انتفاضة ترشين 2019 الباسلة، وذلك يف حفل جامهريي منوع.  

يف  للحزب  املحلية  اللجنة  مقر  حديقة  عىل  أقيم  الذي  الحفل 
الحارضين دقيقة صمت يف ذكرى شهداء  نينوى، استهل بوقوف 

االنتفاضة. 
عىل  الضوء  فيها  سلط  كلمة  يونس،  أبو  الرفيق  ألقى  بعدها 
االنتفاضة من حيث أسبابها وأهدافها ونتائجها، معربا عن تضامنه 
مع الشباب املنتفضني، الذين زينوا ساحات االحتجاج بشعاراتهم 

املطلبية الحقة. 
هي  واحدة،  بودقة  يف  شعبهم  أبناء  وكل  “الشيوعيني  أن  وأكد، 

الوطن الذي نناضل من أجل أن يكون حرا سعيدا”. 
الربملانية  االنتخابات  إىل  الكلمة،  يف  يونس  أبو  الرفيق  وتطرق 
التغيري  يف  املنتفضني  طموحات  تلبي  لن  أنها  إىل  مشريا  املقبلة، 
الوطن “لذلك هناك عزم عىل مقاطعة االنتخابات. وهذه  وبناء 

املقاطعة حق يضمنه الدستور”. 
ألقاها  كلمة  نينوى  يف  والدميقراطية  املهنية  للمنظامت  وكانت 
الحركة  تحقق  أن  يف  األمنيات  عن  فيها  وعرب  أمري،  أبو  الرفيق 

االحتجاجية أهدافها وتنجح يف قيادة البلد إىل بر األمان. 
“ملاذا  عنوانها  الحفل،  سياق  يف  حوارية  فقرة  هناك  كانت  كام 
قاطعنا االنتخابات؟ وماذا نريد؟”، أغناها الحارضون يف حوارات 
ونقاشات هادفة، تطابقت فيها الرؤى حول صواب قرار مقاطعة 
أبدى  وقد  العراقي.  الشيوعي  الحزب  اتخذه  الذي  االنتخابات 
الكثريون من الحارضين عزمهم عىل عدم التصويت يف االنتخابات.
كربالء،  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  سكرتري  الحفل  ضيف  وكان 
الرفيق سالم القريني، الذي تحدث قبيل الختام عن كتابه املوسوم 
“حكايات جبل النوبان”، ووقع نسخا منه ووزعها عىل الحارضين. 
وبثت خالل الحفل باقة من أناشيد تتغنى بانتفاضة ترشين، ما 

ألهب حامس الحارضين. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السليمانية تشم 
“رائحة التراب”!

 

السليمانية – وكاالت
احتضنت “قاعة األمن األحمر” يف مدينة السليامنية، أخريا، معرضا 

تشكيليا للفنان دلشاد كويستاين، حمل عنوان “رائحة الرتاب”. 
واملهتمني يف  واملثقفني  الفنانني  الذي حرضه جمهور من  املعرض 
الفن التشكييل، ضم قرابة 50 لوحة تعرب عن عالقة اإلنسان بوطنه 

وحبه لرتاب بلده.
والفنان دلشاد کویستانی، فرنيس من أصل كردي، وله اهتاممات 
له  ان  كام  والتمثيل.  والرسم  والشعر  الغناء  منها  متعددة،  فنية 
عرشات املعارض التشكيلية الخاصة، ومشاركات فنية يف أكرث من 

20 دولة. 
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يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  عن 
النارصية، صدر أخريا العدد 37 من مجلة “الحقيقة”. 

وهي مجلة فصلية سياسية عامة. 
اللجنة  عن  صادرة  بيانات  نصوص  العدد  تصدرت 
موقف  توضح  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية 

الحزب من االنتخابات املقبلة. 
مقاالت  صفحة،   48 يف  جاء  الذي  العدد،  ضم  كام 
نصوص  عن  فضال  وفنية،  وثقافية  واقتصادية  سياسية 

أدبية.

عدد جديد من “الحقيقة”

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

“لن يتغير شيء”!

العراقية  االنتخابات 
يأس وال مباالة في صفوف الشباب

بغداد – وكاالت
عن  العراقيني  تفصل  قليلة  أيام 
أنه ال حامسة  إال  الربملانية،  االنتخابات 
أمل  وال  الشباب  صفوف  يف  واضحة 
سبيال  االنتخابات  هذه  تكون  أن  يف 
برامج  أن  ترى  فالغالبية  للتغيري. 
املرشحني تقترص عىل “وعود” لن ينفذ 

يشء منها.
ويف  الرئيسة  الطرق  عىل  تنترش  وبينام 
الساحات العامة صور وملصقات كبرية 
نسبة  أن  مراقبون  يرى  للمرشحني، 
ستكون  االنتخابات  هذه  يف  املشاركة 
عام  جرت  التي  باألخرية  مقارنة  أقل 

.2018

لماذا أصّوت؟!
يقول  برس”،  “فرانس  لوكالة  حديث  يف 
شاب يدعى سجاد: “أرى صور املرشحني 
لكنني ال أعرف أسامءهم وال برامجهم”، 

يف  أصدقائه  بني  يجلس  وهو  مضيفا 
مقهى بغدادي، أن “كل املرشحني لديهم 
اننا  يقولون  وكلهم  نفسه،  الربنامج 
ذلك  كل  لكن  بكذا،  ونقوم  كذا  سنفعل 

مجرد وعود!”.

األحزاب نفسها!
وهو  محمد،  الشاب  يقول  جانبه،  من 
االقتصاد،  يف  البكالوريوس  عىل  حاصل 
ألنها  باالنتخابات،  أصال  مقتنع  غري  انه 

“لن تغري شيئا”. 
اضطرته  الذي  الشاب  هذا  ويتساءل 
املرتدية  واالقتصادية  املعيشية  الظروف 
“ملاذا  مرة:  من  أكرث  زواجه  تأجيل  إىل 
أبسط  عىل  حتى  أحصل  مل  وأنا  أصّوت 

الخدمات؟”.
السياسية  األحزاب  “انها  قوله:  ويضيف 
فقط  الوجوه   ،2003 عام  منذ  نفسها 
يف  “املقرتعني  أن  إىل  الفتا  تغريت”، 

الغالب، أما حاصلون عىل مكتسبات من 
أنهم يصوتون ألقربائهم أو  املرشحني أو 

ألحد أبناء عشريتهم”. 

عدم مباالة ويأس
يف حني ترى الباحثة مارسني الشمري أن 
االنتخابات ستجرى يف أجواء من “عدم 
الشباب”،  بني  خصوصا  واليأس  املباالة 
تبنّي أن “االحتامالت تشري إىل أن نسبة 
من  املرة  هذه  أقل  ستكون  املشاركة 

املرات السابقة”.
العلوي  صالح  السيايس  املحلل  ويتوقع 
الـ 20 يف  ان “ال تتعدى نسبة املشاركة 
املائة”، معلال ذلك بردود أفعال الشباب 
الحكومة  به  واجهت  الذي  القمع  ازاء 
انتفاضة ترشين، والذي سقط عىل إثره 
املحتجني،  بني  والجرحى  الشهداء  آالف 
الكثريين  وتغييب  اختطاف  عن  فضال 

الناشطني.  من 

على “شارع الفراهيدي”

ندوة حول قرار مقاطعة االنتخابات 

ال مشاركة باالنتخابات في ظل السالح المنفلت والمال السياسي والتزوير

مكتبة نازك المالئكة 
تنتقل إلى المركز 
الثقافي البغدادي

بغداد – وكاالت 
تسلم املركز الثقايف البغدادي يف شارع املتنبي، 
نازك  الراحلة  الرائدة  الشاعرة  مكتبة  أخريا، 

املالئكة، وذلك مببادرة من عائلتها يف بغداد.
جناحا  املركز  لها  خصص  التي  املكتبة،  وتضم 
الشاعرة  اسم  تحمل  التي  قاعته  يف  كبريا 
يف  واملراجع  واملصادر  الكتب  آالف  الراحلة، 
عن  فضال  والفن،  والتاريخ  األدب  مجاالت 
وأثاث  األدبية،  ومؤلفاتها  الشاعرة  دواوين 
مكتبة  من  جزء  جانب  إىل  القدمية،  مكتبتها 

زوجها الراحل د. عبد الهادي محبوبة. 


