
بغداد ـ طريق الشعب

تأيت االنتخابات النيابية املزمع اجراؤها االحد 
املقبل مع دعوات كثرية جدا ملقاطعتها بسبب 

غياب األمن االنتخايب وعدم تحقيق مطالب 
املنتفضني وإفالت القتلة والفاسدين من العقاب 
يف ظل انتشار السالح املنفلت الذي أصبح ورقة 

ضغط انتخابية، بحسب مراقبني. 

المفوضية: نعلن جاهزيتنا 
وتحدثت الناطق الرسمي باسم املفوضية، جامنة غالي، عن تحديات 
أصبحت  اآلن  لكنها  لالنتخابات،  للتحضري  املفوضية  واجهتها  كثرية 
جاهزة من النواحي اإلدارية والفنية واللوجستية إلقامتها وفق املوعد 

املحدد. 
بطاقات  من  تبقى  ما  توزيع  عىل  ركزت  “املفوضية  أن  وأوضحت 
الناخبني البايومرتية حيث بلغ إجاميل التوزيع قرابة 15 مليون بطاقة.

هل الوعود كافية؟
السلطات  أن  أيام،  قبل  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  وأعلن  هذا 
يف  والتالعب  التزوير  ملنع  “استثنائية  إجراءات  اتخذت  قد  العراقية 
عملية  بإجراء  الحكومة  من  متكررة  وعود  جانب  إىل  االنتخابات”، 

دميقراطية يسودها “األمن والنزاهة”.
ويف مقابل ذلك، تسود داخل املجتمع واألوساط الشعبية املحتجة عىل 
سوء األوضاع، حالة من الغضب وعدم اليقني جّراء الفساد املسترشي 
عىل نطاق واسع وانتشار فصائل مسلحة نافذة، دخل بعضها السباق 
االنتخايب، تحت يافطة اإلصالح وشعارات املحتجني. فيام نظم بعضها 

اآلخر حمالت إعالنية بأماكن عامة وسط مظاهر مسلحة مرعبة.

تحديات كبيرة
ويف السياق، كشف مصدر من داخل مفوضية االنتخابات، عن تحديات 
كبرية تواجه عمل كوادر املفوضية يف االنتخابات التي تبقى لها ثالثة 

أيام فقط.
“قامت  التحضريات  صعيد  عىل  الشعب”،  لـ”طريق  املصدر  وقال 
املفوضية بالفعل بإمتام كافة املتعلقات اللوجستية والفنية والتنسيقية 
التي  واملصاعب  التحديات  رغم  كبرية  جهودا  وبذلت  بها،  املناطة 
الوضع األمني  واجهتها منذ أشهر، لكن األمر األكرث أهمية من ذلك، 
املنفلت وسطوة األحزاب املتنفذة التي تحرك أذرعها املسلحة وأموالها 
السياسية”، مبينا أن “األمن االنتخايب هو الفيصل يف هذه العملية التي 

تشهد اتهامات كبرية خصوصا بعد املواقف التي أبدتها القوى السياسية 
السيايس.  النظام  بإصالح  املطالبة  الشعبية  إزاء االحتجاجات  املتنفذة 
إضافة لذلك، فأن ثقة املواطنني أصبحت شبه معدمة مبوثوقية نتائج 
االنتخابات”. وشدد املصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، عىل 
أن “أي عملية لضبط األمن االنتخايب لن نستطيع الحكم عليها بالنجاح 
مثلام ترصح الجهات األمنية والحكومية حاليا، ألن التجربة مريرة مع 

هذا الجانب، وبالتايل أن النتيجة هي من ستعطي األحقية بالحكم”.

لن تأتي بجديد
نفس  انتاج  أنها “ستعيد  بّداي،  االحتجاجات سيف  الناشط يف  ويرى 
الوجوه وصعود عدد ضئيل من  بسيط يف  تغيري  الفاسدة، مع  القوى 

األسامء التي ال عالقة لها بالفساد”.
وقال بداي لـ”طريق الشعب”، أن املشاركة يف عملية االقرتاع القادمة 
“هي عملية تصالح مع قوى السلطة املتورطة يف سفك دماء املحتجني، 
الشعب  بدم  أوغلت  لجهات  الرشعية  اعطاء  سوى  بجديد  تأيت  ولن 
دستوري  حق  االقرتاع  يف  املشاركة  “أن  املتحدث  ويتابع  العراقي”. 
ونحرتم من لديه القناعة فيه، لكن املقاطعة هي الخيار الوطني الذي 
يعرب حاليا عن رفض االستهتار وظاهريت الفساد واإلفالت من العقاب. 
البلد ألنها ستجري دون  لتدمري  بوابة جديدة  القادمة  االنتخابات  ان 
تقديم أي منجز حقيقي يعيد للناس ثقتهم بالعملية الدميقراطية التي 

اصبحت مشبوهة لألسف الشديد”.

بغداد – طريق الشعب

الفرتة  خالل  العراقي  الشيوعي  الحزب  نظم 
االعالمية  االنشطة  من  كبرية  مجموعة  املاضية، 
الحزب  دعت  التي  األسباب  إليضاح  والحمالت، 

إىل اتخاذ قرار مقاطعة االنتخابات. 
املواطنني،  من  باآلالف  املشكلة  الفرق  والتقت 

تزويدهم  وجرى  مبارش،  بشكل  معهم  وتحدثوا 
بالبيانات الصادرة عن الحزب يف هذا الخصوص، 
تحمل شعارات مخترصة،  الفتات  رفع  فضال عن 

وتعرب عن أسباب املقاطعة. 
النشاط  تواصل  املاضية،  القليلة  االيام  ويف 
واقيمت العديد من الفعاليات الجامهريية، التي 
شارك فيها اىل جانب الشيوعيني، قوى وشخصيات 

اعلنت موقفها املقاطع لالنتخابات.
لدى  كبريا  عزما  الحمالت  يف  املشاركون  وملس 
إذ  االنتخابات؛  يف  التصويت  عدم  املواطنني عىل 
أبدى الكثريون منهم اليأس من القوى املتنفذة، 
بالرغم  التي تحاول إعادة تدوير نفسها مجددا، 
من كونها مل تقدم شيئا يصب يف مصلحة الوطن 

واملواطن.

االستعدادات الفنية ال تعوض الفراغ األمني

كيف تجري االنتخابات دون تحقيق شروط نجاحها؟
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رحيل مجلس - شاهد على القتل !  

عام  انتخبه  الذي  النواب  مجلس  رأينا  السابقة،  الدورات  يف  يحدث  مل  كام 
2018 ُخمس العراقيني الذين يحق لهم التصويت، يرص عىل عدم حل نفسه 
اال قبل 3 أيام من موعد االنتخابات الحالية. هكذا قرر أعضاؤه  باألغلبية، 

وبتوافق الكتل املتنفذة املكونة له. 

وقرار الحل هذا امنا يعكس أجواء الشك بني املتنفذين من جهة، ومن الجهة 
والتي  املجلس،  توفرها عضوية  التي  االمتيازات  باستمرار  تشبثهم  األخرى  

استخدموها عىل نطاق  واسع يف الدعاية االنتخابية الحالية. 
اليوم يرحل مجلس النواب الذي سجل التأريخ كونه شاهدا عىل جرائم بشعة 
بحق املنتفضني وأصحاب الرأي، ووقف متفرجا عىل سفك الدماء دون اتخاذ 
اجراء لوقفه، بل وراح بعض اعضائه يربر القتل واالغتيال، باستثناء الرفيقني 

رائد فهمي وهيفاء األمني اللذين استقاال احتجاجا وتضامنا. 
اكرث من شهرين، متجاهال قوانني  ان املجلس أوقف جلساته منذ  والغريب 

كثرية كان ميكنه ترشيعها، ودورا رقابيا تناساه. 
هذا  لغياب  ستحزن  االزمات  بنار  املكتوين  العراقيني  غالبية  ان  نعتقد  ال 

املجلس، مع استثناءات محدودة  بني اعضائه.  

راصد الطريق 
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شعارات شعبوية 
2                 وبرامج انتخابية باهتة

أخبار وتقارير

ال بديل عن التغيير الشامل
“املبكرة”،  االنتخابات  اجراء  تفصلنا عن موعد  ثالثة  أيام  ثالثة 
ومدنية  وطنية  وقوى  واملحتجون  املنتفضون  طالب  التي 
الرشوط  توفري  باجرائها، مؤكدين رضورة  دميقراطية قبل سنتني 
الالزمة لجعلها حقا انتخابات مفصلية، مبعنى القطيعة مع نهج 
يف  االمور  اليه  آلت  تبنوه عام  ومن  ومدمر مسؤول هو  فاشل 

بلدنا من تدهورعىل مختلف الصعد. 
حملة  املتنفذون  قاد  ان  بعد  مبكرة،  تعد  مل  االنتخابات  فهذه 
استحقاقاتها.  تأمني  من  والتهرب  واملامطلة  للتسويف  ممنهجة 
وعىل مدى سنتني عملوا مبختلف االشكال والطرق عىل اضعاف 
الحركة االحتجاجية وتفتيتها، وعىل “تضبيط” املنظومة االنتخابية 
الواحدة،  املحافظة  يف  املتعددة  الدوائر  يعتمد  قانون  وترشيع 
ويعظّم فرص أصحاب املال والسالح والنفوذ والهويات العشائرية 

واملناطقية، عىل حساب متبني املواطنة العراقية الجامعة. 
املتظاهرين  قتلة  بكشف  اغدقت  التي  الوعود  كل  وعىل عكس 
والتهديد،  والخطف  االغتياالت  مسلسل  استمر  ومحاكمتهم، 
محافظاتهم.  تغيري  او  البالد  مغادرة  اىل  الناشطني  مئات  فاضطر 
عن  والكشف  الفساد  مكافحة  يف  شأن  ذات  إجراءات  تُتخذ  ومل 
ملفاته، صغريها وكبريها، وال حتى يف وقفه والحد منه، وما تعلنه 

املؤسسات املعنية واللجان ذات العالقة خري دليل عىل ذلك. 
ومهددا  األرواح  حاصدا  ويجول  يصول  املنفلت  السالح  وبقي 
دالة  وذا  االنتخابية  العملية  مؤثرا يف سري  عامال  املواطنني، وغدا 
عىل مخرجاتها، واالسوأ ان تجري التغطية عىل هذا الحراك املسلح 

بعناوين وأسامء مختلفة، ومنها التخفي وراء القانون. 
تطبيق  عن  عاجزة  األخرى  الدولة  ومؤسسات  املفوضية  وبدت 
املواد  تطبيق  عن  التغايض  وجرى  السياسية،  األحزاب  قانون 
فُسمح  اذرع عسكرية  لها  التي  السياسية  بالقوى  العالقة  ذات 
لها باملشاركة يف االنتخابات. كذلك أعلنت املفوضية عدم قدرتها 
عىل ضبط املال السيايس وكمية األموال التي تضخ يف الحمالت 
االنتخابية، والتي استخدمت عىل نطاق واسع وباعرتاف الجميع 
ومراكز  ومقاعد  انتخابية  وبطاقات  واالصوات  الذمم  لرشاء 

انتخابية كاملة.
يوم  االنتخايب  األمن  لتوفري  إجراءات  األخرية  اآلونة  يف  واتخذت 
بعيدة عن  لكنها ظلت  التزوير،  احتامالت  والتقليل من  االقرتاع 
متطلبات تأمني مستلزمات ترشيعية وسياسية وأمنية ولوجستية 
سليمة عىل طريق  بداية  تكون  ونزيهة،  عادلة  انتخابات  الجراء 
انتشال البلد وانقاذه. واىل جانب هذا نرى بعض إجراءات املفوضية 
ال تفيض اال اىل تعميق الشكوك باالنتخابات ومخرجاتها، ومن ذلك 
طريقة حساب نسبة املشاركة التي ابتدعتها هذه املرة مفوضية 
ما  مثل  النسبة  تايت هذه  أن  والقلق من  الخوف  بفعل  القضاة، 
للمرشوعية  نزع  من  تحمل  مبا  انتخابات 2018،  يف  عليه  كانت 
السياسية التمثيلية واألخالقية واملعنوية من مجلس النواب القادم. 
ان مقدمات هذه االنتخابات ومساويء قانونها والظروف التي 
التأثري عىل  الواضحة يف  الخارجية  التدخالت  فيها، كذلك  تجري 
نتائجها مسبقا، كل هذا وغريه دفع حزبنا اىل اعالن مقاطعتها، 
العملية االنتخابية  التأكيد ان هذا املوقف ليس بالضد من  مع 
جاء  انه  بل  للتغيرب،  سلميا  طريقا  باعتبارها  حتى  وال  السلمية 
وليدا للقناعة التي اكدها مجمل سري العملية االنتخابية، كونها 
رضورة  غدا  الذي  التغيري  واستحقاق  بلدنا  حاجات  تلبي  ال 
لقراءة  وفقا  قناعة،  كبري  فالحزب عىل   . ترفا  وليس  ملحا  وامرا 
والخارجية،  الداخلية  الحالية،  االنتخابات  ملدخالت  موضوعية 
اال  القادم  النواب  مجلس  تشكيلة  من  تغري  لن  مخرجاتها  ان 
ملاما، وعىل نحو غري مؤثر، وان القرار سيبقى خارج الربملان بيد 
القوى املتنفذة، وهي املتمسكة باملنهج الفاشل وتسعى حتى يف 
التغطية عىل ذلك بكلامت  الجارية اآلن اىل  حمالتها االنتخابية 

ووعود معسولة، جّربها املواطنون منذ 2005. 
ستجري هذه االنتخابات كام خطط لها، وبتوافق ارادات داخلية 
حاجات  تلبي  ان  من  ابعد  لكنها  متعددة،  ولدوافع  وخارجية، 

املواطنني وتطلعاتهم.
ظل  يف  منهم،  ونحن  املواطنني،  يجتاح  مرشوعا  قلقا  ان 
لفرض  الحزام  تحت  والرضب  الجاري  والرصاع  التنافس  حدة 
عىل  الباب  يفتح  ما  السالح،  اىل  يستند  منه  والكثري  االرادات، 
البعض،  التي تحدث عنها  الفوىض  كل االحتامالت، ومنها حالة 
لكنه تجاهل عن عمد تأشري مسؤولية املتنفذين عن ذلك، وعن 
إغالقهم كل األبواب املمكنة امام عملية التغيري السلمي، وتلبية 

مطالب املنتفضني واغلبية بنات وأبناء شعبنا. 
عىل  نشدد  والحذر،  اليقظة  اىل  شعبنا  ندعو جامهري  اذ  ونحن 
أهمية تضافر جهود قوى التغيري، من اطراف مدنية ودميقراطية، 
البلد  ازمة  تداعيات  من  املترضرين  وكل  ترشينية،  وحراكات 
واالستعداد  الصفوف  تراص  من  املزيد  اىل  وندعوهم  الشاملة، 
تعظيم  ومواصلة  العليا،  والشعب  الوطن  مصالح  عن  للدفاع 
الزخم والحراك الجامهرييني مبختلف الطرق والوسائل السلمية، 
لفرض ارادة الجامهري املكتوبة بنار االزمات، وارادة عموم شعبنا 
املحاصصة  منظومة  مع  التامة  والقطيعة  التغيري،  اىل  التّواق 
السليم  الطريق  عىل  بلدنا  ووضع  املفلت،  والسالح  والفساد 
والقانون  املواطنة  دولة  يف  املتمثل  البديل  إقامة  اىل  املفيض 

واملؤسسات والعدالة االجتامعية، الدولة املدنية الدميقراطية.

على طريق الشعب 568 تكاليف مراجعة االطباء 
تضاعف اوجاع المرضى

اهمية مكافحة غسيل 
االموال في اجندة الحكومة

أثر التوافق السياسي في 
قوانين االنتخابات بعد 2003

قضايااقتصادحياة الشعب

لقاء الحزبين
الشيوعي واالجتماعي
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املركزية  اللجنة  فهمي سكرتري  رائد  الرفيق  استقبل 
مقر  يف  االربعاء،  امس  العراقي،  الشيوعي  للحزب 
العام  االمني  الرفيعي  عيل  الدكتور  ببغداد،  الحزب 
لحزب التيار االجتامعي، يرافقه القيادي يف الحزب 

الدكتور احمد ابراهيم .
ال  البالد ومستجداتها،  االوضاع يف  الجانبان  وبحث 
سيام باالرتباط مع االنتخابات العامة املقرر اجراؤها 
يوم  االحد املقبل، والتطورات التي تشهدها الساحة 

السياسية يف عشيتها واالجواء التي تسودها.
الطرفان  شدد  االنتخابات،  بعد  ما  فرتة  شأن  ويف 
وتنشيط  مواصلة  رضورة  عىل  مداوالتهام  يف 
اطار  ويف  الثنايئ  املستوى  عىل  املشرتك  العمل 
الترشينية  القوى  مع  وبالتعاون  الدميقراطي  التيار 
االخرى،  والوطنية  الديقراطية  املدنية  واالحزاب 
من  العمل  يف  املتبادل  التنسيق  باشكال  واالرتقاء 
التغيري  يف  املتمثلة  االساسية  املشرتكة  القضية  اجل 
والخالص من نهج املحاصصة والفساد واعتامد مبدأ 

املواطنة.
هذا وشارك يف اللقاء بجانب الرفيق رائد فهمي كل 
من اعضاء قيادة الحزب الرفاق مفيد الجزائري ود. 

عزت ابو التمن وبسام محيي.

الشيوعيون يقاطعون االنتخابات ويوضحون االسباب



أرقام بيئية مقلقة تهدد العراق
ـ طريق الشعب بغدادـ 

الرافدين املُقدم من رئاسة  الوزراء عىل مرشوع إنعاش بالد  أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس األربعاء، عن تصويت مجلس 
الجمهورية؛ ليكون إطارا ملواجهة خطر التغري املناخي يف البلد.

وتحدث صالح يف بيان له عن تهديدات كثرية تتعرض لها بيئة العراق ضمن حديثه عن أهمية القانون، مبينا أن “أزمة املناخ باتت تشكل 
تهديدا وجوديا حيث أن التصحر يؤثر عىل 39 يف املائة من مساحة العراق. وتتعرض 54 يف املائة من أرايض البالد إىل خطر فقدانها زراعيا 

بسبب التملح وشح املياه، فضال عن التوقع بأن يتضاعف عدد السكان من 40 مليونا إىل 80 مليون نسمة بحلول عام 2050”.
وأكد رئيس الجمهورية أن العراق “يف املرتبة الخامسة من أكرث البلدان هشاشة عامليا من حيث نقص املياه والغذاء ودرجات الحرارة 
القصوى”، الفتا إىل أنه من املتوقع أن “يصل عجز العراق املايئ إىل 10.8 مليارات مرت مكعب بحلول عام 2035 يف وقت ينخفض فيه 

دخله املايل من النفط مع تخيل العامل عن النفط، واعتامده أكرث عىل الطاقة النظيفة”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها الحزب الشيوعي العراقي
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وطن حر وشعب سعيد

شعارات شعبوية وبرامج 
انتخابية باهتة

جاسم الحلفي

تركز حمالت القوى املتنفذة يف هذه االيام عىل الشعارات 
بالسطحية  املتسمة  الفضفاضة،  االنتخابية  والرسائل 
القوية”،  “الدولة  مثل  امللموسة،  املضامني  من  والخالية 
“نبني  أوال”،  “الدولة  دولة”،  “نريد  دولة”،  “سنعيدها 
سنوات  كل  بعد  كهذه  شعارات  اعتامد  ويدل  الدولة”. 
عرشة  مثاين  املمتدة  الحكم،  طغمة  طرف  من  التسلط 
سنة، عىل فشلها وعجزها  عن بناء مؤسسات دولة تخدم 

املواطن. 
يبرص  ال  املتنفذة  للقوى  االنتخابية  للحمالت  والراصد 
لالزمات  معالجات  يتضمن  ملموس،  واقعي  برنامج  أي 
العامة يف البلد انطالقا من ابعادها السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية والثقافية. عىل العكس، ال يجد غري الشعارات 
مهل  أية  تتضمن  ال  التي  املوثوقة  غري  والوعود  املبهمة، 
بل  لتطبيقها،  عملية  اسرتاتيجيات  وال  لتحقيقها،  زمنية 
والخطط  امللموسة  للقضايا  التام  الغياب  فيها  ويالحظ 
من  ذلك  وغري  التطبيق،  ممكنة  واملشاريع  الواضحة 
بني  من  التي  االنتخابية،  للربامج  األساسية  الرشوط 
مستلزمات جديتها ان يرافقها تحديد لألولويات، وجدول 

زمني ملزم، ووحدة قياس، وآليات متابعة واضحة.
مل نجد يف هذه الربامج الباهتة، أي موقف جدي ملعالجة 
املشاكل االجتامعية، ويف مقدمتها البطالة واثارها الكارثية. 
كام غابت عنها املعالجات العلمية ألزمة االقتصاد العراقي 
من مختلف اوجهها. ومل تتطرق اىل أسباب االزمة املالية 
املعييش،  الوضع  عىل  الكارثية  واثارهام  النقدية  واالزمة 
العراقي  الدينار  قيمة  بتخفيض  يتعلق  ما  يف  خاصة 
البنك  إمالءات  فرضتها  التي  األمرييك،  الدوالر  مقابل 
افقار  الدويل، وما سّببه ذلك من  النقد  الدويل وصندوق 
من  اكرث  اىل  الفقر  نسبة  قطاعات جديدة، حيث وصلت 
٣٠ يف املائة هذا العام، بعد ان كانت ٢٠ باملائة يف ٢٠١٩، 
نتيجة  ولتضاف  التخطيط.  وزارة  من  بيان رسمي  حسب 
وللمعوزين  الدخل  للفئات محدودة  أعباء جديدة  لذلك 
واملهمشني، فيام وصلت نسبة التضخم اىل 8 يف املائة، بعد 
ان كانت اقل من ١ يف املائة يف ٢٠١٩، والدليل عىل ذلك 
اىل جانب قضم مدخرات  املضطرد لألسعار،  االرتفاع  هو 
املواطنني بنسبة تصل اىل ٢٥يف املائة، بعد التغيري املفاجئ 

لسعر رصف الدوالر مقابل الدينار.
الرتويج  عرب  الوعي  تزييف  املتنفذين  محاوالت  وتستمر 
واملنتفعني  محازبيهم  حتى  تقنع  ال  مضحكة،  لشعارات 
منهم، ترافق ذلك تحركات شعوبية، وانفاق فاضح للامل 
يجري  حيث  الدولة،  ملوارد  فضيع  واستغالل  السيايس، 
ونصب  الشوارع  كتزفيت  البلدية،  االعامل  عىل  الرتكيز 

الكهرباء.   محوالت 
 وهكذا فال معنى ملنح الثقة مجددا للقوى التي أسهمت 
نهج  امام  االنحناء  سوى  الدولة،  اركان  هدم  يف  أساسا 
سنوات  أربع  والخنوع  الفساد،  عىل  واالبقاء  املحاصصة 
أخرى للمزيد من الخراب. وكأن مثانية عرش عاما مل تكف 
الشعب  منها  شبع  التي  اساليبها  لتجريب  الحكم  طغمة 
هام وغام، يك يطلبوا زمنا إضافيا للتحكم مبصري العراق.  

يبدو ان نتائج االنتخابات ستنحرص يف نطاق طغمة الحكم، 
وستكون مبثابة إعادة توزيع للحصص بني املتنفذين، مع 
 ، لتغيري جدي  توقع  فال  بالسلطة.  ماسكة  لقبضتهم  بقاء 
يتقدمها  الدخل  محدودة  االجتامعية  الفئات  تبقى  فيام 
البطالة  اما  والعوز.  الحاجة  لجة  يف  واملهمشون  الفقراء 
عن  العاجزين  املتنفذين  مرأى  امام  الشباب،  بني  فتتسع 
ما  وهذا  انتاجيته.  العراقي  لالقتصاد  تعيد  حلول  إيجاد 
اىل  يضاف  جديد  ازمة  عامل  االنتخابات  نتائج  سيجعل 
التي  االحتجاجات  مرجل  ويوقد  وفواعلها،  االزمة  عوامل 
ستكون، كام يتوقع، اشد بأسا واكرث وطأة واعمق محتوى.

حراك شعبي يدخل عامه الثالث وال استجابةكل خميسش

االحتجاجات متواصلة
بغداد ـ طريق الشعب

من ترشين العام 2019 اىل الشهر ذاته من 2021، 
مل تنقطع االحتجاجات الشعبية، التي تتمحور حول  
وفرص  الكريم  والعيش  السيايس  بالتغيري  املطالبة 
العمل ومكافحة الفساد، لكن املواطنني مل يلمسوا 

من الوعود الحكومية، شيئا حقيقيا. 

ست تظاهرات
كبرية  “اعدادا  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
الداخلية  وزارة  قرب  تظاهرة  نظموا  الشباب  من 
امتوا  كونهم  تعيينهم،  إجراءات  باكامل  للمطالبة 
 ،”2018 العام  منذ  املطلوبة  اإلجراءات  جميع 
الطلبة  من  عدد  نظمها  أخرى  “تظاهرة  اىل  مشريا 
امام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للمطالبة 

بتوسعة املقاعد الدراسية للدراسات العليا”.
األخرى  هي  شهدت  املالية  “وزارة  ان  وأضاف 
باستحقاقاتهم  للمطالبة  املقاييس،  لقراء  تظاهرة 
العليا،  الشهادات  لحملة  احتجاجية  ووقفة  املالية، 
للمطالبة بتوفري فرص العمل”، مبينا ان “عددا من 
لعام 1991 نظموا تظاهرة يف  الخليج  أرسى حرب 

ساحة التحرير مطالبني بانصافهم”.
تقاطع  قرب  كبرية  “تظاهرة  اىل  مراسلنا  وأشار 
دمشق، شارك فيها عدد من خريجي كليات اإلدارة 
واالقتصاد والعلوم السياسية والهندسة من مختلف 
االختصاصات، للمطالبة بتوفري فرص العمل”، منوها 
بـ”تظاهرة أخرية الصحاب العقود يف وزارة االعامر 

واإلسكان، للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك الدائم”.

تظاهرات للعمال
نسيج  مصنع  منتسبي  من  العرشات  وتظاهر 
الكوت،  يف  املصنع  مدخل  امام  واسط،  وحياكة 

احتجاجا عىل عدم تنفيذ مطالبهم املرشوعة.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، شاكر القرييش، ان 
“املوظفني قاموا بقطع الشارع الرابط بني مدينتي 

عدم  عىل  احتجاجي  تصعيد  يف  والنارصية  الكوت 
تنفيذ مطالبهم”.

حديث  يف  العابدي  حيدر  املتظاهر  وطالب 
الرشكات  دمج  قانون  بـ”لغاء  الشعب”،  لـ”طريق 
الذي تسبب بسلب ونهب موارد مصانعنا، وحسم 
التقاعد  دائرة  مع  التقاعدية  املساهامت  موضوع 
عىل  املحالني  اجراءات  واكامل  الستالم  وااليعاز 
السنوية  العالوات  رصف  اىل  اضافة  التقاعد، 
ذلك  عىل  نصت  كام  رجعي  باثر  والرتقيات، 
مشددا  الوزراء”،  ملجلس  العامة  االمانة  تعليامت 
املتوقفة  املالية  مستحقاتهم  رصف  “رضورة  عىل 

منذ 5 اشهر”.
عامل  نقابات  اتحاد  مكتب  عضو  عرّب  بدوره، 
يف  للعامل  اتحاده  دعم  عن  املياحي،  لفتة  واسط 
مطالبا  املرشوعة”،  بحقوقهم  املطالبة  تظاهراتهم 

“وزارة الصناعة باإلرساع يف تحقيق املطالب وإنهاء 
معاناة العامل واملوظفني، يف معمل نسيج الكوت”.

تظاهرات في كركوك
يف  واملحامني  املواطنني  من  عدد  نظم  من جهتهم، 
ما  بسبب  احتجاجية  وقفة  كركوك،  رضيبة  دائرة 
وصفه بـ”سوء اإلدارة وعرقلة املعامالت واملغاالة يف 

رفع اجور الرضائب”.
من  “عددا  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وأفاد 
داخل  احتجاجية  وقفة  نظموا  واملحامني  املراجعني 
السني،  الوقف  دائرة  أمام  الواقعة  الرضيبة  دائرة 
مدير  إجراءات  لرفض  كركوك،  محافظة  وسط 
واهية”،  بحجج  معامالتهم  عرقلة  بسبب  الدائرة، 
داعني اىل “رضورة وضع حد لهكذا ترصفات تعرض 
مصالح املراجعني للخطر، وتعرقلها، وكذلك رضورة 

معامالت  عىل  الرضائب  فرض  يف  املغاالة  عدم 
الرشاوى  دفع  عن  والبحث  العقارات  ورشاء  بيع 

لتخفيض الرضيبة”.

احتجاج للمحاضرين
اىل ذلك، واصل العرشات من املحارضين يف املجان 
يف محافظة السليامنية، اعتصامهم لليوم الثاين عىل 

التوايل.
عرشات  إن  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
املحارضين يف املجان، يواصلون اعتصامهم أمام بوابة 
مديرية تربية السليامنية لليوم الثاين عىل التوايل”، 
مشريا اىل أن مطالب املعتصمني من الجهات املعنية 

موحدة، وهي التعيني وتثبيت حقوقهم.
بالتظاهرات  االستمرار  قرروا  املحتجني  أن  وأضاف 

لحني استجابة الجهات املعنية ملطالبهم.
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الجاليات العراقية في النرويج وأمريكا

 تحية للذكرى الثانية لالنتفاضة
بغداد – طريق الشعب

نظمت الجاليات العراقية يف الرنويج وأمريكا وقفات 
ترشين.  النتفاضة  الثانية  الذكرى  أحيت  تضامنية، 
وكشف  املنتفضني،  مطالب  تحقيق  إىل  ودعت 

الجهات املتورطة بقتلهم وقمعهم.

تضامن من أوسلو
وخرج عدد من العراقيني يف مركز العاصمة الرنويجية 
الدميقراطي  التجمع  نظمها  تضامنية  بوقفة  أوسلو، 

العراقي إلحياء ذكرى االنتفاضة الثانية.
عنوان  حملت  التي  الوقفة،  يف  املشاركون  وأكد 
يف  العراقية  الجالية  “وقوف  وطن(  يريد  )الشعب 
من  معه  وتضامنها  املنتفض،  الشعب  مع  الرنويج 
الظلم  والعادلة ضد  املرشوعة  أهدافه  تحقيق  أجل 
واالضطهاد؛ ومن أجل الحياة الحرة والعيش الكريم 

واملستقبل األفضل”. 
وضمت الوقفة العديد من التنسيقيات والتجمعات 
وشددت  دولة،   17 من  أكرث  يف  للجالية  واملنظامت 
والتظاهر  التعبري  حرية  قمع  إدانة  عىل  جميعها 

املكفولة بالدستور العراقي.
وحّمل املتجمهرون دعام لقضية االنتفاضة، الرئاسات 
القتلة  واعتقال  املواطنني،  حامية  مسؤولية  الثالث 
واإلداري  املايل  بالفساد  واملتورطني  واملجرمني 
إطالق  فضال عن رضورة  وقت،  بأرسع  ومحاسبتهم 
رساح املعتقلني من املتظاهرين، والكف عن مالحقة 

وخطف وقتل الناشطني.
وشدد املشاركون عىل ان مهمة الحكومة هي توفري 

واالصغاء  سالمتهم  وضامن  للمتظاهرين  الحامية 
ملطالبهم واالستجابة لها والعمل عىل اجتثاث جذور 
املشكلة املتمثلة بنظام املحاصصة الطائفية والقومية 
املقيت الذي يقف خلف كل أزمات العملية السياسية 
وانتشار الفساد وسوء اإلدارة، وكل ما يعيق ويكبل 
تطور العملية السياسية يف البالد باتجاه الدميقراطية 
مبدأ  تعتمد  التي  الدميقراطية  املدنية  الدولة  وبناء 
املواطنة وحقوق االنسان. وألقى خالل الوقفة كل من 
الشعراء، أحمد القييس، نجم معروف، ومارتن أوراها، 

وأرواح  ترشين،  بانتفاضة  مجدت  وطنية  قصائد 
الشهداء ونضال الشعب العراقي.

ويف الختام انشد املشاركون النشيد الوطني العراقي، 
رافعني االعالم العراقية والعديد من الشعارات التي 
جسدت اهداف ومطالب العراقيني وباللغتني العربية 

والرنويجية.
التجمع  من  وفدا  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  هذا 
الدميقراطي العراقي سيقوم يف األسبوع القادم بإيصال 
رسالة اىل الربملان الرنويجي تطالبه وتناشده بالتضامن 

مع الحقوق املرشوعة للشعب العراقي واملنتفضني يف 
الحياة الحرة والعيش الكريم.  وكذلك تقديم مذكرة 
السفارة  طريق  عن  الثالثة  العراقية  الرئاسات  اىل 
املطالب  من  جملة  تتضمن  الرنويج.  يف  العراقية 
للعملية  الجذري  بالتغيري  تنادي  التي  واالهداف 

السياسية.

وقفة في كاليفورنيا 
األمريكية  كاليفورنيا  والية  آخر، شهدت  جانب  من 
االتحاد  فيها  شارك  االنتفاضة،  مع  تضامنية  وقفة 
وبنات  أبناء  من  ومجموعة  العراقي  الدميقراطي 

الجالية العراقية.
ترشين  شباب  مع  التضامن  عن  الوقفة  وعرّبت 
والشهداء الذين سقطوا وهم يواجهون طغمة الفساد 

والسالح املنفلت. 
اعقبته  الذي  الوطني  النشيد  إىل  باالستامع  وبدأت 
قصائد جميلة للشاعر خليل الحسناوي، دانت الجرائم 
تريد  التي  املتنفذة  الكتل  وفساد  املتظاهرين  بحق 
اعادة وجودها من خالل االنتخابات التي باتت عىل 

األبواب.
من جانبه، شارك محمد شنان يف إلقاء كلمة اللجنة 
االنكليزية، بعدها قرأ نجاح  باللغة  للوقفة  املنظمة 
يوسف قصيدة تضامنية جميلة للشاعر األمرييك بيو 

بيوسليل بعنوان رسالة إىل بغداد. 
عىل  الحارضين  بتأكيد  التضامنية  الوقفة  وانتهت 
الواقع  تغيري  أجل  من  املنتفضني  االستمرار مبساندة 

الراهن.
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طريق الشعب – خاص 
ينظمها  التي  امليدانية  اإلعالمية  الحمالت  تزال  ال 
لإلعالن  واملحافظات،  بغداد  يف  العراقيون  الشيوعيون 
عن موقف حزبهم القايض مبقاطعة االنتخابات املقبلة، 
تستمر وتزداد اتساعا وسط تفاعل املواطنني وتضامنهم 

وتأييدهم.
وركزت هذه الحمالت املتواصلة منذ أكرث من شهر، عىل 
إيضاح األسباب التي دعت الحزب إىل اتخاذ قرار مقاطعة 
اللقاء باملواطنني والحديث  االنتخابات، وذلك من خالل 
الصادرة عن  بالبيانات  وتزويدهم  مبارش،  بشكل  معهم 
الخصوص، فضال عن رفع الفتات تحمل  الحزب يف هذا 
املقاطعة. وباملقابل،  أسباب  شعارات مخترصة تعرب عن 
ملس املشاركون يف الحمالت عزما كبريا لدى املواطنني عىل 
منهم  الكثريون  أبدى  إذ  االنتخابات.  يف  التصويت  عدم 
اليأس من القوى املتنفذة، التي تحاول إعادة تدوير نفسها 
مجددا، بالرغم من كونها مل تقدم شيئا يصب يف مصلحة 

الوطن واملواطن.

تضامن مع الديوانية
وخالل نشاط الرفاق يف محافظة الديوانية وقيامهم بحملة 
جابر  الرفيقني  توقيف  جرى  الحزب،  مبوقف  التعريف 
هيجل وحسني فليح، قبل ان يفرج عنهام قايض التحقيق 

بكفالة مالية بعد ليلة واحدة من التوقيف.
وشهدت مواقع التواصل االجتامعي حملة تضامن واسعة 

مع الرفيقني ومحليتهام.
هذا وعربت اللجنة املحلية يف الديوانية عن شكرها لحملة 
ومحامون  واعالميون  ناشطون  أطلقها  التي  التضامن 

متطوعون يف حملة االفراج عن الرفاق املوقوفني.
وقالت املحلية يف صفحتها عىل فيسبوك: “نتقدم بالشكر 
واالمتنان لحملة التضامن التي أطلقها ناشطون واعالميون 
بالتضامن  العايل  وشعورهم  بوطنيتهم  لهم  مشهود 
لخلق  الهادفة  الحزب  وسياسة  خطاب  مع  واالنسجام 
للنهج  بديال  ويكون  السلطة  احتكار  يكرس  قوى،  ميزان 

املحاصصايت البغيض”.
وشددت املحلية عىل استمرار نشاطها الرافض ألي سلوك 

ينايف الدميقراطية وينتقص منها.

الكرخ األولى 
يف  املحلية  اللجنة  الصالحية/  منطقة  يف  الحزب  منظمة 
الكرخ األوىل، شكلت أول أمس الثالثاء فريقا جواال جاب 

شوارع املنطقة وأسواقها سريا عىل األقدام. 
التجارية  املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  الفريق  ووزع 
وورش النجارة، نسخا من فولدرات تتضمن بيانات صادرة 

عن الحزب يف شأن موقفه من االنتخابات املقبلة. 

ووفقا ملا رصح به ممثلو الفريق لـ “طريق الشعب”، 
فإن هناك نسبة عالية من املواطنني تؤيد قرار املقاطعة 

وتعتزم عىل عدم التصويت يف االنتخابات. 
منطقتي  يف  الحزب  منظمتا  شكلت  ذاته،  السياق  ويف 
األوىل،  الكرخ  يف  املحلية  اللجنة  والحرية/  املنصور 
حي  يف  املواطنني  عىل  وزع  جواال،  إعالميا  فريقا 

الجامعة نسخا كثرية من فولدرات البيانات. 
والشعلة،  الكاظمية  يف  الحزب  منظمتا  واصلت  كذلك 
من  الحزب  موقف  إليضاح  اإلعالمية  حمالتهام 

االنتخابات. 
عىل  للمنظمتني،  التابعة  اإلعالمية  الفرق  ووزعت 
السادة  وعكد  الدروازة  باب  مناطق  يف  املواطنني 
وفضوة الشيخ، نسخا كثرية من “طريق الشعب” ومن 

بيانات مقاطعة االنتخابات. 

الكرخ الثانية 
الثانية،  الكرخ  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  تستمر 
الحزب  موقف  إيضاح  إىل  الهادفة  اإلعالمية  فعالياتها 
منه  استدعت  التي  واألسباب  املقبلة  االنتخابات  من 

مقاطعتها. 
الثالثاء  املحلية،  اللجنة  يف  اإلعالمي  املكتب  وشكل 
الورش  وقرب  الشباب  حي  يف  جواال  فريقا  املايض، 

الصناعية املتواجدة فيه.
ووزع الفريق عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية 
من  النسخ  مئات  املركبات،  وسائقي  الورش  وعامل 
أطراف  معهم  وتجاذب  االنتخابات،  مقاطعة  بيانات 

الحوار يف هذا الشأن. 
“طريق  لـ  الفريق  ممثلو  به  رّصح  ما  وبحسب 
الحزب،  قرار  أيدوا  املواطنني  أغلب  فإن  الشعب”، 

وأكدوا عزوفهم عن التصويت يف االنتخابات. 
إىل  التابعة  الدميقراطي  العمل  مختصة  وزعت  كذلك 
اللجنة املحلية، ممثلة بالرفيق كريم العراقي وعدد من 
عىل  املقاطعة  بيانات  من  نسخة  مائة  نحو  أصدقائه، 

الجمهور الريايض يف “ملعب جمويل”.
جواال  فريقا  األساسية  عادل  سالم  لجنة  شكلت  فيام 
مائة  قرابة  بتوزيع  قام  امليكانيك،  وحي   60 شارع  يف 

نسخة من البيانات عىل املواطنني. 
الحديث  الناس،  الفريق مع جمهور واسع من  وتبادل 
مقاطعة  إىل  الحزب  دعت  التي  األسباب  حول 

املقبلة.  االنتخابات 
ومن جانب ذي صلة، ساهم الرفيق سعدون كاظم يف 
توزيع نحو مائة نسخة من بيانات مقاطعة االنتخابات 
املواطنني  عىل  الشعب”،  “طريق  من  النسخ  وعرشات 

يف ريف قضاء املحمودية ومركز القضاء. 

هيئة المقرات
أمس  أول  الحزب،  املقرات يف  من جانبها، شكلت هيئة 
الثالثاء، فريقا جواال جاب شارع النضال واملنطقة الصناعية 

يف البتاويني، سريا عىل األقدام. 
التجارية  املحال  وأصحاب  املواطنني  عىل  الفريق  ووزع 
مئات  عن  فضال  الشعب”،  “طريق  من  النسخ  عرشات 
النسخ من البيانات الصادرة عن الحزب بخصوص موقفه 

من االنتخابات املقبلة. 
وتبادل الفريق مع جمهور واسع من الناس، الحديث حول 
قرار مقاطعة االنتخابات، واألسباب التي دعت الحزب إىل 
اتخاذه. وقد ملس تجاوبا واضحا من املواطنني مع القرار. 

المحلية العمالية 
اللجنة املحلية العاملية، شكلت أمس األول الثالثاء فريقني 

جوالني يف منطقة الكرادة داخل. 
ووزع الفريقان عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية، 
عرشات النسخ من “طريق الشعب”، ومئات النسخ من 

البيانات التي توضح موقف الحزب من االنتخابات. 
عبود  عامر  املحلية،  اللجنة  ممثل  به  أفاد  ما  وبحسب 
الشيخ عيل، يف حديثه لـ “طريق الشعب”، فإن الفريقني 

ملسا تأييدا واضحا من قبل املواطنني لقرار الحزب. 

في مدينة الثورة 
وواصلت اللجنة املحلية للحزب يف مدينة الثورة، حمالتها 

اإلعالمية إليضاح موقف الحزب من االنتخابات املقبلة. 
وجاب فريق إعالمي من اللجنة املحلية، أول أمس الثالثاء، 
العديد من شوارع املدينة سريا عىل األقدام. ووزع عىل 
املواطنني نسخا كثرية من “فولدرات مقاطعة االنتخابات”. 
وذكرت اللجنة املحلية يف ترصيح لـ “طريق الشعب”، أن 

مواطنني كثريين أبدوا تأييدهم لقرار الحزب. 

الرصافة االولى 
لتوزيع  راجالً  فريقاً  االوىل  الرصافة  محلية  ونظمت 
اىل  باالضافة  االنتخابات،  من  الحزب  موقف  منشورات 
نسخ من “طريق الشعب” عىل املواطنني يف شارع الربيعي 
مبنطقة زيونة. واشرتك يف الفعالية 12 رفيقا، بينهم عضو 

اللجنة املركزية للحزب الرفيق وسام الخزعيل.
منهم  الكثري  ايّد  الذين  املواطنني  مع  الفريق  وتحدث 

موقف الحزب، واعلنوا عن مقاطعتهم لالنتخابات.

الرصافة الثانية
اللجنة املحلية للحزب يف الرصافة الثانية، شكلت أول أمس 
الثالثاء خمسة فرق إعالمية جوالة، وزعت عىل املواطنني 
“طريق  من  كثرية  نسخا  التجارية  املحال  وأصحاب 

الشعب” ومن البيانات الصادرة عن الحزب يف شأن موقفه 
من االنتخابات املقبلة. 

وتجولت الفرق يف مناطق املعامل وبستان سامي وحي 
النرص وسوق العامري، فضال عن منطقة املشتل وكراجات 
نقل الركاب فيها. كام توجهت إىل سوق بغداد الجديدة 
الكبري، وإىل العديد من املناطق السكنية. إذ قامت بطرق 

أبواب املنازل لغرض إيصال بيانات الحزب إىل السكان.  
يف  املحلية،  للجنة  التابعة  الفرق  إحدى  تجولت  كذلك 

ناحية جرس دياىل جنويب بغداد.
وأفادت اللجنة املحلية يف ترصيح لـ “طريق الشعب”، بأن 
الكثريين من املواطنني مؤيدون قرار مقاطعة االنتخابات، 

وعازمون عىل عدم التصويت. 

الرصافة الثالثة 
شكلت اللجنة املحلية للحزب يف الرصافة الثالثة بواسطة 
اللجان األساسية التابعة لها، عددا من الفرق الجوالة ضمن 

الرقع الجغرافية لنشاطاتها. 
وتوجه فريق من لجنة الشهيد سعدون، إىل سوق شالل 

يف منطقة الشعب. 
ووزع عىل املواطنني وأصحاب املحال التجارية نسخا من 
مقاطعة  بيانات  من  النسخ  وعرشات  الشعب”  “طريق 

االنتخابات. 
سالم  الشهيد  لجنة  من  فريق  توجه  ذاته،  الوقت  ويف 
عادل إىل السوق الشعبي يف منطقة الحسينية، ووزع عىل 
املواطنني عرشات النسخ من بيانات مقاطعة االنتخابات. 

كذلك، توزع فريق تابع للجنة املحلية، عىل جانبي شارع 
املغرب. 

من  النسخ  عرشات  املركبات  وسائقي  املارة  عىل  ووزع 
“طريق الشعب” ومن بيانات مقاطعة االنتخابات. 

“طريق  لـ  املحلية  اللجنة  ممثلو  به  رّصح  ملا  ووفقا 
الشعب”، فإن املواطنني يف الغالب، يؤيدون قرار مقاطعة 

االنتخابات. 

محلية المثقفين 
األول  أمس  شكلت  الحزب،  يف  املحلية  املثقفني  لجنة 
الطريان  ساحة  بني  توزعت  جوالة  إعالمية  فرقا  الثالثاء 
القادر  عبد  الشيخ  مسجد  من  وبالقرب  الكفاح  وشارع 

الكيالين. 
التجارية  املواطنني وأصحاب املحال  الفرق عىل  ووزعت 
البيانات  من  النسخ  مئات  الشعبية،  املقاهي  ورواد 
االنتخابات  من  موقفه  بخصوص  الحزب  عن  الصادرة 

املقبلة، وتبادلت معهم الحديث يف هذا الشأن.
وذكرت اللجنة املحلية يف ترصيح لـ “طريق الشعب”، إن 

غالبية املواطنني تفاعلوا مع قرار مقاطعة االنتخابات. 

في الحلة 
واصلت اللجنة املحلية للحزب يف بابل، فعالياتها اإلعالمية 
من  الحزب  مبوقف  التعريف  إىل  الهادفة  امليدانية 

االنتخابات املقبلة. 
وتجول فريق إعالمي تابع للجنة املحلية، اليومني املاضيني، 
يف مركز مدينة الحلة. ووزع عىل املواطنني نسخا من بيانات 
مبارشة،  حوارات  يف  لهم  وأوضح  االنتخابات،  مقاطعة 

األسباب التي دعت الحزب إىل اتخاذ قرار املقاطعة. 
ويف السياق ذاته، توجه فريق آخر من اللجنة املحلية، إىل 
عدد من األماكن العامة يف مركز املدينة. ورفع شعارات 

تعرب عن قرار مقاطعة االنتخابات. 
وقالت اللجنة املحلية يف ترصيح لـ “طريق الشعب”، أن 
مواطنني كثريين أعلنوا تأييدهم قرار الحزب، مرصين عىل 

عدم التصويت يف االنتخابات.

في النجف 
حمالتها  واصلت  النجف،  يف  للحزب  املحلية  اللجنة 
اإلعالمية لإلعالن عن موقف الحزب من االنتخابات املقبلة.  
وبحسب مراسل “طريق الشعب” يف مدينة النجف، أحمد 
عباس، فإن فريقا إعالميا من اللجنة األساسية الشبابية، 
قام برفع شعارات تعرب عن قرار مقاطعة االنتخابات، يف 
حي امليالد مبركز املدينة، ويف العديد من األماكن العامة 

بقضاء الكوفة.   
كذلك تجول فريق إعالمي من خلية املدينة القدمية، يف 
السوق الكبري وسط النجف، ووزع عىل املواطنني وأصحاب 

املحال التجارية نسخا من بيانات مقاطعة االنتخابات. 
يف  األساسية  اللجنة  إىل  تابع  إعالمي  فريق  توجه  فيام 
الكثريين  والتقى  الهارمية،  منطقة  نحو  املناذرة،  قضاء 
من املواطنني، وأوضح لهم موقف الحزب من االنتخابات 

املقبلة. 

في العمارة
نشاطاتها  ميسان،  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  وواصلت 
اإلعالمية الهادفة إىل إيضاح موقف الحزب من االنتخابات. 
ووفقا ملراسل “طريق الشعب” يف ميسان، مهند حسني، 
فإن فرقا إعالمية تابعة إىل اللجنة املحلية تجولت اليومني 
املاضيني يف قطاعي 28 و30 مبدينة العامرة، ووزعت عىل 

املواطنني نسخا من فولدرات بيانات املقاطعة.  
املواطنني  مع  الحديث  تبادلت  الفرق  أن  قائال،  وأضاف 
وملست  االنتخابات،  مبقاطعة  القايض  الحزب  قرار  حول 
املشاركة  عن  وعزوفا  القرار،  مع  واضحا  تجاوبا  لديهم 
أنه ال فائدة  املواطنني يرون  االنتخابات، الفتا إىل أن  يف 
مرجوة من انتخابات تجرى يف ظل عدم االستقرار األمني 

والسيايس واالقتصادي. 

الشيوعيون يواصلون رفع شعار »مقاطعة االنتخابات«

مدينة الثورة الرصافة االوىل الرفيقان جابر هيجل وحسني فليح امام املحكمة قبل االفراج عنهام

شيوعيو الناصرية يحتفون بذكرى انتفاضة تشرين
فعاليات جماهيرية توضح موقف الحزب من االنتخابات

في البصرة وواسط وبابل

الناصرية - باسم صاحب

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت 
حفال  املايض،  السبت  النارصية،  يف  العراقي 
انتفاضة  النطالق  الثانية  الذكرى  مبناسبة 

ترشين.
حرض الحفل، الذي احتضنته قاعة “سومريون” 
الوطنية  الشخصيات  املدينة، عدد من  وسط 
“حركة  ممثل  بضمنهم  والناشطني،  واملثقفني 
العظاموي  حسني  السياسية  الوطني”  البيت 
كاظم،  مناضل  الدميقراطي  التيار  وممثل 
وممثل قوى ترشين الناشط هشام السومري، 

إىل جانب جمع من الشيوعيني وأصدقائهم. 
بالحارضين  رحب  ناجي،  ناجح  الحفل  مدير 
الوطني  للنشيد  االستامع  إىل  ودعاهم 
لشهداء  إكراما  صمت  دقيقة  والوقوف 

االنتفاضة والحركة الوطنية.
وكان أول املساهمني يف الحفل، عضو اللجنة 
الذي قرأ  الرفيق حسني عيل،  املحلية للحزب 
كلمة باسم املحلية، ألقى فيها الضوء عىل قرار 
مقاطعة االنتخابات، وأسبابه التي من أبرزها 
وانتشار  عادل  انتخابات  قانون  وجود  عدم 
السالح املنفلت باإلضافة إىل التزوير واألزمات 

الخانقة.

كلمة  كاظم  مناضل  السيد  ألقى  ذلك  بعد 
باسم التيار الدميقراطي، تطرق فيها إىل بداية 
انطالق انتفاضة ترشين، وإىل األعداد الكبرية 
للشهداء الذين سقطوا يف ساحات االحتجاج، 
فضال عن الجرحى واملعاقني، مبينا أن كل ذلك 
جاء نتيجة العنف الذي واجهت به الحكومة 

والجامعات املسلحة املتظاهرين السلميني. 
مدنية  وقوى  كشعب  “اننا  قائال:  وأضاف 
علينا االستمرار يف دعم التظاهرات، يك نعيد 
ولن  بالكامل.  املتعرجة  املسرية  تصحيح 

نتهاون مع كل من يريد تدمري العراق”. 

باسم  كلمة  املوسوي  هشام  الناشط  وألقى 
قوى ترشين، شدد فيها عىل أهمية مقاطعة 

االنتخابات املقبلة. 
الحزب  مرشحة  األمني،  إميان  للرفيقة  وكانت 
فيها  أشارت  كلمة  االنتخابات،  من  املنسحبة 
الحزب  من  استدعت  التي  األسباب  أبرز  اىل 
مقاطعة االنتخابات. أعقبها الشاعران د. حازم 
عىل  قصيدتني  بقراءة  الزيدي،  ورزاق  هاشم 

رشف ذكرى انتفاضة ترشين.
ويف الختام صدحت حناجر الحارضين ببعض 

األناشيد الحامسية. 

بغداد – طريق الشعب 

البصرة 
الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت 
العراقي يف البرصة، مؤخراً، احتفالية جامهريية 
للتعريق مبوقف الحزب من االنتخابات املقبلة 

وإيضاح األسباب التي دعته إىل مقاطعتها. 
محمود  الرفيق  املحلية  مكتب  عضو  وذكر 
سعدون، يف افتتاح الفعالية، ان “قرار مقاطعة 
االنتخابات يحمل رؤية سياسية اسرتاتيجية، 
وانه نوع من الضغط السيايس والجامهريي 
نحو  دفعها  بغية  السياسية،  املنظومة  عىل 

إجراء تغيريات إيجابية. 
املقاطعة  السياسية  للجهات  وكانت 
لالنتخابات، كلمة ألقاها ممثل “حزب البيت 
ان  إىل  فيها  ولفت  االرتل،  محمد  الوطني” 
مشابهة  نسخة  ستكون  املقبلة  االنتخابات 
 ،2003 منذ  جرت  التي  االنتخابية  للدورات 
مؤكدا أن “القوى املتنفذة ترى نفسها بأنها 
نفسه  الوقت  يف  لكنها  القانون،  وفق  تسري 
النفوذ  وبسط  العسكرية  باملظاهر  تتبجح 

للسيطرة عىل املال العام”. 
وشهدت االحتفالية التي ادراها الشاعر عبد 
ساهمت  شعرية  قراءات  البرصي،  السادة 
جالل  والشعراء  البندر،  سهاد  الشاعرة  فيها 

عباس ومعن املوسوي وسامل محسن ومقداد 
مسعود، فضال عن عبد السادة البرصي.

واسط
الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  وعقدت 
العراقي يف واسط، أخريا يف الهواء الطلق وسط 
للتعريف  جامهريية  ندوة  الكوت،  مدينة 

مبوقف الحزب من االنتخابات املقبلة. 
فتاح  الرفيق  املحلية  اللجنة  سكرتري  وألقى 
دعت  التي  األسباب  فيها  أوضح  كلمة  طه، 
االنتخابات.  مقاطعة  قرار  اتخاذ  إىل  الحزب 
أعقبه الرفيق حيدر خليل بقراءة كلمة باسم 
املنظامت الدميقراطية يف واسط، وكلمة باسم 
ألقاها  والدراسات،  للبحوث  “مركز ترشين” 

السيد حامد الكبه جي. 
سعد  الشاعران  ألقى  الندوة  هامش  وعىل 
قصيدتني  الحسني،  عبد  وقاسم  الواسطي 

وطنيتني. 
حرض الندوة التي احتضنتها حدائق “ساحة 
يف  ومهتمون  وطنية  شخصيات   ، متوز”   14

الشأنني االنتخايب والسيايس. 

بابل
وأنصارهم  بابل  شيوعيي  من  جمع  التأم 
جامهريي  مهرجان  يف  أخريا  ومؤيديهم، 

العراقي  الشيوعي  الحزب  للتعريف مبوقف 
من االنتخابات املقبلة، وإيضاح األسباب التي 

دعته إىل مقاطعتها. 
من  املنسحب  الحزب  مرشح  وألقى 
كلمة  ظافر،  سلوان  املهندس  االنتخابات، 
من  استدعت  التي  األسباب  فيها  أوضح 
الحزب مقاطعة االنتخابات، وأبرزها انتشار 
املايل  الفساد  وتفيش  املنفلت  السالح 

واإلداري. 
العريب  االشرتايك  الحزب  عن  ملمثل  وكانت 
كلمة يف املهرجان، لفت فيها إىل انه ليست 
هناك أجواء مناسبة إلجراء انتخابات نزيهة. 
العراقي  الدميقراطي  التيار  ممثل  أعقبه 
فيها  أشار  بكلمة  الشمري،  عيل  أسعد 
العملية  تقاطع  ال  املدنية  “القوى  أن  إىل 
الدميقراطية، بل انها تقاطع االنتخابات التي 

تفقد املعايري الضامنة لنزاهتها”.
باقر  الشاعر  ألقى  املهرجان،  سياق  ويف 
حسن قصيدة عرب فيها عن “عقم املشاركة 
يف انتخابات معروفة النتائج”. تلته الشاعرة 
حسينة بنيان بقصيدة استذكرت فيها شهداء 

انتفاضة ترشين والوطن.
تناول  قصيدة  كعيد  حامد  للشاعر  وكانت 
املقبلة، وعّرج عىل  االنتخابية  العملية  فيها 

ظاهرة بيع أصوات الناخبني. 



الدورة التشريعية
املحصورة  للمدة  النواب  مجلس  عمل  التقرير  وغطى 
أيلول 2018 اىل 10 متوز 2021، والتي شهدت   3 بني 
عمل  حصيلة  هي  كانت  برملانية،  جلسة   149 عقد 

مجلس النواب يف دورته الحالية.
إنه  الشعب”،  “طريق  طالعته  الذي  التقرير  يف  وجاء 
وحكومة  شعبا  العراق  شهد  املذكورة  املدة  “خالل 
عمت  احتجاجية  بحركة  متثلت  كبرية  أحداثًا  وبرملانا 
فيها  طالب   ،2019 والجنوب  الوسط  مناطق  معظم 
الفساد  ومحاربة  الخدمي  الواقع  بتغيري  املحتجون 
إجراء  عن  فضاًل  املحافظات،  مجالس  عمل  وإنهاء 
النظام السيايس وإجراء  التعديالت الدستورية إلصالح 
املخالفات  “أوىل  ان  مبينا   ،“ املبكرة  االنتخابات 
الدستورية كانت عدم أداء 4 نواب لليمني الدستورية 
العيداين،  أسعد  املاليك،  كامل  )نوري  من  كل  وهم 
يعمل  املجلس  وبقي  سعيد(.  راكان  العبادي،  حيدر 

بـ325 نائًبا”.

مخالفات عديدة 
عدة  يف  الداخيل  لنظامه  املجلس  مخالفة  اىل  وأشار 
مرات من خالل عدم نرش هيئة الرئاسة ألسامء اعضائه 
املتغيبني. ومل يكتمل حضور أعضاء املجلس يف أية جلسة 
من جلسات هذه الدورة، مشريا اىل ان “مخالفة اخرى 

تُلزمه بعقد 8 جلسات يف  التي  ثالًثا  الفقرة  للامدة 22 
الشهر الواحد وعدم نرش محارض 6 جلسات”.

برملانية  دورات  عدة  منذ  املستمرة  املخالفات  وحول 
واصل املجلس عملية توزيع اعضائه عىل اللجان الربملانية 
من دون محددات واضحة حيث نجد أن بعض اللجان 
فيها )25( نائبا. بينام البعض اآلخر مل يكتمل الحد األدىن 
 )5( والرياضة  الشباب  لجان  يف  كام  األعضاء  عدد  من 
 )5( واآلثار  والسياحة  واإلعالم  والثقافة  فقط  أعضاء 
أعضاء”، منوها اىل ان “املجلس خالف بعدم التصويت 
عىل حساباته الختامية، املادة )143( من النظام الداخيل 
بإعداد  املجلس  يف  املايل  القسم  )يقوم  عىل  تنص  التي 
هيئة  عىل  ويعرض  للمجلس،  الختامية  الحسابات 
الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إىل لجنة الشؤون املالية، 

وترفع اللجنة تقريًرا بذلك للمجلس للمصادقة عليه(”.

استجواب يتيم
عىل  الربملان  عمل  ساعات  عدد  املرصد  فريق  وقّسم 
النهايئ  املجموع  وكان  التقرير،  بهذا  الخاصة  الشهور 
الدورة  الجلسات خالل  ملجموع  ساعة   )428.46( هو 
لكل جلسة من  )2.8( ساعة  يعادل  ما  أي  االنتخابية، 
سبع  مبعدل  عمل  يوما   )61( يعادل  ما  أو  الجلسات، 
يف  اعلن  املجلس  ان  اىل  مشريا  يوميا،  عمل  ساعات 
جداول أعامله عن )819( فقرة نفذ منها )515( فقرة 

يف فيام رحلت )304(.
ومارس مجلس النواب خالل الدورة االنتخابية الحالية 
مع  فقط  واحد  استجواب  خالل  من  الرقابية  سلطته 
االستجواب  وكان  واستضافتني،  أسئلة  خمسة  توجيه 
بشأن  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  رئيس  إىل  موجها 
بخصوص  الوزراء،  ملجلس  االتصاالت  هيئة  تضليل 
ببنود  االلتزام  وعدم  النقال  الهاتف  عقود  تجديد 

املستهلك. حامية 

أداء مخيب
فرقد  السيايس  الشأن  يف  الباحث  وصف  جانبه،  من 
نعيم، أداء مجلس النواب يف دورته الحالية بـ”املخيب 

املحاصصة  منهج  بـ”تكريسه  ذلك  معلال  لآلمال”، 
الطائفية والقومية يف إدارة شؤون البالد، وعدم التزامه 
بالوعود التي قطعها للمواطنني خالل انتفاضة ترشين”.

مجلس  “أداء  ان  الشعب”،  لـ”طريق  نعيم  ويقول 
النواب يف تراجع مستمر، ولو قيمنا عمل املجلس خالل 
الدورات الترشيعية السابقة لوجدنا ان اداءه يف تراجع 
من خالل عملية ترشيع القوانني او أداء الدور الرقايب، 
او االلتزام بالحضور”، مبينا ان “أسباب هذا الرتاجع هو 
التوافق الكبري بني القوى السياسية املتنفذة عىل حامية 
واحدا  صفا  والوقوف  والفساد،  املحاصصة  منظومة 

بالضد من الحركة االحتجاجية”.
نتيجة  الخطر  استشعرت  املتنفذة  “الكتل  ان  ويضيف 

الشعبية  االحتجاجات  خالل  الكبرية  الجامهريية  للهبة 
وما رافقها من سخط كبري لدى املواطنني، وبدل العمل 
قامت  الفاسدين،  ومحاسبة  األوضاع  اصالح  عىل 
من  خالفاتها  وتجاوز  مجددا  باالصطفاف  القوى  هذه 
“القوى  ان  اىل  مشريا  مكتسباتها”،  عىل  الحفاظ  اجل 
املتنفذة ونتيجة لسيطرتها املطلقة عىل مجلس النواب 
يف  املجلس  به  يقوم  ان  يفرتض  الذي  الدور  عطلت 

الطبيعية”. األوضاع 

فشل متعمد
مجلس  “أداء  ان  األمري  عيل  القانوين  الخبري  ويعتقد 
اعضائه  نضج  عىل  األساسية  الدرجة  يف  يعتمد  النواب 
احد  استطاعة  يف  وليس  واجباتهم،  بتنفيذ  واهتاممهم 

منع عضو املجلس من أداء مهامه”.
ويشري األمري اىل ان “اغلب أعضاء املجلس مارسوا دورا 
لعدم  نتيجة  الحالية،  االنتخابية  الدورة  خالل  سلبيا 
الخالفية  القوانني  واستمرت  مهم،  قانون  أي  اقرارهم 
كام  القرارها.  الحاجة  رغم  املجلس  ادراج  يف  مركونة 
مهامهم  عن  بعيدا  دورا  املجلس  أعضاء  اغلب  مارس 
وجميعنا نتذكر جيدا العقوبات الصورية التي أصدرتها 
اتهامهم  بسبب  أعضائها  من  عدد  بحق  سياسية  قوى 
القانون  وقف  الذي  الوقت  يف  الدولة،  دوائر  بابتزاز 

عاجزا عن محاسبتهم”.
أداء  النواب فشل فشال ذريعا يف  ان “مجلس  ويؤكد، 
رؤساء  لرغبات  كامل  بشكل  لرضوخه  نتيجة  مهامه 
الذي  الوقت  يف  السياسية،  والزعامات  املتنفذة  الكتل 
وتغيري  املبادرة  زمام  الخذ  تاريخية  فرصة  فيه  امتلك 
أعضاء  لدى  الوحيد  “الهم  ان  اىل  مشريا  املعادلة”، 

املجلس هو إعادة انتخابهم مجددا”.
وينوه األمري اىل ان “مجلس النواب ضلل العراقيني من 
خالل إقرار قانون انتخابات يكرس الطائفية واملناطقية 
الوطنية”،  الهوية  الفرعية عىل حساب  الهويات  ويربز 
مستقلة  مفوضية  اختيار  يف  املجلس  “فشل  ان  مبينا 

لالنتخابات سوف يتسبب بنتائج ال تحمد عقباها”.

حصلت  تغيريات  هناك  أن  اىل  رقابية  جهات  وتشري 
للقيادات العليا والوسطى يف املفوضية، من دون بيان 
أسباب  هناك  تكون  أن  احتاملية  مرجحة  األسباب، 

“سياسية”.
السياسيني  أغلب  يواصل  الضائع،  الوقت  يف  وحتى 
حثهم  والكتل،  التحالفات  وزعامء  املناصب  وأصحاب 

للناخبني عىل املشاركة يف االنتخابات. 
ارسال  تواصل  واملفوضية  الحكومة  فإن  ذلك،  وعدا 
عىل  فيها  تحثهم  الناخبني  هواتف  اىل  نصية  رسائل 

املشاركة يف االنتخابات.
 

محاوالت حثيثة  
تسليم  موعد  متديد  عن  االنتخابات  مفوضية  وأعلنت 
يف  األول  أمس  يوم  إىل  للناخبني  االنتخابية  البطاقات 
محاولة منها لفسح املجال امام اكرب عدد من الناخبني 

للمشاركة.
وبحسب بيان صادر عن املفوضية فأنها مددت موعد 

توزيع  البطاقات البايومرتية، إىل الثالثاء املايض. 
يكون   أن  املفوضني  مجلس  قرر  البيان،  وبحسب 
موعد  آخر   5/10/2021 ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية 
عىل  انه  إىل  مشرياً  االنتخابية،  البطاقات  لتوزيع 
املكاتب االنتخابية كافة جرد ورزم وتعبئة املتبقي من 
االنتخابات  مفوضية  مكتب  اىل  وتسليمها  البطاقات 
ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  أقصاه  موعد  يف  الوطني 

.6/10/2021
من  االنتخابات  مفوضية  بالسخارت  جنني  وحّذرت 
احتساب  يف  مضللة  طريقة  باستعامل  العراقيني  خداع 

املشاركة. نسبة 

قوانين مستعجلة
املعنية يف مراقبة  تقرير صادر عن منظمة شمس  ويف 

االنتخابات، أكد ان “مجلس النواب صوت عىل قانون 
السيايس،  االستقرار  عدم  من  حالة  خالل  االنتخابات 
ظل  يف  حدث  للمفوضية  جديد  قانون  ترشيع  وان 

غياب النقاش الوطني املهني الحر”. 
عىل  الشعب”،  “طريق  تحصلت  الذي  التقرير  وأشار 
التي  التغيريات  نسخة منه، إىل إن “هناك العديد من 
حصلت مع القيادات العليا والوسطى يف املفوضية من 

دون بيان االسباب التي رمبا تكون سياسية”. 
التقرير ان “بعض القوى السياسية قامت برشاء  وأكد 
املفوضية  قبل  من  املستخدمة  األجهزة  تشبه  أجهزة 
حصل  “هذا  ان  إىل  الفتاً  بالنتائج”،  التالعب  لغرض 
يف  والحاليني  السابقني  العاملني  بعض  مع  بالتعاون 

املفوضية”. 

ال تلبي طموح الشارع 
احسان  السيايس،  التفكري  مركز  رئيس  قال  بدوره، 
املستوى  “عىل  ان  الشعب”،  لـ”طريق  الشمري، 
مبكرة، ألنها  االنتخابات  اعتبار هذه  الشعبي ال ميكن 
تلبي  بالتايل هي ال  بها،  تعقد بعد عامني من املطالبة 

طموح املنتفضني، الذين طالبوا بها قبل عامني”. 
االنتخابات  “تجري  ان  املفرتض  من  كان  أنه  وأوضح 
اشهر،  بستة  املهدي  عبد  عادل  حكومة  استقالة  بعد 
مبوعد  وتحكم  عطل  ما  هي  السياسية،  اإلرادة  ولكن 

اجرائها”. 
وأكد الشمري، أن “القوى السياسية التقليدية املاسكة 
نحو  ودفعت  الوقت،  عامل  عىل  لعبت  األمور  بزمام 
ترتيب  لضامن  املستطاع،  بقدر  االنتخابات  تأجيل 
اوراقها. وقبل ذلك، كانت هذه القوى ترفض ان تجرى 
املبكرة  االنتخابات  إقامة  يف  تجد  ألنها  االنتخابات، 
سيطرتها  طوق  فك  او  هيبتها  كرس  عملية  من  جزءا 

عىل مؤسسات الدولة”. 

شهر  من  االنتخابات  تأجيل  “عملية  أن  إىل  وأشار 
الهدف  كان  الحايل،  األول  ترشين  اىل  املايض  حزيران 
يف  الوضع  تصحيح  نحو  املندفعني  احباط  هو  منها 

البالد”. 
وبنّي أن “الحكومة اوفت يف التزامها بإجراء االنتخابات 
الشعب”،  بطموحات  قياساً  موعدها  تأخر  رغم 
تنفيذ  لعدم  نتيجة  جاء  املقاطعة  “قرار  أن  مردفا 
يؤثر  منفلت  سالح  وجود  عن  فضالً  األحزاب،  قانون 
املال  استخدام  إىل  اضافة  والتصويت،  النتائج  عىل 
السيايس يف االنتخابات، وتوظيف موارد الدولة ملصالح 

انتخابية”.
السياسية  القوى  من  الكثري  “دفع  ذلك  ان  ورأى 

والجامهريية إىل اتخاذ قرار املقاطعة”. 
هناك  تكون  ان  يجب  “كان  بقوله:  الشمري  وأردف 
إجراءات من قبل مفوضية االنتخابات لغرض استعادة 

الثقة بالعملية االنتخابية لضامن مشاركة واسعة”.

املحاصصة  نهج  “استمرار  من  املركز  رئيس  وحّذر 
الحكومة  واعتامد  الوطنية  الكفاءات  واقصاء  والفساد 
الحكومية  املناصب  يف  حزبية  شخصيات  عىل  القادمة 
نحو  األمور  سيدفع  النهج  “هذا  أن  مؤكًد  املهمة”، 
النظام  انهيار  اىل مرحلة  ازمة سياسية كبرية، قد تصل 

بأكمله”.   السيايس 

انتخابات السالح المنفلت 
البيت  لحزب  العامة  األمانة  عضو  قال  جهته،  من 
إن  املعلم،  عيل  لالنتخابات،  املقاطع  الوطني 
اآللية  بنفس  تدار  أنها  بسبب  لالنتخابات  “مقاطعتنا 
التي اديرت بها االنتخابات السابقة، كام انها لن تكون 
رافعة للتغيري، وهي تكرس االزمات، وفيها كل املظاهر 

التي دفعت البالد اىل الهاوية”. 
املعلم  لفت  الشعب”،  “طريق  مع  حديث  وخالل 
االنتباه إىل أن “االنتخابات هذه كانت يجب ان تخضع 

حرص  عىل  نصت  التي  ترشين،  انتفاضة  اشرتاطات  إىل 
املتظاهرين  قتلة  عن  والكشف  الدولة  بيد  السالح 
ومنفذي جرائم االغتيال السيايس، فضالً عن توفري قانون 
وليس  للجميع،  التنافس  يف  العدالة  يضمن  انتخابات 

قانون انتخابات فئوي يكرس املناطقية والعشائرية”. 
“انتخابات  بأنها  املرتقبة  االنتخابات  املعلم  ويصف 
عىل  ويضغط  املرشحني،  يهدد  الذي  املنفلت”  السالح 
إرادة الناخبني، باإلضافة اىل وجود املال السيايس الذي 

اصبح يلعب دوراً فعاالً لصالح الكتل السياسية.
وأوضح أن هناك استغالال للامل العام من قبل الكتل 

السياسية النافذة يف دعايتها االنتخابية.
املعلم،  بحسب  الحكومة،  تتمكن  مل  ذلك،  مقابل  ويف 
وجود  من  الحد  وال  األحزاب،  قانون  تفعيل  “من 
أن  مؤكداً  الدولة”،  اطار  خارج  املسلحة  الفصائل 
“هذه االنتخابات لن تقدم حلوال لألزمات، وال تضمن 

املنافسة العادلة بني املرشحني فيها”. 
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اخبار وتقارير
»اعضاؤه ضللوا العراقيين.. رضخوا لرغبات رؤساء كتلهم المتنفذة«

مراقبون: فشل واضح ألداء البرلمان 

المال السياسي والسالح المنفلت أبرز مبررات المقاطعين 

صفقة سياسية: تغيير كوادر المفوضية 

بغداد ـ علي شغاتي 

كشف التقرير النهايئ الصادر عن املرصد النيايب العراقي يف مؤسسة مدارك لتقييم 
الدورة الربملانية الرابعة، عن جملة من املخالفات القانونية واالخفاقات يف مجاالت 
ترشيع القوانني والرقابة. فيام وصف عدد من املراقبني واملهتمني يف الشأن السيايس 
أداء املجلس بـ”املخيب لآلمال”، بسبب عجزه عن أداء مهامه نتيجة لرتسيخه مبدأ 

املحاصصة الطائفية والقومية يف تسيري شؤون الدولة.

بغدادـ  عبدالله لطيف 

يرتقب املهتمون بالشأن السيايس، نتائج انتخابات 10 ترشين، التي ال يرجى منها 
أن تكون رافعة للتغيري، يف ظل استخدام املال السيايس، وتوظيف موارد الدولة 

ملصلحة كتل سياسية ووجود السالح املنفلت، فضالً عن تعطيل قانون األحزاب. لذا 
فإن هذه العوامل دفعت قوى سياسية وشعبية إىل اتخاذ قرار املقاطعة. 

مواطنون لـ“طريق الشعب”: مل نحصل عىل يشء من مجلس النواب
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بغداد – وكاالت 
العيادات  تحددها  التي  الباهظة  التسعرية  تُرهق 
سيام  املرىض،  كواهل  العراق،  يف  الخاصة  الطبية 
من  الكثريين  إن  إذ  املحدود.  الدخل  وذوو  الفقراء 
األطباء يستوفون من مراجعيهم أجور معاينة وفحص 
من  الدواء  رشاء  أجور  إليها  تضاف  فيها،  مبالغا 
الصيدليات األهلية، والتي تصل هي األخرى إىل أرقام 

غري معقولة!
ويضطر املرىض إىل دفع تلك األجور التي تتفاوت بني 
فيه  يجدون  ال  الذي  الوقت  يف  وآخر،  طبي  تخصص 

خدمات صحية كافية يف املؤسسات الرسمية. 
مراجعة  تسعرية  بدأت  األخريتني،  السنتني  وخالل 
يحدد  إذ  تزيد بشكل غري منضبط.  الخاصة  العيادات 
حتى  له،  مناسبة  يراها  التي  التسعرية  طبيب  كل 

تراوحت لدى البعض بني 50 و70 ألف دينار. 

آالف الشكاوى
آالف  األخرية،  الفرتة  خالل  الصحة  وزارة  وتلقت 
أجور  يف  كثريا  يبالغون  جشعني  أطباء  ضد  الشكاوى 
حتى  هؤالء  بحق  إجراء  أي  تتخذ  مل  لكنها  املراجعة، 

اآلن. 
آالف  تلقت  “الوزارة  فإن  الوزارة،  يف  ملسؤول  ووفقا 
لألسعار  حد  بوضع  طالبوا  مواطنني  من  الشكاوى 
عياداتهم  يف  األطباء  عليهم  يفرضها  التي  املرتفعة 
“العريب  أنباء  لوكالة  حديث  يف  مبينا  الخاصة”، 
معاناة  يستغلون  كثريين  أطباء  “هناك  أن  الجديد”، 
التخصصات  ذوي  من  خاصة  بشعا،  استغالال  املرىض 

النادرة”.  الطبية 

وأكد املسؤول الذي مل تعلن وكالة األنباء عن اسمه، 
ال  الشكاوى،  تلك  ملتابعة  لجنة  شكلت  “الوزارة  أن 
سيام انها حددت أسامء األطباء وعناوين عياداتهم”، 
الوزارة  يف  التحقيق  قيد  حاليا  “امللف  أن  إىل  مشريا 
األطباء  بحق  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  وسيتم 

الجشعني”.

نقابة األطباء تتوعد
من  مامثلة  شكاوى  األخرى  األطباء هي  نقابة  وتلقت 
الذين  األطباء  عىل  عقوبات  بفرض  ووعدت  مواطنني. 
تراخيص  إىل سحب  تصل  الرسمية،  التسعرية  يخالفون 

فتح العيادات منهم.
العزاوي، ان “النقابة لديها  وقال نقيب األطباء جاسم 

كل  يف  األهلية  الطبية  بالعيادات  خاصة  تفتيش  لجنة 
املحافظات، تسمى لجنة اإلرشاف عىل العيادات، وهي 
أن  صحفي،  ترصيح  يف  مؤكدا  عملها”،  يف  مستمرة 
“اللجنة، ويف حال تسلمها أي شكوى، فإنها تتابع بشكل 

فوري األطباء املتجاوزين عىل التسعرية املحددة”.
يف  تعتمد  انضباط  لجنة  لديها  “النقابة  أن  إىل  ولفت 

عملها عىل 15 مادة يف قانون النقابة، متنع ابتزاز األطباء 
مهنته”،  إىل  ييسء  طبيب  أي  وتحاسب  ملراجعيهم، 
مبينا أن “العقوبات التي تحددها اللجنة بحق األطباء 
املخالفني، تكون يف البداية إدارية بسيطة تتضمن فرض 
من  الطبيب  مينع  املخالفة  استمرار  غرامات، ويف حال 
6 شهور حتى  من  تبدأ  فرتة  عيادته،  مهنته يف  مزاولة 
اسم  شطب  فيتم  املخالفة  تكررت  إذا  أما  سنتني. 

الطبيب من النقابة”. 
ودعا نقيب األطباء، املواطنني إىل “مساعدة النقابة من 

خالل تقديم الشكاوى بحق األطباء املخالفني”.

إجبار على المراجعة
البشع”  “االستغالل  أن  املرىض،  من  الكثريون  ويؤكد 
الذي ميارسه بعض األطباء ال يقترص عىل رفع تسعرية 
يتعدى ذلك حتى يصل إىل عدم  إمنا  الطبية،  املعاينة 
مراجعة  إىل  املريض  يضطر  يك  كامال،  الدواء  رصف 

الطبيب بني فرتة وأخرى. 
مصاب  وهو  عاما(،   71( عامر  أبو  الحاج  يقول  إذ 
يستويف  أراجعه  الذي  “الطبيب  إن  القلب،  يف  بعجز 
مني يف كل مرة أجرة تبلغ 50 ألف دينار، وهذا مبلغ 
التحليالت  إجراء  معه  أستطيع  وال  جدا  ومرهق  كبري 
وراتبي  متقاعد  فأنا  وغريها.  األدوية  ورشاء  املختربية 

ال يكفي لكل ذلك”.
ويضيف يف حديث صحفي، أن “املشكلة ال تنحرص يف 
زيادة التسعرية فقط، بل إن الطبيب ال يكتب العالج 
كامال، ليجربين عىل مراجعته شهريا”، منتقدا “ضعف 
الذين  األطباء،  هؤالء  متابعة  يف  الصحة  وزارة  دور 

يتغلب لديهم الجانب املادي عىل اإلنساين”.

الصحة تلقت آالف الشكاوى 

تكاليف مراجعة األطباء تضاعف أوجاع المرضى 

العراقي  الشيوعي  الحزب  تنظيم  • هيأة 
واملواساة  التعازي  تقدم  الحي  قضاء  يف 
الجلييل،  عزيز  طالب  د.  حزبنا  لصديق 
املتقاعد  الطيار  العميد  عمه  ابن  بوفاة 
ثائر السيد عبد الجلييل، اثر اصابته بوباء 

كورونا. 
والصرب  للفقيد  دوما  الطيب  الذكر 
معارفه  وسائر  الكرمية  ألرسته  والسلوان 

ومحبيه. 
الشيوعي  للحزب  الشام  مكتب  ينعي   •
صاحب  الرفيق  السابق  مسؤوله  العراقي 
فارق  الذي  هادي(،  )ابو  الحكيم   جليل 
الحياة يوم الجمعة 24 أيلول املايض عن 
عمر ناهز الـ 88 عاما، قضاها مناضال يف 
صفوف حزبه ويف مختلف سوح النضال. 

وكان الراحل قد انتمى للحزب منذ بواكري 
املايض،  القرن  اربعينيات  نهاية  شبابه 
وقارع كل األنظمة الرجعية والدكتاتورية، 
ومعتقالتها  سجونها  صامدا  وتحمل 

وتعذيبها.
العزاء ألبناء وبنات رفيقنا الراحل وعائلته 
ورفاقه وأصدقائه، وله الذكر الطيب دوما.
كام ينعى املكتب رفيقته املناضلة أسامء 
زوجة  مهند(،  )ام  العيداين  تقي  صالح 
توفيت  والتي  ضمد،  عبود  نافع  الرفيق 
ديار  يف  املايض  أيلول   24 الجمعة  صباح 

الغربة، وبصورة مفاجئة. 
لها  تشهد  مناضلة  رفيقة  الراحلة  وكانت 
كانت  كام  الدميقراطية.  الحزب  منظامت 
وهي  حتى  الحزبية،  بواجباتها  ملتزمة 
أيضا  عنها  وعرفت  بالشام.  مغرتبها  يف 

مساعدتها رفاقها ومعارفها يف غربتها..

مواساة

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية
العدد 1240/ب/2021

التاريخ 2021/9/6

اعـــالن
اىل املدعى عليه/ اياد قحطان طلب

لوظيفته(  إضافة  بغداد/  )امني  املدعي  اقام 
فيها  يطلب  أعاله  املرقمة  البدائية  الدعوى 
عوينات   107/168 املرقم  العقار  قيد  )ابطال 
لوظيفته(  إضافة  املدعي/  باسم  وتسجيله 
القائم  رشح  حسب  اقامتك  محل  وملجهولية 
تقرر  عليه  البلدي  املجلس  وتأييد  بالتبليغ 
تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 
2021/10/11 الساعة التاسعة صباحاً وعند عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف تجرى 

املرافعة بحقك غياباً وعلناً وفق القانون.
القايض

مديرية مكافحة اجرام بغداد
قسم الكرخ ملكافحة االجرام

مكتب البياع ملكافحة االجرام

اعـــالن
بناًء عىل ما جاء بكتاب مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم الشؤون القانونية

اىل النقيب )عيل عدنان حسني مهدي الكناين( تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقك عن 
كيفية فقدانك نتيجة االستكتاب وصحيفة السوابق الخاصة بدعوى املتهمة املكلفة 
)هيفاء هاشم احمد( عىل ضوء كتاب وزارة الداخلية/ الدائرة القانونية ذي العدد 
)د/33255( يف 2020/10/15 وتعذر تبليغك او تنفيذ أمر القبض الصادر بحقك من 
هيئة املجلس التحقيقي عن طريق دائرتك كونك هارب وعن طريق محل سكناك 
كونك مجهول اإلقامة وقد تقرر تبليغك عن طريق الصحف املحلية لتسليم نفسك 
خالل )15( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن اىل هيئة املجلس التحقيقي )ر.م.ت( الرائد 
تعاونكم  شاكرين  تتم محاكمتك غيابياً  نائب عبدالحمزة( وبخالفه سوف  )محمد 

معنا خدمة للصالح العام.
الرائد )محمد نائب عبدالحمزة(
ر. م. ت

فقدان هوية
الصادر من  املوظف  مني هوية  فقدت 

خالد  )حمزة  بأسم  شامل  نفط  رشكة 

تسليمها  عليها  يعرث  من  فعىل  عيل(  

ملصدرها.

فقدان هوية
فقدت مني هوية املوظف الصادرة من 

رشكة نفط الشامل بإسم )عدنان سلطان 

تسليمها  عليها  يعرث  من  فعىل  اسود(  

ملصدرها.

فقدان باج

فقد الباج الخاص بالسيد )فيصل عيل منصور( والصادر 

من رشكة توزيع املنتجات النفطية/ وزارة النفط، يرجى 

ممن يعرث عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان هوية
من  صادرة  الطالب  هوية  مني  فقدت 

الحويجة  تربية  كلية  كركوك/  جامعة 

صابر(  نوزاد  )دينا  بإسم  الفيزياء  قسم 

فعىل من يعرث عليها تسليمها ملصدرها.

فقدان هوية

فقدت الهوية الصادرة من وزارة النفط/ رشكة توزيع 

املنتجات النفطية بإسم )خالد خضري عباس(، يرجى 

ممن يعرث عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

الجانب األيمن من الموصل

13 مليون طن 
من المخلفات الحربية!

الموصل – وكاالت 
يف  الحربية  املخلفات  من  مليون طن  أكرث من 13  البيئة عن وجود  وزارة  كشفت 

الجانب األمين من مدينة املوصل.
وقالت الوزارة يف بيان صحفي األسبوع املايض، إنها تسعى إلزالة األلغام واملقذوفات 
الحربية من أرايض محافظة نينوى، مبينة أنه يوجد عدد كبري من األلغام مل تتم إزالته 

حتى اآلن. 
وذكر املخول بإدارة الوزارة، جاسم الفالحي، عىل أعقاب مؤمتر صحفي عقده أخريا 
مع محافظ نينوى نجم الجبوري، أنه "متت مناقشة موضوع ازالة األلغام من أرايض 
املحافظة، والصعوبات والتحديات التي تواجه هذه العملية"، مضيفا ان هناك جملة 
من املعوقات والعقبات التي تعرتض سري العمل، كون نينوى تعد من أكرث املحافظات 

التي تعاين وجود مخلفات حربية مل تتم ازالتها.

الدعايات االنتخابية 
تزعج أهالي واسط 

الكوت – وكاالت 
االنتخابية  الدعاية  كثافة  من  استيائهم  عن  واسط،  محافظة  من  مواطنون  أعرب 

للمرشحني، ونرشها يف أماكن غري مناسبة، ما يعيق حركة املارة واملركبات.  
الجزرات  عىل  بكثافة  منترشة  املرشحني  صور  غالبية  ان  حيدر،  املواطن  وقال 
العام،  املنظر  يشّوه  الذي  األمر  املحافظة،  املشاة يف مركز  الوسطية وقرب جسور 
مشريا يف حديث صحفي، إىل أن العديد من أصحاب املركبات يشكون من كون بعض 

اإلعالنات الدعائية للمرشحني وضعت يف أماكن تحجب الرؤية عن سائق املركبة.
من جانبه، قال مدير إعالم مكتب مفوضية االنتخابات يف واسط، عادل محمد، إنه 
تم رصد عرشات املخالفات من قبل بعض املرشحني، تم توثيقها وتصويرها لغرض 
إرسالها اىل املكتب الوطني يف بغداد، مبينا يف حديث صحفي، أن أكرث املخالفات 

كانت يف مركز مدينة الكوت.

السماوة – وكاالت
تعد مدينة الساموة من أكرث مدن العراق يف تفيش 
البطالة بني الشباب، رغم قلة عدد سكانها. ووفقا 
آلخر إحصائية لوزارة التخطيط، فإن نسبة البطالة 
يف املدينة بلغت 52 يف املائة من مجموع السكان، 
األمر الذي دفع الكثريين من الشباب إىل الهجرة 

ملدن أخرى بحثا عن فرص عمل. 

تخصيصات مالية خجولة
ومقابل اتساع البطالة، تعاين محافظة املثنى، بشكل 
من  حصتها  ان  إذ  املالية.  التخصيصات  قلة  عام، 
موازنة العام الجاري، مل تتجاوز الـ 47 مليار دينار.  
وبهذا الصدد، يقول النائب األول للمحافظ، حامد 

تكفي  ال  خجولة،  املحافظة  "موازنة  أن  الحساين، 
من ناحيتي اإلعامر االستثامر"، مضيفا يف حديث 
صحفي، أن "املثنى مل تنصف من قبل الحكومة، 

وان مشاريعها ال تلبي متطلبات أهلها". 
ويلفت الحساين إىل أن "التخصيصات املالية متنح 
للمحافظات بحسب طبيعتها الجغرافية ومساحتها، 
وبالرغم من كون املثنى تعد ثاين محافظة عراقية 
حقها  تحصل عىل  مل  انها  إال  املساحة،  من حيث 
تشهد  باتت  وبالتايل  املالية،  املوازنة  من  كامال 

ارتفاعا يف نسبة البطالة". 

ملوحة المياه وفقدان الرزق
االقتصادي  الشأن  يف  الخبري  يقول  جانبه،  من 

ماجد ابو كلل، ان "املثنى يفرتض أن تكون ذات 
هوية اقتصادية زراعية، لكن ارتفاع ملوحة مياه 
عام،  بشكل  املاء  وانخفاض منسوب  الفرات  نهر 
كل ذلك أدى إىل فقدان غالبية املزارعني مصادر 

رزقهم".
لزاما  "أصبح  أنه  قائال،  حديث صحفي  يف  وتابع 
يف  عمل  فرص  عن  البحث  املثنى  مزارعي  عىل 
مبيناً  املحافظة"،  أخرى، رغم شحتها يف  مجاالت 
سنوات،  منذ  مستمرة  املزرية  الحالة  "هذه  أن 
أي حل  تقديم  املتعاقبة  الحكومات  تستطع  ومل 
حقيقي لها، بسبب عدم االهتامم وضعف إدارة 
موارد  استثامر  وعدم  واملالية  البرشية  املوارد 

املحافظة الطبيعية ملصلحة سكانها".

العمارة – وكاالت  
سمري  ميسان،  محافظة  يف  البيئي  الخبري  حذر 
عبود، من “كارثة” قد تحدث يف مناطق األهوار 
نتيجة انخفاض مناسيب املياه، مشريا إىل أن تلك 

املناطق تتعرض لعملية جفاف غري مبارشة.
وقال عبود يف حديث صحفي االثنني املايض، ان 
لعملية  تتعرض  الحويزة،  هور  وخاصة  “االهوار، 
ارتفاع  نسبة  وصلت  إذ  مبارشة.  غري  جفاف 
منسوب املياه يف أعمق نقطة داخل الهور مبنطقة 
النعاج اىل 15 سنتيمرتا. وهذه نسبة مرعبة”  ام 
الطبيعية  “النسبة  أن  مبينا  تعبريه،  حد  عىل   –
أدىن  ويف  أمتار،   6 بارتفاع  تكون  أن  يفرتض 

املستويات تكون بني 2 و3 أمتار”. 
وأضاف قائال، أن “هور الحويزة يتلقى الدعم من 
3 محاور مائية، هي: املرشح والكحالء والكرخة 
الحايل  الوقت  يف  تعمل  الروافد  وهذه  اإليراين. 
بطاقة أدىن من 10 يف املائة. وقد تصل إىل الصفر 
يف بعض األحيان. أما يف أوقات الفيضانات فتصل 
مل  واألخرية  املائة،  يف   60 إىل  العمل  طاقة  نسبة 

تحصل منذ سنوات”. 
هور  يف  الحية  “الكائنات  أن  قوله  عبود  وتابع 
جامعية،  إلبادة  تتعرض  كالنباتات،  الحويزة، 
“العراق،  أن  اىل  مشرياً  كارثة”،  بحصول  وتهدد 
حني وافق العامل عىل ضم أهواره إىل الئحة الرتاث 

الدويل  املجتمع  أمام  العاملي، وقع عىل تعهدات 
بأن تبقى الحصة املائية لألهوار مصانة، لكن هذا 

مل يحصل إطالقا منذ ذلك الحني”.
سكان  من  “مواطنني  أن  اىل  البيئي  الخبري  ونّوه 
االهوار قاموا بساعة متأخرة من ليل األحد املايض 
باقتحام ناظم املاجدية الذي يتوىل عملية توزيع 
املياه عىل خطي املرشح والكحالء، وذلك لغرض 
إطالق املياه تجاه هور الحويزة، األمر الذي دفع 
املنكوب  الهور  نحو  املياه  إطالق  إىل  الحكومة 
يضع  ما  وهو  الثانية.  يف  مكعب  مرت   10 بطاقة 
أكرث من تساؤل حول سبب تحرك الحكومة بعد 

تحرك املواطنني”.

السماوة 
آفة البطالة تدفع الشباب نحو الهجرة 

خبير بيئي يحذر: 
أهوار العراق تتعرض لجفاف “مرعب”
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اقتصاد

بغدادـ  محمد التميمي 

ال تزال الحالة الريعية تتحكم باقتصاد البالد، حيث 
املواطنني  الحالة راهنية  يضمن ذلك لداعمي هذه 
بهم، وتبعية صناعة القرار العراقي للخارج.  وبالتايل 
ال ميكن تسمية ذلك فشال، امنا هو تخطيط ممنهج، 

يستهدف معيشة العراقيني.  
وبرغم ترويج أجندة الحكومات املتعاقبة منذ تغيري 
مصادر  لتنويع   ،2003 العام  يف  الدكتاتوري  النظام 
الدخل، وتجاوز االعتامد عىل النفط كمصدر وحيد 
سوى  يكن  مل  ذلك  لكن  الدولة،  موازنة  لتعزيز 
النفط  برميل  سعر  بلوغ  مع  حتى  احالم،  اضغاث 

صفرا.
موسم  كل  ففي  شغاال:  السيناريو  هذا  يزال  وال 
طوباوية  وعودا  املتنفذة  القوى  تصدر  انتخايب، 
ينطيل  يعد  مل  ذلك  لكن  انتخابية.  مكاسب  لضمن 
عىل الكثري من الناخبني، عدا القواعد الشعبية لتلك 

القوى، التي أخذت تتقوض يوما بعد آخر.
الخدمات  ملف  غياب  من  مواطنون  ويخىش 
املرشحون  ونسيان  االنتخايب،  االقرتاع  نهاية  بعد 

لوعودهم.

سياسات خاطئة 
“طريق  لـ  طالل  حسن  الجامعي  الطالب  يتحدث 
الشعب”، عن وضعه االقتصادي العسري، خصوصا يف 

توفري أجور ومصاريف الدراسة.
الطلبة  يأمل طالل ان هناك منحا حكومية تساعد 

من ذوي الدخول املحدودة.
االقتصادي  الوضع  ان  القول  ميكن  “ال  انه  ويرى 
االقتصاد  ان  اذ  القادمة؛  االنتخابات  بعد  سيتحسن 
عىل مدى 18 عاما، يسوء وضعه أكرث من السابق، 
واالقتصادية  اإلدارية  الدولة  سياسات  بسبب 

الخاطئة، واعتامدها عىل النفط”. 

الكثري،  يقايس  اليوم  العراقي  الشاب  ان  اىل  ويشري 
السلطة،  أحزاب  وفساد  االقتصادية  االزمة  بسبب 
وغياب  البطالة،  معدالت  ارتفاع  يف  واضح  “وهو 
فرص العمل، وتعطيل عمل املصانع، التي ميكن ان 

تخدم البلد اقتصاديا، وتشغل الشباب”.

استغالل انتخابي
للأمكوالت  بسطية  يف  عامل  وهو  رعد،  حيدر  اما 
الشعبية، يقول لـ”طريق الشعب”: “انا من مواليد 
2001 مل أعش حيايت بهناء. عانيت منذ كنت صغريا 
بسبب سوء الوضع االقتصادي للعائلة. ومثيل هناك 
السلطة  عىل  املتسيدين  متهام  الشباب”،  االف 

باستغالل “جوع املواطن وضعف حالته املادية”.
الدعاية  يف  ذلك  “الحظنا  حديثه  يف  ويسرتسل 

االنتخابية”.

ويتمنى حيدر ان يعيش مثل اقرانه يف أي بلد اخر 
ميلك ربع خريات العراق.

ألن  “متدهور”،  االقتصادي  وضعه  ان  اىل  ويشري 
واملولد  االيجار  مرصف  لسد  يكفي  “ال  دخله 
األطفال ودراستهم وتكاليف  الكهربايئ، ومصاريف 
لـ 12 الف دينار ان تتكلف  عالج والديت. ال ميكن 

كل ذلك”.
منطقة  يف  املرشحات  احدى  ان  املتحدث  ويذكر 
من  الكثري  وعىل  عليه  عرضت  الجديدة،  بغداد 
مقابل  متوينية  “حصصا  الفقر  خط  دون  املواطنني 

بيع البطاقة االنتخابية”.
السلطة”  “قوى  أسامهم  من  املواطن  ويحّمل 
الناس  يعد  “مل  الحال  هذا  اىل  بالبلد  بالوصول 

يتحملون فشال جديدا”.
املتنفذة مسيطرة عىل صناعة  القوى  بقاء  ويف ظل 

القرار الحكومي، ال يأمل حيدر “أي مستقبل متفائل 
له والبنائه. ال بد من ايجاد تغيري يناسب املرحلة”.

تضخم الثروات 
يقول املواطن حيدر قاسم لـ”طريق الشعب”: “ما 
مل تتغري الوجوه الحالية واألحزاب التي هيمنت عىل 

البلد منذ العام 2003، فأننا ذاهبون اىل املجهول”.
بسبب  االنهيار،  حافة  عىل  “أوضاعنا  أن  ويضيف 

الفساد والرسقة”.
يتحسن  مل  االقتصادي  “الوضع  أن  املواطن،  ويبني 
الحديث عن تحسنه،  انتخابات، فال ميكن  بعد كل 
املناصب  بتقاسم  منشغلة  السلطة  أحزاب  الن 
وحده،  يصارع  املواطن  وتركت  الرثوات،  وتضّخم 

وجعلته يتحمل عواقب فشلها يف إدارة البلد”.
املواطن  يتذكرون  “السياسيني  ان  اىل  قاسم  ويشري 
فقط يف أيام السباق االنتخايب، ويتنافسون ويتفننون 
يف إغرائه بالوعود، ويحتالون عىل الشباب بتعيينات 

وهمية. هذا ما حدث سابقا” وال يستبعد تكراره.

فساد ومحاصصة
شبيب  عادل  االقتصادي  املراقب  يؤكد  ذلك،  اىل 
أسعار  لتذبذب  “نتيجة  انه  الشعب”،  “طريق  لـ 
عىل  العراق  واعتامد  العاملية،  السوق  يف  النفط 
فان  األخرى،  القطاعات  باقي  وتهميش  النفط 
االنهيار يبقى يهدد االقتصاد العراقي بأية لحظة”.
تعتمد  تزال  ال  املتنفذة  السلطة  “قوى  ان  ويقول 
الكفوءة،  العنارص  الفاسد، وغياب  املحاصصة  نهج 
التي تدير العجلة االقتصادية، وغياب الرؤى وسوء 

التخطيط”.
عن  الحديث  ميكن  “ال  انه  اىل  شبيب  ويخلص 
يف  تغيري  يحدث  مل  ما  االقتصادي  الوضع  تحسن 
منذ  بالقرار  املتحكمة  األحزاب  وازاحة  الوجوه، 

العام 2005”.

مواطنون: أوضاعنا بعد االنتخابات باقية على حالها

الدعاية االنتخابية استغلت ضعف القدرة المادية للمواطنين

التعادل بين االنفاق واإليرادات العامة لم يتحقق!

موازنة 2021 قد ال تحقق فائضًا ماليًا 
بغداد ـ طريق الشعب

عدم  امكانية  االقتصادي  للشأن  مراقبني  أملح 
مثلام  كبري،  مايل  فائض   2021 موازنة  تحقيق 
ارتفاع  بناًء عىل  تتحدث مصادر رسمية ومختصة 
أن  وأكدوا  األخرية.  الفرتة  خالل  النفط  اسعار 
للعراق ديون خارجية وداخلية ونفقات تشغيلية 
عالية تبقي الوضع حرجا، فيام يزيد االعتامد عىل 

النفط وحده األمر تعقيدا.

تحسن اإليرادات
مجلس  رئيس  مستشار  أكد  قريب،  وقت  حتى 
أن  صالح،  محمد  مظهر  املالية،  للشؤون  الوزراء 
عجز  بتمويل  سمح  النفطية  اإليرادات  تحسن 

موازنة العام الجاري، بعيداً عن االقرتاض.
“سقوف  إن  صحايف،  ترصيح  يف  صالح  وأوضح 
اإلنفاق يف املوازنة التشغيلية عىل وجه الخصوص، 
مبا  العامة  لإليرادات  ومستنفذة  عالية  تزال  ما 
لتعوض  تحسنت  التي  النفطية  اإليرادات  فيها 
املالية  للسنة  العامة  املوازنة  يف  املخطط  العجز 
2021، ومتويله بالزيادات يف إيرادات النفط، بدالً 
“اإليرادات  أن  مضيفا  باالقرتاض”،  التوسع  من 
املستوى  دون  األخرى  زالت هي  ما  النفطية  غري 
وتنويع  املوازنة  إيرادات  دعم  يف  لها  املخطط 

اإليرادات من خارج مورد النفط”. 
االنفاقية  السقوف  تلك  تزايد  “مع  أنه  وأضاف 
طبيعة  ذات  وهي  التشغيلية،  املوازنة  ملصلحة 
من  املتاحة  الفرص  فإن  الغالب،  يف  استهالكية 
الكافية  الفسحة  تزد  مل  النفط  إيرادات  تحسن 
حكومي  استثامري  مرشوع  آالف  ستة  لتشغيل 
مقر، واغلبها معلق، وتزيد قيمتها عىل مئة مليار 

دوالر”.
أما عضو اللجنة املالية النيابّية، أحمد الحاج حمه، 
للموازنة  مايل  عجز  أي  وجود  جانبه  من  فنفى 
ارتفاعا  التي شهدت  النفط  وفقا ألسعار  الحالية، 

جيدا.
وبنّي أن الحكومة “وضعت عجزا مخططا يف قانون 
املوازنة رافقه اعتامد سعر برميل النفط يف املوازنة 
دوالرا.   70 من  بأكرث  يباع  وحاليا  دوالرا،   45 بـ 
العجز  أبواب  جميع  ستغطي  الزيادة  هذه  ان 

املرسوم”. 

خلل بنيوي
الشأن  يف  الباحث  قال  ذلك،  عىل  وتعليقا 

االقتصادي، أحمد خضري، أن اإليراد النقدي اإلضايف 
الحالية،  لألرقام  وفقا  سيتحقق  أنه  يبدو  الذي 
ووصوله  له،  املخطط  العجز  تغطية  إىل  سيؤدي 
وتجنب  املائة  يف   3 البالغة  الطبيعية  الحدود  إىل 
االقرتاض، لكن من الناحية االقتصادية تعترب هذه 
لالقتصاد  امللحة  الحاجات  عن  بعيدة  املؤرشات 

العراقي الذي أصبح يف أوضاع عسرية جدا.
ولفت خضري خالل حديثه لـ”طريق الشعب”، اىل 
زال  ما  الزيادة  هذه  عن  الحكومي  الحديث  ان 
مثل  النفطية  غري  االقتصادية  القطاعات  “يهمل 
املشكلة  فإن  لذلك  والصناعة،  والسياحة  الزراعة 
القادم  العام  موازنة  إعداد  من  بد  وال  تحل  مل 
تزيد  انتاجية  مردودات  ذات  مغايرة  بطريقة 
من دخل الفقراء”، مبينا أن “سعر تعادل موازنة 
العام الحايل يساوي 71.3 دوالر / برميل يف حني 
 65.221 هو  أيلول  لغاية  الفعيل  البيع  سعر  أن 
دوالر / برميل والفرق بني السعرين يبلغ 6.079 
برميل  أن سعر  بوضوح  يبنّي  برميل وهذا  دوالر/ 
النفقات واإليرادات  بني  التعادل  النفط مل يحقق 
العامة، ويثبت أن املوازنة مل تتجاوز العجز مثلام 
يقال حاليا لكن االمر ميكن ان يتحقق حتى نهاية 

العام”.
املتحققة  النفطية  اإليرادات  “أن  خضري  وأردف 
دوالر  مليار   51.338 تبلغ  املايض  الشهر  لغاية 
 73 تبلغ  العام  لهذا  عليها  الحصول  ميكن  والتي 
مليار دوالر أي ما يعادل 105.850 ترليون دينار يف 

حالة بقاء أسعار النفط عىل مستوياتها الحالية. يف 
الوقت الذي يتوقع املختصون أن تحقق اإليرادات 
إجاميل  ليكون  دينار  تريليون   8 النفطية  غري 
اإليرادات العامة النهائية 113.850 تريليون دينار 
العامة 109 تريليون دينار، تم  النفقات  وإجاميل 
احتسابها يف ضوء اإلنفاق الفعيل للشهور السابقة. 
وبذلك، يكون الفائض املحتمل تحقيقه يف موازنة 
العام الحالية 4.850 ترليون دينار. وبسبب التباطؤ 
والتي  النفطية  الشحنات  مبالغ  استالم  الزمني يف 
تصل إىل نحو شهرين فمن املمكن أال يتحقق مثل 
قريبة   2021 موازنة  ستكون  ولذلك  الفائض  هذا 

من التوازن”.

فائدة الفائض المالي
وبدأت إيرادات العراق تزداد شهريا، نتيجة ارتفاع 
كمية  وزيادة  العاملية،  السوق  يف  النفط  أسعار 

الصادرات وفق اتفاق تحالف “أوبك بلس”.
هذه  عىل  تويج  عيل  االقتصادي  الخبري  ويعلق 
املبارشة  إىل  تؤدي  “سوف  أنها  مبينا  املتغريات، 
املبكرة يف املشاريع االستثامرية املهمة مبا يتناسب 
التخصيص  توافر األموال والتحول من مرحلة  مع 
الذي  والتلكؤ  التأجيل  بدل  التمويل،  مرحلة  إىل 
نقص  بسبب  السابقة  السنوات  يف  يحصل  كان 

األموال”.
الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  تويج  ويشدد 
دفع  إىل  ستؤدي  املرصوفات  “كفاءة  أن  عىل 

مثل  الخاص،  بالقطاع  متعلقة  كثرية  متأخرات 
واملتقاعدين  واملقاولني  املزارعني  استحقاق 
وغريهم. حيث تبلغ املشاريع املتأخرة أكرث من 6 
آالف مرشوع بقيمة 126 تريليون دينار )نحو 89 
من  املائة  يف   80 فيه  بلغ  وقت  دوالر(، يف  مليار 
هذه املشاريع مرحلة اإلنجاز، لكن إطالق األموال 
يقف عائقا أمام إكاملها، حسب وزارة التخطيط”.
“خفض  يف  النفط  أسعار  زيادة  تؤدي  أن  وتوقع 
عجز املوازنة بنسبة 70 يف املائة ألن هناك مشكلة 
زيادة  عىل  قدرته  عدم  وهي  االقتصاد  تواجه 
أكرب  من  وهذه  النفطية،  غري  األخرى  إيراداته 
مشاكل العجز املايل الذي أصبح يالزم املوازنات”، 
الفتا إىل “عدم بدء تنفيذ االتفاق املايل مع اإلقليم 
بدفع 250 ألف برميل يوميا إىل بغداد. علام أنه 
من الصعب جدا استثامر الفائض من أموال النفط، 

فحجم الدين الداخيل والخارجي مرتفع أيضا”.
غرار  عىل  الحالية  الحكومة  “تفتقد  قائال:  وتابع 
سابقاتها إىل الربنامج االقتصادي الحقيقي من أجل 
للضغوط  إضافة إىل رضوخها  تنمية سليمة،  خلق 
منو  أي  تعرقل  زالت  وما  كانت  التي  السياسية 
حقيقي للقطاع الخاص أو أي استثامر واعد يُظهر 
األحوال  أحسن  يف  أنه  إىل  مشريا  محلية”،  تنمية 
“فإن اإليرادات حاليا تكفي لسد التزامات املوازنة 
من دون عجز مايل، ألنه سيسد من خالل زيادة 
اعتبارها  سيتم  أخرى  زيادة  وأي  النفط،  أسعار 

موازنة تكميلية”.

أهمية مكافحة غسيل 
األموال في أجندة الحكومة 

ابراهيم المشهداني 

ندوة  واالقتصادية  القانونية  للتنمية  بغداد  مركز  نظم 
التي  العراق  يف  األموال  غسيل  ظاهرة  حول  نقاشية 
تفاقمت خالل الفرتة ما بعد عام 2003 بشكل منفلت  
شارك فيها نخبة مميزة من األكادمييني وخرباء وباحثون 
الندوة  هذه  وخلف  والقانوين،  االقتصادي  الشأن  يف 
انفالت  مقدمتها   يف  لعل  موضوعية  وأسباب  دوافع 
عمليات غسيل االموال وتجلياتها يف الداخل والخارج.

الظاهرة فان املعلومات    وللتدليل عىل خطورة هذه 
األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب  موقع  عىل  املنشورة 
الخزانة األمريكية قد اتخذت قرارا  تشري إىل أن وزارة 
بدرج 96 مرصفا ومكتب للصريفة يف العراق يف القامئة 
هو  اتخذ  املركزي  البنك  فإن  لذلك  وتبعا  السوداء 
القامئة  للصريفة عىل  بإدراج رشكات محلية  قرارا  اآلخر 
الرشكات  هذه  مع  التحقيق  إىل  اإلشارة  دون  السوداء 
أو محاسبتها، وهذا اإلجراء بحد ذاته يشري إىل ضعف 
الرقابة عىل الرشكات املالية العراقية وترصفاتها  املالية 
الظاهرة  هذه  تفعيل  يف  الخطرية  مساهمتها  رغم 

والحاقها الرض باالقتصاد العراقي.
املركزي  البنك  عمل  يف  الشفافية  انعدام  أن  ويبدوا 
لسنوات عدة ساهم يف تنشيط عمليات غسيل األموال 
الخارجية  بالتحويالت  املتعلقة  املعلومات  وشحة 
املرصفية  الرسية  اعتامد  ومواصلة  العراقية  لألموال 
مواجهة  يف  الرتاخي  عىل  بدونه  أو  بقصد  تسهم  التي 
العملة  بيع  نافذة  عرب  وخاصة  األموال  غسيل  جرائم 
مام ترتب عىل كل ذلك بصورة مبارشة أو غري مبارشة 
الصعبة  العملة  واستنزاف  القومي  الدخل  إضعاف 
واختالل التوازن بني االدخار واالستثامر وعدم استقرار 
الرضيبي  التهرب  واتساع  واملالية  النقدية  األسواق 
من  يرافقها  ما  مع  املجتمع  يف  طبقية  فجوات  وخلق 

رصاعات متعددة.
بازل  مدينة  يف  الحوكمة  معهد  توصيف  وحسب 
السادسة  املرتبة  يف  يصنف    العراق  فإن  سويرسا  يف 
األموال  حجم  أن  إىل  املعهد  تقارير  وتشري  عامليا، 
غسيل  ظاهرة  تحت  تندرج  التي  واملرسوقة  املهربة 
 160 هناك  وان  دوالر  مليار   180 عىل  يزيد  األموال 
مسئوال حكوميا كبريا بني وزير ووكيل وزير ومدير عام 
التدمريية  اثاره  انعكست  مام  الطرق  هذه  ميارسون 
برفع  االخرية  املركزي  البنك  اجراءات  مع  باالرتباط 
عىل  بالرضر  مقنعة  غري  وحجج  بذرائع  الدوالر  قيمة 
كل  إىل  وباإلضافة  العامة،  والحياة  الوطني  االقتصاد 
ذلك فإن بعض املصادر تشري إىل أن قيمة الخسائر التي 
تعرض لها  االقتصاد العراقي للفرتة من 2006 إىل عام 
2014  تقدر ب 360 مليار دوالر مبا معدله 4 مليارات 
من  بالرغم  الدولية  الشفافية  منظمة  بتأكيد  شهريا 
مع  بالتنسيق  النزاهة  هيئة  بذلتها  التي  الجهود  كل 
االمنايئ  الربنامج  فيها  مبا  والعاملية  العراقية  املؤسسات 
النرشات  ومنظومة  الدويل  والبنك  املتحدة  لألمم 
غسيل  شان  يف  االختصاص  ذات  االنرتبول    / الدولية 

األموال التي مل تضع حدا لهذه الظاهرة الخطرية .
وأرى أن املعالجات ترتكز مبا ييل :

ومتويل  األموال  غسيل  مكافحة  قانون  تفعيل   .1
التعليامت  وإصدار   2015 لسنة   39 رقم  االرهاب 
الرضورية لتنفيذه بشكل فاعل من قبل البنك املركزي 
الداخلية  االقتصادية يف وزارة  الجرمية  ودائرة مكافحة 
األيادي  العراقي ملعاقبة  للقضاء  الكايف  الدعم  وتقديم 
العابثة بأموال العراق ومن يقف ورائها من السياسيني.

2. التأكيد عىل كشف الذمم املالية للمسئولني يف كافة 
القانونية  الترشيعات  وإصدار  الدولة  وأجهزة  سلطات 
بها  االلتزام  عن  تنصل  من  ومحاسبة  لتنفيذها  امللزمة 
واعتبارها أداة فاعلة وكاشفة يف تركز الرثوة لدى الكثري 
من املسئولني وزراء ونواب نزوال عند أصغر موظف يف 

العراقية. الدولة 
املتعلقة  املتحدة  األمم  لوائح  من  االستفادة   .3
يف  تدور  التي  والجرائم  وغسيلها  األموال  بتهريب 
فلكها واالستعانة بالرشكات الدولية املتخصصة بتدقيق 
القضاء  يصدرها  التي  القرارات  إىل  باالستناد  األموال 

العراقي.
4. السيطرة عىل املنافذ الحدودية ومنع التهريب بكل 
ظاهرة  من  للحد  الجوار  دول  مع  والتنسيق  إشكاله 

تهريب األموال والقيم املادية األخرى.
بإدخال  األهلية  املصارف  عىل  الرقابة  تشديد   .5
ومحاسبة  البنكية  املعامالت  متابعة  يف  التكنولوجيا 
املصارف التي متارس غسيل االموال ومحاسبتها بوصفها 
التصاريح  والغاء  الخطرية  االقتصادية  الجرائم  من 
غري  والتحاويل  الصريفة  رشكات  وتعقب  لها  املمنوحة 

املرخصة واتخاذ االجراءات القانونية بحقها.

وقفة اقتصادية
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مقترحات حول مسودة البرنامج
ثابت نعمان اسماعيل

أوال: الديباجة:
الصفحة )13( السطر الخامس: 

مع  التضامن  بروح  وأصدقاءه  أعضاءه  الحزب  )ويريب 
الحزب  )يوجه  العبارة  تكون  أن  ويفضل  الشعوب( 
ان  حيث  الشعوب(  مع  للتضامن  وأصدقاءه  أعضاءه 
قد  والتي  والوصاية  االبوية  من  نوع  فيها  يريب  كلمة 

تكون ثقيلة عىل أصدقاء الحزب.
ثانيا فقرة سياستنا االقتصادية ----االجتامعية 

الصفحة )20( يفضل إضافة فقرة مبا ييل وتكون برقم 
)12(

لتوفري  االجتامعي  للضامن  شامل  قانون  أصدار   -  12(
الحد األدىن من العيش الكريم لكافة العراقيني وخاصة 

الفقرية. الطبقات 
ثالثا: القطاع النفطي واالستخراجي صفحة )23( الفقرة 
أمامية  لقيام صناعات  الفقرة )ويكون قطبا  نهاية   )1(
لتحقيق  املطلوب  القطاعي  التشابك  تؤمن  وخلفية 

إقالع تنموي حقيقي كرشط للتنمية املستدامة( يفضل 
إبدال العبارة بعبارة أسهل كونها غري مفهومة لقطعات 

واسعة من املجتمع.
تهريب  )محاربة   –  )7( الفقرة   )24( الصفحة  رابعا: 
النفط( ... يفضل استبدالها ب )محارصة ومنع تهريب 
الحرب  إىل  وتشري  ثقيلة  محاربة  كلمة  لكون  النفط( 

التي عاىن منها العراقيون كثريا.
خامسا: الصفحة )26( الفقرة )6( ويفضل بعض االضافة 
والبحوث  املشاريع  )تشجيع  ييل  كام  وتكون  إليها 
باالعتامد  البديلة  الطاقة  مصادر  تطوير  إىل  الهادفة 
عىل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واالستغالل األمثل 
وانشاء  النفط  بجانب  الطاقة  لتوليد  السدود  ملياه 
للكوادر  الدقيق  التخصص  لتأمني  علمية  بحث  مراكز 

الهندسية.
سادسا: الصناعة: الصفحة )29( أضافة فقرة برقم )11( 

وتكون:
11 - االهتامم بالصناعات التي تعتمد املنتوج الزراعي 

العراقي مثل تصنيع التمور والطامطم وغريها.

جديدة  فقرة  أضافة   )33( الصفحة  الزراعة:  سابعا: 
برقم )21( وكام ييل:

يف  املائية  العراق  حصة  لضامن  الرسيع  التحرك   -  21
دول  مع  التفاهامت  خالل  من  والفرات  دجلة  نهري 

املنبع ووضع املعاهدات وااللتزامات الدولية.
ثامنا: التشييد واالعامر صفحة )37( أضافة فقرة برقم 

)8( وتكون كام ييل:
سكنية  وحدات  بناء  عىل  للتشجيع  الحكومة  )دفع 
للدولة  التابعة  االرايض  منح  خالل  من  الكلفة  واطئة 
ببيع  املستثمرين  وإلزام  مقابل  بدون  للمستثمرين 
بسيط  هامش  مع  الكلفة  بسعر  السكنية  الوحدات 

للربح.
الفقرة   )38( صفحة  والشغيلة:  العامل  شؤون  تاسعا: 
نود   .1987 لعام   150 القراررقم  الغاء  واملتضمنة   )4(
اإلشارة بأن أكرث من 95 يف املائة من العامل يف القطاع 
يشعرون  لكونهم  القانون  هذا  الغاء  يرفضون  الدولة 
لذلك  االعتبارية.  املوظفني  بامتيازات  مبساواتهم  حاليا 
إدراج هذه الفقرة ليست يف صالح شعبية الحزب بصورة 

عامة. علام انه ال مانع من اقامة تنظيامت نقابية تحت 
مسميات تتناسب ووضعهم الحايل كموظفني.

يوجد  ال   .)41( وصفحة   )40( صفحة  املرأة  عارشا: 
بالرجل يف كافة  التامة  املرأة  نص رصيح يدعم مساواة 
)41( عىل  )7( صفحة  الفقرة  اقترصت  املجاالت. حيث 
مجاالت  كافة  ويف  واألجور  العمل  فرص  يف  املساواة 

العمل.
الفقرة )7( هنالك  البيئة صفحة )53(  أحد عرش: فقرة 
تداخل بني موضوع معالجة املياة الثقيلة وتدوير املياه 
وعزلها  املنزلية   النفايات  تدوير  وبني  عنها  الناتجة 
واالستفادة منها. ونقرتح أن تكون الفقرة كام ييل )أنشاء 
محطات معالجة املياه الثقيلة وتدوير املياه الناتجة عنها 
لحامية االجواء والرتبة من التلوث بالنفايات الكيمياوية، 
محطات  انشاء  عىل  والعمل  الصحي  بالطمر  واالهتامم 

ومعامل لتدوير النفايات واالستفادة منها.
إصدار   )3( الفقرة   )55( الصفحة  الثقافة:  عرش:  اثنا 
والنرش  واالبداع  والتعبري  الفكر  تكفل حرية  ترشيعات 
و)النقد( ...أي إضافة كلمة )النقد( إىل الفقرة املذكورة.

الفقرة   )66( صفحة  القوميات  حقوق  عرش:  ثالثة 
للشعب  املصري  تقرير  حق  )إقرار  تقول  والتي   )1(
هنالك  ليست  ......أعتقد  العراق.  يف  الكردستاين 
أكد  قد  الدستور  كون  املسألة  لهذه  للتطرق  حاجة 
قيام  وأن  فدرالية.  اتحادية  دولة  العراق  أن  عىل 
املصري  تقرير  موضوع  قد حسم  يعني  كردستان  إقليم 
املصري  تقرير  ان حق  علام  العراق.  لكردستان  بالنسبة 
يف االدبيات املاركسية يختص بالشعوب التي تقع تحت 
نري االستعامر فقط. اما تغري الوضع من إقليم إىل شكل 

آخر فيحتاج إىل تغيريات دستورية.
 )68( صفحة  الخارجية  العالقات  عرش:  الرابعة  الفقرة 
لنيل  الفلسطيني  الشعب  كفاح  دعم   ----  )6( الفقرة 
الوطنية املرشوعة مبا فيها حقه يف تقرير  كافة حقوقه 
السيادة  ذات  املستقلة  الوطنية  دولته  وإقامة  املصري 
أضافة  املفروض  القدس.  وعاصمتها  وطنه  أرض  عىل 
عام  حزيران   5 قبل  الفلسطينية  االرايض  حدود  عىل 
منظمة  مع  املوقعة  أوسلو  اتفاقيات  ومبوجب   1967

الفلسطينية. التحرير 

وثيقة للمناقشة

مالحظات أولية على مسودة وثيقة برنامج الحزب
جاسم شراد

من  ابتداًء  ومتكاملة  مرتابطة  الوثيقة  اتت 
منهاج  واضح  بشكل  حددت  التي  الديباجة 
جيل  بشكل  وحددت  االشرتايك  وخياره  الحزب 
وطننا  بها  مير  التي  الراهنة  املرحلة  سامت 
وكذلك طابع الحزب فكريا واجتامعيا – سياسيا. 
ورصيح  واضح  بشكل  الديباجة  اشارت  كام 
وصائب السرتشاد حزبنا بالفكر املاركيس كمرشد 
عمل يف دراسة وتحليل الطابع الخاص للمجتمع 

العراقي.
تضمنت الديباجة – وايضا بعض فقرات الربنامج 
مصالح  عن  الدفاع  ان  يرى  )وهو  جملة   –
تعرضا  األكرث  االجتامعية  والرشائح  الفئات 
الطريق  هو  واالستغالل  واالضطهاد  للتهميش 
التخصيص  أن  أرى  للعدالة االجتامعية(  املفيض 
نضاله  جوهر  يف  فحزبنا  بالدقة  اليتسم  هنا 
والفقراء،  الكادحني  عموم  مصالح  عن  يدافع 
لذا أرى أن تكون الجملة )ويرى أن الدفاع عن 
وفقراء  العامل  من  شعبنا  ابناء  كادحي  مصالح 
األكرث  االجتامعية  والفئات  والكسبة  الفالحني 
هو  والتهميش  واالضطهاد  لالستغالل  تعرضا 

الطريق املفيض إىل العدالة االجتامعية(.
 يف بناء الدولة والنظام السيايس:

املتنازع  )املناطق  ملف  إىل  التطرق  يتم  مل 
نهايئ  إىل حل  ويحتاج  شائك  ملف  عليها( وهو 
نهائية  بصورة  وحلها  القومية  املسالة  يراعي 
املهيمنة  القوى  قبل  من  معلقة  تركها  وعدم 

ألغراض أخرى.

كام مل يتم التطرق إىل )مجلس الخدمة االتحادي( 
ورضورة تشكيله ملا له من أهمية كبرية.

الدولة( يف  العام، قطاع  ويرد مصطلحا )القطاع 
عدة فقرات من الوثيقة ومن املعروف أن هذين 
من  والتعبري  املعنى  يف  يتطابقان  ال  املصطلحني 
حيث  من  أو  االجتامعية   – االقتصادية  الناحية 
العامة  فامللكية  جوهرها.  أو  امللكية  شكل 
والرثوات  اإلنتاج  لوسائل  الدولة  ملكية  تعني 
تكون  عندما  أو  االشرتاكية  مرحلة  يف  الطبيعية 
تقوده  الذي  التحالف  أو   ( العاملة  الطبقة 
إىل  تسعى  والتي  املجتمع  تحكم  التي  هي   )
لتحطيم  وبالتايل  االجتامعية  الطبقات  تحطيم 
نفسها أيضا واقامة املجتمع االشرتايك، ففي هذه 
أي  املجتمع  ملكية  الدولة  ملكية  تكون  املرحلة 
تعني  الدولة  ملكية  أن  حني  يف  عامة،  ملكية 
 ( الرأساملية  دولة  هي  الدولة  أن  إىل  ايضا 
الرأساملية  هذه  جوهر  أو  شكل  كان  مهام 
سواء كانت تابعة أو ريعية او منتجة ( كام هو 
األمر يف بلدنا، فقطاع الدولة ليس قطاعا عاما ، 
فالدولة يف جوهرها تعرب عن مصالح الطبقة أو 
أرى  لذا  السلطة.  يتوىل  الذي  الطبقي  التحالف 
أن مصطلح )ملكية الدولة( هو األنسب واألدق 
االجتام-اقتصادي  الواقع  وتحليل  توصيف  يف 
الطبقة  من  الفئة  أو  الطبقة  العراقي ومن هي 
أو التحالف الطبقي الذي يهيمن عىل مقدرات 
البلد يف هذه املرحلة سيام وأن الفقرة الخامسة 
من الربنامج اشارت بوضوح تام إىل )التحالفات 
الكتلة  تشكل  التي  الواسعة  السياسية  الطبقية 

الخ(.  التاريخية..... 

دمج  أرى  واالستخراجي  النفطي  القطاع  يف 
عدم  لضامن  والسابعة  الخامسة  الفقرتني 
التكرار وايضا يف قطاع الكهرباء أرى ان الفقرة 
اوال تتعلق بالقطاع النفطي لذا أرى أما حذفها 

أو نقلها إىل القطاع النفطي. 
قطاع الزراعة 

اآلن؟  الريف  تحكم  التي  العالقات  هي  ما 
االقطاع  شبه  أو  لإلقطاع  بقايا  هناك  وهل 
االقطاع  تحطيم  تم  لقد  اجتامعية؟  كتشكيلة 
من  ابتداًء  نهايئ  بشكل  العراقي  املجتمع  يف 
الزراعي  االصالح  قانون  وصدور  متوز  ثورة 
اضيفت  التي  الالحقة  الجذرية  والتعديالت 
بالسوق  اآلن  مرتبط  العراقي  الفالح  إن  إليه. 
الرأساملية  العالقات  وأن  مبارش  بشكل 
من  الريف  يف  وعميق  كبري  بشكل  تغلغلت 
أو  مبارش  بشكل  بالسوق  الفالح  عالقة  خالل 
جملة  أرى  لذا   ، بالدولة  عالقته  خالل  من 
العالقات  اعادة  إىل  الرامية  املساعي  )مكافحة 
شبه االقطاعية ( ليست دقيقة، كام أن جملة 
) الخصخصة يف القطاع الزراعي ( غري مفهومه، 
تحويل  بوجه  الوقوف  بها  يقصد  كان  فاذا 
الدولة إىل  الزراعية اململوكة من قبل  األرايض 
ملكية االفراد – وهو األمر الذي مل يحصل لحد 
ويتم  املالك  هي  الدولة  زالت  ما  حيث  اآلن 
الزراعة  يف  األرايض  الستثامر  معها  التعاقد 
فالدولة  مثال،  املثنى  بادية  يف  يحدث  كام 
يخالف  هذا  فان   - القانون  وفق  املالك  هي 
تنص عىل  التي  الثالثة  الفقرة  ما جاء يف  متاما 
)متليك األرايض التي وزعت عىل الفالحني ...( 

الدولة  امللكية من  وهذا نص رصيح عىل نقل 
القانون  مبوجب  الفالحني  مع  يتعاقد  كاملك  
بني  تناقض  وهذا  مبارش  بشكل  الفالح  إىل 
السؤال هل شكل  يطرح  أيضا  األمر  الفقرتني. 
يف  الزراعة  تراجع  عىل  يؤثر  الذي  هو  امللكية 
أساسية مثل شحة  أن هناك عوامل  أم  البلد؟ 
الخطط  وغياب  الرتبة  وتصحر  وملوحة  املياه 
بل  للزراعة  الدولة  قبل  العلميتني من  والرؤى 
إهامل الزراعة بشكل واضح من أجل مصلحة 
أن  اعتقد  والخضار؟  والفواكه  الحبوب  تجار 
كون  األفضل  هو  اآلن  لألرايض  امللكية  شكل 
األرايض  تحويل  منع  عىل  قادرة  غري  الدولة 
يف  صنفها  تحويل  وإىل  املضاربة  إىل  الزراعية 
حال متليكها بشكل مبارش. نحن نعاين اآلن من 
زحف اإلعامر عىل األرايض الزراعية وخصوصا 
البساتني التي تحولت إىل ارايض زراعية بالرغم 
ملكية  كونها  لكن  النافذة  القوانني  وجود  من 
خاصة )طابو( سهل التالعب بالقوانني وتحويل 
سكنية  ارايض  إىل  املدن  من  القريبة  البساتني 
آالف  خسارة  إىل  أدى  مام  املضاربة  أجل  من 
البساتني وآالف الدومنات الصالحة للزراعة. إن 
الزراعية  األرايض  عىل  والتجاوز  املدن  زحف 
الجذرية.  املعالجة  إىل  تحتاج  خطرية  مسألة 
كام إن االهتامم بالصناعات الغذائية وتشجيع 
االستثامر فيها وتوفري السبل الالزمة من خالل 
التعليب  )األلبان،  الغذائية  املصانع  انشاء 
القطاع  وتشجيع  الدولة  قبل  من  كمثال( 

الخاص من خالل تقديم التسهيالت الالزمة. 
*ارى ايضا ان تدمج الفقرة 20 مع الفقرة 8.

1 - تصحيحات لغوية  
األخرية(  )الصيغة  إىل  النهائية(  )الصيغة  عبارة  استبدال 

الواردة يف عنوان الربنامج  
ص11 ف8 استبدال كلمة )اإلفادة( بكلمة)االستفادة(  

ص13 ف4 لالستفادة منها  
)االطروحات  بـ  العلمية(  )األطاريح  استبدال  ف6  ص18 

العلمية(  
ص19 ف2 استبدال )انفاذ القوانني( بـ )تطبيق القوانني(  

ص21 ف8 استبدال )واإلفادة من ذلك( بـ )واالستفادة من 
ذلك( 

2 - تقليص وتكثيف الربنامج بإلغاء الجمل الرسدية الخاصة 
احدى  يف  يرد  ما  تكرار  وعدم  الديباجة  من  الحزب  بتاريخ 
ويكون  اقل  صفحات  بعدد  ليكون  اخرى  بفقرات  الفقرات 
يفهمها  بسيطة  كلامت  واستخدام  سنوات  ألربع  برنامج 

اغلبية الشعب.  
3 - إعطاء كوتا للمرأة يف الربملان والوزراء والقضاء  

)االستفادة  بـ  املاركيس(  الفكر  من  )االستفادة  استبدال   -  4
من الفكر والنهج املاركيس( أو االقتصار عىل )النهج املاركيس( 

5 - حذف الفقرة الخاصة باألقاليم  
6 - إضافة فقرة عن وضع األسس الدستورية الواضحة للنظام 
هو  الفيدرايل  الشكل  واعتبار  تطبيقها  وكيفية  الفيدرايل 

املناسب لوضع العراق حاليا. 
7 - تنفيذ ماورد يف الدستور حول املجلس االتحادي واملحكمة 

االتحادية  
8 - دمج املليشيات بالقوات املسلحة وإلغاء كل التسميات 
العسكرية خارج القوات املسلحة ونؤكد عىل أهمية ترشيع 

قانون التجنيد االلزامي وعدم تحريك أي قطعات عسكرية 
اال بأوامر من قبل رئيس الوزراء. 

9 - اإلشارة إىل املواد الدستورية التي تتطلب التعديل  
الخارجية  العسكرية  التدخالت  كل  رفض  إىل  اإلشارة   -  10

وسحب املوجود منها  
النيوليربالية  االقتصادية  السياسة  رفض  إىل  اإلشارة   -  11
الدولية.  واالقتصادية  املالية  املؤسسات  قبل  من  املفروضة 

وتبيان وجود جوانب إيجابية للعوملة.  
التعليمية  الدولة  مؤسسات  بيع  رفض  عىل  التأكيد   -  12
تأهيلية لغرض مواكبة  املعلمني واألساتذة بدورات  وإدخال 
املناهج  يف  يستجد  وما  التدريس  طرق  يف  التطورات  آخر 
الخاص  القطاع  إىل  الطاقة  مصادر  كافة  بيع  رفض  وكذلك 
الطاقة  من  لالستفادة  الجاد  والتوجه  والخارجي  الداخيل 
تأثري  له  والذي  حاليا  املستخدم  الوقود  عن  بدال  الشمسية 

سيئ عىل البيئة.  
13 - ربط كل االستثامرات األجنبية بربنامج تشغيل وتدريب 

وتأهيل العراقيني يف جميع مجاالت املرشوع.  
التحتية  بناها  وتأهيل  مجانية  والصحة  التعليم  - جعل   14

وعدم بيعها للقطاع الخاص.  
15 - سيطرة الدولة عىل استرياد االدوية وتثبيت أسعارها.  

من  محليا  ينتج  ما  ومنع  الوطني  املنتوج  حامية   -  16
تحويل  أهمية  إىل  واالشارة  الرضورة  عند  اال  استريادها 
االهتامم  يتطلب  وهذا  زراعية  ألراًض  الصحراوية  األرايض 
التجارة  تلعب  ان  رضورة  عىل  التأكيد  مع  الجوفية.  باملياه 
دورا يف تطوير القطاعات الصناعية والزراعية. والعمل عىل 

جعل الرضائب مصدرا أساسيا مليزانية الدولة.  

جاء  كام  وليس  واحدة  بصيغة  الحزب  هوية  تحديد   -  17
واملثقفني(  والفالحني  العامل  )حزب  بصيغتني  الربنامج  يف 

و)حزب شغيلة اليد والفكر(.  
18 - تحديد الحد األدىن لألجور.  

19 - إيقاف منح إجازات للجامعات األهلية إال عند الرضورة، 
الحكومية  الجامعات  قبل  من  فتمنح  العليا  الشهادات  أما 

حرصا ورضورة وضع معايري علمية ملعادلة الشهادات.  
20 - توفري العالج املجاين لجرحى االنتفاضة والفقراء يف خارج 

العراق يف حالة عدم توفرها داخله.  
املحدود  الدخل  ذات  للعوائل  املالئم  السكن  توفري   -  21

بأسعار منخفضة أو تأجريها لهم ببدل ايجار منخفض.  
22 - إقامة مشاريع سكنية تقوم بها رشكات رصينة وكفوءة 

وتكون أسعارها مدعومة من قبل الدولة. 
به ورضورة  التعيينات  الخدمة وحرص  تفعيل مجلس   -  23

تعيني خريجي الكليات الطبية والهندسية حال تخرجهم.  
24 - كتابة فقرة عن أهمية القضاء ورضورة ان يكون بعيدا 

عن املحاصصة وميتاز بالنزاهة والكفاءة.  
25 - التأكيد عىل دور العشرية السلبي يف تسيري أمور الدولة.  
26 - التأكيد عىل توجيه جزء من القروض لتحسني األجهزة 

الرقابية وإقامة الحكومة االلكرتونية.  
والعمل عىل تطوير  النفيس  العالج  كتابة فقرة تخص   -  27

املناهج الخاصة به.  
28 - افتقرت املسودة إىل فقرة عن اإلحصاء السكاين.  

29 - عىل املسودة ذكر فقرات لضامن تطبيق الدستور.  
العراق  داخل  املهجرين  ذكر  عىل  املسودة  افتقرت   -  30

وخارجه.

منظمة بريطانيا:

مقترحات حول مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي
مالحظات منظمة الحزب

في فرنسا حول مسودة البرنامج
1 - هناك رأي حول أهمية موضوع البيئة واقرتاح بوضعها بعد فقرة بناء الدولة وليس 
العراق أصبح ملوثا بدرجة كبرية، لذا علينا االهتامم أكرث يف  الربنامج، خاصة أن  يف آخر 

البيئة. موضوع 
الزراعة ونعلم  الكيمياوية يف فقرة  البيئة نقرتح حذف كلمة األسمدة  يف ضمن موضوع 
أن  وخاصة  الرتبة  وكذلك  الجوفية  املياه  تلوث  يف  االسمدة  هذه  استخدام  مضار  جيدا 

العامل يسعى اآلن إىل الزراعة النظيفة.
وتفعيل  الرقابة  فقرة هيكلة جهاز  اضافة  نقرتح   )9 )الفقرة  االقتصادية  سياستنا  - يف   2
دوره يف الرقابة عىل املؤسسات االنتاجية والخدمية واملرصفية واالستعانة مبكاتب الدقيق 

الخاصة يف هذه املهمة.
الكهربائية  الطاقة  مصادر  بتنويع  االهتامم  فقرة  بإضافة  اقرتاح  الكهربائية،  الطاقة   -  3
وخاصة الطاقة الشمسية واألبراج الهوائية لتوليد الطاقة واالبتعاد عن توليد الطاقة من 

املولدات العاملة بالغاز امللوث للبيئة.
4 - حقوق القوميات، التأكيد عىل إعادة ممتلكات املسحيني التي تم االستيالء عليها من 

قبل القوى املتنفذة.
5 - التأكيد عىل القيام بالتعداد السكاين ألهميته يف عملية التنمية االقتصادية والبرشية.

6 - التأكيد عىل حامية املنتوجات الزراعية من املنافسة الخارجية.
7 - يف القوى األمنية اضافة فقرة تتعلق مبحو األمية يف هذه القوى.

التعليم الجامعي وإبعاد كافة املامرسات التي ليس  التأكيد عىل استقاللية  التعليم:   - 8
لها عالقة بالتعليم.

9 - وضع رشوط يف ما يخص املدارس والجامعات األهلية وخاصة ما يتعلق باملجموعة 
الطبية.

القتلة منذ  اضافة جميع  املتظاهرين  قتلة  الكشف عن   )8 )الفقرة  الدولة  بناء  - يف   10
عام 2003.

11 - اقرتاح اضافة فقرة تتعلق بالضامن االجتامعي والصحي للكسبة واصحاب البسطات.
12 - يف موضوع االقاليم مقرتح بوضع رشوط إلقامة هذه االقاليم خوفا من تفكك الدولة 

العراقية.

مقترحات حول مسودة
برنامج الحزب

مثال منى

الطاقة والكهرباء  
الغازية  املحطات  عىل  االعتامد  اسرتاتيجية  يف  النظر  إعادة   /3
النظر  إعادة  رضورة  وأرى  الفقرة  هذه  مع  اتفق  ال   ...........
سواء  طبيعي  غاز  انتاج  عىل  تتوفر  التي  الدول  جميع  ألن  فيها 
املصاحب الستخراج النفط او املستخرج من االبار الغازية تحولت 
إىل املحطات الغازية بدل الحرارية أوال النخفاض مثنه مقارنة مع 
النفط  أو  )املازوت(  الوقود  كزيت  املستعملة  الوقود  انواع  بقية 
اتقاد  درجة  وذا  نظيفا  وقودا  بكونه  يتميز  كام  والفحم،  األسود 
املستعملة، وميتاز بكفاءة عالية خصوصا  األنواع األخرى  أعىل من 
من  الكاملة  االستفادة  إىل  يسعى  الربنامج  مسودة  الحزب يف  وأن 
دراسات  وهناك  حرقه،  وعدم  النفط  الستخراج  املصاحب  الغاز 
ما يسمى  أو  الطبيعي  الغاز  توفر  أنه يف حال  تثبت  جدوى كثرية 
بغاز امليثان بكميات إنتاجية وتوفر مخزون كبري منه فان املحطات 
الغازية أكرث جدوى من املحطات الحرارية وحتى كلف صيانة تلك 

منخفضة.   املحطات 

التشييد واالعمار  
النوعية  الرقابة  لها....... وفرض  املراد  الرشكات  3/ تحديث معايري 
عىل تنفيذ واستالم املشاريع من قبل أجهزة رقابية متخصصة......

اقرتح إضافة كلمة نزيهة بعد كلمة متخصصة ألن املشكلة ليست 
فقط باملعايري بل بنزاهة تلك األجهزة.  

التربية والتعليم االبتدائي والثانوي
املتنامي  التوسع  ظاهرة  ومعالجة   ...... علمية  خطط  وضع   /4

للتعليم األهيل وآثاره السلبية عىل النظام التعليمي ككل.
ناحية  من  سواء  الظاهرة  هذه  معالجة  كيفية  يف  التوسع  يجر  مل 
الترشيع او الناحية الرقابية وهذا ينطبق عىل التعليم العايل أيضا.
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قضايا

عربية ودولية

القاضي قاسم العبودي

يتسم قانون االنتخابات بأهمية كبیرة وحساسة مقارنة 
بالترشيعات األخرى كونه یتعلق بوضع اآلليات الخاصة 
تطلعات  كبیر  بشكل  يعكس  أنه  كام  السلطة،  بتداول 
وطبيعة  الدولة  لشكل  السلطة  عىل  القابضین  ونوايا 
بعد ٢٠٠٣  العراق  تجربة  فيه. وتعترب  السيايس  النظام 
التوافقات  بتأثیر  الغنية  التجارب  من  املجال  هذا  يف 
االنتخابات  االنتخابات، كام تحظى قوانین  عىل قوانین 
كام هو معروف مبساحة من الجدل والحوار ليس عىل 
الشعبي،  املستوى  عىل  وإمنا  فقط  السيايس  الصعید 
وكثیرا ما أثر هذا الجدل يف صياغة تلك القوانین خاصة 
الدائرة،  )حجم  االنتخايب  النظام  مبتغريات  يتعلق  فيام 
الصيغة  القامئة،  شكل  املرشحین(،  )عدد  املقاعد،  عدد 
السياسيون  يفضل  عندما  عامة  كظاهرة  الحسابية(. 
املحض،  العلمي  الجانب  السهلة عىل  التوافقية  الحلول 
يف  العامة  القواعد  مع  متناسقة  غیر  تدابیر  تظهر 
التي  العیوب  واضحة يف  بصورة  ما ظهر  الترشيع وهو 
شابت تلك القوانین. الصيغة االنتخابية، تجزئة القانون، 
تعارض القانون مع املبادئ العامة للترشيع )مثل وحدة 
الترشيع، التعارض بین الخاص والعام، عیوب الصياغة(. 
ولكننا يجب أن نقر بحقيقة أن التوافق يف بعض األحيان 
مهم ورضوري لرفع االحتقان السيايس وإن أدى إىل تلك 

العیوب.

أوال: نوع الدائرة 
يعد تقسيم الدوائر يف قانون االنتخابات من أهم املسائل 
املنقسمة،  املجتمعات  يف  السيام  والخطیرة  الحساسة 
مبدأ  إخالل  إىل  عليه  املتوافق  غیر  التقسيم  یؤدي  إذ 
التوازن بین املكونات التي تحرص عليه نظرية التوافق، 
لذلك تحرص الدول عىل أن يستجیب قانون االنتخابات 
كام  فیها  املكونات  لنسبة  ذلك  أمكن  ما  عادل  لتمثیل 
مدة  بین  الهندية  السلطات  تقوم  إذ  الهند،  يف  حدث 
وأخرى بتغییر الحدود اإلدارية للمدن لتستجیب بشكل 
عىل  االسوأ  واملثل  املختلفة،  اإلثنية  للتجمعات  واضح 
قانون  حول  الجدل  أدى  إذ  لبنان،  هو  النامذج  هذه 
االنتخابات إىل تقسيم املقاعد سلفا بین املكونات حيث 
یبلغ عدد مقاعد املجلس الترشيعي اللبناين 1٢8 مقعداً، 
مقعدا   64 واملسيحيني  املسلمني  بني  بالتساوي  وزعت 
مقاعد  قسمت  ثم  للمسيحيني،  مقعدا  و64  للمسلمني 
و  للشيعة،   ٣٢ والسنة  الشيعة  بین  مناصفة  املسلمین 
٣٢ للسنة وكذلك األمر بالنسبة للمسيحیني وهو ما قد 
نظم  بتبني  العراق  استمر  ما  اذا  الله  يحدث ال سامح 

األغلبية.
اعتمدت القوانین اآلتية التي جرت مبوجبها االنتخابات 
وذلك  املحافظة  مستوى  عىل  الدائرة  نظام  العراق  يف 
منضبطة  بیانات  قاعدة  أو  سكاين  إحصاء  وجود  لعدم 
دوائر  مستوى  عىل  أعدادهم  أو  السكان  نسب  توضح 

أصغر. أمر سلطة االئتالف رقم ٩6 لسنة ٢٠٠4 )دائرة 
واحدة(، قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 
٢٠٠٥ )دوائر متعددة + الباقي االقوى + املعدل الوطني( 
قانون انتخابات رقم )٢6( لسنة ٢٠٠٩ املعدل للقانون 
الباقي   + املفتوحة  القامئة   )٢٠٠٩/1٢/٢8 يف  أعاله 
)دوائر   ٢٠1٣ لسنة   4٥ رقم  انتخابات  قانون  االقوى( 
املعدل1,4(  ليغو  سانت   + مفتوحة  قامئة   + املتعددة 
قانون تعدیل قانون رقم 4٥ لسنة ٢٠1٣)دوائر املتعددة 

+ قامئة مفتوحة + سانت لغو املعدل 1,6(.

ثانيا: المبادئ 
انتخابات  قانون  وفق  الدوائر  لتقسيم  اعتمدت  التي 

مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠.
عدد  يعتمد  للدستور.  موافق  التقسيم  يكون  أن   .1

السكان )نسمة(.
إجراء  الفنية  الناحية  من  املمكن  من  يكون  أن   .٢
انتخابات وفق أي تقسيم عىل مستوى دوائر أصغر من 

املحافظة وفق جدول زمني معقول.
٣. اال یؤدي التقسيم إىل االختالل بین املكونات.

4. ان يضمن التقسيم توزيعا عادال للكوتا النسوية.
التقسيم سنجد  أخذنا محافظة كركوك وفق هذ  وإذا 
أن التقسيم یتعارض متاما مع املربر األساس إلقرار هذا 
القانون وهو أن يكون املرشح قريبا من الناخب ومن 

دائرته.
نالحظ أن بعض مراكز االقرتاع تكررت ألن جزًءا منها 
تم شطره ليلحق الدوائر االخرى حرصا من املرشع عىل 
الثالثة ورغم  التوازن بین مكونات كركوك  إبقاء حالة 
ذلك فان الرتكامن قد یخرسون أحد املقاعد الثالثة التي 

حصلوا علیها يف االنتخابات السابقة.
رشح موجز آللية تقسيم الدوائر )بيان تأثیر التوافق يف 

عملية تقسيم الدوائر(

ثالثا: عدد المقاعد 
رقم  االئتالف  سلطة  ألمر  كثیرة  انتقادات  وجهت 
نتیجة  ظهرت  التي  العیوب  بسبب   ٢٠٠4 لسنة   ٩6
محافظة  غياب  أبرزها  ومن  الواحدة،  الدائرة  تبني 
متثیل  وكذلك  الجمعية  داخل  التمثیل  عن  اكرث  أو 
فجرى  استحقاقها،  من  أكرب  بشكل  املحافظات  بعض 
كل  باعتبار   املتعددة  الدوائر  اعتامد  عىل  االتفاق 
املقاعد  من  عدد  لها  یخصص  انتخابية  دائرة  محافظة 
یتناسب وعدد سكانها، فعدد اعضاء الجمعية الوطنية 
نائباً،   )٢٧٥( كان   ٢٠٠٥ انتخابات  يف  العراق  لنواب 
حیث كان عدد السكان يقدر ب ٢٧.٩6٢.٩68 ملیون 
نسمة، أما يف انتخابات ٢٠1٠ )٣٢٥( نائباً، حيث قدر 
بنحو  التجارة  وزارة  احصائيات  حسب  السكان  عدد 
أعضاء  عدد  أن  يعني  وهذا  نسمة.   )٣٢٢٧4٥٢8(
أضیف  أنه  إال   ٣٢٣ يكون  أن  یجب  النواب  مجلس 

السيايس إلرضاء  التوافق  من  نوع  )مقعدان( إلحداث 
االنتخابات  قانون  أن  علام  السياسة،  املكونات  بعض 
لسنة   ٢6 رقم  بقانون  املعدل   ٢٠٠٥ لسنة   16 رقم 
وال حصة  النواب  مجلس  مقاعد  عدد  يحدد  مل   ٢٠٠٩
املهمة  تلك  وانيطت  املقاعد،  تلك  من  محافظة  كل 
باملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات عىل أن تكون ٥ 

% من تلك املقاعد مقاعد تعويضية.
علام أن إضافة مقعدین لعدد املقاعد متت لحل مشكلة 
الهیئة  من  قانون  يصدر  ومل  بالتوافق  نینوى  محافظة 
الترشيعية  باملراحل  املرور  لتفادي  وذلك  الترشيعية 
علام  التفسريية.  باملذكرة  سمي  مبا  مرر  وامنا  املعقدة 
أن عدد املقاعد النتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠14 
مقاعد  و8  عامة  مقاعد   ٣٢٠ مقعدا،   ٣٢8 بـ  حدد 
كوتا االقليات وفق قانون رقم 4٥ لسنة ٢٠1٣، أما يف 
عدد  حدد  فقد   ٢٠18 لسنة  النواب  مجلس  انتخابات 
مقاعد  و٩  عاما  مقعدا  مقعدا،٣٢٠   ٣٢٩ بـ  املقاعد 
عدد  أن  بالذكر  والجدیر  االقليات.  لكوتا  مخصص 
بصله  ميت  وال  السيايس  للتوافق  وفقا  وضع  املقاعد 
رصيح  خالف  وهذا  الحقيقي،  العراق  سكان  لعدد 
الذي   ،٢٠٠٥ النافذ  العراقي  الدستور  من   4٥ للامدة 
تبلغ  اذ  نسمة،  ألف  مئة  لكل  واحدا  مقعدا  حدد 

تقدیرات عدد السكان ٠٠٠, ٥٠٠, ٣8 نسمة. 

رابعا: تجزئة القانون 
قوانین  ترشيع  يف  السلبية  الظواهر  من  واحدة 
كان  القانون،  تجزئة  هو   ٢٠٠٣ بعد  االنتخابات 
شكل  عىل  االتفاق  عدم  هو  الدوام  عىل  ذلك  سبب 
من  االنتهاء  إىل  املرشع  فینهج  االنتخايب،  النظام 

وترك  علیها  التصويت  یجري  إذ  الخالفية  غیر  املواد 
ومتت  والتوافق،  االتفاق  حین  إىل  الخالفية  املسائل 
بالنظام  قلنا  كام  علیها  املتفق  الجدیدة  املواد  إضافة 
االنتخايب وقد يصادف أن املواد املضافة تتعارض كلياً 
تلك  وتصبح  علیها  التصويت  تم  ومواد  فقرات  مع 
ميكن  وال  محل  غیر  يف  وردت  قد  واملواد  الفقرات 
تطبيقها، وهناك أمثلة عىل ذلك ولكن ابرزها ما ورد 
 ٩ رقم  العراقي  النواب  مجلس  انتخابات  قانون  يف 
سادسا   ، خامسا   ، رابعا   ، ثالثا  الفقرات   ٢٠٢٠ لسنة 
من املادة 16 ، منه والتي تتعلق بنسبة متثیل النساء 
الكوتا ويف  تحقيق  آلية  بيان  حیث يسهب املرشع يف 
عىل  االتفاق  بعد  لكن  معقدة  رياضية  نظرية  تبني 
التقسيم  يكون  أن  عىل  والتوافق  الدوائر  تقسيامت 
حیث  امرأة،   8٣ وهو  النسوية  الكوتا  لعدد  مساويا 
فأصبحت  الكوتا  لتحقيق  دائرة   8٣ إىل  العراق  قسم 
وال  ونفع  جدوى  ذات  غیر  أعاله  املذكورة  الفقرات 
نفسة  الدوائر  تقسيم  أن  إىل  باإلضافة  تطبيقها،  ميكن 
الحق بالقانون بعنوان ملحق كام جاء يف الفقرة ثالثا 
كام  محافظة  لكل  النساء  كوتا  تحدد   16 املادة  من 

حدد يف الجدول املرفق(.
من  رابعا  الفقرة  تطبيق  عن  االستغناء  تم  كام 
دوائرهم  لصالح  الخارج  عراقیو  )صوت   )٣٩( املادة 
حرصاً(  البايومرتية  البطاقة  باستخدام  االنتخابية 
وعىل الرغم من ان النص ملزم اال أن الكتل توافقت 
أبواب  من  بابا  كونه  فعلت  وخرياً  إجرائها،  عدم  عىل 
التالعب بنتائج االنتخابات والتي رغم الكلفة الباهظة 
كورونا  جائحة  عن  فضال  معقولة،  مبشاركة  تحظى  ال 

التي وفرت غطاء ومربرا إللغائها.

خامسا: تعارض القانون مع المبادئ 
العامة للتشريع

االنتخابات  قوانین  نصوص  لتعارض  متعددة  صور  هناك 
لقواعد الترشيع املعروفة كام يف العنوان، عىل سبیل املثال 
عندما یتم وصف جرائم معینة وعقوبات لها خارج قانون 
العقوبات فان القاعدة تقيض ان یتم تشدید العقوبة ال 
نهجت  متاماً، حیث  العكس  ما جرى هو  بینام  تخفيفها، 
يف  العقوبات  تخفیف  إىل   ٢٠٠٣ بعد  االنتخابات  قوانین 
الجرائم االنتخابية، فبعض تلك الجرائم تصنف يف القوانین 
العقابية عىل أنها جناية بینام تصنف يف قوانین االنتخابات 
عىل أنها جنحة. تناول الفصل السابع من قانون رقم 1٢ 
لسنة ٢٠18 قانون انتخابات مجالس املحافظات واالقضية 
يف املواد )٣6 -4٣( موضوع الجرائم االنتخابية والعقوبات 
تلك  ومبراجعة  الجرائم،  یرتكب  من  عىل  املفروضة 
العقوبات نجدها ال تتناسب مع االفعال الجرمية، فنحن 
نرى أن الجرائم االنتخابية ال تقل خطورة عن بعض الجرائم 
قانون  يف  عقوباتها  تكون  والتي  العام  املال  عىل  الواقعة 
العقوبات أشد. كام أن بعض الجرائم التي أشار اليها قانون 
األسلحة  حمل  أو  والتهدید  القوة  كاستعامل  االنتخابات 
االنتخابات ال  االعتداء عىل موظفي  أو  والجارحة  النارية 
تقل خطورة عن الجرائم االرهابية ال سيام أن االنتخابات 
هي األساس لكل عمل دميقراطي وأن التأثیر عىل العملية 
االنتخابية هو تأثیر أو رضر بالعملية الدميقراطية والسياسية 
بشكل واضح، إضافة إىل أن تلك الجرائم التي أشار إلیها 
القانون هي جرائم عمدية. كام تفتقد الترشيعات االنتخابية 
إىل الوحدة يف الترشيع، التامثل بین النصوص يف الصياغة 
بالجرائم  الخاص  بالفصل  یتعلق  فيام  السيام  واألحكام 
االنتخابية )األحكام الجزائية(، إذ تفتقد إىل التامثل. عىل 
سبیل املثال یذكر الحد األدىن للعقوبة وال ینص القانون عىل 
الحد األعىل وينص القانون يف نفس الفصل عىل حد أدىن 
وأعىل للعقوبة كام هو الحال يف الفصل السابع من قانون 
1٢ لسنة ٢٠18 والفصل الثامن )االحكام الجزائية( لقانون 
انتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠٢٠، أمثلة عىل ذلك املادة 
٣1 )يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 6 ستة أشهر وغرامة 
دینار. وال  ألف  مئتین وخمسین   )٢٥٠٠٠٠( تقل عن  ال 
تزيد عىل )1٠٠٠٠٠٠( ملیون دینار كل من..( وكذلك املادة 
٣٢ - يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل 
عن )1٠٠٠٠٠٠( ملیون دینار وال تزيد )٥٠٠٠٠٠٠( خمسة 
مالیین دینار او بكلتا العقوبتین كل من...(. بینام نالحظ 
األعىل  الحد  وكذلك  األدىن  الحد  یذكر   ٣٥ املادة  يف  انه 
للعقوبة، املادة ٣٥. )يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر 
وال تزيد عىل سنة أو غرامة ال تقل عن )1٠٠٠٠٠٠( ملیون 
دينار وال تزيد عىل )٥٠٠٠٠٠٠( خمسة مالیین دينار أو 
بكلتا العقوبتین كل من...( واألمر نفسه تكرر يف الفصل 
مجلس  انتخابات  قانون  من  الجزائية(  )االحكام  الثامن 

النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ املواد 
 .)٣، ٣٥4 ،٣، ٣٢، ٣٣1(

رشيد غويلب

يف 14 ترشين الثاين 2021 يبلغ الحزب الشيوعي اإلسباين 
عامه املائة، لكن االحتفال باملناسبة جاء مبكرا. يف يومي 
فاسيا  ريفاس  بلدة  احتضنت  الفائت،  أيلول  و26   25
جنوب العاصمة اإلسبانية مدريد، الحفل الذي حرضه يف 
زمن الوباء قرابة 10 آالف مشارك، تنقلوا بني الفعاليات 
وحفالت  والسياسية،  الفكرية  الحوارات  مثل  املختلفة 
املوسيقى والغناء، ومعرض الكتاب، والفعاليات املخصصة 

لألطفال والشبيبة.
يف فعالية االحتفال الرئيسية، أجري حوار لضيوف الحفل 
االسباين  الشيوعي  للحزب  العام  السكرتري  الرئيسيني مع 
إنريكو سانتياغو وزعيمي أكرب اتحادين لنقابات العامل 
يف البالد، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يوالندا دياز. 
اللجان  نقابات  التحاد  العام  السكرتري  سوردو،  أونا  أكد 
العاملية، وهو اتحاد مستقل، ويعد أكرب اتحاد يف إسبانيا، 
وتأسس عام 1966 مببادرة من الشيوعيني، ميكن للحزب 
التاريخ  لحظات  »كان يف  أنه  بحق  يدعي  أن  الشيوعي 
هذا  أصبح  لقد  الصحيح«.  الجانب  يف  دامئًا  الحاسمة، 
واضًحا، بشكل خاص يف فرتة »االنتقال إىل الدميقراطية« 
بعد نهاية دكتاتورية فرانكو يف عام 1975.  وأن التغيري 
تحقق يف النضال، حيث لعب الحزب الشيوعي دورا مهام.
العام لالتحاد  الفاريز، السكرتري    وقال خوسيه »بيبي« 
االشرتايك  العامل  حزب  من  القريب  للعامل  العام 
االسباين الحاكم، إنه »فخور جًدا« بكونه عضًوا سابقا يف 
أيًضا عىل أن »الحزب  الشيوعي اإلسباين. وشدد  الحزب 
الشيوعي واالتحاد العام للعامل لهام تاريخ مشرتك وقد 

تم تأسيسهام إىل حد ما من قبل نفس األشخاص«.  وان 
العمل  قوانني  وإلغاء  مكافحة  يف  مهمة«  »أداة  الحزب 
الليربالية الجديدة«. وأكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة 
العمل، والشخصية السياسية األبرز يف الحزب الشيوعي 
بـ »100 عام من  اليوم  الحزب يحتفل  يوالندا دياز، أن 
التاريخ األكرث حزنًا، وأكرثها نضاال وبطولة«، و أنه حتى 
لو تم ارتكاب العديد من األخطاء، فقد كان الحزب دامئًا 
يف املكان الصحيح من التاريخ. واآلن يتعلق األمر بضامن 
عدم إلقاء أعباء الوباء عىل عاتق السكان. سوف تساعد 
االتحاد  من  كورونا  مساعدات  بحزمة  يسمى  ما  أيًضا 
املثال،  سبيل  عىل  بروكسل،  مطالبة  حال  ويف  األورويب. 
خفض اإلنفاق االجتامعي لتوفري األموال، وعدت الوزيرة 
بـ „: »لن نتسامح مع أي إصالحات ضد شعوب أوروبا«. 
وذكٌرت مارغريتا شانز، رئيسة اليسار املتحد يف فالنسيا، 
بأن قرنًا من عمر الحزب الشيوعي يعني أيًضا 100 عام 
من النضال من أجل تحرير املرأة. »ال يزال النضال ضد 
الفاشية واالشرتاكية له وجه شيوعي، كام هو الحال مع 

مقاتيل الدفاع عن الجمهورية عام 1936«. 
بودوموس  العديد من ممثيل حزب  الحفل  وشارك يف 
اليسار  تحالف  يف  الشيوعي  الحزب  رشيك  اليساري، 
»يل  بيالرا:  إيون  بودوموس،  رئيسة  وقالت  االسباين. 
الرشف« أن أتحدث يف الذكرى املئوية لتأسيس الحزب 
ورفيقة  »حليفة  بأنها  نفسها  ووصفت  الشيوعي، 
بودوموس  حزب  ومؤسس  سلفها،  وشارك  وصديقة«. 
منذ  عامة  فعالية  يف  يظهر  مل  الذي  إغليسياس،  بابلو 
يف  خسارته  إثر  عىل  بودوموس،  زعامة  من  استقالته 
»حكم  بعنوان  مبساهمة  مدريد  العاصمة  انتخابات 

أو تويل السلطة«. حذر فيها من أن معاداة الشيوعية 
»تراجع  خطر  هناك  وأن  اليوم  حتى  حارضة  تزال  ال 
الدميقراطية« الذي شكله وريث دكتاتورية فرانكو )39 
1975-(، حزب الشعب اليميني املحافظ، وحزب فوكس 
الفايش الجديد. وسوية مع الحزب الشيوعي يجب عىل 

بودوموس مواجهة هذا التحدي.
يف ختام برنامج االحتفاالت، أكد السكرتري العام للحزب 
الشيوعي سانتياغو عىل أهمية الحركة الشيوعية العاملية 
بالنسبة للحزب. وان جميع الرفيقات الرفاق »فخورون 

ألنهم بنات وأبناء جميع ثورات القرن العرشين«.

مسيرة حافلة بالنضال
باإلضافة إىل مسريته النضالية، حافظ الحزب الشيوعي، 
حتى اليوم، عىل دور مؤثر يف الحياة السياسية اإلسبانية. 
وطرح  املراجعة  يف  الحزب  ديناميكية  إىل  ذلك  ويعود 
املوروثة،  النمطية  رشاك  يف  الوقوع  وعدم  البدائل، 
للحزب  العام  السكرتري  سانتياغو  انريكو  مع  حوار  ويف 
الشيوعي االسباين، يف ترشين الثاين 2018، أي بعد انتخابه 
بسبعة شهور، نرشته جريدة »اليونغه فيلت« اليسارية 
والتصاقه  الحزب،  من مسرية  إىل جوانب  أشار  األملانية 

بهموم الناس:
البحث عن  تاريخ  الشيوعي االسباين، هو  الحزب  تاريخ 
عىل  العمل  يف  الحزب  شارك  الثالثينات  ومنذ  األكرثية. 
تحقيق تحالف العامل. وكان الحزب الذي تأسس يف عام 
التحالف  هذا  حقق  وقد  صغريا.  حزبا  حينذاك   ،1921
نجاحا كبريا يف انتخابات املناطق، وجعل إعالن الجمهورية 
يف عام 1931 ممكنا، ومهد الطريق ألرضاب عامل املناجم 

مقررا يف  دورا  الحزب  ولعب  عام 1934.  أستورياس  يف 
تشكيل الجبهة الشعبية، التي فازت يف انتخابات 1936. 
وبالتايل فان من املضحك الحديث عن النقاء االيديولوجي، 
عندما يجري الحديث عن العمل املشرتك لقوى اليسار. 
الشعبية  الجبهة  فان  الحزب،  تجربة  إىل  العودة  وعند 
الشيوعي،  والحزب  االشرتايك،  الحزب  قبل  من  تأسست 
وصوال إىل قوى الربجوازية التقدمية. بعد الهزمية يف الحرب 

األهلية، ناضل الحزب مبفرده ضد دكتاتورية فرانكو. وقبيل 
وانطلق  التحالفات.  سياسة  مجددا  الحزب  طّور  نهايتها 
املجلس الدميقراطي، ومجلس القضية، وقد طالبت القوى 
الدميقراطية مجتمعة بنهاية الدكتاتورية. ويف الثامنينات 
التقدمية،  القوى  بني  الوثيق  التنسيق  إىل  الحزب  سعى 
الذي يشكل  املتحد،  االسباين  اليسار  تأسس  إثرها  وعىل 

الشيوعي االسباين قوته الرئيسة.

أثر التوافق السیاسي في قوانین االنتخابات بعد ٢٠٠٣ 

قالوا في الذكرى المئوية لتأسيسه

الحزب الشیوعي اإلسباني .. مجد التاريخ وتحديات الحاضر

أنصار الحزب يف الطريق إىل احتفال األول من ايار
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كتابات

يوسف أبو الفوز

توصف العملية السياسية يف العراق كونها تسري يف 
حصل  الذي  التغيري  فمنذ  ومسدود،  معقد  طريق 
بفعل قوى خارجية - قوات االحتالل- والقوى التي 
خارجية،  قوى  ومبباركة  الحكم،  مقاليد  تسيدت 
إقليمية ودولية، ال تزال تفهم العملية الدميقراطية 
من باب واحد هو: صناديق االقرتاع.  فاالنتخابات، 
املنفلت  السالح  وبحامية  مجحفة  قوانني  وفق 
هو  مصدره،  املعروف   / املجهول  املايل  والدعم 
عىل  التسلط  استمرار  لها  يضمن  الذي  الطريق 
الفساد مرسحية  قوى  تواصل  حيث  البالد،  مقادير 
ذات  من  الشعب  يعاين  بينام  املتواصل  النهب 
وزاد  بل  املقبور،  النظام  عن  ورثها  التي  املشاكل 
شعبنا  أبناء  من  البعض  جعل  مام  الكثري  عليها 

يرتحمون عىل أيام الديكتاتورية.
من  أعلنت  الباسلة،  واالحتجاج  االنتفاضة  قوى 

الحالية،  السياسية  للعملية  الرافض  موقفها  جانبها 
رفضها  وزينت  البالد،  يحكم  الذي  الالدولة  وشكل 
يف  االحتجاج،  ساحات  يف  االنتفاضة  شباب  بدماء 
مختلف مدن الوطن، مطالبة باستعادته من الذين 
رسقوه، راسمة طريقها للتغيري، ألجل تحقيق الهدف 
العدالة  تسود  حيث  مدنية،  دولة  بناء  يف  املنشود 
وتقرب  واملؤسسات  الدولة  وحكم  االجتامعية، 
معادالت املحاصصة الطائفية واالثنية، التي مل يجن 

منها شعبنا سوى الهوان.
املتنفذة،  القوى  لخطاب  بسيطة  متابعة  ان 
تدوير  تحاول  والتي  مقيت،  بشكل  يتناسل  الذي 
نفسها، بأساليب مكشوفة، تكشف لنا أنها تتعامل 
بادت  أنظمة  من  وتعلمتها  ورثتها  بدمياغوجية 
ولفظها التاريخ وأصدر حكمه عليها، إذ يتوفر لدى 
املالية  االمكانيات  من  الكثري  املتنفذة  القوى  هذه 
األساليب  من  املزيد  العتامد  اإلعالمية  واملنصات 
التلون  عىل  بالقدرة  متتاز  التي  الدمياغوجية، 

والتضليل  مصالحها  عن  الدفاع  لهام  يضمن  بشكل 
الكذب  وتكرار  باملفاهيم  والتالعب  الحقائق،  عىل 
املواطن  مع  املراوغة  طرق  واستخدام  املكشوف 
الناخب يف الرتهيب والرتغيب لدفعه نحو صندوق 

االقرتاع وضامن صوته لصالح استمرار بقائهم.  
يتشدق كثريا سياسيو الصدفة بالحديث عن مصالح 
)الشعب( وهمومه، بل ويسطون بكل صالفة ودون 
يف  ويدسوها  املدنية  القوى  شعارات  عىل  خجل 
أحاديثهم مع رتوش من أقوال مأثورة وبعض اآليات 
التغيري  قوى  بأنهم  الناس  إليهام  سعي  يف  القرآنية 
املنشود، أو أن مثة تغيريا ما يف أفكارهم وبرامجهم 

وأساليب حكمهم للبالد يف األيام القادمة.
من  الرفض  يواجهون  حاملا  املتحدثني،  نفس  إن 
االحتجاج  قوى  وتفضحهم  )الشعب(  أبناء  قبل 
وتواجههم بحقيقة كونهم سبب كل البالء يف البالد، 
وتطفر  جباههم  من  تسقط  الحياء  )نقطة(  فأن 
بهلوانية،  وامكانيات  قادر  وقدرة  عجيب  بسحر 

فيتحول املحتجون هنا من أبناء )الشعب(، اىل قوى 
)الشغب(، حيث يتم التبايك عىل هيبة الدولة التي 
يتناسون أن الجامعات املسلحة الداعمة لهم مرغت 

سمعتها بالرتاب.
يقول املثل املتداول بأن )الحياء نقطة إذا سقطت 
ويشاهدوا  الحكمة  أهل  فليأت  يشء(.  كل  سقط 
ما يحدث يف بالدي، فقد كرث املنافقون والدجالون 

بحيث بزوا حكام النظام السابق.
 لكن هيهات أن يتم اسكات صوت الحق، أصوات 
انتفاضة  يف  تفجرت  التي  الغاضبة  شعبنا  أبناء 
ضد  الشعبية  االنتفاضات  امجاد  استعادت  باسلة 
أصوات  ستتصاعد  الجائرة.  البائدة  األنظمة  كل 
كل  تستطيع  ولن  وأقوى  أقوى  السلمية  االنتفاضة 
أساليب القهر والقمع ان توقف النضال ألجل اليوم 
املسلوبة  لكرامته  املواطن  استعادة  يوم  املنشود، 
واستعادة وطنه والخالص من عفن حكم املحاصصة 

والفساد املايل واإلداري.

ديمقراطية
أهواء المحاصصة!

مجيد إبراهيم خليل

حرية الرأي والتعبري والنرش واحدة من أهم مستلزمات املامرسة الدميقراطية، والتي يحرص 
كل بلد دميقراطي أو سائر يف طريق الدميقراطية عىل مامرستها عرب النرش الورقي أو املسموع 

أو اإللكرتوين مبنصاته العديدة.
وقد كان للحزب الشيوعي العراقي موقف معلن واضح ورصيح مبقاطعة االنتخابات، املزمع 
يف  الحزب  طرحها  التي  االنتخابات،  اشرتاطات  توفر  لعدم  القادم،  اكتوبر   10 يف  إجراؤها 
نشطاء  أمنية  قوة  اعرتاض  من  أيلول   11 السبت  يوم  مساء  حصل  وما  وثيقة.  من  أكرث 
الحزب  موقف  توضح  التي  الشعب،  طريق  وافتتاحيات  منشورات  توزيعهم  أثناء  الحزب 
من مقاطعة االنتخابات، هو عمل غري دستوري وغري قانوين، ألنه يصادر حقا كفله القانون، 
يف  نظرها  ووجهة  موقفها  برتويج  ترغب  قوة  ألية  متاح  هو  كام  للحزب،  متاح  حق  وهو 

االنتخابات.
موقفه  بسبب  هو  للحزب  السيايس  النشاط  منع  سبب  أن  إىل  األمنية  القوة  أشارت  وقد 
يقولون  فيام  اآلخرين  حرية  تصادر  أن  الدميقراطية  قيم  من  فهل  لالنتخابات.  املقاطع 
رئيس  يعلن  عندما  الالدميقراطية،  املامرسة  هذه  يف  املفارقة  وتزداد  مواقف.  من  ويعلنون 
الوزراء يف بيان رسمي إىل وجود ضباط يرافقون حمالت الدعاية ملرشحي الكتل السياسية، 
موقف  لدعم  تكن  مل  إن  املرافقة  هذه  فام رضورة  مسلحة.  أذرع  لها  الكتل  هذه  وأغلب 
سيايس واضح لهذه الكتل من االنتخابات، يف حني تجري مصادرة حق الحزب لرتويج رأيه 

وبطريقة حضارية بعيدا عن قعقعة السالح.
نزيهة،  انتخابية  عملية  الحزب من مستلزمات  يطرحه  ما  أن  بوضوح  يكشف  يجري  ما  إن 
العام عرب أكرث من وثيقة، ويؤكد من صحة موقف الحزب  وبرشوط محددة ومعلنة للرأي 
مام يجري بامللموس عىل أرض الواقع، فالتلويح بالسالح ومصادرة حرية الرأي ومنع الحزب 

من ترويج موقفه يؤرش إىل عدم توفر بيئة آمنة لالنتخابات القادمة.

سلوان االغا  

يرتكز بناء البلدان وتطورها عىل وجود مؤسسات رصينة فيها 
ويرتبط تقدمها مبقدار ما تقدمه تلك املؤسسات بكل اشكالها 
وتصنيفاتها من خدمة يف مجالها لتلبية حاجات ومتطلبات 
املواطنني وتطلعاتهم ، إذ أنها عملية متثل لب وجوهر مفهوم 
الدميقراطية عندما تنجح السلطات يف بلد معني بان تكون 
حسن  عند  وتكون  بها  املكلفة  واملهام  املسؤولية  قدر  عىل 
ظن مواطنيها باعتبارهم الجهة املستفيدة من ناتج خدمات 
هذه املؤسسات التي جاءت وفقا لعمليات واجراءات وآليات 
تعبرياً عن توجهات الناس وآرائهم يف كيفية ادارة الدولة وهذا 

بالتأكيد هو تطبيق ملبدأ الدميقراطية .
وانطالقاً من مسميات كثرية ضمن إطار بناء الدولة البد أن 
الذي وجدت من  الغرض  تتسم تلك املؤسسات مبا يناسب 
بعد 2003 هي  الفناها  والتي  املؤسسات  أجله. ومن هذه 
وجودها  يهدف  والتي   “ املستقلة   “ االنتخابات  مفوضية 
لتنظيم وادارة ومتابعة عملية االنتخابات وتطبيق قوانينها 
كونها مفتاح متثيل صوت الشعب إلنتاج مجلس نيايب تنبثق 
منه حكومة وبشكل دوري، مع التأكيد بأن العملية االنتخابية 

هي آلية من آليات الدميقراطية وليست كلها. 
فاملفوضية كمؤسسة كان وضعها مثاراً للجدل منذ تشكيلها 
بعد 2003 والتي بُنيت وفق نظام املحاصصة الذي يدار به 
البلد بجميع مفاصله، وهذا ما تصّدر مطالب كل االحتجاجات 
مطلب  واصبح  رقعتها  وتوسع  انطالقها  منذ  والتظاهرات 
مصطلحاً  وليس  فعال  مستقلة  انتخابات  مفوضية  تشكيل 

)بدون أقواس تنصيص( هو مطلب جامهريي حقيقي تبنته 
الساحات وصدحت به االصوات، وال زال لهذا اليوم يتصدر 
االحتجاجي  والحراك  النقاش  وحلقات  املحتجني  مطالب 
ترشين  انتفاضة  ضغط  نتيجة  تشكيلها  إعادة  بعد  حتى 
مع  بذلك  قضاة  من  مؤلف  مجلس  تكليف  تم  اذ   2019
مراعاة التوزيع الجغرايف. وهذا يضع عالمات استفهام كثرية 
املؤسسة يالحظ  واملتعاطي مع هذه  واملراقب  املتابع  إن   ،
ضبابية وغموض وتداخل يف حدود عملها واملساحات املعنية 
تتعلق  سياسية  مواقف  تتخذ  نجدها  فتارة  فيها.  بالتواجد 
توقيتات  وتحديد  عدمه  من  بالقبول  واملقاطعة  باملشاركة 
فنية  بأمور  ترصح  وتارة  متأخر،  ومنها  مبكر  منها  معينة 
تخص ادارة االنتخابات من موارد برشية ولوجستيات عندما 
لتناقض  انتخابية آمنة،  بيئة  يكون الحديث عن مدى توفر 

ترصيحات أخرى تتكلم عن عدم امكانية وضع سقف محدد 
للدعاية االنتخابية، مام يفرض عدم وجود نقطة رشوع واحدة 
ظل  يف  العدالة  مبدأ  وينايف  دعايتهم،  النطالق  للمرشحني 
وجود تشكيالت مشاركة لها اجنحة مسلحة مع سطوة شبح 
السالح املنفلت الذي ميثل هاجسا ملموسا ، ناهيك عن فتح 
باب الدعاية االنتخابية قبل ثالثة اشهر من يوم التصويت . لذا 
نجدها، أي املفوضية، تدخل ملساحات مختلفة منها السيايس 
ومنها الفني ومنها االجتامعي لتبدي رأياً هنا وترصيحا هناك 

وموقفاً يف أحيان معينة.
من هذا كله يستمر الشك وعدم االرتياح وعدم القناعة بأن 
االنتخابية  العملية  إدارة وتنظيم  قادرة عىل  املؤسسة  هذه 
االنتخاب  وثقافة  املعنوية  بالجوانب  يرتبط  ما  يف  باألخص 

والوعي بالدعاية والرتويج والتصويت.

بصوت عال

نقطة الحياء وصندوق االنتخابات
المقاطعة

فعل إيجابي
ظافر مردان

األمل  وكان  الطاغية،  بسقوط  خريا  استبرشوا  العراقيني  كل 
تاريخ  يف  جديدة  مرحلة  لبدء  العراقيني  رؤوس  فوق  يحوم 
يدل  والسياسية  الحزبية  التعددية  مؤرش  كان  حيث  العراق، 
الدميقراطية  ستكون  وبالتايل  الفرد  لحكم  عودة  ال  ان  عىل 
التي  الطريقة  أن  من  الرغم  وعىل  واالستبداد.  للتسلط  بديال 
ينتج عن  الحرب واالحتالل وما  السابق هي  النظام  فيها  سقط 
الدولة  ومصالح  واشكاليات  ارهاصات  من  الجديد  الوضع  هذا 
املحتلة  القوى  لتوجه  املعادية  الدولية  القوى  ومصالح  املحتلة 
الذي ضحوا بكل ما ميلكون  العراقيني  األمل موجودا لدى  بقي 
الجديدة  املرحلة  هذه  العراق  ودخل  والنفيس،  الغايل  من 
حاول  ما  رسعان  لألسف  والذي  االنتخايب  التنافس  اساس  عىل 
عىل  السياسية  تحالفاته  يبني  ان  املتنفذة  القوى  من  العديد 
االكفأ  اختيار  بعيدا عن  وتعبئة عشارية  وقومية  أسس طائفية 
التخندقات بوابة السترشاء املحاصصة  ، ورسعان ما كانت هذه 
والفساد، وقد تطورت إىل اعامل عنف راح ضحيتها ابناء العراق 
كان  وطاملا  االنتخابات  معرتك  حزبنا  دخل   ، حق  وجه  بدون 
الخطأ وتعرية االخطاء  التوجه ومؤرشا عىل مكامن  لهذا  رافضا 
االمر  تطور  وقد  الثالث،  السلطات  بها  وقعت  التي  والسلبيات 
لتعقيد قانون االنتخابات يف كل دورة بحيث يّؤبد وجود القوى 
الوصول  من  واملستقلني  والدميقراطيني  املدنيني  ويحرم  املتنفذة 
املفوضية  اعضاء  حتى  تقاسموا  وقد  حكومي،  مفصل  اي  إىل 
الحزب  ، وقد حاول  والنفوذ  السيايس والسالح  املال  فضال عىل 
عىل  قادرة  سياسية  برامج  رسم  مختلفة  تحالفات  خالل  من 
الفاسدة  القوى  نحوها  تسحبه  التي  الهاوية  من  البلد  اخراج 
ابيض  بوجه  وخرج   ، له  تستجب  مل  السابقة  الحكومات  ولكن 
وبشهادته  والوطن  للشعب  واالخالص  بالنزاهة  ساطعة  وسرية 
انتخابات  عن  الجامهري  عزوف  وكان  االصدقاء،  قبل  الخصوم 
٢٠١٨ بنسبة كبرية وما تالها من انتفاضة شعبية عارمة رفضت 
منظومة الحكم الحالية ومؤرشة عىل مكامن الخلل فيها ، ورغم 
ومفوضية  مبكرة  انتخابات  تكون  ان  منها  مطالب  من  طرحها 
قتلة  محاسبة  وقبلها  منصف  انتخايب  وقانون  مستقلة  نزيهة 

املتظاهرين ورؤوس الفساد. 
لكن هذه القوى اعتادت الحيل واملامطلة ومل تنفذ اي مطلب 
تهيىء  قد  العراقي  الشيوعي  فكان   ، املذكورة  املطالب  من 
املرشحني  وسمى  رسميا  سجل  وقد  االنتخابات  غامر  لخوض 
الكافية  املهلة  واعطاء  االخري  الرمق  وحتى  االستجابة  أمل  عىل 
الحكومة  لكن  املطالَب،  هذا  بتحقيق  تعهدت  التي  الحكومة 
تركت  بلة حني  الطني  زادت  بل  املطالب  تلبية  بعدم  تكتف  مل 
منظومتها  عارض  من  كل  وتغيب  وتخطف  تقتل  املليشيات 
تتويجا  املشاركة  بعدم  االستفتاء  نتائج  فكانت  املأزومة، 
بأن  الحزب  يكتف  ولَم   ، الحقة  ترشين  ملطالب  تاما  وانحيازا 
تكون املقاطعة سلبية كسابقاتها ولكن يسعى بان تكون هناك 
برنامج  الفساد من خالل  قوى  بوجه  تقف  املعامل  قوى واضحة 
اي   ، الحقة  واملظاهرات  باالحتجاجات  معززة  ورؤى  واهداف 
ان تكون املواجهة واملنازلة حارضة ، ولن ننهزم امام هذه قوى 
من  الزكية  الدماء  واعطينا  والعمل  االرادة  بقوة  واجهنا  لطاملا 

اجل نرصة القضية واملوقف.

المفوضية.. صالحياتها وحدودها
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مختارات   

أمين الزاوي 

ُمخّيط،  يشء  كل  السواء،  عىل  أفريقية  والشامل  العربية  بلداننا  يف 
ُمَهندس، مفّصل بدقة، بقدرة قادر ال يشء مرتوك للصدفة أو االجتهاد: 
الثقافة والدين واملدرسة وحتى األحالم. يعلّمون املواطن كيف يغتال 
الحلم فوق وسادته يك ال يزعج الديكتاتور بحلم خارج عن املسموح 

به. الحلم قوة نووية مخيفة.
نار  عىل  تطبخه  تصنعه،  تلده،  ثقافة  دون  من  ديكتاتور  يوجد  ال 
هادئة. ال وجود لديكتاتور من دون شعب يغرق حتى رأسه يف الطاعة 

املطلقة. الطاعة هي رحم الديكتاتور.
ملاذا يا تُرى تؤلّه الضحية العربية واملغاربية جالدها، ديكتاتورها؟ ملاذا 

يا تُرى تبكيه بالدموع الساخنة يوم وفاته؟
الرعاع  “سيكولوجيا  إنتاج  عىل  الديكتاتور  يسهر  فائقة،  بعناية 
تضعه  صورة  لها.  مثيل  ال  خارقة  كشخصية  تقدمه  التي  الجامعية” 
يقف ما بني صورة “اإلله” وصورة “األب”. إله شعب الخنوع والطاعة 
الديكتاتور  األب  العاملني.  رب  الناس،  إله  محو  عىل  القدرة  له  هذا 
هذا كفيل أيضاً بجعل املواطنني ينسون آباءهم البيولوجيني الطبيعيني 

واالكتفاء به أباً لألمة.
هذا  أن  هذا  يعني  هل  ديكتاتوريه،  املغاريب  أو  العريب  يبيك  حني 
املواطن شخصية رومانسية عاطفية؟ هل يوجد ملح يف دموع املواطن 

الذي يبيك الديكتاتور؟
مبجرد وصول الديكتاتور إىل سدة الحكم، إىل منطقة القرار القصوى، 
يرشع، وبرسعة، يف محو وإبعاد كل شخصية من دائرة مقربيه األوىل 
والثانية، ميكنها أن تشكل أصغر ظل قد يتطاول عىل ظله الذي يسع 

الساموات واألرض.
يعمل الديكتاتور عىل صناعة صورة له، يف املخيال الجمعي، بوصفه 
من الكائنات الخالدة، وأنه ها هنا يك يرافق بعطف مواطنيه العابرين 

للحياة إىل موته. املواطنون الذين يشكّلون شعب الخنوع والطاعة.
أنه  والطاعة عىل  الخنوع  إقناع شعب  العريب عىل  الديكتاتور  يعمل 
الوحيد القادر والكفء عىل التفكري. فالفكر من اختصاصه، والسامء 

والتاريخ بعثا به يك يفكر نيابة عن شعب العبودية.
والقمع  الدعاوية  اللغوية  والوسائط،  الوسائل  جميع  عىل  معتمداً 
إىل  والخنوع  الطاعة  شعب  إرسال  عىل  الديكتاتور  يعمل  املمنهج، 

النوم، إىل الخمول، إىل الصمت، إىل الركوع.
بكل ما أويت من جربوت، يعمل الديكتاتور عىل تثمري فكرة يف عقول 
العامة الدهامء الخنوعة، الفكرة القائلة بأنه هو الوحيد، ال غري، من 
يجسد “الذكاء” املطلق الذي يحمي شعب الطاعة. إنه الديكتاتور هو 
“السامء”، ومن ميثل الدعائم واألوتاد التي ترفع هذه السامء، يك ال 

تسقط عىل رؤوس العامة من شعب الخنوع والطاعة.
األعزاء كتب  يختار ملواطنيه  ديكتاتوراً، هو من  الديكتاتور، يك يظل 
من  هو  الشعر”.  أوزان  “بحور  العزيز  بلده  لشعراء  ويضع  القراءة، 
يعلن  من  الراحة. هو  بيت  إىل  الدخول  إشارة ساعة  للجميع  يعطي 
عن توقيت األذان الصيفي والشتوي. هو من يقرر ليلة الشك ويؤكد 
رؤية الهالل الذي يعلن بداية شهر الصيام وليلة القدر. هو من يقرر 
يوم العيد، وأيام الحداد. هو من يربمج املواليد واملوت وختان الذكور 
واإلناث أيضاً. الديكتاتور يحب شعبه شعب الخنوع، ألن هذا األخري 
النساء  الديكتاتور يحب  الوطني.  القدم والتبغ  الهبل كرة  يحب حد 

اللوايت يحتفلن بالثامن من مارس بالزغاريد والرقص وأحمر الشفاه.
الديكتاتور هو البحر، وملح البحر هو. هو الخبز وماء الخبز. هو الحلو 
واملر، الجبل والسهل، الضحك والبكاء، املطر والجفاف. هو من يحمل 
األرض التي “ليست كروية” بني ذراعيه، يفرشها سجاداً تحت أقدام 

شعبه ثم يسحبها متى أراد.
قبل وجود الديكتاتور مل يكن للوطن وجود، وال لشعب الطاعة الذي 
يعمر فيه وجود. إن الديكتاتور هو من يصنع األوطان ويصنع معها 
عىل مقاسه شعوب العبودية لهذه األوطان التي يصنعها عىل شاكلة 

“الزريبة”، لواله لكان الوطن وساكنة الوطن كذبة أو سحابة صيف. 
شعب  الديكتاتور  يقنع  املطلقة،  واليد  املطلق،  بالحكم  يتفرد  حتى 
الطاعة بأن الحرية حمل ثقيل، ليس يف مستطاع هذا الشعب حملها، 
للديكتاتور  األبدي  الركوع  كرثة  من  الشعوب،  عسل  العبودية  وأن 
جامعي.  أو  فردي  “ضياع”  هي  الحرية  بأن  الخنوع  شعب  يعتقد 

هذيان سيايس ومثقفايت ال طائل من ورائه.
تحت إمرة الديكتاتور، ال يعرف شعب الخنوع النطق بكلمة “ال”، بل 
إنه ال يدرك معناها أصالً، وهي املفردة املمحوة من القاموس السيايس 

والثقايف واالجتامعي.
أكرث.  الخنوع  هو  الخنوع  شعب  منقذ  إن  الديكتاتور  فلسفة  تقول 
وتقول أخالق الديكتاتور إن القناعة سعادة ال يدركها إال من يعيش 

يف “زريبة” الديكتاتور.
إىل  الديكتاتور  يعود  العباد،  رقاب  عىل  أكرث  قبضته  يحكم  حتى 
تقّسم  التي  تلك  اإلقطاعية.  الشعبية  الثقافة  متون  يف  االستثامر 
هي  العبودية  وإن  والعبد.  السيد  لهام:  ثالث  ال  قسمني  إىل  الناس 
قدر إلهي ال ميكن الهروب منه وال رفضه. إن اإلله، وقبل أن يسرتيح 
فمنح  عباده،  عىل  والحظوظ  السلطات  وّزع  السابع،  اليوم  يف 
رضبات  الستقبال  العارية  الظهور  العبيد  ومنح  السوط  الديكتاتور 
السوط. هكذا، ال ميكن ألي أحد أن يحتج عىل إرادة السامء! يحفر 
وقراءات  بتأويالت  منها،  ليستخرج  الدينية  النصوص  يف  الديكتاتور 
يف  ويزيد  عيون شعبه  ويعظم وجوده يف  يكرّس سلطته  ما  خاصة، 

منسوب ثقافة العبودية.
حني يكرب شعب، جيالً بعد جيل، يف حالة حصار من كل الجهات، عىل 
ويفقد  معناه  الفرح  يفقد  والسياسة،  والخبز  والدين  الثقافة  جبهة 
الحزن معناه أيضاً. أما هذا الوضع الكفكاوي، فيبيك شعب الخنوع 
توقفت رضبات  ما  إذا  الجرح  ملح  يتذوق  مات،  ما  إذا  ديكتاتوره 

السوط عىل الظهر.
ال وجود لديكتاتور يبكيه شعب الخنوع من دون ثقافة تسقي شجرته، 
ومن دون يد ترفع له نصباً يف الساحات وقصيدة مشبوهة تقيم له 
وجوداً يف جلد روح شعب الخنوع الضائع. الديكتاتورية ليست قدراً، 

إنها من صناعة أي شعب يغرق يف الطاعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“اندبندنت عربية” – 30 أيلول - 2021

عندما وقف ميكي ماوس متهمًالماذا يعشق العربي ديكتاتوره؟

متحف أميركي جديد يسترجع تاريخ العبودية وعنف الشرطة

كتبت الصحف العاملية عام 1947: هل حقاً مييك ماوس شيوعي؟ 
هذا ما تبحثه حكومة الواليات املتحدة األمريكية حالياً.

»هوليود«  السينام  مدينة  يف  الشيوعية  مكافحة  مهزلة  وصلت 
املتحدة األمريكية إىل ذروتها عندما استدعت لجنة  الواليات  يف 
التحقيق يف »األعامل املعادية ألمريكا« السيد والت ديزين الفنان 
السيناميئ املعروف ومبتكر الشخصيات الكرتونية املتحركة )مثل 
شخصية مييك ماوس املشهورة وشخصية دونالد داك( ليشهد إذا 

كانت شخصية مييك ماوس تخدم أغراض الشيوعية أم ال؟
وقد كتب مراسل جريدة »املرصي« يف واشنطن: إن والت ديزين 
دافع دفاعاً حاراً عن مييك ماوس ودونالد داك، وأثبت بأنهام ال 
يعتنقان املبادئ الشيوعية. وبينام كانت لجنة التحقيق يف األعامل 
املعادية ألمريكا تحقق مع كبار النجوم السينامئيني يف هوليود، شن 
هؤالء النجوم هجوماً وحملة مضادة عرب الراديو طالبوا فيها بإطالق 
الحريات الدميقراطية يف الواليات املتحدة األمريكية وإحباط حملة 

مكافحة الشيوعية.
ووقف عىل رأس تلك الحملة اإلعالمية النجوم: همفري بوغارت 
ومرينا لوي وفريدريك مارش وكاثرين هيبورن وسبنرس ترايس وريتا 
هيوارت وغريغوري بيلو وبوليت جودار ومعهم 27 نجامً سينامئياً 

متهامً بالشيوعية.
ويف تلك الفرتة، ألقى جورجي دميرتوف رئيس الحكومة البلغارية 
الدميقراطية  دعا فيه إىل تأليف جبهة من األمم والبلدان  خطاباً 
إن  دميرتوف  وقال  الجديدة.  الحروب  مثريي  وجه  يف  للوقوف 
هذا  أصبح  إذ  الفاشية،  أملانيا  محل  حل  قد  األمرييك  االستعامر 

االستعامر هو القوة التي ترغب يف السيطرة عىل العامل.
أن  سيعرف  األمرييك،  التاريخ  يقرأ  من  القصة:  هذه  من  العربة 
أجل  من  األمريكية  العاملة  والطبقة  األمرييك  الشعب  نضال 
الحريات الدميقراطية هو نضال مل يتوقف يوماً. ومن يقرأ كتب 
الربوفيسور هاورد زين عىل سبيل املثال )كتاب التاريخ الشعبي 
للواليات املتحدة األمريكية( أو )كتاب القرن العرشين(، سيعرف 
محطات هذا النضال، وحجم التضحيات املقدمة. وبالتايل سيعرف 
كذبة الدميقراطية األمريكية عىل حقيقتها. الدميقراطية التي كانت 
يستثمر  الذي  املال  رأس  ودميقراطية  الدموي  الدوالر  دميقراطية 
املتحدة من جهة، ويسحق شعوب  الواليات  العامل يف  ويسحق 

العامل من جهة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“قاسيون” – 4 ترشين األول - 2021

افتتح، الجمعة، األول من ترشين األول، يف والية أالباما األمريكية، 
تاريخ  الذي شهده  العنرصي  الفصل  الضوء عىل  يسلط  متحف 
الالمساواة  جوانب  عىل  نفسه  الوقت  ويف  املتحدة،  الواليات 

القامئة، اليوم، مقيامً رابطاً مبارشاً بينهام.
أكرث  ملرشوع  امتداد  وهو  ميوزيم”،  “ليغايس  متحف  ويقع 
أطلق عام 2018، يف مبنى قديم يف مدينة مونتغمري،  تواضعاً 

حيث كان يُكدس يف املايض األرسى األفارقة قبل بيعهم كعبيد.
ستيفنسون،  براين  والناشط  املحامي  للمرشوع  املروج  ويقول 
الواليات  تاريخ  عن  متحف  “إنه  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 
أي  تسهم  مل  إذ  ونتائجها...  العبودية  حول  يتمحور  املتحدة 
وبنانا  وسياستنا  اقتصادنا  صوغ  يف  القدر  بهذا  أخرى  مؤسسة 

االجتامعية وشخصيتنا”.
تاريخ  تعلّم  ال  املتحدة  الواليات  يف  الرتبوية  املؤسسات  لكن 
إن  يقول  الذي  ستيفنسون،  بحسب  جيدة،  بصورة  العبودية 
أفريقيا  من  ُخطفوا  شخص  مليون   12 أن  يعلمون  ال  “كثريين 

واقتيدوا إىل أمريكا، وأن مليوين شخص ماتوا خالل نقلهم”.

تجربة “انغماسية”
ويرمي املتحف، وهو األول من نوعه، بحسب ستيفنسون، إىل 
األمريكيني  تحمل  “وعي”  حالة  باتجاه  والدفع  الفراغ،  هذا  سد 

عىل االلتزام يف مكافحة مواضع انعدام املساواة الحالية.
أيضاً  للزائرين، يجب  تقديم معلومات  يكفي  الغاية، ال  ولهذه 

“أن منّس قلبهم”، وفق ستيفنسون. 
لذكرى  املخصص  املتحف  من  املستوحى  املوقع  هذا  ويقدم 
املحرقة النازية لليهود )هولوكوست( يف برلني، أو متحف حقبة 
للزوار  “انغامسية”  تجربة  جوهانسبورغ،  يف  العنرصي  الفصل 
الذين “يُنقلون” عىل منت سفينة تعرب املحيط األطليس ليشهدوا 

عىل عذابات العبيد املستقبليني.

كام تُخصص مساحة أخرى للعنف الذي كان ميارس عىل العبيد، 
مبا يشمل االنتهاكات الجنسية.

كذلك يُخصص جناح يف املتحف آلالف الضحايا لعمليات السحل 
بني عامي 1877 و1950. كام أن املعلم الوطني للسالم والعدالة 

املالصق للمتحف، يوجه تحيًة أيضاً لضحايا هذه الحقبة.

األخطاء القضائية
التي  والتمييز”  “اإلذالل  مراحل  إحياء  املتحف  يعيد  كذلك 
العاملية  الحرب  بعد  األمرييك  الجنوب  مناطق  يف  سارية  كانت 
وعنف  االعتقاالت  حمالت  من  العرص  و”تحديات  الثانية، 

الرشطة” يف حق األمريكيني السود، بحسب ستيفنسون.
وفيلم  كتاب  عليه  أضاء  الذي  األول  ستيفنسون  كفاح  وكان 
لها  يتعرض  التي  القضائية  األخطاء  ضد  مرييس”،  “جاست 
“إيكوال  تنظيمه  ومع  كثرية.  أوقات  يف  السود  األمريكيون 
جاستس إينيشياتيف” )املبادرة من أجل املساواة يف العدالة(، 
ويف  باإلعدام.  كثريين  محكومني  براءة  انتزاع  يف  نجح  قد 
املتحف، ميكن للزوار أن يجلسوا يف غرفة الزيارات ويستمعوا 

إليهم يروون قصصهم.
ويندرج هذا املتحف يف إطار حركة عميقة يف الواليات املتحدة 
األسود  األمرييك  مقتل  منذ  للاميض  معمقة  قراءة  تشهد  التي 
2020، غري  )أيار(  مايو  أبيض يف  فلويد عىل يد رشطي  جورج 
يف  بخاصة  التاريخ،  يف  القامتة  الصفحات  لفهم  الجهود  أن 
ويقول  املحافظني.  أوساط  يف  رشسة  معارضة  تواجه  املدارس، 
بأن  قناعته  مبدياً  مقاومة”،  وجود  يفاجئني  “ال  ستيفنسون، 

الواليات املتحدة “ستتخطى مخاوفها”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ف ب – 1 ترشين األول 2021 متحف ليغايس ميوزيم يف أالباما
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احدث الكتب
عن اتحاد االدباء والكتاب يف العراق صدر حديثاً:

• احالم املرايا يف شعر عادل اليارسي/ نقد لالستاذ ناجح املعموري.
• كام لو اننا نولد للتو/ رسود للقاص كاظم الجاميس. 

• كام صدر كتاب “ابحاث يف فلسفة املكان” للدكتورة منى سلامن محمد/ عن دار الفراهيدي- 
بغداد.

“صوت  بعنوان  آخر  وكتاب  اليارسي،  عادل  الشاعر  ديوان  دمشق، صدر  يف  متوز  دار  وعن   •
الصحراء/ قراءات يف الشعر االمارايت” لناجح املعموري.

شهادة
وقائع سنوات الجمر

 

د. جواد بشارة

كنا يف جلسة ثقافية مبناسبة حفل توقيع كتاب “عيادة الحاج مهاوي” للكاتب الساخر 
حسن العاين، كانت منى سعيد حارضة وشاهدة عىل عامل حسن العاين الروايئ، فاقرتبت 
منها وهمست يف إذنها” هل تسمحني يل أن أعد وأقتبس سيناريو لفيلم سيناميئ عن 
مشاهد  كانت  اللحظة  تلك  ويف  ذلك”،  “أمتنى  فورياً  جوابها  وكان  الذاتية”  سريتك 
فيلم املخرج الجزائري الكبري األخرض حامينا “وقائع سنوات الجمر” الذي فاز بجائزة 
لتصبح  اقلبها  الدويل سنة 1975، تدور يف رأيس وأن  الذهبية ملهرجان كان  السعفة 
مشاهد سينامئية مام روته املبدعة منى سعيد يف كتابها األخري املعنون” جمر وندى” 
والذي تستعرض فيه سنوات الجمر والندى التي طرزت حياتها ودونت فيه الكاتبة 
واألمل  بالحزن  املليئة  الذاتية  سريتها  من  فصول  بعض  سعيد  منى  املناضلة  واملبدعة 
مؤثرة  رحلة  يف  منى  تأخذنا  هذا.  الناس  يوم  إىل  طفولتها  منذ  والفواجع.  واملعاناة 
وممتعة يف آن واحد عرب عقود طويلة امتزج فيها. العام والخاص وبجرأة المثيل لها يف 
أدبنا املعارص ويف كتب السرية العهودة. واجهت منى نهر الحياة املتدفق مبا تخلله من 
مواقف مليئة باملرارة والجفاء إزاء عامل محكوم باألذى والدموع والغربة كام لخصته 
كلامت االستاذ حسب الله يحيى يف فقرته الرائعة عىل غالف كتاب منى سعيد الخلفي. 
فهي مل تنكرس أو ترتاجع أو تستسلم أو تنطوي عىل نفسها وتعتزل الحياة واالبداع 
والجريئة  والرصيحة  املثابرة  واملرتجمة  والروائية  واإلعالمية  والصحفية  الكاتبة  وهي 
التي يندر أمثالها يف هذه األيام. سريتها هي يف ذات الوقت سرية وطن وحزب وعائلة، 
هذه  يف  الطاهر،  آل  وعائلتها  العتايب،  آل  عائلة  القدر،  ربطهام  عائلتني  باألحرى  أو 
الحياة املتنقلة بكل مااعرتاها من أفراح وأحزان ومصائب كانت هي بطلتها والشاهد 
والسياسية  والثقافية  االجتامعية  الحياة  واقع  تعكس  السرية صورة  عليها. ويف  الحي 
البطولة سطرتها يوميات عائلة مناضل  الذاتية ملحمة من مالحم  العراق. سريتها  يف 
الطفولة  من  تبدأ  ومآس،  ومحن  ويالت  من  عليها  النضال  هذا  جره  وما  بسيطة 
املدن  بني  والتنقل  والرتحال  واالختفاء  املطاردة  بني  تفاصيلها  تبعرثت  بعد.  تنته  ومل 
الجانب  تضمنت  كام  املهنة،  ومتاعب  واإلعدامات  والسجنون  واملعتقالت  والبلدان 
الزاهي ولحظات الفرح والسعادة، عىل ندرتها. هذه السرية الذاتية ملنى سعيدة هي 
يف الحقيقة رواية واقعية حدثت بكل تفاصيلها املفجعة يف العراق خالل عقود منذ 
الخمسينات ولغاية يوم الناس هذا، يستحيل تلخيصها  ويجب قراءتها ألنها نافذة نطل 

من خاللها عىل جزء حافل من تاريخ العراق السيايس املعارص.

حصتنا من النفط 
سعد جاسم

الى علي السوداني وخالد البابلي والى جميع اصدقاء القهر - 
والضيم والحروب والحصارات السود 

كل قطارات الله
تنبح يف رايس

واالصدقاء الفقراء والصعاليك
والحمقى واملجانني

كانوا ومازالوا يطالبونني، 
بعيونهم الداوية

وبطونهم الخاوية 
وعوايلهم الذاوية

ومصايرهم العاوية، 
اي وحق “عيل ابن ايب طالب” 

انهم يطالبونني بكل تعاسة 
ورشاسة ورضاوة احيانا 

بحصصهم من النفط 
)وبويه سعد يابويه

الحصة ضاعت ياسعد 
يابووووووووويه(

* اليس كذلك ياعيل السوداين؟
* اليس كذلك ياخالد البابيل؟
* اليس كذلك ياصدام حسني؟

* أليس كذلك ياحبيبنا وصديقنا
 الله الطيب الجميل؟

)اااااااااااخ ميه يا ميممممممممه
واااااااااااخ يابويييييييييه

يتلولح يريد يطيييييييح قلبي(
وانا الياوييييييييييييييييييييل

كم انت طووويل وثقيييييييييل
ياليل اهيل العراقيييييني

واملجروحني  واملحرومني  املهمومني   
واملذبوحني 

وكم انت مظلوم ومهضوم
وملغوم ايها العراق العليل؟

كم وهم وغم ودم 
قد نزفنا وزحفنا 

وعرفنا وقرفنا
نحن املسبيني

ونحن املحتلني 
واملستعبدين 
واملستبعدين

واملهانني والنازفني 
والضايعني والجايعني؟

 كم وكيف وهل واين؟
ومتى سنكون 

كام نحلم
وكام نريد

وكام يليق بنا 
نحن العراقيني؟

 كما تشاُء، أو كما ُيشاُء لها
ُ

لتكْن األرض

قصة قصيرة 

محنة ناخب

حميد حسن جعفر

لكل خمسة متظاهرين.. مخرب رسي!
لتكْن االرُض كام تشاُء، أو كام يُشاُء لها خلقاً آخَر، عىل شكل 

قلٍق او دخاٍن، 
مسطحًة كملعب كرِة القدِم، او عىل هيئِة شجرِة، او كصخرَة 

ُدِحَيْت يف الواحد 
والعرشين من آذار، ال شأَن يل بها، 

كلُّ ما لدّي من شؤون أن يكَف مجلُس اللوردات عن تلويِث 
الهواِء بالغازات 

املسيلة للدموعِ، أن تعوَد الطيوُر اىل أقواس مدرسِة العقيدُة/
الراهبات،  مدرسة 

ال  أن  الجمهورية،  جرس  أسناَن  املتظاهرون  يرتَك  أن  أخاف 
يزيلوا عن حديده ِ

عن  يتخلوَن  أو  الوطني،  األمن  من  الرماِة  رائحَةجواريب 
متشيِط مياِه دجلَة، 

وهو يستنكُر ما يُرمى عليه من نفايات أجساد قوات -سوات 
-

الدخانياِت،   ِ وإنفالقات  الطلقات،  أصواَت  النهرِتتابُع  اسامُك 
و رائحَة الباروِد، 

فتكف عن التزاوج، 
ال  زعفراٍن،  حقَل  سيدتها  وبغداُد  األرُض،  تكوَن  أن  أحبُّ 

يجتاحوَن  للصوٍص 
لهدِم  الفرَص  يتحينوَن  حطابني  ال  فاكهٍة  وبساتنَي  قراها، 

أسوارها، و مزرعَة
السامك  زجاجياً  حوضاً  يجعلها  أن  البعُض  يحاوُل  أسامٍك 
الزينة، أُريدها أن تكوَن من غري كواتم، معلنًةعن نفسها عرب 

جثث فرق اإلغتياالت، 
أُريدها من غري قوانني، لكل خمسة متظاهرين مخربٌ رسُي، 

البالَد،  لكن من غري رصاٍص حٍي، من غري  االعتصامات  لتعَم 
خطٍف، من غري 

غازاٍت مسيلٍة للدموع، 
النهاُر عىل شكِل أمطاٍر، أو يستطيُل حتى يبدو كقطاٍر  ليكن 

أثرٍي ضياؤه 
عشٌب أخرُض، و ساعاته عزُف عىل القانون ِ، 

سهالً قادراًعىل النطِق بلغٍة عربيٍة فصحى ليفهمه الجميُع، 
ستحاول ميساُن أن تسرتَد -مسعود العامرتيل -و مزارع قصب 

السكِر، 
بعُض زواِر الساحِة يفكروَن أن يكونوا شعراَء ثورينَي، أو كتاَب 

روايٍة طليعيٍة، 
أو كتاَب تحقيقاٍت صحفيٍة، 

مثقفون ما زالوا ميارسون حياتهم تحت ثقل الصدمة، 
أشجاٌر تنمو، وتزداُد خرضًةخارج أقامر العبودية، ثقييل الظل 

من املوظفني
الساحة  من  اىل يشٍء  بحاجٍة  توك-  -التوك  فـ  جانباً،  يتنحوَن 

الخالية من مطبات 
الفضوليني، وممن ال شأَن لهم بالتغيريِ، 

فزعاً  يتصاعُد  ثم  ومن  واألجساد،  باألرِض  يتمسُح  الدخاُن 
مخلوطاًباألرواح، 

الصوتياُت ُصْمّمْت بشكٍل متفوٍق إلزعادجِ  املتظاهرين، 
السلطاُت التي تديُرالفوىض بالكثريِ من االتقان. ال حاجة ألن 

تؤكَد اخالصها 
للحفاظ عىل شكل الدولِة، و رائحَة الحكومة، 

لتتمكَن  السلحفاِة  درع  كسبْت  التي  النزاهُة  الخرتيت/تلك 
من اللصوِص، 

ال نفق، انها املتاهُة التي تشبه السلطعون، كٌل يحمُل دريئته،  
ما  البعُض  يحسبه  الخوَف  يشبُه  ما  يٌش  الحدبَة،  يشبه  يٌش 

ينتمي لإلذعان، للقبوُل
برشوط الطغيان، حيث يكوُن القلُق هو الهواُء، والرتقُب هو 

اإلرسُة، 
فام زال السياسيون يعلنون معاداتهم لآلخر، 

إلمهات طلبة الجامعاِت، 
آلباء الذين تقاعدوا ألسباب صحيٍة، 

يقوله  ما  هذا  باملعرفِة،  االعتناِء  عدُم  سببها  صعبٌة  االسئلُة 
علم االجتامع، 

الغبار/الحجارة،  الرذاذ/السوائل،  اصول  تكون  هكذا 
صالحية  والعتمُةانتهاء 

ان  يحاوُل  ملن  عسريٌة  مهمٌة  السمع  حاسة  وتلويث  الصباح، 
يستمّع ل- محمد 

قاعدُة  االنگليز،  ذاكرة  يف  مازال  الساموات  القبنچي-حجُر 
تاريخ  الشعْيبيِة 

املستعمر مازالت طريًة، 
الزصاُص حٌي، 

صوتيات، 

إقالق، خراطيش، 
الجميع ميرون خفافاً

العباسيون  االمويون،  الراشدون،  واإلنگليّز،  العثامنيون 
الصفيون، 

١٤ متوز، الضباط األحرار،  العائلة املقدسة، املنتسبون ملقاتلنا، 
كٌل يرتُك من ورائه أسامء طغاته، وأجساد ضحايانا، 

تواريخاً وأحداثاً، ملفاٍت وسنوات معتمة، 
الشفيع، مقربة وادي  بإنتظار  الله،  الطرقات اىل  من هنا تبدأ 

السالم، 
قصور  النهاية،  قرص  الدفاع،  وزارة  /الزهور،  الرحاب  قرص 

الشعب، ام العظام، 
املنطقة الخرضاء، ، الشاكرية، الجادرية، نهر الخر، 

كانت العنوانات، وكلامت الرس تتوالد كام الحروُب، 
تتشكُل  دٍم،  هكذا   َ فوق  دٌم  النور،  النسيان هذا  عيٌص عىل 

املنائُر والقباُب، 
معمُل السالمِة للعاهات، 

عدم  يجب  كنٌز  الوالُء  الصناعية،  لالطراف  املارثون  ركضة 
التفريط به، 

دعاألشجاَر تتكلُم قال الفالُح للحاكِم. الذي كان حطابًا، 
الله عىل األرض، الف وسبعامئة من السباحني  الزقورُة كريُس 

املاهرين، ال أحَد كان مبقدوره أن يعربَ دجلة، 
أدخل حامم ساونا تربُح سفرًة اىل تركيا، 

عكاٌز للطيور، وريٌح للحجارِة، هو الزمن الدائُر ال أحَد يشغله 
عام يدوُر حوله، 

كان الجمنداري عبد األمئة يُستقَبُل بعيداًعن إتهامه بالفلسفة، 
يف  وهم  واسط  أبناء  أجساد  عن  ميسُح  يقوُل:رأيناه  البعُض 
بن  -سعيد  ابابيل،  دعاؤه  النور،  دمه  الفردوس،  اىل  طريقهم 

جبري-
اتحاد الصناعات الدوائية للطب البديل، لدينا توصيل لجميع 

املحافظات، 
مع وصل ضامن، 

أكابَر  اللُه  ليعايَن  النيازك،  من  تساقط  ما  بعُض  الجنائُن 
التاريخ، وهم يرتبون الطريق اليه، عرب شارع املوكب، 

املوُت احتفاٌء بالحياِة، 
ال مجد كام املوت، ، ثالث رصاصاِت كاتٍم يطلقها راكب دراجٍة 

بخاريٍة، 
املوىت ال يشيخون، 

عبد الزهرة حسن حسب

كنا أنا وأحمد زميلني يف كلية الرتبية / قسم اللغة العربية. 
شأن  شأننا  وظيفة،  عىل  منا  أي  يحصل  مل  التخرج  بعد 

اآلخرين. 
أو  مرة  األسبوع  يف  يزورين  التخرج،  بعد  استمرت صداقتنا 

مرتني الستعارة بعض الكتب من مكتبتي.
قوله،  يف  صادق  نفسه،  من  واثق  انه  احمد  عن  عرفته  ما 
واحد  ورأيه  واحدة،  كلمته  الكالم،  قليل  تعهد،  اذا  ويف 
ومؤمن  للحياة  محب  الناس.  مصلحة  من  يستمدهام 
الحياة  جمود  ان  دامئاً:  ويردد  لجمودها  ورافض  بتطورها 

قاتل لها ومفسد ملعانيها السامية. 
يف أحدى زياراته قال: عدم حصويل عىل عمل يفسد حيايت 
اقوم بعمل  ان  ويجعلها مملة ال طعم فيها وال لذة أخىش 

ال أرتضيه. 
الفاشلون يف  املنتحرون  به  يقوم  ما  - ال تكن جباناً وتفعل 

الحياة. رّد عيّل بغضب واضح:  
التهامي  دعاك  الذي  فام  الحياة،  وأحب  جباناً  لست  أنا   -
باالنتحار؟! ما قصدته بقويل. أرغب العيش ميتاً يف مجتمعي 
وأعيش حياً يف املجتمعات املتحرضة التي تزخر بها مكتبتك. 
تجاه  مسؤوليتك  من  هروب  هذا  موقفك  ان  تعتقد  اال   -
شعبك  وأنت تعلم ان غيوماً سوداً تتجمع يف سامء العراق 

ومتنع عنا رؤية نور الشمس يف وضح النهار؟
- لقد اتخذت قراري وقل ما تقل.

األعصاب  متوتر  مضطرباً  كان  األخرية  احمد  زيارة  يف 
أحمد  فيك  أرى  ال  له:  قلت   .  . أقواله  واضح يف  والتناقض 
الذي أعرفه بشوشاً ضاحكاً حاملاً. ما األمر قل يل الحقيقية؟ 
- زارين أحد اصدقاء الطفولة يف بيتي. رحبت به ومل أشعره 
ودية،  واكرث  لطيفة  بكلامت  عيلَّ  رّد  زيارته.  من  باستغرايب 

عززت ثقتي بنفيس وانعشت أحالمي ألن الزائر من رجاالت 
هذا الزمان. 

بدأ حديثه بالقول: 
- نحن لسنا جديدين مبعرفة بعضنا البعض وكام اعرف انك 
عىل  للحصول  باستمرار  وتسعى  عمل  بدون  الحياة  تكره 
تعيش  أن  ميكن  ال  هذا  مع  ولكن  تحصل  ومل  عمل  فرصة 
بنجاح  لتنجزها  الكثرية  القدرات  لديك  فأنت  عمل  بدون 

باهر.
   أخي أحمد:  ان سارت الحياة هكذا مملة وكررت نفسها 
فوجودك  سعادة  وال  لذة  اية  تبقى  فلن  املنوال،  هذا  عىل 
وعدم وجودك يصبح سيان.  وحينئذ ال تتعدى مالحظاتك 

وآراؤك حدود ظلك. 
اخي الفاضل لسنا صديقني ليوم واحد او يومني، أنا أعرفك مبا 
فيه الكفاية، اعلم ان لك أحالم كبرية، لكن ينبغي ان تقدم 
طول  وبؤسك   سذاجتك  عىل  ستبقى  وإال  كبرية  جهود  لها 
العمر. اآلن ليس مبكراً ان قلت ان الوقت قد حان لتحصل 
عىل فرصة عمل يك ال تعاتب نفسك وتشتيك من سوء حظك 
ومظلوميتك. ان كنت صادقاً مع نفسك يف متابعة الحصول 
عىل فرصة عمل للوصول اىل آمالك وتطلعاتك ... فهي اليوم 
يف متناول يديك. ان متكنت من تلقفها ستتغري كل حياتك. 
أنت تعلم ان بعض الفرص يف الحياة تأيت مرة واحدة ولن 
الفرص  كل  وترتصد  لها  تتهيأ  ان  اال  عليك  فام  وإاّل  تتكرر 

التي ستتاح لك يف مسرية حياتك. 
- حديثك حول حصويل عىل فرصة عمل جعلني أطري فرحاً 
الجميل  الحلم  يتحقق  مني حتى  املطلوب  ما  قل يل  ولكن 

الذي سمعته؟. 
أخفي  وال  البرصة.  محافظة  يف  الثانية  الدائرة  مرشح  أنا   -
التصويت  لهم  يحق  الذين  بجميع  اتصلت  لقد  رساً  عليك 
ووعدوين بالتصويت لصالحي، ووّقع كل منا املقايضة بيننا.

واصبحت استحالة عدم فوزي باالنتخابات كاستحالة بزوغ 
الشمس من املغرب، وهذا يعني انا عضو يف الربملان القادم،  
إْن صّوت لصالحي ستحصل عىل الوظيفة املناسبة لك كونك 

خريج جامعة. 
تراه  ما  رس  هو  هذا  بالصمت.  ولذت  الشجاعة  خانتني   -
عىل وجهي من توتر واضطراب نفيس، انا لست احمد الذي 
ان  الحبل،  جر  لعبة  يلعبان  شخصان  بداخيل  أنت.  عرفته 
صّوُت لصالح املرشح رمبا احصل عىل بعض مغريات الحياة 
ولكن عيّل أن احذف من اخالقي القيم واملبادئ واملفاهيم 
التي بنيت عليها حيايت، وعند ذلك سأكون دابّة معلوفة واْن 
رفضتها كام يقول املرشح، )تبَق ساذجاً بائساَ طول العمر(.

  هل لك رأي؟  أمتنى ان يعزز قراري األخري الذي اتخذته 
فرتتاح نفيس ويزول توترها. 

الحياة  متطلبات  يحقق  القادم  الربملان  ان  تعتقد  هل    -
الكرمية للشعب العراقي ومنها حصولك عىل فرصة عمل. أنا 
اعتقد تبقى معاناتنا يف الكهرباء وسيطرة األحزاب اإلسالمية 
من  الخوف  ويرجع  الحكومية  الوظائف  يف  التعيني  عىل 

افالس الدولة. 
واألحزاب  املدنيني  بني  الرصاع  سيحسم  القادم  الربملان    
اإلسالمية حول نوع الحكم إذ سيصوت عىل ان دولة العراق 

دولة اسالمية. 
والدولة اإلسالمية تحكم وفق الرشيعة اإلسالمية وتلغي كل 
عىل  وتجربك  وقرارات  مدنية  قوانني  من  معها  يتعارض  ما 
تقبل حياة اسالفك قبل 1400 عام ومتنعك من رؤية جامل 

الحياة وتفرض عليك األميان بجمودها. 
االنتخابات  الشعب وقاطع  بيد  ان تضع يدك  نصيحتي لك 
واملعلف  رقبتها  حبل  إال  ترى  ال  معلوفة  دابة  تكون  ال  يك 

أمامها. 
- شكرا لك لقد ارحتني، وأنهيت لعبة جر الحبل بداخيل. 
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الحديث المر
عبد جعفر

وهو  صديقي،  يل  قال  هكذا  األحالم،  يف  وال  مكان 
فكل  لندن،  يف  العراقية  الحيتان  ألحد  منزال  يصف 
ال  قيمته  الكونرتول(،  )الرميوت  بنظام  يدار  يشء 

ميكن أن يعد أصفارها الفلكية، فقراء مثلنا.
عامالت  مع  املقارنة  إىل  أخذين  صديقي  حديث 
يف  واملطلقات،  األرامل  من  خصوصا  الطابوق، 
التعب،  من  منحنيات  وهن  وغريها،  بغداد  أطراف 
وقد احرقت الشمس وجوههن، ويشرتك معهن كل 
يك  املدرسة،  تركوا  الذين  األطفال  من  العائلة  بقية 
يحصلن  التي  القليلة  األجور  من  لقمتهن  يتدبرن 
مزرية، حيث  يعشن يف ظروف صعبة  عليها، وهن 
أي  لهن  تتوفر  وال  مالئم،  سكن  لديهن  يوجد  ال 
السموم  غيم  تحت  يعملن  وهن  صحية  خدمات 
فقدان  إىل  باإلضافة  املعامل(،  )كور  تنفذها  التي 

الخدمات األخرى.
الفئات  من  وغريهن  العامالت  فئة  أقصد  هؤالء، 
املسحوقة، ال تجد من يدافع عنها من فئات الحيتان 
التي تتنافس عىل الحكم يف االنتخابات، فهي فئات 
منسية، اللهم سوى بالخطب والدعوات واالبتهاالت، 

التي يكررونها، من باب الضحك عىل الذقون.
كور  مثل،  سمومهم  ينفثون  الذين  الحيتان  ويظهر 
معامل الطابوق، يف الفضائيات، لشتم ثوار انتفاضة 
حكومة  وإسقاط  حركتهم  أن  والتلميح  ترشين 
املجرم عادل عبد املهدي، أتت ضمن مخطط ملعاداة 
يعرفون،  إرسائيل. وهم  مع  التطبيع  وفرض  العراق 
والعربية  الوطنية  لقضيته  اإلخالص  يدعي  من  أن 
يجب أن يكون مخلصا حقا ألبناء جلدته، نظيفا، وال 
وطنه،  أبناء  يقتل  وال  شعبه،  أموال  نهب  يستمرئ 
لدول  الخلفية  الحديقة  الوطن  من  يجعل  ال  أن 

الجوار بحجة أنها تعطي النصيحة للحكم الفتي.
الذي  هو  والعباد  البالد  تدمري  عىل  يعمل  من  إن 
عن  رسميا  اإلعالن  يتم  يك  التطبيع،  وراء  يركض 
الحكم  فئات  بني  املقدسة  غري  للرابطة  املخفي 

وحيتان الفساد والرأسامل املايل الدويل.
متتهن  الذين  وأطفالهن  الطابوق  عامالت  إن 
االنسان،  حقوق  أبسط  من  واملحرومات  طفولتهم 
وكل الذين يعانون من الفقر والجوع وقلة الخدمات 
لهيب  الوطن، سيكونون  واألمان، ويهمهم مستقبل 

وراية االنتفاضة املقبلة، بوجه طغاة اليوم وغدا. 
املحرمة  أسلحتهم  كل  الحكم،  رجال  جرب  لقد 
اعتقلوا.. وغيبوا.. رشوا..  قتلوا.. جرحوا..  واملحللة.. 
ما شاء لهم، بفضل نوم القضاء وغياب سلطة الدولة. 
تنطفيء جذوة  ومل  الناس  يخف  مل  ذلك  كل  ولكن 
والفاسدين،  للفساد  املقاومة  وجذر  االنتفاضة، 
يف  ليس  لالنتفاضة  الثانية  الذكرى  إحياء  بدليل 
تسقط  ومل  العامل.  أرجاء  كل  يف  بل  فقط،  العراق 
السلطات  رصاص  لعلع  وأن  تنكرس،  أو  الرايات 

كعادته، وجرى رضب املتظاهرين يف عدة مواقع.
وكام يقول املثل البغدادي القديم:

باب بغداد تنسد، وحلوك الناس ما تنسد

خارج النسق
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 36طقس اليوم

أزمة المياه في العراق
 الواقع واآلفاق

بغداد – طريق الشعب 
املهندس  الجمعة،  غدا  الثقايف،  املتنبي”  رواد  “منتدى  يضّيف 
االستشاري والناشط البيئي جاسم األسدي، ليقدم محارضة بعنوان 

“أزمة املياه يف العراق.. الواقع واآلفاق”.
“قاعة عيل  الحادية عرشة صباحا عىل  الساعة  املحارضة يف  تبدأ 

الوردي” يف املركز الثقايف البغدادي. 
والدعوة عامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في مدينة الثورة

ندوة نسوية 
عن “مقاطعة االنتخابات”

بغداد – طريق الشعب
الشيوعي  للحزب  الثورة  محلية  يف  والطفل  االم  منتدى  نظم 
العراقي ندوة للتثقيف مبوقف الحزب حول مقاطعته لالنتخابات.
وشارك يف الندوة مجموعة من نساء املدنية، تحدثت فيها الرفيقة 
اخالص حميد مديرة املنتدى عن موقف الحزب من املشاركة يف 

االنتخابات املقبلة.
االنتخابية  العملية  ليس ضد  “الحزب  ان  الرفيقة حميد:  وقالت 
من  الوجوه  نفس  تدوير  اعادة  ضد  وامنا  النزيهة  الدميقراطية 
القوى السياسية ذات النهج املحاصصايت، ونحن نريد دولة مدنية 

دميقراطية تسودها العدالة االجتامعية”.
وعرضت حميد الرشوط التي يطالب بها الحزب من اجل اجراء 

االنتخابات الحرة والنزيهة.
الشعب”  “طريق  منشورات  توزيع  جرى  الندوة،  ختام  ويف 

وفولدرات حملة مقاطعة االنتخابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شبيبة نينوى تستذكر 
نجوم الكرة العراقية 

 

الموصل – طريق الشعب 
نينوى،  مبحافظة  بعشيقة  ناحية  يف  رومنسينو”  “ملعب  احتضن 
اتحاد  فرعي  فريقي  بني  ودية  سباعية  قدم  كرة  مباراة  أخريا، 

الشبيبة الدميقراطي العراقي يف بعشيقة واملوصل.
وجاءت هذه املباراة التي شاهدها جمهور من محبي كرة القدم، 
استذكارا لنجوم الكرة العراقية الذين رحلوا إثر إصابتهم بفريوس 

كورونا، مثل أحمد رايض وناطق هاشم وعيل هادي. 
وقد أسفرت املباراة التي أدارها طاقم تحكيمي مكون من فرحان 
وفادي بشار، بفوز فريق شبيبة بعشيقة عىل نظريه بـ 3 أهداف 

مقابل هدف واحد فقط. 
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للكاتب رضا الظاهر صدر عن دار الرواد، مؤخرا، كتابه 
املوسوم )ماركس .. هل كان عىل حق؟(. والكتاب الذي 
صمم غالفه د. فالح حسن الخطاط وأخرجه فنيا حسني 
يف  الكاتب  مساهمة  تقدم  فصال   14 يتضمن  مهدي، 

اعادة قراءة ماركس.
اىل  نعود  أن  “ينبغي  نقرأ:  األخري  الغالف  نص  من 
جوهر املنهجية املاركسية، اىل الينابيع بعد أن اكتشفنا 
أننا ابتعدنا عن املياه الصافية .. علينا أن نقرأ ماركس، 
وأن  املاركسية،  راهنية  يف  نتأمل  أن   .. قراءته  ونعيد 

نجيب عىل سؤال: ملاذا كان ماركس عىل حق؟ !”. 

ماركس .. هل كان على حق ؟

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

على خشبة “مسرح الرافدين”

اختتام “مهرجان يوسف العاني” 
للمونودراما 

بغداد – طريق الشعب 
سكرتري  فهمي  رائد  الرفيق  بحضور 
العراقي  الشيوعي  اللجنة املركزية للحزب 
مفيد  الحزب  يف  القياديني  والرفيقني 
الجزائري ورضا الظاهر، اختتمت أول أمس 
الثالثاء عىل “مرسح الرافدين” يف بغداد، 
“مهرجان  من  الثانية  النسخة  فعاليات 
اقامه  الذي  للمونودراما،  العاين”  يوسف 

تجمع الفرق املرسحية األهلية.
اسم  هذه  نسخته  حملت  الذي  املهرجان 
أقيم  العبيدي،  سعدون  املرسحي  املخرج 
واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  برعاية 
وقد  واملرسح.  السينام  دائرة  وبدعم 
عروضا  أيام،   5 مدى  عىل  املهرجان  شهد 
املرسحية  الفرق  من  لعدد  مرسحية 

األهلية. 
ترشين   1 يوم  االفتتاح،  حفل  واستهل 
األول الجاري، بكلمة لرئيس تجمع الفرق 
الخزعيل،  صبحي  د.  األهلية  املرسحية 
مثقفني  من  بالحارضين  رحب  الذي 
املرسحي،  الشأن  يف  ومهتمني  وفنانني 
وأكد ان “املرسح سيعود بتألقه الحقيقي 

وسريتقي بأعامل هادفة تحايك واقعنا”. 
وانطلق الحفل بنشيد قدمته فرقة جمعية 
قدمت  بعدها  العراقيني.  املوسيقيني 
عرضا  املرسحية،  كروب”  امتداد  “فرقة 
وإخراج  تأليف  من  “الحيف”،  بعنوان 
عقيل العبيدي، ومتثيل مرتىض باسم ونهى 

الحمداين وفيصل العريب. 
ويف اليوم الثاين من املهرجان، قدم تجمع 
بعنوان  عرضا  األهلية  املرسحية  الفرق 
عيل  الرجة  جميل  تأليف  من  “زهور”، 
أزهار  ومتثيل  جوير  حسني  وإخراج 
“كوابيس”،  بعنوان  عرض  أعقبه  العسيل. 
التسعني”. وهو من  قدمته “فرقة مرسح 
رسن  جاسم  وإخراج  الغزي  عيل  تأليف 

ومتثيل عيل الغزي. 
مرسحني،  عرضني  الثالث  اليوم  وشهد 
التسعني”،  مرسح  “فرقة  قدمته  األول 
بعنوان “عندما ينطق الشهداء”. وهو من 
د.  الكريم سلامن وإخراج  د. عبد  تأليف 
كاظم عمران ومتثيل زمن عيل. فيام حمل 
العرض الثاين الذي قدمته “فرقة األهوار”، 
تأليف  من  كالعنقاء”،  “احرتق  عنوان 

نجم  نجاة  وإخراج  وسيناريو  عمر  كزيزة 
ومتثيل هوار فارس. 

املرسح  “فرقة  قدمت  الرابع،  اليوم  ويف 
من  “ياسمني”،  بعنوان  مرسحية  الحر”، 
وإخراج  جاسب  موىس  ومتثيل  تأليف 
محمود  “فرقة  قدمت  ثم  األسدي.  ليث 
أبو العباس”، عرضا بعنوان “جيثوم”، من 
الحميد  عبد  وإخراج  هدايب  سعد  تأليف 

الزيدي ومتثيل حسن عبد الحميد. 
من  واألخري  الخامس  اليوم  وتضمن 
قدمته  واحدا  مرسحيا  عمال  املهرجان، 
عنوان  تحت  اليوم”  مرسح  “فرقة 
د.  وإخراج  تأليف  من  وهو  “الفانوس”. 
وعبد  رعد  قاسم  ومتثيل  الخزعيل  صبحي 

الله محمد. 
تجمع  وجهود  املهرجان  لهذا  وتقديرا 
الفرق املرسحية االهلية قدم الرفيق مفيد 
د.  التجمع  لرئيس  زهور  باقة  الجزائري 

صبحي الخزعيل.
الجوائز  توزيع  تم  املهرجان  ختام  ويف 
املرسحية  الفرق  عىل  التقدير  وشهادات 

املشاركة.

ال مشاركة باالنتخابات في ظل السالح المنفلت والمال السياسي والتزوير

لوس انجلوس– وكاالت 
طليقة  غراميز،  الكندية  للمغنية  صور  انترشت 
إيلون ماسك، وهي تجلس  العامل،  أغنى رجل يف 
عىل الرصيف يف أحد شوارع لوس أنجلوس وتقرأ 

كتابا لكارل ماركس.
ورصدت عدسات املصورين غراميز، التي انفصلت 
بـ200  تقدر  برثوة  العامل  أغنى رجل يف   ، مؤخرا 
لوس  مدينة  وسط  يف  الجمعة  يوم  دوالر،  مليار 
أنجلوس وهي تتصفح كتاب “البيان الشيوعي”.

عن  غريبة  ليست  غراميز  أن  الواضح  ومن 
الشيوعية، فقد حريت متابعيها يف “تيك توك” يف 
حزيران، عندما اعتربت أن الذكاء االصطناعي هو 

“أرسع طريق للشيوعية”.

تفترش األرض وتتصفح “البيان الشيوعي” 

هذا ما تفعله طليقة أغنى رجل في العالم

مرسحية “أحرتق كالعنقاء” تحصد جائزتني يف املهرجان

فاروق بابان .. سالمات
رفيقنا الشيوعي الجسور فاروق بابان ، الصوت العايل لحزبه 
ورفاقه وسط الجامهري الواسعة ، يخوض منذ اسابيع معركة 

مشتدة مع املرض الخبيث. 
الهجوم املتصاعد يهّد قواه ، لكن أبا عامر مل يفقه يوما يف لغة 

االستسالم .. لهذا يقف اليوم كذلك شجاعا صامدا ومتحديا.
مصفقني  نتابعها  جميعا  ونحن   ، متكافئة  غري  معركة  هي 

للباسل الصامد أيب عامر.
فاروق بابان .. سلمَت ، نتطلع اىل قيامك مجددا لنشّد عىل 

يديك الطيبتني القويتني.
“طريق الشعب”


