
وقفات احتجاجية 
الحقوقية  الشخصيات  من  عدد  نظم  بغداد،  العاصمة  ويف 
والفردوس،  النسور  ساحتي  يف  احتجاجية  وقفة  والنسوية، 
حضانة  سحب  محاولة  معتربين  التعديل,  مقرتح  لرفض 
االطفال بعد الطالق من االم “انتهاكا صارخا لحقوق االمومة”.

لرفض  اخرى  وقفة  البرصة،  نسويات  فريق  ونظم 
انفصال  بعد  الطفل  حضانة  بحق  املتعلق  التعديل 
النواب يف  الزوجني، موجهات اصابع االتهام اىل مجلس 
محاولة سحب حضانة الطفل من االم بعد عمر 7 اعوام.
وحملت الناشطات املشاركات يف الوقفة الفتات تؤكد ان 

ودعايات  سياسية  مجامالت  اىل  يسعى  النواب  مجلس 
انتخابية مع قرب حلول موعد االنتخابات.

ويف ميسان، نظمت مجموعة من النساء وقفة ثالثة يف 
الرصيف املعريف، لرفض سحب حضانة االطفال  حديقة 

من األمهات.

مذكرة احتجاج
رئيس  اىل  مذكرة  العراقيات،  النساء  شبكة  ووجهت 
ملرشوع  الفوري  بـ”السحب  تطالب  النواب،  مجلس 

قانون تعديل قانون االحوال الشخصية”.

وجاء يف املذكرة “تابعنا باستغراب وقلق شديدين تبني 
قانون  تعديل  قانون  مرشوع  مقرتح  النواب  مجلس 
املنعقدة  جلسته  يف  األوىل،  للقراءة  الشخصية  األحوال 
ملبدا  صارخا  انتهاكا  يعد  الذي   ،2021/  7/  1 بتاريخ 
عليها  نص  التي  والطفولة،  االمومة  وكفالة  املساواة، 
الدستور”، مشرية اىل أن “مرشوع التعديل ميزق النسيج 
العالقات  وضع  عىل  سّيئة  عواقب  وله  االجتامعي، 

الشخصية يف اطار األرسة”.

تنظيم المقترحات
يف املقابل, اكد رئيس اللجنة القانونية يف مجلس النواب، 
ريبوار طه يف حديث صحفي, ان “تعديل قانون األحوال 
الطريق، حيث متت قراءته  الشخصية ال يزال يف بداية 
قراءة أوىل وسيتم تنظيم املقرتحات وعرضها عىل الربملان 

يف القراءة الثانية من خالل تقرير تعده اللجنة”.
النواب،  مجلس  داخل  املوجودة  “اآلراء  ان  وأضاف 
يتم  الثانية،  القراءة  وبعد  االعتبار.  بنظر  ستأخذ 
باللجان  االجتامع  ليتم  القانونية  اللجنة  إىل  الرجوع 
الشؤون  املرأة واألرسة والطفل ولجنة  املختصة كلجنة 
املجتمع  منظامت  وكذلك  باملختصني،  واللقاء  الدينية 

فضال  والسني،  الشيعي  الوقفني  إىل  باإلضافة  املدين 
تجمع  حيث  كردستان،  إقليم  يف  األوقاف  وزارة  عن 
كافة اآلراء، ومنها تتم الصياغة النهائية من اجل مترير 

التعديل”.

االخالل بقوانين رصينة
تنفيذ قرار مجلس األمن 1325، يف  وقال تحالف دعم 
بيان بصدد املقرتح الربملاين، ان عىل الحكومة أن تفكر يف 
حلول ناجعة إزاء “معدالت الطالق التي وصلت )6100( 

حالة طالق وتفريق يف شهر نيسان 2021 فقط”.
معالجات  تجد  أْن  املعنية  الجهات  عىل  أن  واضاف 
الذهاب اىل االخالل بقوانني رصينة،  حقيقية “بدال من 
الشخصية  االحوال  قانون  مثل  العراقيني  حياة  تنظم 
تشويه  منها  الهدف  كان  كثرية  ذرائع  وتحت  العراقي، 
التي  والحقوق  الضامنات  من  وافراغها  القوانني  هذه 

توفرها لألفراد ولألرسة”.
املحاوالت “تسعى  ان هذه  اىل  بيانه  التحالف يف  ونّبه 
وتوحدهم  العراقيني  حياة  تنظم  التي  القوانني  لزعزعة 
العراقي  الدستور  من   14 املادة  تخالف  أنها  خصوصا 
القانون.  امام  اجمع  العراقيني  سواسية  تؤكد عىل  التي 

رضورة  عىل  تؤكد  التي  الدستور  من   29 املادة  كذلك 
حامية حق االمومة والطفولة، مبا يضمن الرعاية املناسبة 

والحياة الكرمية”.

يجب مراجعة مصلحة المحضون
وأقامت نقابة املحامني العراقيني، أول من أمس الثالثاء، 
من   57 املادة  تعديل  مرشوع  ملناقشة  موّسعة  ندوة 

قانون األحوال الشخصية املرقم 48 لسنة 1959.  
الذي  السعدي،  ضياء  العراقيني  املحامني  نقيب  وقال 
مهام  عنرصا  تكون  أن  بد  “ال  نقابته  إن  الندوة،  ترأس 
املحامني  كون  العراقية،  الوطنية  الترشيعات  خط  يف 
وأن  بالقانون،  املبارش  االهتامم  ذات  الرشائح  أكرث  هم 

وجودهم إغناء لحركة الترشيع يف البلد”.  
واستعرض السعدي “بعض املالحظات الخاصة مبرشوع 
التعديل املطروح”، مشددا عىل “رضورة مراعاة مصلحة 
عن  فضالً  القانوين،  الفقه  أقره  كام  أوالً،  املحضون 

الجوانب االجتامعية واألرسية”.   
بدراسة  مختصة  لجنة  “تشكيل  اىل  االجتامع  وخلص 
العراقي،  النواب  مجلس  إىل  التوصيات  ورفع  التعديل 

عىل ضوء ما طرح من آراء يف الندوة”.  

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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مائة عام من الكفاح 
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9 الرشيد الباسلة 8114
وجهات في النظر أخبار وتقارير

متى يماط اللثام عن قتلة الهاشمي؟!
 

والخبري  الباحث  الستشهاد  األوىل  السنوية  الذكرى  األيام  هذه  مرت  
الكشف عن  بشأن  تغدق  الوعود  زالت  وما  الهاشمي،  الدكتور هشام 
يقف  ومن  لها  واملنفذين  ودوافعها،  وابعادها  النكراء  الجرمية  هذه 

وراءهم، من جهات داخلية او خارجية او معا. 
عملية  وراء  تقف  التي  والجهة  الدوافع  بان  احدهم  قال  حني  ففي 

االغتيال ال ميكن كشفها بسهولة، فان خلية االعالم األمني قالت يف هذه 
مجريات  متابعة  عملية  يف  مستمرون  “اننا  واملؤملة  الحزينة  الذكرى 
والجهد  متوفرة،  “الحيثيات  أن  مؤكدة  الزمن”،  طال  مهام  القضية، 

مستمر من قبل القوات األمنية وسنصل يف النهاية اىل املذنبني”. 
ويتم  الوعود  هذه  تتحقق  متى  هو:  باستمرار  يلح  الذي  والسؤال 
من  والفكر  الراي  وأصحاب  واملنتفضني  الشهداء  قتلة  عن  الكشف 
وهادي  شياع  كامل  الشهداء  الهاشمي  الشهيد  سبق  لقد  !؟  املدنيني 
املهدي وغريهم العرشات، ومضت عىل جرمية اغتيالهم عقود وما زال 

القاتل املعلوم مجهوال. 
السياسية  اإلرادة  تتوفر  فهل  بامتياز،  سيايس  اغتيال  جرائم  هذه 
اإلرادة  نتلمس وجود مثل هذه  االن مل  ؟ لألسف حتى  للكشف عنها 

الشجاعة .. وبقيت الوعود وعودا !

راصد الطريق 

وقفات احتجاجية وحراك نسوي مناهض لتعديل “االحوال الشخصية”

رفض شعبي متواصل لـ »انتهاك حق المرأة والمحضون«

اللـقـاح سـالحـنـا ضـد الـوبـاء الـقـاتـل

فارق سعر النفط يوفر 29 تريليون دينار 
بغداد ـ طريق الشعب 

النفط  يوفر فارق سعر  أن  الربملانية، أمس،  املالية  اللجنة  توقعت 
بعد  دينار،  تريليون   29 نحو  الحايل  العام  نهاية  املوازنة  يف  املقر 
أحمد  اللجنة  مقرر  وقال  العاملية.  باألسواق  النفط  اسعار  تحسن 
يف  يرد  ما  “كل  إن  الشعب”،  “طريق  طالعته  ترصيح  يف  الصفار، 
الواقع  يف  يعد  وبيانات  أرقام  من  للدولة  العامة  املوازنة  قانون 
تقديرات كونها وضعت ملدة قادمة، وهذه األرقام قد تتطابق مع 
االختالف”.  يحصل  األحيان  أغلب  ويف  معه،  تختلف  وقد  الواقع 
وأوضح إن “املوازنة بنيت عىل سعر برميل 45 دوالراً، يف وقت كان 
ومن  دوالرات،  بفارق خمسة  أي  دوالراً،   50 هو  املتداول  السعر 
خالل املتابعة تأكد ان سعر الربميل الواحد قد يصل اىل 100 دوالر 

يف كانون األول املقبل”.

الفكر اإلشتراكي
في األدب العراقي

أخبار وتقاريرثقافة

ركام الحرب ال يزال جاثما 
على صدور أهالي الموصل

النظام الداخلي
للحزب الشيوعي العراقي

وثيقة للمناقشة

التيار الديمقراطي
يستعد لعقد مؤتمره الثالث

بغداد ـ طريق الشعب 
التنسيقية  لجانها  اجتامعا موسعا مع  الدميقراطي، مؤخرا،  للتيار  العليا  اللجنة  عقدت 
يف بغداد واملحافظات والخارج، وبحضور رؤساء األحزاب السياسية املنضوية يف التيار 

وعدد من أعضاء التنسيقيات املتشكلة حديثاً.
اإلعالمي  املركز  بتغطيته  وقام  االلكرتونية،  الدائرة  عرب  عقد  الذي  االجتامع  وتناول 
التقرير  السيايس،  التقرير  ومنها:  األعامل  جدول  محاور  العراقي،  الشيوعي  للحزب 
اإلنجازي، مسودة تعديل النظام الداخيل، فيام جرى التوقف أمام التحضريات الجارية 

لعقد املؤمتر الثالث.
وأكد عدد من الحضور عىل الدور املتنامي والكبري للفكر املدين والدميقراطي، خصوصا 

وأن الحركة االحتجاجية قد ساهمت بشكل واضح يف تجلياته.
املكتب  االجتامع  خّول  وقد  الثالث.  املؤمتر  لعقد  الجارية  التحضريات  مناقشة  وجرت 
التنفيذي بتشكيل اللجان الخاصة بالوثائق، وكذلك بتشكيل اللجنة التنظيمية للمؤمتر، 
وتم االتفاق عىل أن يكون عقد املؤمتر علنيا يف أوائل أيلول القادم، وأن تتبع اآلليات 
حضور  ضامن  مع  والخارج،  الداخل  يف  التنسيقيات  مندويب  اختيار  عند  الدميقراطية 
يف  والدميقراطية  املدنية  الشخصيات  ودعوة  املستقلة  الدميقراطية  للشخصيات  فاعل 
الهيئات اإلدارية لالتحادات والنقابات وبعض منظامت املجتمع املدين، وكذلك ضامن 

متثيل مناسب للنساء والشباب وممثيل الحركات االحتجاجية.

لمناسبة مئوية تأسيس الشيوعي الصيني

الشيوعي العراقي يشارك في القمة العالمية 
بغداد ـ طريق الشعب

بحضور الرفيق رائد فهمي سكرتري اللجنة املركزية 
قيادات  من  وعدد  العراقي  الشيوعي  للحزب 
الحزب، شارك الحزب الشيوعي العراقي يوم أمس 
األحزاب  قمة  يف   )2021 متوز   6( الثالثاء  االول 
السياسية مبناسبة مئوية تأسيس الحزب الشيوعي 

الصيني.
التي  العاملية  السياسية  القمة  فعاليات  وانطلقت 
عقدت يف جمهورية الصني، بكلمة رئيس جمهورية 
الصني الشعبية وأمني عام الحزب الشيوعي الصيني 
500 حزب شيوعي  قرابة  بينغ، وحرضها  يش جني 
ويساري، ممثلني عن 165 دولة عرب دائرة تلفزيونية 

مشرتكة، بسبب جائحة كورونا.
ساعات،  خمس  القمة  وقائع  مجريات  واستمرت 

ألقيت فيها كلامت التضامن واالحتفاء.

بغداد ـ طريق الشعب

تواصل عدد من املنظامت والشخصيات رفضها مرشوع تعديل املادة 57 من قانون 
االحوال الشخصية، من خالل تنظيم الوقفات االحتجاجية واصدار املواقف املطالبة 
برضورة سحب مقرتح التعديل من مجلس النواب، فيام أكدت اللجنة القانونية يف 

مجلس النواب ان مرشوع تعديل القانون اليزال يف مراحلة االوىل وسوف تؤخذ جميع 
اآلراء يف االعتبار.



مسح القوى العاملة في المحافظات
بغداد ـ طريق الشعب

أعلنت وزارة التخطيط، امس األربعاء، عن انطالق أعامل مسح القوى العاملة يف جميع املحافظات.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، يف بيان ورد ـ”طريق الشعب”، إن “أعامل مسح القوى العاملة انطلقت بجميع 

.”)ILO( املحافظات، والذي ينفذه الجهاز املركزي لإلحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
لواقع بيانات  وأوضح، أن “مسح القوى العاملة يف العراق لسنة 2021، ميثل أهمية كبرية، يف الوقت الراهن، ألنه سيوفر رصداً مهامً 

العاملة ومؤرشات البطالة، وتفاصيل مهمة عن واقع سوق العمل”، مؤكداً أن “املسح سيشمل الحرض والريف، يف جميع املحافظات”.
ودعا الهنداوي، “األرس املشمولة باملسح اىل التعاون مع الباحثني واالدالء بالبيانات الدقيقة”، الفتاً اىل أن “جميع البيانات سيتم التعامل 
الذين سيقومون بزيارة األرس  الباحثني  املواطنني بأن  معها برسية تامة وال يتم استخدامها إال لألغراض االحصائية والتنموية، مطمئناً 

سيزودون ببطاقات تعريفية صادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي

يومية 
سياسية
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وطن حر وشعب سعيد

مائة عام من الكفاح.. 
كريم احمد الداود

جاسم الحلفي

بلغ عمر رفيق الدرب القائد الشيوعي الكبري كريم 
كامل  قرن  عام،  املائة  األيام  هذه  الداود  احمد 
باإلنسان,  تليق  اجمل  حياة  اىل  تهدف  ومواقف 
روحك  اىل  تترسب  البهجة  الروح.  يرس  ما   وهذا 
وتفرض نفسها عىل مزاجك وتحسنه، حينام يبلغ احد 
أحبائك عمرا مديدا. فكيف اذا كان هذا االنسان قد 

نذر نفسه وجندها متطوعا للشأن العام؟ 
بها  آمن  التي  القضايا  )أبو سليم(، يف سبيل  تعرض 
والعسف  واالكراه  الضغط  أنواع  شتى  اىل  وتبناها 
العدالة  اجل  من  مكافحا  صامدا  بقى  لكنه 
االنسان  حق  عن  هوادة  بال  مدافعا  االجتامعية 

بحياة حرة كرمية. 
ولحظات  صعبة،  وأيام  قاسية،  مسرية  يف  مىض 
رأسامل)،  أمثن  (االنسان  بان  يبرش  وهو  خطرة، 
وينال  االنسان  كرامة  من  يحّط  ما  كل  ضد  ويقف 
ثروات  ناهبي  فاضحا  الرغيد،  بالعيش  حقه  من 

الشعب، وراهنيها اىل مصالح االجنبي.
قاد وخاض كفاحا مضنيا من اجل ان يكون االنسان 
وهو  بطشت،  التي  للسلطات  متصديا  كرميا،  حرا 
ومتكينه.  املواطن  تعليم  بارتقاء  يتمثل  حلام  يحمل 
ضد  يكافح  وهو  منه  عقود  مثانية  كامل  قرن 
الدروس  إعطاء  واصل  والظلامت،  والجور  الطغيان 
ليعلم  املدرسة  سبورة  عىل  الحروف  يخط  ان  قبل 
طالب كويسنجق طالسم الحرف، ومعه الكلمة ذات 
سيام  احرتامها  االنسان  عىل  والتي  واملعنى  الداللة 
الوضع  تفسري  ليس  بفكرة هدفها  صياغتها  ان متت 
مقولة  عىل  ذلك  يف  مستندا  تغيريه،  وامنا  القائم 
تفسري  سوى  شيًئا  الفالسفة  يفعل  )مل  ماركس  كارل 
وقد  تغيريه(.  هو  األهم  لكن  شتى،  بطرائق  العامل 
املتفاين  لكفاحه  أساسا  املقولة  هذه  عنده  شكلت 
يف امليدان ومع املناضلني للخالص من الجور والظلم 
غري  راقية  إنسانية  وقيم  مببادئ  ملتزما  والحرمان، 

قابلة للتفريط، ظل حتى اليوم متمسكا بها. 
تاريخه الخاص هو جزء من تاريخ املكافحني للتغيري، 
املتطلعني اىل الغد السعيد، تاريخ حافل ال ميكن ان 
يستوعبه كتاب، مهام كانت براعة املؤلف، فالكفاح 
عنده،  اليومي،  والنشاط  اليومي،  والفكر  اليومي، 
الثاين من املؤسسني، هو  الجيل  اقرانه من  كام عند 
التي  الجزيئات  ابصار  ميكن  ال  الجارف  السيل  كام 
اإلحاطة  تستحيل  بحيث  السعة  من  وهي  يحركها. 
بها. وهكذا ومع قراءيت  لكتابه )املسرية( الصادر عن 
دار شهاب يف اربيل عام ٢٠٠٦،  ملرتني، مل اجد فيه 
يدون،  مل  الكثري،  واخترص  تواضع  فقد  تاريخه،  كل 
بطوالته، مبادراته، القوة التي متأل روحه وتشد عزم 
رمبا  واالنكسارات,  الهزائم  أوقات  يف  حتى  رفاقه، 
يعد ذلك امر طبيعيا يف تاريخه املجيد اجده وكأنه 
يحفل  كسجل  للتاريخ،  مستعجله  كشهادة  كتبه 
مبواقفه التي اعتقَد انها األساسية، وآرائه  ووجهات 
لتوسع  امهله  اليومي  والهم  الكفاح  كان  لو  نظره، 
فرض  الضاغط  فالزمن  أراد،  ما  كل  يكتب  مل  به. 

رضوراته عليه.
)أبو سليم( يف مواقفه، أصاب واخطأ، وكأي  اجتهد 
شجاع صاحب رأي مل يستسلم، وكافح برضواه كأي 
مناضل مجتهد مل يعلب منهجه. صاحب إرادة صلبه 

لكنها ال تنكرس ألنها مطاوعة مرنة.
وهو  سليم(،  )أبو  احمد  لكريم  املديدة  الحياة  ان 
ملن  الطريق  ييضء  منار  مبثابة  هي  مبئويته  يحتفل 
والعدالة  والدميقراطية  الحرية  اجل  من  يناضلون 
حر  “وطن  اجل  ومن  واالشرتاكية...  االجتامعية 

وشعب سعيد”.

صحفيون يرهنون شرعية الحكومة والقضاء بمالحقة قتلة الناشطينكل خميس

عام على رحيل الهاشمي.. متى ينفذ الوعد الحكومي؟ 

واالسرتاتيجي  األمني  الخبري  اغتيال  نبأ  وقع  كان 
دوره  اىل  فإضافة  العراقيني،  رؤوس  عىل  مزلزال 
الفعال يف محاربة التنظيامت اإلرهابية، كان موقف 
عزز  ما  وهذا  ترشين،  النتفاضة  مسانداً  الهاشمي 

مكانته يف قلوب العراقيني. 
وتصدر وسم #هشام _الهاشمي،  تفاعالت املدونني 
وتضمنت  األوىل.  اغتياله  ذكرى  يف  العراق،  يف 
التغريدات عبارات شجب وتأبني، واستذكارا ملواقف 

الهاشمي، وإعادة نرش تغريداته األخرية.
ومساء الثالثاء، قرر مجموعة من اإلعالميني تنظيم 
وقفة استذكارية للشهيد، يف ساحة التحرير، وسط 

العاصمة بغداد.

َمْن قتل هشام؟ 
شوقي،  أفراح  املدنية،  والناشطة  الصحفية  وتقول 
املليشيات  “احدى  إّن  الشعب”،  لـ”طريق 
قتلت  من  هي  املعروفة،  العراق  يف  املتنفذة 
من  ستفلت  أنّها  مدركة  وكانت  الهاشمي،  هشام 

العقاب”.
وتضيف شوقي التي تعرضت لالختطاف من جهة 
العراق،  وتغادر  رساحها  يطلق  ان  قبل  مسلحة 
ويتباهون  الدولة،  سلطة  من  اقوى  “املنفذين  أّن 
“طاملا  أنه  مبينًة  وقاحة”،  بكل  بسلطانهم 
مواجهتهم،  عىل  قادرة  وغري  ضعيفة  الحكومة 
ستواصل امليليشيات استعراض ما لديها من قوة”. 
وتربط شوقي اغتيال الهاشمي بـ”نشاطه األمني” 
اإلرهابية  املسلحة  الجامعات  لتلك  تصديه  يف 
“اعالمياً وبحثياً”، مضيفة انه شكل “مصدرا خطرا 

عىل وجود الجامعات املسلحة والداعشية”.
وتلفت الصحفية إىل أن “عاما كامال مّر عىل الوعد 
الكاظمي  مصطفى  الحكومة  رئيس  أطلقه  الذي 
بالقصاص من قتلة الهاشمي، لكن ما زال املجرمون 
احرارا طلقاء، ميارسون القتل والقمع والتهديد”. 

لحكومة  رشعية  “ال  إنه  بالقول:  حديثها  وختمت 
ال ترعى ارواح مواطنيها.. وال رشعية لقضاء يغض 

الطرف عن القتلة واملجرمني”. 

“فقيدنا هشام”
مقاالً  محمد،  رياض  والكاتب  الصحفي  وكتب 
“طريق  تابعته  الهاشمي،  هشام  عن  مطوالً 
يثري  “ما  إّن  يقول  منه،  جزء  ويف  الشعب”. 
االنتباه يف اغتيال هشام ان الرجل الذي كشف 
للعامل  الداخل  من  داعش  تنظيم  عن  يشء  كل 
املرعبة  الثالث  السنوات  خالل  يقتل  مل  كله، 
لكنه  التنظيم،  مع  العراق  حرب  يف  والدامية 

قتل االن وقد متتع العراق وبغداد بأمن نسبي 
ال بأس به”.

القرسي  هشام  “بغياب  انه  محمد  ويوضح 
املؤمل لنا جميعا، خرس العراق والتحالف الدويل 
لهذا  املركزية  املعالجة  بوحدة  وصفه  ميكن  ما 

التحالف ضد داعش”. 

مرجع الصحفيين
عامر  بغداد،  يف  برس  فرانس  مكتب  يف  الصحفي 
كريم، يصف صديقه الهاشمي بأنه كان “املوسوعة 
محرتف،  نصيحة،  أو  مبعلومة  عليك  تبخل  ال  التي 
عىل  كمحلل  يومي  شبه  ظهور  صاحب  ذيك، 
شاشات عربية وعاملية، اىل أن أصبح مرجعاً ملعرش 

الصحافيني”.

ويقول كريم يف مقال كتبه يف الذكرى االوىل لرحيله، 
إن “هذا العامل الراحل كان هدف كل صحايف أجنبي 
يصل إىل العراق. )هل ميكن أن نلتقي بالهاشمي؟( 
كانوا يسألون، وهو ال يرفض طلباً رغم ضيق جدول 

مواعيده”. 
تنظيامت  تفكيك  “أبحاثه ساهمت يف  أن  ويوضح 
سوريا  يف  املعارك  سنوات  خالل  اإلرهابية  داعش 
الدولة  قادة  لكبار  مستشارا  عمل  وقد  والعراق. 

ومنظامت دولية عدة”.
ونارص هشام الهاشمي انتفاضة ترشين ودافع عن 
أحقية مطالب املتظاهرين الذين ينتمون مبعظمهم 
املجموعات  بترصفات  ونّدد  الشباب،  جيل  اىل 
مقتل  تخللها  التي  التظاهرات  وبقمع  املسلحة، 

مئات املتظاهرين. بحسب ما قاله كريم.
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بغدادـ  عبدالله لطيف  

يف مساء السادس من متوز 2020، 
توقفت سيارة دفع رباعي امام 

احد املنازل يف زيونة رشقي بغداد، 
ولحقها ملثم كان قد ترجل من 

دراجة نارية، يحمل سالحاً، وافرغ 
رصاصاته يف صاحب املركبة: 
الخبري األمني واالسرتاتيجي، 

هشام الهاشمي، الذي لعب دوراً 
بالغ األهمية يف تحليل وتفكيك 
عمليات التنظيامت اإلرهابية يف 

العراق.

عمال شركة الحفر والمزارعون يشتكون من التهميش الحكومي

االحتجاج المطلبي متواصل.. ال خدمات وال فرص عمل 
بغداد  ـ طريق الشعب

من  عدد  يف  االحتجاجات  تتواصل 
الخدمات  بتوفري  للمطالبة  املحافظات، 
فيام  العمل،  وفرص  الصحية  والرعاية 
الحفر  رشكة  عاّمل  من  كبري  عدد  تظاهر 
تهميش  محاولة  عىل  احتجاجا  العراقية، 

الرشكة وتحويلها اىل خارسة.

تظاهرات في البصرة
اصحاب  من  عدد  اغلق  البرصة,  محافظة  ويف 
الف  الـ30  ضمن  العاملني  اليومية  االجور 
وزارة  رشكات  إىل  املنسبني  وظيفية،  درجة 
ونقل  وتوزيع  انتاج  رشكات  مقار  الكهرباء, 
الجنوبية،  املنطقة  يف  الكهربائية  الطاقة 
احتجاجاً عىل عدم موافقة الوزارة عىل التعاقد 

معهم.
“محافظ  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
مع  بالتعاقد  الدوائر  اغلب  اىل  اوعز  البرصة 
عىل  املنسبني  باستثناء  االجور  اصحاب  جميع 
التعاقد  الوزارة  رفض  بسبب  الكهرباء,  وزارة 
معهم، بحجة عدم وجود تخصيص مايل”, مشريا 
اىل أن “عدد املنسبني إىل وزارة الكهرباء يبلغ 3 

االف يعملون منذ 7 اشهر بدون أجور”.
وتظاهر املئات من كوادر رشكة الحفر العراقية 
البرصة,  غرب  الربجسية  يف  الرشكة  مقر  امام 
احتجاجا عىل تهميش الرشكة ومحاوالت ترسيخ 
خسائرها بشكل متعمد من خالل استثنائها من 

عقود حفر االبار النفطية.

اعتقال للصحفيين
بني  احتكاكات  قار,  ذي  محافظة  وشهدت 
مجلس  امام  ومتظاهرين  االمنية  القوات 
معاوين  بإقالة  مطالبتهم  إثر  املحافظة، 

املحافظ. ومستشاري 
السعيدي,  نور  يت(  ار  )ان  قناة  مراسل  وقال 
زميله  باحتجاز  قامت  االمنية  “القوات  ان 
داخل  دجلة  قناة  مراسل  السعيدي،  راسم 
للرضب  “تعرضه  اىل  مشريا  املحافظة”,  مبنى 
واجباته  اداء  بسبب  االمنية  القوات  قبل  من 

املهنية”.

القطاعات الصحية تتظاهر
يف االثناء, نظم العرشات من موظفي القطاع الصحي 
الشيوخ, وقفة احتجاجية، مطالبني بتوفري  يف سوق 
الطبية  واملستلزمات  واالدوية  الجراحني  االطباء 
يف  الصحية  املهن  ذوي  تنسيقية  وطالبت  للقضاء. 
الشعب”,  “طريق  طالعته  لها  بيان  عرب  القضاء، 
بـ”تواجد طبيبات الخفر يف صاالت الوالدة، بصورة 

دورية، مع توفري مواد عالج األسنان”.
القضاء،  يف  الغدير  حي  اهايل  من  العرشات  وكان 
نظموا تظاهرة أمام مبنى دائرة البلدية والقامئقامية، 

احتجاجا عىل انعدام الخدمات.

الصحية  الكوادر  من   عدد  نظم  ذلك,  غضون  يف 
املثنى، وقفة احتجاجية يف عدد  واالدارية يف صحة 
املحافظة,  يف  واملستشفيات  الصحية  املراكز  من 
ورفع  الخطورة،  مخصصات  بإحتساب  مطالبني 

التسكني، وتحسني مستوى الخدمات الطبية.

تهديد من المزارعين
من جهتهم, هدد عدد من مزارعي محافظة واسط، 
بغلق سايلو الكوت املركزي وحقل االحدب النفطي، 
الجهات  اهامل  استمرار  حال  يف  الطرق  وقطع 

املعنية مللف الزراعة.
وذكر مراسل “طريق الشعب”, أن “املزارعني طالبوا 
بضبط اسعار املبيدات واألسمدة الكياموية وايجاد 
حل ملشكلة انخفاض مستويات نهر دجلة”, مؤكدين 
“رضورة ايفاء الحكومة بقرارها زيادة سعر محاصيل 

الحنطة مبقدار 50 الف دينار للطن الواحد”.

تظاهرة للخريجين
املعاهد  خريجي  من  العرشات  نظم  ذلك,  اىل 
يف  النفط  وزارة  مقر  امام  تظاهرة  النفطية، 
التعيني  اجراءات  يف  باالرساع  مطالبني  بغداد، 

املركزي.
وقال املتظاهر صالح محمد لـ”طريق الشعب”, 
اساس  عىل  جاء  النفطية  املعاهد  يف  “قبولنا  ان 
لكن  العاملة,  لأليدي  النفطية  الرشكات  حاجة 
بعد مرور حوايل عام عىل تخرجنا، ما زلنا عاطلني 
املعهد  خريجي  “اغلب  ان  مؤكدا  العمل”,  عن 

النفطي هم من الطلبة املتفوقني يف دراستهم”.
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بالغ صادر عن اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي العراقي

لنعمل معا لنجاح انعقاد المؤتمر الثالث

مرة أخرى يرتفع ذات الزعيق المقرف!

صباح  لها،  اجتامعا  الدميقراطي  للتيار  العليا  اللجنة  عقدت 
تنسيقيات  من  عدد  وبحضور  بغداد،  يف   2021 متوز   3 السبت 
الخارج  تنسيقيات  عن  ممثلني  إىل  إضافة  واملحافظات  بغداد 
األحزاب  السادة رؤساء  االفرتايض، وبحضور  االجتامع  تقنية  عرب 
التنسيقيات  أعضاء  من  وعدد  التيار  يف  املنضوية  السياسية 

حديثاً.  املتشكلة 
ومنها:  عمله  جدول  يف  املدرجة  املحاور  االجتامع  تناول  وقد 
نشاط  أيضا  تضمن  والذي  اإلنجازي  والتقرير  السيايس،  التقرير 
الداخيل،  النظام  تعديل  مسودة  وكذلك  الخارج،  تنسيقيات 

وتوقف أمام التحضريات الجارية لعقد املؤمتر الثالث.
للتيار  العام  املنسق  قبل  من  بالدعوة  أعامله  االجتامع  ابتدأ 
الدميقراطي للوقوف دقيقة صمت تكرميا ألرواح شهداء الشعب 
يف  وأصدقائه  الدميقراطي  التيار  أعضاء  من  وللراحلني  والوطن 

األشهر املاضية.
وناقش االجتامع التقرير السيايس، بروح الحرص واملسؤولية، وقد 
عىل  البعض  أكد  حيث  واملقرتحات،  املالحظات  من  عدد  طُرح 
املتغريات  أمام  العراق  وضع  تحديد  التقرير  يعكس  أن  رضورة 
الدولية واإلقليمية، وكذلك أهمية النظر إىل التحالفات االجتامعية، 
الوسطى جراء توقف  الطبقة  القنوات مع  املترضرين من  وفتح 
العراقية  العملة  قيمة  انخفاض  وتأثري  الصناعية  املشاريع  آالف 
أمام الدوالر األمرييك، والزيادات الكبرية التي طرأت عىل أسعار 
وانصب  العاملية.  النفط  أسعار  تصاعد  املستوردة يف ضوء  السلع 
بعض املالحظات عىل أهمية تقييم التجربة السابقة التي شهدت 
إزاء  السياسية  املواقف  تباين  بعد  التيار  نشاط  يف  توقفات 
االنتخابات السابقة، وجرى التأكيد عىل أهمية احرتام االجتهادات 
السياسية وااللتزام باملنهج الذي تأسس مبوجبه التيار الدميقراطي، 
فهم  ورضورة  العراق  يف  الدميقراطية  للحركة  حاضنة  باعتباره 
التاميزات مبا يجعل الوحدة التنظيمية للتيار أكرث قوة وصالبة ومبا 

يستجيب ملتطلبات العمل الوطني املشرتك.
عالية  نقدية  بروح  اإلنجازي،  التقرير  أيضا  االجتامع  وتناول 
يتحول  أن  عىل  والعمل  والصعوبات  التحديات  بعض  لتجاوز 
الحركات  يستقطب  واسع  مجتمعي  تيار  إىل  الدميقراطي  التيار 
أفضل  وإيجاد  الراهن  الواقع  عىل  انتفضت  التي  االحتجاجية 
وسائل التواصل معها، والتي ميثل الشباب والطلبة القسم األعظم 
من بنيتها، وقد أكدت بعض املالحظات عىل أهمية مأسسة عمل 
التيار وعدم وضع القيود أمام تحرك تنسيقياته، والتنسيق يف ما 
بينها لغرض التعارف وتبادل الخرب والتجارب، وكذلك النزول إىل 
املكاتب  العمل عىل  اقتصار  الشعب وعدم  بني جامهري  الشارع 
ووضع  املوسمي  العمل  عن  واالبتعاد  أهميتهام،  عىل  واملقرات 

الخطط والربامج للسنوات األربع القادمة.
مجال  يف  والتقصري  الضعف  عند  املالحظات  بعض  وتوقفت 
الدميقراطي،  التيار  لقوى  االجتامعي  التواصل  ومنابر  اإلعالم 
التعبئة  يف  مهمة  منصات  هي  الوسائل  هذه  إن  اىل  مشرية 
الجامهريية ويف إيصال املواقف السياسية للتيار ملجمل األحداث 

أوارص  لتمتني  االجتامعية  الصالت  توظيف  ورضورة  والوقائع، 
العالقة والتواصل بني أعضاء التيار.

وتوقف االجتامع بشكل نقدي أمام التلكؤ يف إعادة تشكيل بعض 
التنسيقيات يف املحافظات ورضورة تجاوز اإلخفاقات واملعوقات 
انه  والسيام  املحافظة  لعموم  نشاطاتها  تصدر  دون  تحول  التي 

كانت للبعض منها أدوار ايجابية ومؤثرة يف ميدان عملها.
وطالب بعض املتحدثني برضورة تفعيل دور اللجان املشكلة من 
قبل املكتب التنفيذي وأن يكون له دور أكرب يف زيارة املحافظات 

التنسيقيات بتجاوز صعوباتها. ومساعدة بعض 
للفكر  والكبري  املتنامي  الدور  عىل  الحضور  من  عدد  أكد  وقد 
ساهمت  قد  االحتجاجية  الحركة  أن  حيث  والدميقراطي،  املدين 
لدى  اإلحباط  حالة  تجاوز  ورضورة  تجلياته،  يف  واضح  بشكل 
دولة  بناء  يف  السلطة  عىل  املهيمنة  القوى  فشل  بعد  البعض، 
وفق  االتجاه  هذا  بلورة  إىل  ماسة  الحاجة  وأن  معارصة،  مدنية 
أطر سياسية تنظيمية، وان يكون التيار الدميقراطي إحدى هذه 

التجليات، إذا ما أحسن توظيف قدراته بالشكل املناسب.
العمل  تحالف  انضامم  طلب  عىل  باملوافقة  االجتامع  وصوت 
العمل  مواصلة  عىل  التأكيد  مع  الدميقراطي  التيار  إىل  الوطني 

املشرتك لحني انعقاد املؤمتر الثالث للتيار.

التي  الداخيل  النظام  عىل  التعديالت  مسودة  االجتامع  وتناول 
النقاش  تعميق  إىل  بحاجة  وهي  مرة،  من  أكرث  للنقاش  طرحت 

حولها، لتكون جاهزة أمام أعضاء املؤمتر.
العليا  اللجنة  بني  الصلة  بخصوص  املالحظات  بعض  وردت  وقد 
تشكيل  طبيعة  حول  وكذلك  والتنسيقيات،  التنفيذي  واملكتب 
الدميقراطية  للشخصيات  يكون  أن  والحرص  التنفيذي،  املكتب 
فاعل  ضامن  مع  التنظيمية،  هياكله  يف  املؤثر  الدور  املستقلة 

التنسيقيات وللنساء والشباب والحركات االحتجاجية. ملمثيل 
وقد تم التوقف أمام تركيبة هياكل التيار الدميقراطي ومواقفه، 
أعضائه،  لعموم  جامعة  مظلة  كونها  املرونة،  إبداء  ورضورة 
والتنظيمية،  والسياسية  الفكرية  باالستقاللية  مكوناته  ومتتع 
واملناقشات  الحوارات  من  للمزيد  املناسب  املناخ  إيجاد  مع 
الداخلية للوصل إىل املواقف املشرتكة، مبا ال يخل بقواعد العمل 
داخل التيار الدميقراطي للمباديء واألهداف املشرتكة، التي عىل 

أساسها انبثق وظهر عىل الساحة السياسية العراقية.
لعقد  الجارية  التحضريات  مستفيض  بشكل  االجتامع  وناقش 
بتشكيل  التنفيذي  املكتب  االجتامع  خول  وقد  الثالث،   املؤمتر 
التنظيمية  اللجنة  بتشكيل  وكذلك  بالوثائق  الخاصة  اللجان 
علنيا وبدعوة عدد  املؤمتر  يكون عقد  أن  االتفاق  للمؤمتر، وتم 

موعد  وأن  اإلعالم،  وسائل  ومبشاركة  السياسية  الشخصيات  من 
االنعقاد عند  أوائل أيلول القادم، وأن تتبع اآلليات الدميقراطية 
الداخل والخارج، مع ضامن  التنسيقيات يف  عند اختيار مندويب 
حضور فاعل للشخصيات الدميقراطية املستقلة ودعوة عدد من 
الشخصيات املدنية والدميقراطية يف الهيئات اإلدارية لالتحادات 
بحقوق  املعنية  املدين  املجتمع  منظامت  وبعض  والنقابات 
مناسب  متثيل  ضامن  وكذلك  وغريها،  والبيئة  واملرأة  اإلنسان 

للنساء والشباب وممثيل الحركات االحتجاجية.
من  العلني،  العام  للنقاش  الوثائق  عرض  عىل  االجتامع  واتفق 
أوائل متوز حتى منتصف شهر آب 2021 ليتسنى للجان املشكلة 

إجراء التعديالت عليها.
السياسية  األوضاع  متابعة  اىل  بالدعوة  أعامله  االجتامع  واختتم 
إزاءها،  املشرتكة  املواقف  واتخاذ  البالد  يف  الجارية  املعقدة 
اللجان  تنشيط  أجل  من  مكوناته  بني  والتعاون  والتنسيق 
والتنسيقيات للذهاب معا للمؤمتر الثالث، بأجواء مفعمة بعزم 

وإرصار إلنجاح املهام املوكلة له.

اللجنة العليا للتيار الديمقراطي
3 تموز 2021

واملكرر،  املقرف  الزعيق  هذا  أصحاب  ويتوقع 
الفاسدة،  بضاعتهم  تسويق  يف  النجاح  لألسف، 
املعاشية  الناس بهمومهم  إنشغال  عرب إستغالل 
باألمور  اإلهتامم  عن  وعزوفهم  الصعبة 
تقادم  عىل  اإلعتامد  عرب  أو  املبارشة،  السياسية 
ظروف  جراء  الذاكرة  وضعف  األحداث  تلكم 
التخلف اإلجتامعي الذي كرسته حروب وجرائم 
نظام  ووسعه  عمقه  والذي  البائد،  النظام 

والفساد. املحاصصة 
الزعيق من بوق  وإذا كان طبيعياً أن يأيت هذا 
أمني، مل يحتمله حتى أسياده البعثيون فطردوه 
املثري  فإن  أحداً،  تّشف  ال  الخدمة إلسباب  من 
للدهشة والسخط، مشاركة قناة الدولة يف هذا 
الزعيق، عرب إفتعال لقاء مع أحد الديناصورات 
بإعتبارهم  الشيوعيني  ليشتم  البعثقومجية، 
من  نفراً  “ظلامً”  قتلوا  وإلنهم  للدين،  معادين 

املختلفني معهم يف املوصل إثر حركة الشواف. 
واصلت  فقد  اللقاء،  هذا  من  دهشتي  ورغم 
العنرتيات،  وبعض  الشتائم  لهذه  اإلستامع 
معتقداً، أو موهامً نفيس، بأن القناة مل تستضف 
ألن  بل  وطنياً،  فصيالً  يشتم  يك  املواطن،  هذا 
وإن  البالد،  تاريخ  يف  مهمة  مساهمة  رمبا،  له 
حديثه عن خطأه مفيد لألجيال الجديدة. لكن 
بإنه  الرجل  إعرتف  حني  تضاعفت  أميل  خيبة 
كان مجرد مالزم يف الجيش ومل يكن له أي دور 
من  بالعسكريني  الوشاية  ماعدا  حينها،  يذكر 

شيوعيني ووطنيني ودميقراطيني! 
ونرصف  نستضيفه  ملاذا  إذن،  حرييت!  فإشتدت 
)فالقناة  ماالً  املجدية  اإلستضافة غري  عىل هذه 
ووقتاً،  وجهداً  العراقيني(  ثروة  من  مُتّول 
صفحة  وتبييض  التاريخ  بتشويه  ونساهم 
جالدي شباط األسود، الذين ينص دستور البالد 

عىل تجرميهم؟!
مصري  سيلقى  الزعيق  هذا  بأن  يقيني  ورغم 
حمالت سبقته وذهبت أدراج الخزي، فيام بقي 
ونبضاً  العراقيني  صدور  عىل  زهوراً  الشيوعيون 
لنقاط رسيعة،  اإلشارة  الطيبة، وددت  لقلوبهم 

قد تهم منصفا ما، باحثا عن الحقيقة:
كمعطى  الدين  بني  دوماً،  الشيوعيون  ميّيز   •
ثقايف وحضاري وترايث محرتم، وكحاجات روحية 
مقدسة لألفراد بشكل عام، وبني الفكر السيايس 
للسلطة،  ومثاالً  منوذجاً  يطرح  الذي  الديني، 
املشوعة  السبل  بكل  املجتمع  لتأطري  ويسعى 
سلطته.  تُقبل  ليك  ـ  املشوعة  غري  وأحياناً  ـ 
وهنا يتعامل الشيوعيون بكل إحرتام مع الدين 

فيه  يخوضون  الذي  الوقت  ذات  واملتدينني، يف 
السيايس  الفكر  مع  سلمياً  دميقراطياً  رصاعا 
خالل  ويطرحون  الدين،  بعباءة  يتلفع  الذي 
إدارة  حول  تصوراتهم  السيايس،  الحراك  هذا 
البالد، بشكل يخدم أبناءها. وقد أثبتت تجربة 
يف  وغريهم  الشيوعيني  حق  املاضية،  السنوات 
أوقعت  التي  الشاملة  األزمات  ضد  الكفاح 
البالد  الفكر  هذا  اصحاب  من  واسعة  قطاعات 

فيها. 
الدين  من  يستمدون  املتدينيني  من  كثريا  إن   •
مبادئ العدالة والخري، وقد ينخرطون يف العمل 
الدميقراطي،عىل  الوطني  والنضال  السيايس 
أساس تلك املباديء، دون أن يدعوا إىل منوذج 
سيايس مبني عىل أساس اإليديولوجية الدينية، 
ودون أن يطالبوا بدولة الخالفة أو اإلمامة، رغم 
كونهم متدينيني. ومن ضمن هذا الجمهور نجد 
توافقاً  يجدون  الذين  املتنورين  الدين  رجال 
وإنخراطهم  الديني،  لإلصالح  دعوتهم  فكرياً يف 
وطنية  أحزاب  داخل  السيايس  العمل  يف 
وكذلك  العراقي.  الشيوعي  كالحزب  دميقراطية، 
النضال،  يف  املتدينني  الفالحني  غالبية  إنخراط 
جمهور  عن  تختلف  الدينية  فالحركات  ولهذا 

املتدينني وتسعى لطرح منوذج أخر للتدين.
مقولة  الشيوعيني  عىل  يؤخذ  ما  أبرز  من  إن   •
نجح  التي  الشعوب(،  أفيون  )الدين  ماركس 
تشري  فهي  وإجتزائها،  تشويهها  يف  الخصوم 
عىل  للدين  اإليجايب  التأثري  إىل  الحقيقة،   يف 
مضطهداً.  فيه  اإلنسان  يكون  مجتمع  يف  الفرد 
نفسياً عام  املضطهد  يعوض  عزاًء  الدين  وتعترب 

الحياة  يف  له  املستِغلني  إضطهاد  بسبب  فقده 
الدين هو زفرة املضطهدين  اإلجتامعية. أي أن 
أن  ميكن  زفرة  يختنقوا،  ال  يك  العامل،  ذلك  يف 
تكون حلام بالعدالة يف املخيلة إذا ما غابت عن 

الواقع.
• رغم عدم مسؤولية الحزب عن أخطاء حدثت 
بشكل فردي، إبان تفجري ثورة 14 متوز املجيدة، 
أو دفاعاً عنها يف ما بعد، فقد أدان الشيوعيون 
ملنهجهم  مخالفة  وإعتربوها،  األخطاء  هذه 
بها  لهم  شهد  التي  األصيلة،  وأخالقهم  اإلنساين 

كل العراقيني، وعىل مدى عقود طويلة.
ال  الفردية،  األخطاء  هذه  حدوث  إن  غري   •
دواعش  إرتكبها  التي  البشعة  الجرائم  يربر 
أرشنا  التي  األخطاء،  وكانت  السنوات،  تلك 
شيوعي  فكم  عليها.  سليم  غري  فعل  رد  لها، 
تهجريها،  تم  عائلة  املوصل، وكم  إغتياله يف  تم 
نهبت.  وأموال  سبني  ونساء  إنتهك  عرض  وكم 
الدواعش جرامئهم بعيد  أمل يستكمل هؤالء  ثم 
إنقالبهم األسود عام 1963، وطيلة أربعني عاماً 
ورشدوا  وقتلوا  بالدنا  صدر  عىل  فيها  جثموا 
وعذبوا طالئعها وأبناءها الخريين، من شيوعيني 
يتم  فلامذا  ووطنيني،  ودميقراطيني  وإسالميني 
قتلة  الضحايا ضد  الرتكيز عىل ردود فعل بعض 
كل  برسم  أسئلة  اإلجرام؟  أدمنوا  محرتفني، 
منصف يريد أن يستجيل الحقيقة، ألنه هو من 
بأن  مدرك  فأنا  موتور،  حاقد  أي  وليس  يهمني 

الحقد يحرق مستبطنه فقط، عاجالً أو آجالً. 

أخبار وتقارير

د. إبراهيم إسماعيل  

يف ظل النضال ضد األزمة الشاملة التي يعاين منها نظام املحاصصة والفساد، 
ومع تنامي الوعي الجمعي برضورة تغيري الحال، وتصحيح مسار العملية 

السياسية، بشكل تحل فيه الهوية الوطنية الجامعة محل املحاصصة، وتصان 
فيه السيادة، وتضمن مستويات مناسبة من تكافؤ الفرص والعدالة االجتامعية 

والحريات العامة والخاصة، وتحمى الرثوة الوطنية وتستثمر لخدمة جميع 
العراقيني، وتزامناً مع تطور وتنوع أشكال الحراك الشعبي املعارض، الذي 

يخوضه أبناء العراق من كل األطياف اإلجتامعية والفئات الطبقية، ومع إقرتاب 
موعد اإلنتخابات الربملانية املبكرة، والتي أيقنت قطاعات جامهريية واسعة، 
بعدم جدواها أو تعليق أي آمال عليها، اال إذا ما توفرت الشوط الرضورية 

إلنجاحها، والتي بادر الحزب الشيوعي العراقي إىل تشخيصها، بدأ الزعيق مرة 
أخرى ضد الحزب، سواًء يف عودة اإلسطوانة املشوخة التي تحاول تشويه موقف 

الشيوعيني من الدين وتسعى لتكفريهم، أو يف نبش املايض وتزوير األحداث 
واملواقف التي أعقبت ثورة 14 متوز 1958.



بغداد ـ طريق الشعب

تزامناً مع الذكرى السنوية الرابعة 
إلعالن االنتصار عىل عصابات داعش 
االرهابية يف املوصل، يؤكد ناشطون 

ومراقبون، استمرار التحديات والعراقيل 
إلعادة بناء املحافظة، التي شهدت 
خسارة ما يقارب 20 مليار دوالر، 

نتيجة العمليات العسكرية.

خسائر كبيرة وجهود بطيئة
الجهد  بطء  عن  املوصل،  يف  املواطنون  ويتحدث 
قبل  عليه  كانت  ما  إىل  املحافظة  إعادة  يف  الحكومي 
وقوعها يف قبضة اإلرهابيني عىل أقل تقدير. إضافة إىل 
الهموم  بهذه  املحافظة  تبقى  أن  املنطقي  غري  من  أنه 
للحكومة  رؤساء   3 البلد  إدارة  عىل  مر  وقد  الثقيلة، 
يفرتض  التي  االنتخابات  موعد  سيكون  وقريبا  املحلية، 

أن تأيت برابع، عىل حد قولهم.
ويوضح عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي العراقي، 
بعض  تقديم  اآلن  تشهد  املوصل  إن  القس،  فالح 
الخدمات األساسية، لكنها دون مستوى طموحات أبناء 

املحافظة.
التي  “الخدمات  إن  الشعب”،  لـ”طريق  القس  ويقول 
تقدم إىل املحافظة خالل الفرتة الحالية، ميكن اعتبارها 
مناطق  تشمل  وأنها  خصوصا  ما،  حد  إىل  مطمئنة 
متفرقة، لكنها تبقى بنظر األهايل غري كافية وال تواكب 
والعمليات  اإلرهاب  الحقه  الذي  الكبري  الخراب  حجم 
العسكرية باملوصل”، الفتا إىل إن “التخصيصات املالية 
التي تقدم إلعادة اإلعامر، تكون ضئيلة وال تدفع بشكل 
كامل وإمنا عىل شكل وجبات، مع األخذ بنظر االعتبار 

إن جزءا من منها يأيت عن طريق املنظامت الدولية”. 
ويضيف املتحدث أنه “بعد مرور 4 أعوام عىل تحرير 
املوصل، ما زالت نتائج ملف اجتياح املحافظة وإسقاطها 
الحديث  رغم  عنها  يكشف  ومل  غامضة،  اإلرهاب  بيد 
أهمية  عن  ونيابية  حكومية  جهات  قبل  من  املتواصل 
ذلك. وأتوقع أن يعود الحديث مجددا مع اقرتاب موعد 
بينام  أكرث.  ال  واالبتزاز  السياسية  لالستفادة  االنتخابات 

يبقى املتورطون يف مأمن وفق هذا املشهد املأساوي”، 
مخيامت  يف  املوصليني  من  الكثري  “وجود  إىل  مشريا 
النزوح رغم قرار وزارة الهجرة بإعادتهم. علام أن أعدادا 
تتعلق  ألسباب  بالعودة  تقبل  ال  منهم  بالقليلة  ليست 
بعدم توفري مستلزمات العيش الكريم يف املناطق التي 
هربوا منها، وأخرى ذات صلة باالنتقام العشائري الذي 
يجب أن تحله الدولة بشكل قانوين، وان تحمي األبرياء 

وغري املتورطني باإلرهاب”. 

خسائر هائلة
ويف ما يتعلق بحجم الخسائر يف البنية التحتية للموصل، 
يقول الناشط املدين أسامة النعيمي: إن الحد األدىن منها 
مليار دوالر وفق ترصيحات مسؤولني يف  إىل 20  يصل 

املحافظة.
أن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  النعيمي  ويضيف 
“ما حصلت عليه املوصل حتى اآلن ال يصل إىل ملياري 
دوالر، وهذا يبني حجم العمل املطلوب إلعادة الوضع 
والتدخالت  السياسية  الرصاعات  تبقى  فيام  من جديد، 
أمام  األكرب  العائق  هي  متنفذة  جهات  تفرضها  التي 

امنيات االهايل وتطلعاتهم، فضال عن ضعف تخصيصات 
املوازنة، والكثري من املشاكل الكبرية”.

بعض  تقديرات  تشري  املتداولة،  األرقام  وبحسب 
مواطن،  آالف   8 حوايل  فقدان  إىل  الدولية  املنظامت 
واستشهاد ما يقارب 11 ألف آخرين بسبب العمليات 
العسكرية، بينام رصدت حوايل 85 مقربة جامعية، كان 

التنظيم اإلجرامي سببا رئيسيا يف وجودها.
التخطيط،  وزارة  باسم  للمتحدث  سابق  ترصيح  ويف 
عبد الزهرة الهنداوي، فان تكاليف إعامر املوصل لعرش 
سنوات )2017ـ  2027( قدرت بحوايل 100 مليار دوالر.

مشاكل كثيرة
وعىل صعيد ذي صلة، يؤكد سعد العكَيدي، وهو أحد 
سعيد”  “غري  بأنه  املوصل،  من  األمين  الجانب  أهايل 
مل  واملدينة  زال عسريا  ما  الواقع  التحرير، “ألن  بذكرى 
املترضرين،  تعويض  يجر  ومل  حقيقي،  إعامر  أي  تشهد 
فضال عن وقوع املحافظة بيد الجهات السياسية املتنفذة 

التي تريد ان تتقاسمها”. 
الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  العكَيدي  ويشري 

أحياء  يف  كبري  بشكل  مرتٍد  الصحي  “الواقع  أن  إىل 
املحافظة، ومل تتمكن الحكومة من إعادة تعمري وبناء 
املستشفيات، ومعالجة ما لحق بها من تخريب وتدمري 
من  “الكثري  أن  موضحا  العسكرية”،  العمليات  خالل 
أربيل  باتجاه  السفر  إىل  يضطرون  املدينة  أهايل 
العمليات  وإجراء  األطباء  زيارة  أجل  من  والسليامنية 
الجراحية، أو مراجعة املستشفيات األهلية يف املوصل. 
وشبكات  الجسور  نقص  من  تعاين  املدينة  أن  كام 
جرسين  عىل  تعتمد  سنوات،  أربع  ومنذ  الطرق، 

حديديني”.
األهايل،  منها  يعاين  التي  املشاكل  “من  أن  إىل  ولفت 
القصور يف ملف تعويض املترضرين وضحايا العمليات 
تنتظر  العوائل  من  املئات  تزال  ال  إذ  العسكرية، 
الحكومة  دعوات  من  مستغرباً  املتوقفة”،  معامالتها 
لعودة النازحني من دون “تعويض املترضرين أو تعمري 
الصالحة  املياه  وجود  عدم  من  تعاين  التي  املناطق 
للرشب وشبكات الرصف الصحي. كام أن بعض األحياء 
تعاين من مشاكل سياسية وأخرى تتمثل بالرصاعات بني 

الوقفني الشيعي والسني”.

مشكالت عالقة 
السيايس  الشأن  واملختص يف  الباحث  يقول  جانبه،  من 
إن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  ألياس،  فراس 
كانت  التحرير  بعد  ما  لفرتة  املدينة  “استحقاقات 
معقدة جداً، إذ رسعان ما واجه األهايل أزمات متعددة 
جاءت  والتي  واالقتصاد،  واألمن  الخدمات  صعيد  عىل 
بني  املدينة  يف  السيايس  الرصاع  لحالة  نتيجة  مبجملها 

القوى التقليدية والقوى الوافدة مع معارك التحرير”.
ويضيف، أن “املدينة مل تشهد أي تقدم ميكن ان يؤخذ 
جعل  ما  وهو  امللفات،  من  ملف  أي  صعيد  عىل  به 
الواقع العام يف املدينة يف حالة تراجع مستمر، يف ظل 
اىل  داعيا  األوضاع”،  تصحيح  عن  واضح  حكومي  عجز 
اإلعامر  إعادة  ملف  يف  والرشوع  املترضرين  “تعويض 
والبحث يف ملف املغيبني ومحاسبة املتسببني يف سقوط 

املدينة”.
وحول أسباب عدم محاسبة املقرصين يف موضوع سقوط 
املوصل، يذكر ألياس أن “حالة الرصاع السيايس وظروف 
التي  الظروف  االرهايب، فضالً عن  التنظيم  الحرب عىل 
من  جعلت  داعش،  بعد  ما  مرحلة  يف  العراق  شهدها 
أخرى  ملفات  صعود  مقابل  ثانويا  ملفا  املوصل  ملف 

أكرث تأثرياً”.
وحول استمرار معاناة االهايل يف املدينة، يقول االكادميي 
عىل  العسكري  النرص  تحقيق  “بعد  إنه  أغوان،  عيل 
عصابات داعش االرهابية، ما زال اهايل املوصل ينتظرون 
تحقيق النرص الحقيقي والشامل من خالل اعادة البناء 
مشرياً  النازحني”،  مخيامت  مشكلة  ومعالجة  واالعامر، 
زالت  ما  التنظيم  يد  يف  املدن  سقوط  “أسباب  أن  اىل 

موجودة”.
زالت  ما  االمور  أن  تؤكد  “املؤرشات  أن  ويضيف 
من  املدينة  إهامل  ظل  يف  خاصة  املوصل،  يف  معقدة 
اوقات  يف  اال  التذكرها  التي  املتعاقبة،  الحكومات  قبل 
وجود  استمرار  عن  فضال  فقط،  واالنتخابات  الكوارث 
أن  موضحا  املحافظة”،  يف  الفاسدة  السياسية  القوى 
متنفذة  احزاب  تتقاسمها  املحافظة  عىل  “السيطرة 
خالل  لها  وافدة  وفصائل  وخارجها،  املدينة  داخل  من 
عمليات التحرير، تجمعها عالقة وطيدة اساسها املصالح 

املشرتكة يف ما بينها”.
ويبني األكادميي أغوان، أن “املحافظة بعيدة عن القرار 
السيايس، امنا تتحكم بها زعامات سياسية من خارجها، 
ان  خاصة  الحقيقية،  املوصلية  للزعامات  وجود  وال 
الزعامات الكالسيكية يف املدينة ال ميتلكون اي مقبولية 

من االهايل”.

المركز:  بعد سنوات التحرير وسنوات الخالص من 
داعش كيف تصفين المحافظة بشكل عام، هل خرجت 

المحافظة من الصدمة، هل عولجت االشكاليات 
السابقة قبل احتاللها من قبل التنظيم االرهابي.

سهى عودة: افضل ما حصل هو الخالص من تنظيم متطرف مثل تنظيم 
داعش، بعد ما عاشت املدينة واملحافظة ككل يف السنوات التي مضت، 
الحكومي بطيء واداء االعامر واعادة  االداء  الحياة بطيئة  اليوم  لكن 
الدولة  مؤسسات  فوىض يف  ادارية،  فوىض  هناك  جدا،  بطيء  االعامر 
نفسها، الناس حياتهم عبارة عن فوىض وكأن املوضوع أصبح اننا تعودنا 
بان ال عودة لالستقرار، الوضع غري مستقر متاما وبالتايل تكون له تأثرياته 
عىل حياة املواطن، اضافة اىل ان االهايل نازحون باملخيامت سواء تحدثنا 
عن االهايل يف مركز املدينة او نتحدث عن املواطنني من بقية االقليات.

المركز: كيف تقيم الوضع داخل محافظة نينوى؟ كيف 
تقيم تجربة الحكومة المحلية، خصوصا وانها شهدت 

عددا من التغييرات ؟.
التحرير  بدايات  الواقع كان مسنودا يف  العمل عىل ارض  وسام حازم: 
من بعض املنظامت مع الدعم الحكومي والذي كان دعام بسيطا، اذا 

تحدثنا اليوم كمشاريع اسرتاتيجية  لدينا مستشفى يف املوصل وال تزال 
اعادة  تم  القديم  الجرس  فقط  هناك  مدمرة  اغلبها  الجسور  مدمرة، 
تأهيله لجرس حديد، اما بخصوص الجانب االمين فهو مدمر لغاية االن، 
وخاصة االحياء التي تكون عىل ضفاف دجلة، لغاية االن الخدمات فيها 
قليلة، لكن باملقابل الحكومة بدأت باالونة االخرية خصوصا يف الشهور 
يف  املوجودة  املناطق  بعض  يف  الشوارع  باكساء  بدأت  االخرية  الستة 

الجانب االمين.

المركز: بعد المرارات التي شهدتها المحافظة ما زال 
هناك خطاب للتطرف كما اشرت، ما هي المبادرات 

اليقاف هكذا نوع من الخطاب؟ او لمعالجته ال نقول 
ايقافه بمعنى الحل العسكري فقط واالمني انما 

بالوعي؟.
الكراهية  خطابات  مواجهة  يف  املطروحة  املبادرات  الله:  عبد  حسام 
املوجودة هي مبادرات مجتمعية مبادرات مدنية، الحكومة بعيدة كل 
البعد عن هذا امللف، يجب ان يكون هناك تفعيل لدور االدعاء العام 
القاء  اىل  يدعو  وان  امللفات  هذه  متابعة  يف  القضايا  هذه  متابعة  يف 
القبض عىل من يقوم بهذه االفعال حتى يكون رادع لالخرين ويكون 

هناك نوع من الخوف من عدم تكرار هذه الخطابات وعودة املدينة 
اىل سابق عهدها.

المركز: عملية التحريض رافقتها مجموعة من 
العمليات التي كانت تستخدم المدنيين والبنى 

التحتية بشكل او باخر كمصدات استخدمها التنظيم 
بشكل جدا واسع من اجل صد تقدم القوات االمنية، 

هذا خلف دمارا هائال في الموصل القديمة، هل 
من المعقول بعد كل هذه السنوات ال يوجد شيء 

ملموس على ارض الواقع؟.
سهى عودة: بخصوص املشاريع التي نفذت، يف الحقيقة ما نفذ ال يكاد 
لكن  املوصل  يف  راقصة  نافورة  هناك  ان  الناس  فرحانني  اليوم  يذكر، 
الحقيقة عندما تذهب ستجد االسواق غري موجودة، ما تم اعامره من 
سوق الرساي هو اعادة اعامر من قبل االهايل انفسهم ، الجانب االمين 
مشلول متاما, االسواق التجارية هناك مشلولة متاما الحركة متوقفة فيها 
حتى النقل العام متوقف، كان هناك كراج مخصص للنقل العام هذا 
االمين مشلول، مطار غري  للعودة الن  رافضة  الناس  االن،  غري موجود 

موجود لالن.

المركز: االن هناك قوة وافدة للمحافظة وهناك قوة 
تقليدية سياسية في المحافظة وهاتان القوتان 

تمتلكان السالح والنفوذ وهذا مؤشر في بعض 
االحيان ان تكون هناك اشتباكات في ما بينهم او 

ممكن تحدث احتكاكات هنا وهناك كيف ترى الوضع 
في المحافظة في ظل هذا الصراع الدائر؟.

وسام حازم: اذا حصلت توافقات سياسية بداخل املحافظة ال تتصور ان 
يحدث رصاع، اذا حدث رصاع سيكون عىل يشء اخر هناك خالف عىل 
بعض املناصب او خالف عىل بعض صفقات الفساد الذي يحدث داخل 
املحافظة، اآلن وضع املوصل االمني جيد وهذا بالدرجة االساس بسبب 
يعرف  املوصيل  املواطن  االمنية،  االجهزة  مع  املوصيل  املواطن  تعاون 
حق املعرفة انه عندما يحدث رصاع بني الكتل املتنفذة داخل املوصل 

سينعكس عىل الواقع االمني.

المركز: قبل اشهر تم توقيع اتفاق حول تطبيع 
االوضاع في مدينة سنجار وحل االوضاع مما يعني ما 

زالت  الى االن االوضاع غير مستقرة ما هو الحل؟ 
الله: من أول يوم تم توقيع هذه االتفاقية كان لدينا  حسام عبد 
تنفيذ  ميكن  ال  املالحظات  هذه  رأس  عىل  املالحظات،  من  جملة 
بنود هذه االتفاقية ان مل يكن هناك توقيتات زمنية محددة تبني 
عىل  بنيت  االتفاقية  االطراف،ثانيا  وحقوق  االطراف  مسؤوليات 
توافق سيايس ليس للجميع وامنا لجزء كبري من الفاعلني السياسيني 
يف  املوجود  العام  الجو  هذا  ظل  يف  ثالثا  سنجار،  يف  املوجودين 
االتفاقية  هذه  تطبيق  يتم  او  تتحقق  ان  الصعوبة  من  سنجار 
خطوات  اوىل  يف  البدء  يف  قارصة  العراقية  الحكومة  زالت  ال  النه 
تطبيق هذه البنود بدءا من موضوع تعددية القوات االمنية انتهاء 
االتفاقية  ان  يعني  مبا  النازحني،  وعودة  الخدمات  ملف  مبوضوع 
تكون  ان  املفرتض  من  وكان  تطبيقها،   ميكن  وال  ركيكة  جاءت 
باتفاق جميع االطراف يف سنجار لتحقق خطوات فعلية  االتفاقية 

عىل ارض الواقع.

المركز: الكثير من اللقوى المتنفذة في المحافظة 
لديها اذرع عسكرية، بشكل او باخر كيف تقيمين هذا 

الوضع، اال تشعرين اننا على جبل من البارود ممكن 
في اي ساعة ينفجر؟.

سهى عودة: اي حركة تحصل يف اي محافظة سوف تتأثر بها نينوى، 
واي حركة تحصل يف نينوى بقية املحافظات سوف تتأثر، واذا كانت 
موجودة بعض االتفاقات من اجل مصالح معينة فهي موجودة لحني 
ضبابية،  والرؤية  مستقر  غري  الوضع  املصالح،  عىل  االختالف  يتم  ان 
هذه  يعرف  املواطن  ان  اعتقد  انا  لكن  الناس  اخافة  نريد  ال  نحن 
توافقات  البعض يسميها  املوضوع،  كاًف عىل  اطالع  التفاصيل ولديه 
هي  لكن  السياسيون  ويحبذها  اعالمية  تسمية  وهي  سياسية 
تنتهي  ان  اىل  بزمن  عادة  مرهونة  معينة  مصالح  اجل  من  اتفاقات 
املصلحة، وتعدد القوى االمنية اليل تسيطر عىل االرايض مع استمرار 
االشتباكات كل هذا يوضح ان الوضع له مؤرشات غري مستقرة، واذا 

شهدنا استقرارا فهو مؤقت ال اكرث.

خصص المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي حلقته من برنامج “يحدث 
في العراق” للحديث عن اوضاع محافظة نينوى، ضيف فيها الصحفية 

والباحثة سهى عودة والناشط في مجال حقوق االنسان حسام عبد الله 
والناشط السياسي وسام حازم، واداراها عضو اللجنة المركزية للحزب علي 

صاحب.
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اخبار وتقارير
في الذكرى الرابعة لتحرير المدينة

ركام الحرب ال يزال جاثما على صدور أهالي الموصل

»أم الربيعين«.. الحدباء في عيون اهلها بعد سنوات االهمال والدمار
يحدث في العراق
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* تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف بابل، الرفيق حسني حسن التميمي )ابو فرات(، الذي 
تويف بعد معاناة مع املرض.

 وكان الفقيد من الشيوعيني الذين واكبوا عمل الحزب منذ خمسينيات القرن املايض، ومن الذين شاركوا 
يف نشاطاته بعد سقوط النظام املباد.

له الذكر الطيب ولعائلته ومحبيه خالص العزاء.

مواساة

بغداد – وكاالت 
ازدادت  الصيف من كل عام،   مثلام يحصل يف فصل 
الكهرباء الوطنية تدهورا من حيث التجهيز والنوعية، 
حزيران  مطلع  الحرارة  درجات  ارتفاع  بداية  مع 
بدائل  البحث عن  دوامة  املواطن يف  ليدخل  الفائت، 

لتعويض الطاقة املفقودة. 
تردي  عىل  الجامهريي  الغضب  يزال  ال  وباملقابل، 
الكهرباء، قامئا يف الكثري من مدن وقصبات املحافظات 
املناطق  بعض  يف  واجه  والذي  والوسطى،  الجنوبية 
جذري  حل  لوضع  الجاد  التحرك  بدل  حكوميا،  قمعا 

للمشكلة.   
األول  املنقذ  تزال  وال  االهلية،  املولدات  وكانت 
نفسه،  الوقت  يف  أنها  إال  الحر،  لفحة  من  للمواطن 
تسلب ما يتبقى من راتبه أو دخله الشهري. إذ وصل 
سعر األمبري الواحد لدى هذه املولدات، إىل 25 ألف 
دينار، ما يعني أن املواطن الذي يشرتك يف 5 أمبريات، 
عليه أن يدفع شهريا 125 ألف دينار، وهذا مبلغ رمبا 
الدخل  ونصف  البسيط،  املوظف  راتب  ربع  يعادل 
الشهري ألكرث الكسبة من املواطنني.. كل ذلك يحصل 
الطاقة  بتوفري  املسؤولني  وعود  فيه  تزال  ال  وقت  يف 

الكهربائية خالل الصيف “حربا عىل ورق”!

كابوس االنقطاع 
يصف املواطن عباس زاهد، وهو سائق سيارة أجرة، 
يف  مشريا  “الكابوس”،  بـ  للكهرباء  املستمر  االنقطاع 
دخل  من  عليه  يحصل  ما  أن  إىل  صحفي،  حديث 
يذهب معظمه إىل جيوب أصحاب املولدات “الذين 
باتوا يتسابقون يف رفع سعر االمبري، نتيجة عدم توفر 

الكهرباء الوطنية يف معظم األحيان”.
معضلة  اصبحت  العراق  يف  “الكهرباء  ان  ويؤكد، 
الطاقة  تحسن  وعود  أن  مضيفا  حلها”،  ميكن  ال 
وزارة  يف  املسؤولون  سنويا  يطلقها  التي  الكهربائية 

الكهرباء، ليست سوى “تخدير وحرب عىل ورق”.
فيام يقول املواطن عامر حسني، ان “وزارة الكهرباء 
يف كل عام، تدعي أن الصيف املقبل سيكون األفضل 

انها، ومبجرد دخول  اال  الكهربائية،  الطاقة  يف تجهيز 
عىل  قدرتها  لعدم  املربرات  بتسويق  تبدأ  الصيف، 

اإليفاء بوعدها”. 
اصبح  ان “املواطن  ويبني حسني يف حديث صحفي، 
مرتني،  الكهرباء  اجور  يدفع  فهو  أمره.  من  يف حرية 
للجباية  وأخرى  االهلية،  املولدة  لصاحب  مرة 

الحكومية”.

اجندات داخلية وخارجية
الحسني،  محمد  االقتصادي  الخبري  يشري  جانبه،  من 
هو  الدولة،  مفاصل  يف  املسترشي  “الفساد  ان  إىل 
دون  من  الكهرباء  مشكلة  لبقاء  الرئيس  السبب 
حل”، مؤكدا يف حديث صحفي، أن “ما تم تخصيصه 
الفرتة  خالل  الكهربائية  املنظومة  إلصالح  أموال  من 
عرصية  مدن  إلنشاء  يكفي  أن  ميكن  املاضية، 

متكاملة”.
بالكالم  الكهرباء  أزمة  حل  ميكن  “ال  انه  ويضيف، 
تقدم  كبرية،  رشكات  إىل  يحتاج  فاألمر  فقط. 
ونقلها  الطاقة  انتاج  ملشكالت  جذرية  معالجات 
داخلية  أجندات  “هناك  أن  معتقدا  وتوزيعها”، 
تصليح  عدم  باتجاه  تدفع  مستفيدة،  وخارجية 

الكهربائية”. املنظومة  وتطوير 
اتجهت  العامل  دول  “كل  أن  إىل  الحسني  وينّوه 
الطاقات  من  الكهربائية  الطاقة  عىل  للحصول  حاليا 
الوقت  حتى  يزال  ال  الذي  العراق  يف  إال  النظيفة، 

الحارض، متأخرا عن الدول بآالف السنني!”.

بين التفجير والحرارة
إىل ذلك، يقول املتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد 
التي طالت بعض  ان “التفجريات االرهابية  موىس، 
ساعات  ازدياد  يف  سببا  كانت  الطاقة،  نقل  أبراج 
أن  صحفي،  حديث  يف  مضيفا  الكهرباء”،  انقطاع 
“ارتفاع درجات الحرارة، ساهم هو اآلخر يف زيادة 
زيادة  عىل  املواطنني  إقبال  مع  االنقطاع  ساعات 
الغاز  تجهيز  محدودية  عن  فضال  الطاقة،  استهالك 

املستورد من إيران مقارنة بالعام املايض”.
سابق،  وقت  يف  أكدت  قد  الكهرباء  وزارة  وكانت 
الطاقة  منظومة  إنتاج  أن  وزيرها،  لسان  عىل 
ألف ميكا واط   22 اىل  البلد، سيصل  الكهربائية يف 
املواطن سيلمس  وأن  )الفائت(،  بداية حزيران  مع 
وصف  ذلك،  ومقابل  الكهرباء.  تجهيز  يف  تحسنا 
الكثري من االختصاصيني، حديث الوزير بأنه “احالم 

وردية يف ظل تردي واقع املنظومة الكهربائية”!

وعود المسؤولين “حبر على ورق”!

 مضاجع العراقيين تحت لهيب تموز
ّ

“كابوس” الكهرباء يقض

)شركة غاز الشمال / شركة عامة( اعالن للمرة الثانية
تعلن شركة غاز الشمال )شركة عامة( الكائنة في محافظة كركوك عن اجراء المناقصة )2021/2331( والخاصة بتجهيز حزام استيل وحدة تكسير الكبريت

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :

1- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف )محافظة كركوك/ طريق كركوك – بيجي( الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة اعاله.

2- تقديم تأمينات أولية مببلغ )3000$( ثالثة االف دوالر امرييك فقط ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب ضامن صادر من املصارف املعتمدة لدى 

البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )120( مائة وعرشون يوماً من تاريخ الغلق.

3- تقدم الرشكات كتاب عدم املامنعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنون اىل رشكة غاز الشامل )النسخة االصلية( مع تأييد حجب البطاقة التموينية 

بالنسبة للرشكات العراقية.

4- ارفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية بالنسبة للرشكات العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق 

عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة.

5- عىل كافة املشاركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا ويتطلب استالم القرص )CD( واملتضمن الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد 

الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.

6- يتم انعقاد مؤمتر خاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف الساعة العارشة صباحاً من يوم 2021/8/4 يف استعالمات رشكة غاز الشامل.

7- آخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء املوافق 2021/8/10 )تاريخ الغلق(.

8- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور اصحاب العطاءات املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية، فيكون 

يف اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.

9- ان رشكة غاز الشامل غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

10- الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ )300.000$( ثالمثائة الف دوالر امرييك فقط.

11- تهمل العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوين ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية ورشوط  اإلعالن.

12- ارفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه علامً ان مثن املناقصة غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا.

13- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.

14- للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين )www.ngc.oil.gov.iq( وميكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوين

)ngc_info.iqoil@yahoo.com( )ngcoil.gov.iq@gmail.com( )ngc_contract@ngc.oil.gov.iq(
  

عـ/ مدير هيئة الخدمات والمواد

النجف،  محافظة  يف  الزراعية  اللجنة  أصدرت  فرتة  قبل 
العقود  بتجديد  قرارا  للمحافظ،  األول  النائب  برئاسة 
أيام  وقبل  البلدية.  حدود  ضمن  أصبحت  التي  الزراعية 
العقود.  هذه  تجديد  بعدم  يقيض  كتابا  املحافظ  أصدر 

وهذا تضارب واضح ورصيح يف القرارات!
وإزاء هذا املوضوع، هناك جملة من األسئلة تطرح نفسها:
وإقامة  الزراعية  األرايض  تجريف  الصحيح  من  هل   -
الغذايئ  األمن  تعريض  وبالتايل  عليها،  السكنية  الوحدات 

للخطر؟ والبيئي 
أزمة  ملعالجة  األفقي  البناء  يف  االستمرار  املعقول  أمن   -

يعد  الذي  العمودي  البناء  إىل  تحول  كله  والعامل  السكن، 
اختصارا لألرض والنفقات وحامية للبيئة؟ 

بقانون،  يصدر  للمدن  العمراين  التخطيط  أن  معلوم   -
من  ما،  جهة  ألي  يحق  ال  إذ  ومحددات.  ضوابط  ووفق 
الوزير إىل مدير البلدية مرورا باملحافظ، التجاوز عىل هذا 

التخطيط. فلامذا هذه التجاوزات إذن؟
السكاين  التوسع  مسألة  استثامر  الصحيح  من  هل   -
كل  عىل  ذلك  خالل  من  والتجاوز  االنتخابية،  لألغراض 
الحكومية يف هذا  اإلدارية  والتعليامت والضوابط  القوانني 
الشأن، وتغيري حدود البلدية وهي ضمن ضوابط التخطيط 

العمراين!؟
- كم من املزارعني عملوا عىل استصالح أراضيهم، وباألخص 
الزراعية منها. ماذا سيكون مصري هؤالء وعائالتهم يف ظل 

هذه القرارات؟ 
املحافظ  لدن  من  إجابات  إىل  تحتاج  األسئلة  هذه  ان 
مدير  عن  فضال  املحافظة،  يف  الزراعية  اللجنة  ورئيس 

الزراعة ورئيس اتحاد الجمعيات الفالحية يف النجف.

عبد الكريم عبد الله بالل
مهندس زراعي

الكوت – شاكر القريشي 

شكا العديد من اصحاب البساتني يف محافظة 
واألمراض  الزراعية  اآلفات  تفيش  من  واسط، 
يف  النخيل،  خاصة  األشجار،  تصيب  التي 
تأيت  املشكلة  هذه  أن  موضحني  بساتينهم، 
بسبب عدم قيام وزارة الزراعة بإطالق حمالت 
»الطريان  خالل  من  الزراعية  اآلفات  ملكافحة 

الزراعي«، مثلام كان معموال به يف السابق. 
ويف حديث لـ »طريق الشعب«، أوضح كاظم 
جابر الشمري، أحد أصحاب البساتني، أن وزارة 
الزراعة يف زمن النظام املباد، كانت تطلق خالل 
حمالت  عام،  كل  من  وحزيران  أيار  شهري 
النخيل  تصيب  التي  الزراعية  اآلفات  ملكافحة 
 2003 »منذ  أنه  مبينا  الحمضيات،  وأشجار 
وحتى اآلن، مل نر مثل هذه الحمالت، ما دعا 
بساتينهم  إهامل  إىل  املزارعني  من  الكثريين 
كأراض  وبيعها  وتقطيعها  بتجريفها  والرشوع 

سكنية، بعد أن فتكت بها اآلفات الزراعية«.

مسؤول قسم الوقاية يف مديرية زراعة واسط، 
ألقى  الدليمي،  الزراعي محمد المي  املهندس 
تعانيها  التي  املشكالت  الضوء عىل  جانبه  من 
باآلفات  يتعلق  ما  يف  خاصة  واسط،  بساتني 
الزراعية واملستلزمات الزراعية وتسويق املنتج. 
وذكر لـ »طريق الشعب«، أن أصحاب البساتني 
الزراعة  وزارة  إىل  اليوم  يوجهون  واسط  يف 
تنفيذها  يتم  أن  آملني  املطالب  من  جملة 
عاجال، وأهمها إعادة العمل بحمالت املكافحة 
الزراعية السنوية، للقضاء عىل آفتي »الحمرية« 
ودعم  بالنخيل،  تفتكان  اللتني  و«الدوباس« 
املبيدات  من  كافية  إضافية  بكميات  الفالح 
وشمول  األرايض،  لرش  املستخدمة  الزراعية 
أصحاب البساتني بتوزيع األسمدة الكيمياوية، 
لتسويق  حكومية  مراكز  إنشاء  عن  فضال 
العسل،  مناحل  مستلزمات  وتوفري  التمور، 
بسبب  املترضرة  املناحل  أصحاب  وتعويض 
التلوث البيئي واالنبعاثات الغازية من رشكات 

النفط والكهرباء يف املحافظة. 

ناصر حسين

يوم األربعاء املوافق 23 حزيران املايض، بثت 
شاشات التلفاز ونرشت معها جريدة “الصباح” 
يف عددها لليوم نفسه، خربا يفيد بأن مجلس 
الوزراء يف جلسته االعتيادية الرابعة والعرشين 
قرر  املوافق 22 حزيران،  الثالثاء  التي عقدت 
دور  بناء  او  دور  لرشاء  سلفا  املواطنني  منح 
وبدون فوائد. وان البنك املركزي بادر إىل متويل 
من  بأكرث  االسكان  وصندوق  العقاري  املرصف 
ترليون و800 مليار دينار لهذا الغرض، عىل أن 

يكون التسديد خالل 20 عاما.
املرصف  تعليامت  يف  كانت  املفاجأة  لكن 
العقاري التي صدرت بهذا الخصوص, إذ قررت 

ان يكون التسليف بفائدة تبلغ 30 يف املائة من 
مبلغ القرض، والذي سيكون 100 مليون دينار.

مجلس  كان  إذا  هو:  اآلن،  املطروح  السؤال 
الوزراء قد قرر ان تكون السلف بدون فوائد، 
يف   30 فائدة  العقاري  املرصف  يطلب  ملاذا 

املائة؟
العقاري  املرصف  اصدرها  التي  التعليامت  ان 
القرض،  مبلغ  عىل  الفائدة  هذه  تضع  والتي 
تتعارض مع قرار مجلس الوزراء الذي نص عىل 
والتسديد  فوائد،  بدون  سيكون  االقراض  ان 
بالنداء  للتوجه  يدعونا  فهذا  عاما.   20 خالل 
اىل السيد رئيس الوزراء للتدخل من اجل الغاء 
تعليامت املرصف العقاري املشار اليها، وجعل 

االقراض بدون فوائد كام تقرر.

اآلفات الزراعية تفتك ببساتين واسط لماذا التضارب في القرارات يا إدارة محافظة النجف؟!

تعليمات جديدة يجب التدخل إللغائها
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اعالنات
وزارة النفط

شركة نفط الوسط ) شركة عامة (

اعـالن للمـرة االوىل للمناقصة املحلية العامة املرقمة ) ن و ع / خ / 2021 / 9 (
مناقصة تأجري عجالت ملقر الرشكة )لحقل رشقي بغداد( وحقل عمليات املنطقة الجنوبية )النهروان( يف محافظة بغداد

يرس وزارة النفط/ رشكة نفط الوسط )رشكة عامة( بغداد/ خلف محطة كهرباء القدس الكهربائية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم الفنية والتجارية باملناقصة املحلية العامة املرقمة )ن و ع / خ /9/2021( وكلفتها التخمينية 
تبلغ )2.192.592.000( ملياران ومائة واثنان وتسعون مليون وخمسامئة واثنان وتسعون الف دينار عراقي الخاصة )مبناقصة تأجري عجالت ملقر الرشكة )لحقل رشقي بغداد( وحقل عمليات املنطقة الجنوبية )النهروان( يف محافظة بغداد( وفق وثائق املناقصة.
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله االطالع عىل وثائق املناقصة املحملة عىل موقع رشكتنا االلكرتوين )www.mdoc.oil.gov.iq( ورشاء وثائقها يف مقر الرشكة/ قسم العقود/ بغداد – الراشدية/ بوب الشام خلف محطة القدس الكهربائية خالل أوقات 
الدوام الرسمي من )الساعة 9:00 صباحاً اىل الساعة 12:00 ظهراً( هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائر كاتب العدل او املخولون بكتاب صادر عن صاحب الرشكة لقاء مبلغ قدره )500.000( خمسامئة الف دينار عراقي وان هذا املبلغ غري قابل للرد اال 
اذا الغيت املناقصة من قبل رشكة نفط الوسط، وتودع العطاءات  يف صندوق العطاءات رقم )2( الكائن يف مقر الرشكة/ االستعالمات الوسطية وسيتم عقد املؤمتر الفني لالجابة عىل استفساراتكم يف الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 2021/7/25 
يف )مقر رشكة نفط الوسط يف بغداد/ مقر هيئة الخدمات واملواد( علامً ان اخر موعد الستالم العطاءات الفنية والتجارية )تاريخ الغلق( الساعة الثانية عرشة بتوقيت بغداد من يوم االحد املوافق 2021/8/15 وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونياً كام موضحة 

بالتعليامت ملقدمي العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن ويلتزم باكامل اجراءات التعاقد خالل )14( يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة.
وفق املتطلبات ادناه:

1- متطلبات التأهيل املطلوبة/ الوثائق املطلوبة عند تقديم العطاءات توضع بظرف الوثائق املطلوبة:
- نسخة ملونة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات لعام 2021 وعقد تأسيس الرشكة وبيان التأسيس والنظام الداخيل للرشكة والوضع القانوين لها، موقع التسجيل وكافة محارض التعديل الخاصة بالرشكة مع كتاب تأييد إنجازها 

من دائرة مسجل الرشكات وموقع عملها الرئييس )بالنسبة للرشكات( وكتاب تخويل بالشخص املخول بتوقيع او وكالة صادرة عن كاتب العدل.
- هوية غرفة تجارة بغداد او أي محافظة أخرى نافذة لعام 2021 للرشكات واملكاتب املتقدمة.

- أجازة وهوية مامرسة املهنة الخاصة باملكاتب والرشكات املختصة مبوضوع املناقصة.
- وصل رشاء املناقصة األصيل.

- تأمينات أولية غري مرشوطة )خطاب ضامن أو صك مصدق او سفتجة( من مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي وتفضل رشكة نفط الوسط ان يكون يف محافظة بغداد ويقدم من قبل مقدم العطاء او أي مساهم يف الرشكة لصالح رشكة نفط الوسط/ 
رشكة عامة ومببلغ قدره )65.775.000( خمسة وستون مليون وسبعامئة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي وبظرف مغلق منفصل وان يكون واضحاً من حيث املبلغ )رقامً وكتابة( ويكون نافذاً يغطي مدة العطاء والغرض منه قابل للتمديد وتصادر هذه 
التأمينات يف حال عدم توقيع العقد بعد )14( يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة دون الحاجة اىل حكم قضايئ او عند سحب العطاء اثناء فرتة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او عند رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء الحسابية يف عطائه او عدم استكامله 

للبيانات املطلوبة من مقدم العطاء اثناء التحليل، ويهمل أي عطاء ال يحتوي عىل التأمينات األولية.
- املستمسكات الخاصة باملدير املفوض )جنسية/ شهادة جنسية او البطاقة الوطنية/ بطاقة سكن/ بطاقة متوينية(.

- كتاب يتضمن عدم املامنعة من االشرتاك باملناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام 2021 معنون اىل رشكة نفط الوسط.
- تقديم عمل مامثل منجز مصدق من جهات التعاقد مع شهادات االستالم النهايئ عدد )1( عىل األقل قبل موعد تقديم العطاء خالل الـ)عرشة سنوات( األخرية ومببلغ ال يقل عن )657.777.600( ستامئة وسبعة وخمسون مليون وسبعامئة وسبعة وسبعون 

الف وستامئة دينار عراقي.
.)CD( ويهمل العطاء الذي ال يتضمن تلك الوثائق مع ملء القسم الثالث بشكل كامل ورقي مصدق و )CD( الوثائق القياسية الخاصة باملناقصة واملحملة عىل املوقع االلكرتوين للرشكة مصدقة بختم وتوقيع مقدم العطاء ورقياً عىل قرص -

- تقديم كفاءة مالية )سيولة مالية( املتوفرة لدى مقدم العطاء ومن مرصف معتمد لعام 2021 ومببلغ ال يقل عن )328.888.800( ثالمثائة ومثانية وعرشون مليون ومثامنائة ومثانية ومثانون الف ومثامنائة دينار عراقي والوثائق األخرى الخاصة بالرشكة.
- تكون جميع صفحات العرض الفني والتجاري ملقدم العطاء موقعة ومختومة بالختم الحي الرصيح من قبل مقدم العطاء.

- تقديم عقد ايجار الرشكة او املكتب او سند ملكية باسم صاحب الرشكة او املكتب يتضمن عنوان رصيح ملقدم العطاء، عىل ان يتم اشعار جهة التعاقد باي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.
- مدة تنفيذ العقد بااليام املطلوبة يف رشوط املناقصة.

- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عىل املشمولني بالحجب.
- تقديم كتاب صادر عن دائرة التقاعد والضامن االجتامعي للعامل لعام 2021 يؤيد شمول العاملني لديهم بالضامن االجتامعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2015 معنون اىل رشكة نفط الوسط. 

- تثبيت العنوان الكامل للرشكة املقدمة للعطاء )مدينة/ شارع/ عامرة/ عنوان الكرتوين( عىل ان يتم اشعار جهة التعاقد باي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.
- يف حال عدم استجابة مقدمي العطاءات اىل مراسالتنا وعدم اإلجابة عىل االمييالت الخاصة برشكتنا فانه يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم ومنها استبعادهم من املنافسة اثناء التحليل ومصادرة التأمينات األولية استناداً للفقرة )سادسا( من الضابط رقم )3(.

- تدوين أسعار فقرات جدول الكميات يف العطاء ومبلغه اإلجاميل باملداد وبشكل مطبوع رقامً وكتابة.
- تحمل املناقص الفائز كافة الرضائب والرسوم املفروضة مبوجب القانون.

-ال يجوز ملدير مفوض يف اكرث من رشكة تقديم اكرث من عطاء واحد.
- تقديم رسالة العطاء املرافقة بالقسم الخاص مبقدمي العطاءات يف الوثيقة القياسية.

مع مالحظة التايل:
1- يكون تقديم العطاء بأربعة ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اسم كل واحدة منها وتوضع يف ظرف كبري يثبت عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة وعنوانها وختمها وحسب التايل:

أ – ظرف يحتوي عىل الوثائق القياسية املصدقة واملختومة بضمنها العرض الفني والتجاري املثبت ضمن القسم الخاص بالوثائق )القسم الثالث(.
ب – ظرف يحتوي عىل مبلغ التأمينات األولية يكتب عليه )ظرف التأمينات األولية(.

ت – ظرف يحتوي عىل املستمسكات وكافة الوثائق املطلوبة يكتب عليه )ظرف الوثائق(.
ث – ظرف يحتوي عىل العرض التجاري ملقدم العطاء.

2- يتم فتح العطاءات يف اليوم التايل لتاريخ الغلق يف يوم االثنني املوافق 2021/8/16 فعىل الراغبني من مقدمي العطاءات او ممثليهم يف اليوم املحدد أعاله للفتح.
3- يكون العرض التجاري نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ الغلق املشار اليه أعاله ويكون قابل للتمديد عند طلب صاحب العمل ذلك.

4- الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
5- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.

6- ملء وتصديق رسالة تقديم العطاء املرفقة بالقسم الخاص مبقدمي العطاءات مع ملء القسم الثالث بشكل كامل مصدقة و )CD( مع ختم كافة أوراق الوثيقة القياسية.
7- عىل مقدمي العطاءات قبل تقديم العطاء مراجعة الهيئة املالية يف رشكتنا لغرض اعالمهم باملصارف املعتمدة .

8- يحقق لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب التبليغ باالحالة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد مثن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.
9- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء التعديل عليها.

10- تزويدنا بالربيد االلكرتوين الخاص مبقدم العطاء ليتم اعتامده يف كافة املراسالت واملخاطبات وارسال كتاب التبليغ باالحالة ويعترب تاريخ وصول املخاطبة هو بدء رسيان املدد القانونية.
11- يتم اعالن نتائج املناقصة عىل املواقع االلكرتونية الخاصة برشكتنا ووزارة النفط وارسالها بكتب اىل الربيد االلكرتوين ملقدمي العطاءات، ويعترب تاريخ النرش واالرسال االلكرتوين تبليغاً تحريرياً ورسمياً استناداً للفقرة )15( من الضوابط رقم )3( امللحقة 

بتعليامت تنفيذ العقود الحكومية لغرض رسيان املدة القانونية الخاصة باالعرتاض والخاصة بتوقيع العقد.
2- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت )وزارة النفط/ رشكة نفط الوسط )رشكة عامة(/ بغداد/ خلف محطة القدس الكهربائية/ االستعالمات الوسطية/ صندوق رقم )2(( علامً ان اخر موعد الستالم العطاءات يوم االحد املوافق )2021/8/15(. العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضوركم اذا رغبتم بالحضور يف العنوان اآليت )وزرة النفط/ رشكة نفط الوسط )رشكة عامة(/ بغداد/ خلف محطة القدس الكهربائية/ االستعالمات الوسطية( الساعة التاسعة صباحاً من يوم االثنني املوافق 

2021/8/16
3- الوثائق املطلوبة عند رشاء وثائق املناقصة:

أ- تقديم شهادة تأسيس الرشكة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الرشكات.
ب – اجازة مامرسة املهنة الخاصة باملكاتب.

ت – هوية غرفة التجارة صادرة عن وزارة التجارة نافذة لعام 2021 للرشكات واملكاتب.
ث – املستمسكات الخاصة باملدير املفوض )جنسية/ شهادة جنسية او البطاقة الوطنية/ بطاقة سكن/ بطاقة متوينية(.

ج – عىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء أوراق املناقصة وتقديم العروض.
قدوري عبد سليم
معاوم المدير العام
عـ. المدير العام

مديرية االستخبارات ومكافحة اإلرهاب
مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد

قسم استخبارات ومكافحة إرهاب شامل الكرخ
الوحدة القانونية

اعالن
اىل املتهم الهارب/ املفوض )محمد عبدالئمة سعيد حميد الالمي(

ملا كنت متهم وفق احكام )32/5( من قانون قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 ومبا ان محل اختفائك 
مجهوالً اقتىض تبليغك بواسطة هذا اإلعالن عىل ان تحرض امام سلطة رئيس املجلس التحقيقي خالل ثالثون 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجرى  التهمة  تاريخ صدور اإلعالن وتجيب عن  من  اعتباراً  يوماً 
املدنية ويطلب من  الحقوق  باسقاطك من  املنقولة ويحكم  املنقولة وغري  اموالك  وتحجز  غيابياً  محاكمتك 
املوظفني العموميني القاء القبض عليك أينام وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة والزام االهليني الذين يعلمون 
الجزائية لقوى االمن  املحاكامت  قانون أصول  للامدة )69( من  السلطات عنك وفقاً  باخبار  اختفائك  مبحل 

الداخيل املرقم 17 لسنة 2008.
العقيد/ سعد حميد كاظم
رئيس املجلس التحقيقي

اعالن
اىل املتهم الهارب/ الرشطي )ضامن زيارة محي(

مبا ان محل اختفائك مجهول لذا اقتىض تبليغك 

املشكل  التحقيقي  املجلس  رئيس  امام  بالحضور 

بحقك يف مقر دائرتك لتجيب عن التهمة املسندة 

اليك بخصوص التجهيزات الحكومية التي بذمتك 

وأين تم ايداعها من قبلك اثناء هروبك.

املقدم

التحقيقي رئيس املجلس 

فقدان 
بإسم  كارد  اليك  بطاقة  فقدت 

الرساي(  الزم مخرب  )محمد عيل 

يرجى ممن يعرث عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

محكمة األحوال الشخصية يف الشامية

تنويـــه
بتاريخ 2021/7/5 والخاص  بالعدد )88(  الشعب  املنشور يف جريدة طريق  ورد سهواً يف اإلعالن 
باملدعية )رجاء عداي برهان( عبارة قسم شؤون األحوال املدنية/ كركوك/ خطأ، لذا اقتىض التنويه.

فقدان 
كلية  من  الصادرة  الهوية  فقدت 
الطالب  بإسم  الجامعة  الرافدين 
يرجى  كريم(  عبد  ضياء  )جعفر 
ممن يعرث عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.
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عربية ودولية
األزمة االقتصادية تضرب مؤونة الجيش.. وقطر تقدم دعمها  

دياب: لبنان باتت على »شفير الكارثة«

التطرف اليميني بات مقبوال على نطاق واسع في هولندا

نفق مظلم 
ووجه رئيس حكومة ترصيف األعامل يف لبنان حسن دياب،  
يف  الدبلوماسية  متثيلياتهم  عرب  الدويل  املجتمع  إىل  دعوته 

بريوت. 
وقال دياب يف كلمة ألقاها أمام عدد من السفراء والبعثات 
الدبلوماسية، إن لبنان يعرب “نفقا مظلام”، مناشدا املجتمع 

الدويل “إنقاذ اللبنانيني من املوت ومنع زوال لبنان”. 
لتشكيل  الدولية  باملطالب  املساعدة  ربط  وشدد عىل عدم 
حكومة جديدة، ألن “الحصار املطبق ال يؤثر عىل الفاسدين، 
بل يدفع الشعب وحده مثنا باهظا يهدد حياته ومستقبله”.
“اللبنانيني  أن  من  الدويل  املجتمع  الحكومة،  رئيس  وحذر 
عدم  إىل  الدويل  “املجتمع  داعياً  الكارثة”،  شفري  عىل  باتوا 
ربط دعمه لبالده بتشكيل حكومة جديدة، فيام يغرق البلد 

يف انهيار اقتصادي غري مسبوق، مل يعد تداركه ممكنا”.
وأوضح قائال: “أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة 
اللبناين، ألن  الكيان  اللبنانيني وعىل  يشكل خطراً عىل حياة 
يؤثر  ال  لبنان،  عىل  املطبق  والحصار  مُتارس  التي  الضغوط 
اللبناين وحده مثناً باهظاً  عىل الفاسدين، بل يدفع الشعب 

يهدد حياته ومستقبله”.
وأشار دياب إىل أن “األزمات الحادة التي يعيشها اللبنانيون 
تدفع الوضع نحو الكارثة الكربى التي تتجاوز تداعياتها أي 
واضحة:  أصبحت  “الصورة  أن  معتربا  االحتواء”،  عىل  قدرة 

لبنان واللبنانيون عىل شفري الكارثة”.

وناشد رئيس حكومة ترصيف األعامل قادة الدول واملجتمع 
الدويل “املساعدة يف إنقاذ اللبنانيني من املوت ومنع زوال 
االنفجار  من  قليلة  أيام  مسافة  “عىل  بات  الذي  لبنان” 

االجتامعي”.
يف  تساعدوننا  أن  إىل  “أدعوكم  الدبلوماسيني  مخاطباً  وبنّي 
قبل  لبنان  أنقذوا  ومؤسساتكم:  دولكم  إىل  رسالتنا  نقل 

فوات األوان”.
متسارعا،  اقتصاديا  انهيارا   2019 صيف  منذ  لبنان  ويشهد 
صنفه البنك الدويل الشهر املايض عىل أنه من بني أسوأ ثالث 
مرفأ  انفجار  فاقمه  1850. وقد  العام  منذ  العامل  أزمات يف 
بريوت املروع يف الرابع من آب، فضالً عن إجراءات مواجهة 

فريوس كورونا.
ويغرق  البالد،  إلنقاذ  جذرية  حلول  أي  األفق  يف  تلوح  وال 
 11 نحو  منذ  حالت  حادة  سياسية  خالفات  يف  املسؤولون 
التي  دياب  لحكومة  خلفاً  حكومة  تشكيل  دون  شهراً، 

استقالت بعد أيام من انفجار املرفأ.
تنفيذ  تبارش  حكومة  تشكيل  الدويل  املجتمع  ويشرتط 
إال  للبنان،  املايل  الدعم  تقديم  مقابل  ملحة،  إصالحات 
حكومة  لتشكيل  دولية  ضغوطاً  تقود  التي  فرنسا،  أن 
جديدة، واألمم املتحدة نظمتا منذ أيلول مؤمترين دوليني، 
االنفجار  من  للمترضرين  عاجلة  إنسانية  مساعدات  قدما 
باملؤسسات  املرور  دون  من  املدين،  املجتمع  ومنظامت 

اللبنانية. الرسمية 

جيش من دون مؤونة 
األزمة  عن  تقريرا  الربيطانية  “تليغراف”  صحيفة  ونرشت 
أن  خالصة  إىل  وتوصلت  لبنان  يف  واالجتامعية  االقتصادية 
هذا الوضع قد يؤدي إىل انهيار املؤسسات ومن بينها الجيش 
“ميكن  بعنوان  كان  الذي  الصحيفة  تقرير  وجاء  اللبناين. 
الكامل للبالد - إذا استطاع  اللبناين أن مينع االنهيار  للجيش 

االستمرار يف إطعام جنوده”.
وقال: “وسط انهيار اقتصادي مدمر يف لبنان، مل تعد املؤسسة 
اللحوم”،  جنودها  إطعام  عىل  قادرة  اللبنانية  العسكرية 
إىل  سعى  األسبوع  هذا  انعقد  دوليا  “مؤمترا  أن  إىل  مشرية 
إىل  غذائية  مواد  من  اللبناين  للجيش  تربعات  عىل  الحصول 

اإلمدادات الطبية وقطع غيار املعدات والوقود”.
وانقطاع  املفرط  التضخم  “وسط  أنه  الصحيفة  وأضافت 
الكهرباء ونقص الوقود والغذاء يف لبنان، مل يكن السياسيون 
الجيش  تاركني  اإلصالحات،  لتنفيذ  مستعدين  اللبنانيون 
اللبناين كواحدة من املؤسسات القليلة يف البلد املحارص، التي 

تتمتع بدعم واسع نسبيا”.
وبحسب التقرير، حّذر قائد الجيش جوزاف عون األخري من 
أن “الجنود يعانون الجوع مثل بقية السكان”. وأثار مخاوف 

من أن االنهيار قد ينذر باالنزالق إىل الهاوية.
وأضاف أن “الحكومات األجنبية تحجم عن توجيه املساعدات 
من خالل حكومة معروفة عىل نطاق واسع بأنها غري فعالة 

وفاسدة”.
وتابع التقرير أن “لبنان يواجه عواقب وخيمة إذا استمرت 
األزمة”، مضيفا “كيف ميكن لجندي أن يعيل أرسة براتب ال 

يتجاوز 90 دوالراً؟”.

دعم قطري 
من جهتها، أعلنت قطر عن تقديم مساعدات غذائية للجيش 
وزير  بها  قام  التي  الزيارة  خالل  وذلك  سنة،  ملدة  اللبناين 

الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاين إىل لبنان.
أن  أكد  الوزير  بأن  “قنا”  القطرية  األنباء  وكالة  وأفادت 
املواد  من  طنا  بـ70  اللبناين  الجيش  بدعم  ستقوم  “الدوحة 

الغذائية شهريا ملدة عام”.
وجيشه،  وشعبه  للبنان  بالده  دعم  القطري  الوزير  وأكد 

مشيدا بدور الجيش اللبناين خالل أزمة انفجار مرفأ بريوت.
وجدد الوزير دعوة قطر لجميع األطراف اللبنانية إىل تغليب 
من  جديدة  حكومة  تشكيل  يف  واإلرساع  الوطنية،  املصلحة 

أجل إرساء االستقرار يف لبنان.

متابعة ـ طريق الشعبَ ِ

دقت االزمة االقتصادية يف لبنان، ناقوس الخطر، بعد ان تجاوزت كل املصدات، لترضب 
مؤونة الجيش اللبناين الذي أصبح يعاين نقصاً فيها.  وطالب رئيس حكومة ترصيف 

األعامل يف لبنان حسن دياب، أمس االول، املجتمع الدويل عرب متثيلياتهم الدبلوماسية يف 
بريوت، بإنقاذ بالده، التي باتت عىل “شفري الكارثة”. 

كان ذلك يف كلمة القاها أمام عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية. وأعلنت قطر 
تقديم مساعدات غذائية للجيش اللبناين ملدة سنة، وذلك خالل الزيارة التي قام بها 

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاين إىل لبنان.

حزب الشعب الفلسطيني في 
وثيقة سياسية: نحو مسار جديد 

القدس ـ طريق الشعب 
يف أعقاب القرار الذي اتخذته اللجنة املركزية لحزب الشعب 

الفلسطيني باالنسحاب من الحكومة الفلسطينية، يوم السابع 
والعرشين من حزيران 2021، نرش الحزب الوثيقة السياسية التي 

كانت اللجنة املركزية قد اعتمدتها يف نهاية العام املايض.

أنها  الشاملة  الوثيقة  هذه  تقديم  يف  وورد 
الحزب  ملواقف  االساس  تزال  وال  “شكلت 
الالحقة وتؤكد التطورات واالحداث الراهنة 
الرؤية  هذه  مضمون  يف  ورد  ما  صحة 

ورضورات مواصلة العمل بوجهتها. 
جاء  القرار  هذه  أن  اىل  الوثيقة  وأشارت 
أجرتها  شاملة  سياسية  مراجعة  سياق  “يف 
تحديد  إطار  يف  للحزب  القيادية  الهيئات  
لحزب  السياسية  االسرتاتيجية  مكونات 
باألساس  ركزت  والتي  الفلسطيني،  الشعب 
االحتالل  مع  االتفاقات  بإنهاء  التمسك  عىل 
واملركزي  الوطني  املجلسني  قرارات  وتنفيذ 
 5/  19 مسار  ومواصلة  التنفيذية  واللجنة 
االحتالل،  بدولة  االعرتاف  وسحب   2020/
والخاصة  العامة  الحريات  عن  والدفاع 
االنتهاكات،  أشكال  من  شكل  أي  ورفض 
الصمود  تعزيز  سياسة  اعتامد  عىل  والتأكيد 
وتعميق املقاومة الشعبية، باإلضافة ألهمية 
الوطنية  الوحدة  وانجاز  االنقسام  انهاء 
التحرير  منظمة  دور  وتعزيز  وتفعيل 
لشعبنا  والوحيد  الرشعي  املمثل  باعتبارها 

الفلسطيني”. 
أجرى  اإلطار  هذا  “يف  أنه  الوثيقة  وأكدت 
الوطنية  اللقاءات  من  العديد  الحزب 
العتامد هذه االسرتاتيجية، التي نضعها اآلن 
بكل مكوناته وقواه وأطره  أيدي شعبنا  بني 

الوطنية كافة”. وفعالياته 
الفرتة  مدار  “عىل  أنه  اىل  الوثيقة  وأشارت 
واللجنة  السيايس  املكتب  أجرى  املاضية 
وتقييم  مناقشة  عملية  لحزبنا  املركزية 
تناولت  شاملة  ملراجعة  أفضت  واسعة 
وما  السياسية  والتطورات  األوضاع  مختلف 
كام  تجاهها.  مواقف  من  الحزب  اتخذه 
املستجدات  بعمق  السيايس  املكتب  بحث 
املسار  عىل  طرأت  التي  واملنعطفات 
ضوء  يف  خاصة  الفلسطيني  السيايس 
قضيتنا  تواجه  التي  الخطرية  التحديات 
بصورة  التي ظهرت  شعبنا  وحقوق  الوطنية 
جلية يف )صفقة القرن( التي أطلقها الرئيس 

األمرييك الخارس دونالد ترامب”.
الشامل  املراجعة والتقييم  وقد جاءت هذه 
التوجهات  وترسيخ  تحديد  سياق  “يف 
الفكرية والسياسية واالقتصادية للحزب عىل 
وقد  للحزب،  الخامس  العام  املؤمتر  أبواب 
السياسية  االسرتاتيجية  هذه  عنارص  شكلت 
املجلسني  يف  عرضناها  التي  ملواقفنا  األساس 
ويف  التحرير  ملنظمة  والوطني  املركزي 
ومتسكنا  لدعمنا  واألساس  التنفيذية  اللجنة 
بهذا  واملركزي  الوطني  املجلسان  اتخذه  مبا 
قرارات  كذلك  عنه  عربت  والذي  الخصوص 
والقيادة  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
يف  مازن  أبو  الرئيس  وأعلنها  الفلسطينية 
االجتامع القيادي يف 19 /5 /2020 ومن ثم 
يف اجتامع األمناء العامون يف 3 /9 /2020”.
التوجهات  “هذه  أن  الوثيقة  وأوضحت 

ملبدأ  لألسف  خضعت  التي  والقرارات 
االرتداد  جرى  بحيث  والتفرد  املناورة 
مع  للعالقات  العودة  عن  واإلعالن  عنها 
 2020/  5/  19 قبل  ملا  االحتالل  دولة 
من  الصدد  بهذا  قرار  أو  نقاش  أي  دون 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  قبل 

الفلسطينية”.
والوطني  املركزي  املجلس  قرارات  ان جوهر 
مع  املوقعة  االتفاقات  اعتبار  هو  ومنطوقها 
اتفاق  دولة االحتالل )منتهية( ويف مقدمتها 
االرسائييل  االنتهاك  بسبب  وذلك  أوسلو 
وبسبب  جهة  من  االتفاقات  لهذه  الفاضح 
إنهاء  وهو  منها  الهدف  تحقيق  عن  عجزها 

االحتالل من الجهة األخرى.
املرحلة  ولطبيعة  االستخالص  لهذا  ووفقا 
املركزية  القضية  فان  شعبنا  يعيشها  التي 
ظلت كام هي وهي إنهاء االحتالل وتحقيق 
واستقالل  املصري  تقرير  يف  شعبنا  حقوق 
وان  العودة،  حق  وضامن  فلسطني  دولة 
الفلسطيني وبني  العالقة بني الشعب  جوهر 
)السالم(  واقع  عىل  يقوم  ال  االحتالل  دولة 
عىل  وإمنا  االتفاقات،  هذه  تحققه  مل  الذي 
لوجوده  والتصدي  االحتالل  مقاومة  واقع 
شعبنا،  ضد  اليومية  العدوانية  وملامرساته 
القدس  يف  العرقي  التطهري  مقدمتها  ويف 
يف  والضم  االستيطاين  االستعامري  والتوسع 
وحصار  واالغوار،  القدس  يف  وخاصة  الضفة 

وخنق قطاع غزة.
موحدة  جبهة  بناء  حزبنا “رضورة  أكد  وقد 
الشعبية  للمقاومة  موحدة  وطنية  وقيادة 
شاملة،  شعبية  انتفاضة  أجل  من  والتحضري 
إنهاء  قضية  من  وتجعل  االحتالل  تنهي 
جدول  امام  املركزية  القضية  االحتالل 
األعامل الفلسطيني والدويل بعد ان أصبحت 
قضية هامشية خاصة يف ظل انحدار املوقف 
االقليمية  التوترات  العريب، ويف ظل  الرسمي 
وتوازناتها. كام أكد حزبنا عىل تطوير حملة 
من  السعي  وعىل  االحتالل،  دولة  مقاطعة 
اجل بناء جبهة شعبية عربية ضد التطبيع”.
هذه  “تحقيق  أن  الوثيقة  وأكدت 
االسرتاتيجية يتطلب تطوير كل عنارص القوة 
تحليل  ظل  يف  لها  املالمئة  واآلليات  الالزمة 
يف  الفاعلة  املكونات  كل  لوضع  ومراجعة 
حزبنا  موقف  وصياغة  الفلسطيني  الوضع 
وكذلك  تجربته  ضوء  عىل  معها  بالتعاطي 
جهة  من  املرحلة  تحديات  ضوء  عىل 
من  االسرتاتيجية  هذه  تحقيق  ومتطلبات 
عىل  االضواء  الوثيقة  وألقت  أخرى.  جهة 
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مل يعد التطرف اليميني، عىل عكس املايض، يؤدي إىل العزلة االجتامعية. 
نييك  الدكتوراه  طالبة  بحسب  السياسة،  يف  لها صدى  أفكاره  باتت  إذ 

سرتكنبورخ.  
يُسأل الناشط اليميني املتطرف هانز عام سيغريه يف هولندا إذا وصل إىل 
السلطة. “إذا اضطررت إىل تطبيق كل آرايئ العرقية ... فسيكون ذلك 
حقا حامم دم كامل.” تتنهد صديقته وهي تهز رأسها من عىل األريكة، 

“ال أعتقد أنك ستكون قائدا محبوبا أيضا.”
املعنون  السابقة سرتكنبورخ،  للصحفية  الجديد  الكتاب  من  إنه مشهد 
“لكن ال ميكنك قول ذلك”. تصف فيه أن أشخاصا مثل هانز انتهى بهم 
األمر إىل عزلة اجتامعية قبل 25 عاما. يظهر البحث العلمي أن أعضاء 
األحزاب اليمينية املتطرفة والراديكالية السابقة مثل مركز الدميقراطيني 
وحزب املركز 86 )تأسس هذا الحزب عام 1986 وُحل عام 1998( غالبا 
ما فقدوا وظائفهم وزوجاتهم، ومل يبق لهم سوى القليل من األصدقاء.

اليمني  عن  الدكتوراه  درجة  عن  ستدافع  التي  سرتكنبورخ،  وتشري 

الراديكايل واملتطرف يف هولندا قريبا، إىل أن هذا األمر بات مختلفا يف 
الوقت الحارض. كان هانز يف املايض عضوا يف مجموعات النازيني الجدد 
مثل اتحاد الشعب الهولندي والدم والرشف. اليوم، هو ناشط مستقل 
يشارك يف جميع أنواع االحتجاجات اليمينية املتطرفة. يف إحدى املرات، 
حاول هو وأصدقاؤه منع حافلة مجموعة عمل إلغاء بيت األسود )هي 
مجموعة عمل هولندية تسعى إللغاء ما تعتربه تفسريا عنرصيا خالل 
احتفاالت بابا نويل السنوية بعيد امليالد(. بعد بضعة أسابيع، شارك يف 

مظاهرة مناهضة للفاشية وذلك إلثارة الشغب.

لم نتوقع منك ذلك 
يحيك هانز يف الكتاب أن مديره يف العمل شاهده يف إحدى املظاهرات 
التلفزيون، لكن هذا مل يسبب له أي مشاكل. “أوه، مل نكن نتوقع  يف 
منك ذلك”. وبحسب سرتكنبورخ، فإن هذا ينطبق عىل معظم عرشات 
النشطاء الذين تحدثت إليهم. وهي تقول: “إن بيئتهم تشجعهم بدالً 
التحليل  قسم  رئيس  نائب  هي  سرتكنبورخ  عزميتهم”.  تثبط  أن  من 
خالل  من  ترى  وهي  اإلرهاب.  ومكافحة  لألمن  الوطني  املنسق  يف 

املتطرفني  بأن  ادعائها  عىل  إضافيا  دليال  هناك  أن  كورونا،  احتجاجات 
املواطنون  يسري  هناك،  اليوم؛  واسع  نطاق  عىل  مقبولون  اليمينيني 
املحرتمون بشكل أخوي إىل جانب أعضاء يف مجموعات ميينية متطرفة 

مختلفة وهم يرصخون “نحن هولندا”. 

المتظاهرون المناهضون لكورونا
تقول سرتكنبورخ: “كان ذلك غري وارد يف التسعينات”. تشري إىل مقتل 
ماريان فاتسرتا يف عام 1999 يف كولوم يف مقاطعة فريسالند. إذ سعى 
السكان  إىل  االنضامم  إىل  الجديد  الوطني  والحزب  الدميقراطيني  مركز 
الناس  اللجوء. هؤالء  لطالبي  مركز  الجاين يف  يبحثون عن  كانوا  الذين 
مل يكونوا سعداء عىل اإلطالق بذلك؛ ألنه ال أحد يريد أن يحسب عىل 

هذه الجامعات”.
يف  املتطرفني  اليمينيني  الناشطني  عدد  يزال  ال  سرتكنبورخ،  وبحسب 
هولندا ال يزيد عن 250. لكن الترصيحات املتطرفة من قبل السياسيني، 
وفقا للباحثة، أخرجتهم من عزلتهم. ال يرتدد صدى أفكارهم فقط مع 
الدميقراطية،  ومنتدى  الحرية  حزب  مثل  املتطرفة  اليمينية  األحزاب 

ولكن أيضا مع أكرب حزب حكومي هو حزب الشعب من أجل الحرية 
الذي هو يف  الحايل مارك روته  الوزراء  والدميقراطية )هو حزب رئيس 
الربملانية  االنتخابات  منذ عرش سنوات، وحصل حزبه يف  املنصب  هذا 
يؤهله  ال  ذلك  لكن  املقاعد  من  عدد  أكرب  2021 عىل  آذار  يف  األخرية 

لتشكيل الحكومة مبفرده إال ضمن إتالف يضم أحزابا أخرى(.
يف مجلس النواب، متت مناقشة العالقة املزعومة بني الشعوب ونسبة 
أشار  السابق(  الخارجية  )وزير  بلوك  ستيف  الوزير  أن  ويبدو  الذكاء، 
العيش معا، وقد  املختلفة ال ميكنها  الشعوب  أن  يف اجتامع خاص إىل 
طرح رئيس حزب الشعب من أجل الحرية والدميقراطية السابق كالس 
التي تعاين من مشاكل  دايكهوف، خططا ملعاقبة األشخاص يف األحياء 

بشكل أكرث رصامة. 
قالت  اإلرهاب،  ومكافحة  لألمن  الوطني  املنسق  يف  الجديد  عملها  يف 
اليمني  بشأن  السياسية  التحليالت  عن  مبعزل  ستبقى  إنها  سرتكنبورخ 
املتطرف، إذ أن مبدأ البحث العلمي هو أنك ال تؤذي من تتحدث معه. 
لذلك أنا ال أقول “شكرا لك عىل إخباري بكل يشء عن اليمني املتطرف 

والراديكايل وبعد ذلك سأعمل لصالح الحكومة”.



د. لطيف جبر كوماني

كرث الحديث يف اآلونة األخرية حول املشاركة 

أو االشرتاك مع القطاع الخاص يف املشاريع 

االقتصادية العامة التي طالها الفشل أو 

الخسارة، وقد ذهب البعض إىل أن الدولة 

متجهة إىل بيع األصول االقتصادية أو بعضها 

لرنى قريبا بيع محطات الكهرباء أو آبار 

النفط!

املتعلقة  األمور  بعض  توضيح  من  املذكور  الكالم  وسط  والبد 
كانت  وإذا  بينهام.  واملشاركة  الخاص  والقطاع  العام  بالقطاع 
الرشاكة مطلوبة لضخ رأس املال الخاص يف املشاريع االقتصادية 
العام  القطاع  اقدام  يف   – يقال  كام  القطاعني  مزايا  ولجمع 
يبحث  ال  ألنه  املواطنني  حياة  يف  األهمية  ذات  املشاريع  عىل 
ذكرنا،  كام  والخدمات  املواد  توفري  أمنا  الغالب  يف  الربح  عن 
بعيدا  اإلدارة  يف  الخاص  القطاع  بها  يتصف  التي  املرونة  ويف 
الدولة  تأسيس  منذ  موجودان  فالقطاعان   – البريوقراطية  عن 

العراقية.
مسميات  عليها  أطلق  التي  الوحدات  بعض  يف  العام  القطاع 
عديدة )املصلحة، املنشأة، املؤسسة( فكانت )مصلحة املواىنء، 
صناعية،  اقتصادية  وحدات  ظهرت  ثم  والكهرباء(  والسكك 
املسميات  تداخلت  حتى  واملؤسسات،  املنشآت  عليها  أطلق 
واملفاهيم، ويف العام 1964من القرن املايض جرى تأميم العديد 
لتصبح  لألفراد  مملوكة  كانت  التي  االقتصادية  الوحدات  من 

رشكات عامة مملوكة للدولة.
املختلطة  الرشكة  شكل  فاتخذت  القطاعني  بني  املشاركة  اما 
حيث يتشارك رأس املال اململوك للدولة مع رأس املال اململوك 
لألفراد، وكانت الرشكات املختلطة تتكون وفق قانون خاص بها 
يبني حجم رأس املال وكيفية تقسيمه وحصة كل من القطاعني 
املذكورة  الرشكات  عىل  والرقابة  وتوزيعها  األرباح  واحتساب 

فتكونت وفق هذا اإلجراء رشكة مختلطة للنقل البحري.
لقانون  وكأثر  العرشين(  )القرن  املايض  القرن  مثانينات  ويف 
العديد  صدر   ،1977 لسنة   )35( رقم  القانوين  النظام  إصالح 
النقل لسنة  القوانني :)قانون اإلثبات لسنة 1979 وقانون  من 
لسنة  التجارة  وقانون   1983 لسنة  الرشكات  1983وقانون 
االقتصادي  النشاط  املذكور  الرشكات  قانون  1984(. وقد نظم 
الخاص واملختلط، حيث تنص ))املادة الثالثة(( من القانون عىل 

أن:
))يرسي هذا القانون عىل الرشكات املختلطة والخاصة(( وبذلك 
خاضعا  املختلطة  الرشكات  نشاط  تنظيم  يكون  مرة  وألول 
لقانون واحد يرسي عىل جميع الرشكات من هذا النوع، بعد أن 

كان لكل رشكة قانونها الخاص بها كام ذكرنا.
القطاعني  مشاركة  من  الغرض  يحقق  مل  القانون  هذا  أن  إال 

القانون  االقتصادي، ألن  النشاط  األفراد يف  وهو زج مدخرات 
مل يرتك للقطاع الخاص إال نسبة ضئيلة يف الغالب ، حيث تنص 
املختلطة  الرشكة  ))تتكون  أن  القانون عىل  من  7/أوال”  املادة 
باتفاق شخص أو أكرث من القطاع االشرتايك مع شخص أو أكرث 
تقل نسبة مساهمة  برأس مال مختلط ال  الخاص  القطاع  من 
للقطاع  املرتوك  فإن  وعليه  عن 51%((،  فيه  االشرتايك  القطاع 
الخاص ال يتجاوز %49 يف أحسن االحوال، يف حني كان الواقع 
العميل يؤرش تجاوز مشاركة القطاع االشرتايك )ال%80(يف بعض 
رشكات  تكوين  من  املرجوة  الغاية  ليست  وهذه  الرشكات، 

مختلطة.
وقد عدلت نسبة مشاركة القطاع العام بتعديل لقانون )1983( 
صدر سنة 1989، وتبنى التغيري بعد ذلك قانون جديد للرشكات 
وهو قانون رقم )21( لسنة 1997 الذي حل محل القانون رقم 
الرشكة  العام يف  القطاع  ،وأصبحت مشاركة  )36( لسنة 1983 
)7/اوال”(  ،فاملادة   25% عن  تقل  ال  أن  عىل  مختلطة  لتكون 
من القانون وهو النافذ حاليا “ تنص عىل أن ))تتكون الرشكة 
مع  االشرتايك  القطاع  من  اكرث  أو  بني شخص  باتفاق  املختلطة 
برأس مال مختلط ال  املذكور،  القطاع  أكرث من غري  أو  شخص 
)%25( خمس  عن  فيه  االشرتايك  القطاع  مساهمة  نسبة  تقل 

وعرشين من املئة......(.
أذن مشاركة القطاع االشرتايك انخفضت لتكون %25 فأكرث حتى 
مشاركة  فيه  يجوز  استثناء  ورد  وقد  مختلطة،  الرشكة  تصبح 
ومع  من 25%  بأكرث  الرشكات  بعض  مال  برأس  العام  القطاع 
ذلك ال تتحول الرشكة إىل مختلطة وهو استثناء أعطي لبعض 
الرشكات أو الهياكل العامة ألن لديها فائضا نقديا تريد توظيفه 
املشاركة  نية  لديها  تكون  أن  دون  من  املساهمة  الرشكات  يف 
يف إدارة الرشكة، وهذا االستثناء اقترص عىل رشكات التامني أو 
أعادة التامني الحكومية وعىل دائرة الضامن االجتامعي للعامل 

)املادة 8/ثانيا”2-(.
ويجوز استثناء جهات أخرى مبوافقة مجلس الوزراء كام جاء يف 
ثالثا”, وعىل الرغم مام يف نصوص قانون 1997 من خلل يفتح 
التدخل  باب االنتقاد وكام بينا حول بعضها، ومن جهة أخرى 
املخل للدولة آنذاك لنصوص وضعتها، عىل سبيل املثال املادة 
)113( من قانون 1983 امللغي وتقابلها املادة )121( من قانون 

1997، حيث تنص املادة املذكورة:
اوال”: يكون لكل رشكة مدير مفوض من أعضائها أو من الغري 
يعني  الرشكة  نشاط  مجال  يف  واالختصاص  الخربة  ذوي  من 
مجلس  من  ومكافأته  وأجوره  وصالحياته  اختصاصاته  وتحدد 
االدارة يف الرشكة املساهمة والهيئة العامة يف الرشكات االخرى.

ثانيا”: ال يجوز الجمع بني رئاسة أو نيابة رئاسة مجلس ادارة 
يجوز  وال  فيها  املفوض  املدير  ومنصب  املساهمة  الرشكة 
مساهمة  رشكة  من  ألكرث  مفوضا”  مديرا”  يكون  ان  للشخص 

واحدة.((
إال أن ما كان يحصل يف الواقع العميل أن يعني املدير املفوض 
للرشكة املساهمة املختلطة مبرسوم جمهوري )يصدر األمر من 
فوق  بأنه  يشعر  وهو  املفوض  املدير  ويأيت  الرئاسة(،  ديوان 
بالفوقانية،  الشعور  يف  وامعانا”  الرشكة،  يف  والعاملني  املالكني 
الرشكة،  يف  الفاعلة  األقسام  رؤساء  من  استشارية  هيئة  يعني 

الشؤون االدارية، واالنتاج والرقابة.. الخ.

مجلس  واعضاء  رئيس  قطبني؛  بني  قوى  رصاع  كأمنا  ويحصل 
والهيئة  املفوض  واملدير  املال،  لرأس  املالكون  وهم  االدارة 

االستشارية من جهة اخرى.
وعىل الرغم من هذه االنتقادات فكان يوجد يف مثانينات القرن 
املايض عدد من الرشكات املختلطة الناجحة، حيث يوجد حوايل 
رشكتان،  توجد  لوحدها  املحمودية  يف  مختلطة.  رشكة   )22(
املختلطة،  الدراجات  ورشكة  املختلطة  القمصان  رشكة  األوىل 
الكهربائية،  املعدات  ورشكة  للكارتون،  رشكة  بغداد  يف  وتوجد 

ورشكة الخياطة يف الوزيرية، اضافة إىل رشكات اخرى ناجحة.
يف تسعينات القرن املايض، عندما انهارت العملة أثر ذلك عىل 
الوضع االقتصادي ككل، وما حصل أثناء التغيري يف 2003 وما 
رافق ذلك وتبعه من تخريب وتدمري وبيع مل يعد هناك قطاع 
من  نالها  ما  نالها  األخرى  وهي  العامة  الرشكات  أما  مختلط. 
تخريب وبيع وتدمري، فان هذه الرشكات مرت يف إدارتها ويف 
هيكيليتها مبراحل، نتناول وضعها الحايل من الناحية القانونية.

 22 رقم  العامة  الرشكات  قانون  عليه  أطلق  قانون  لها  فصدر 
لسنة 1997. وقد بني هذا القانون كيفية تأسيس الرشكة العامة 

وملكية رأس مالها والرقابة عليها.
بعض  توضيح  ومبناسبة  القانون  من  االوىل  املادة  فقد جاء يف 
املسميات، ))الرشكة العامة، الوحدة االقتصادية املمولة ذاتيا” 
املعنوية  بالشخصية  تتمتع  التي  بالكامل  للدولة  واململوكة 

واالستقالل املايل واالداري وتعمل وفق اسس اقتصادية.((
العام  القطاع  بني  تكوين رشاكة  يسعف  ما  القانون  يف  وليس 
جاء  الذي  التاسع  الفصل  من  االفادة  ميكن  الخاص.  والقطاع 
تحت عنوان )تحول الرشكة العامة( املواد من )38-35( حيث 

تنص املادة )35( عىل أنه:
))يجوز تحول الرشكة العامة إىل رشكة مساهمة مبوافقة مجلس 
القطاع  ))تحدد مساهمة  أن  38 عىل  املادة  وتنص  الوزراء((. 
االشرتايك يف الرشكة الجديدة وفق االحكام القانونية النافذة.(( 

أما املادتان )36 ،37( فهي إجراءات.
ولتوضيح املادتني )35 ،38( فان النص جاء مطلقا”، يجوز تحول 
الرشكة العامة إىل رشكة مساهمة، واملساهمة جاءت مطلقة بال 
قيد وعليه قد تكون )مساهمة خاصة( أو مساهمة مختلطة، 
فاذا كانت مساهمة خاصة، فهذا يعني أنها تتحول إىل القطاع 
الخاص وبالتايل مملوكه له بالكامل أو أن تظل حصة مملوكة إىل 
القطاع العام ولكن بنسبة تقل عن %25 من رأس املال اإلسمي 
أو تزيد عىل هذه النسبة ولكن تستثنى من التحول إىل القطاع 

املختلط بقرار رئاسة الوزراء الذي ينفذ املادة )35(.
القطاع  مبشاركة  يسمح  عندما  مختلطة  الرشكة  تكون  أن  وأما 
العام وفق النسبة املرشوطة لتكون الرشكة كذلك. وعليه ليس 
أمام اشرتاك القطاع العام مع القطاع الخاص إال صيغة الرشكة 
املختلطة التي بينت أحكامها نصوص القانون رقم )21( لسنة 
1997، أو تحول الرشكة العامة إىل رشكة مختلطة مبوجب قرار 
له  املخولة  الرخصة  إىل  استنادا”  الوزراء  مجلس  من  يصدر 

مبوجب املادتني )36،37( من قانون الرشكات العامة.
أن  أو  يعيب  ما  املختلطة  الرشكات  صيغة  اعتامد  يف  نرى  وال 
فيه رضرا  لالقتصاد الوطني، إذا أحكمت النصوص التي تعالج 
االمر وطبقت بدقة وشفافية، وأديرت من قبل اشخاص أكفاء 

ومخلصني ويتصفون بالنزاهة.

سبب  يف  عال،  بصوت  للتفكري  التجربة  هذه  وتدفعنا 
عدم استثامر الشيوعيني إمكانياتهم العسكرية يف عهد 
الضباط  مئات  لديهم  كان  عندما  قاسم،  الكريم  عبد 
القادة  وعرشات  املراتب،  وآالف  الرتب  مختلف  من 
ظل  يف  السلطة  استالم  عىل  القادرين  العسكريني 
قادة  من  الكثري  إليها  يفتقر  عريضة،  شعبية  قاعدة 
والتجمعات  واألحزاب  العراق  تاريخ  يف  االنقالبات 
قواعدها  ضعف  رغم  السلطة  استالم  استطاعت  التي 
يتوفر  وكان  والقيادية.  الحزبية  وإمكاناتها  الشعبية 
للحزب الشيوعي يف تلك الفرتة قادة من الطراز األول 
عىل  القادرة  املبدعة  وعقليتهم  العالية  مبدئيتهم  يف 

املرشف،  النضايل  تاريخهم  ويف  الحدث،  مع  التعامل 
ومدير  األوقايت،  جالل  الجوية  القوة  قائد  منهم  قادة 
طاهر  ووصفي  أحمد،  الشيخ  طه  العسكرية  الحركات 
الفرق  قادة  وبعض  آنذاك،  السلطة  يف  املؤثر  الضابط 
وأمراء األلوية واألفواج، اىل جانب ضباط من مختلف 
الرتب املتوسطة والصغرية، يشغلون أماكن قادرة عىل 
ذلك ضعف  وراء  كان  هل  التغيري.  وإحداث  املشاركة 
داخلية،  حسابات  أم  خارجية،  ظروف  أو  القيادة،  يف 
أم السبب يف طبيعة الحزب الفكرية التي تجعله ينأى 

بنفسه عن استعامل القوة للوصول اىل السلطة. 
ضاعت  فقد  نفسها،  تطرح  وغريها  األسئلة  هذه 

عىل  قادرا  خاللها  من  الحزب  كان  عديدة  فرص 
وبعيدا  املطلوب.  التغيري  وأحداث  السلطة  استالم 
ومنها  الصدد،  هذا  يف  تربيرات  من  ويقال  قيل  عام 
االختالفات الناشئة داخل القيادة، و”التكتل الرباعي” 
والخشية  عادل،  سالم  بالشهيد  لإلطاحة  و”مؤامرته” 
االتحاد  وتأثريات  واإلقليمية،  الدولية  الفعل  ردود  من 
نظرا  قاسم  نظام  عىل  اإلبقاء  رؤيته  يف  السوفيتي 
بقاسم  الغدر  عدم  أو  الدولية،  التوازنات  لطبيعة 
الخلط  أو  الوطنية،  الربجوازية  خانة  يف  وضع  الذي 
أسباب  اىل ذلك من  وما  الحزب،  بني شعبيته وشعبية 
ان  أرى  أين  إال  تقال،  زالت  وال  قيلت  كثرية  ومربرات 
العامل الحاسم للفشل يف هذا الجانب يكمن يف الخلل 
يف  املتبعة  األساليب  عىل  االعتامد  حيث  التنظيمي، 
طبيعية،  أسس  املنظامت عىل  بناء  يف  األخرى  البلدان 
إبعاد  ومحاولة  الجامهريية،  املنظامت  عىل  واالعتامد 
الدولة.  وإدارة  الحكم  شؤون  يف  التدخل  عن  الجيش 
فكان االحرى أن يكون التنظيم العسكري ذا استقاللية 
تبقيه بعيدا عن هيمنة القيادة املدنية. مبعنى آخر أن 
العسكرية  الحزب  ملنظامت  التنظيمي  االرتباط  يكون 
بقيادة مستقلة ترتبط بشكل مبارش بسكرتارية اللجنة 
مسؤولية  يتوىل  وأن  السيايس،  املكتب  أو  املركزية 
مبوجب  أنفسهم،  العسكريون  العسكري  التنظيم 
وأن  املعروفة،  وأخالقياته  وضبطه  العسكري  النظام 

املرتبط  الخاص  تنظيمها  عسكرية  وحدة  لكل  يكون 
الضباط  تنظيم  ويكون  العسكرية،  الحزبية  بالقيادة 
عضوهم  لهم  ويكون  املراتب،  تنظيم  عن  مبعزل 
تعليامت  إليهم  ينقل  الذي  املركزية،  باللجنة  املرتبط 
مسؤولية  املدنيون  يتوىل  أن  ال  وايعازاته،  الحزب 
مكانها  من  الوحدة  انتقلت  فإذا  العسكرية،  الخطوط 
اىل مكان آخر أهمل التنظيم وترك سائبا لشهور حتى 
حدث  ما  وهو  الطرق،  من  بطريقة  به  االتصال  يتم 

كثريا يف التنظيامت العسكرية. 
العسكري – خصوصا تلك  واألمر اآلخر هو أن طبيعة 
األيام - ال تسهل له االنقياد اىل قيادة مدنية، وتفضل 
التعامل مع الرتب السكرية بحسب الرتبة والقدم. لكن 
وأهمل  الدنيا  الرتب  عىل  أعتمد  الحزب  أن  املالحظ 
الرتب الكبرية. وقد قيل أن عبد الوهاب الشواف كان 
شيوعيا منظام، لكن إهامله من قبل اآلخرين وبالذات 
تؤّمن  مل  عارف،  السالم  عبد  بـ  ممثلة  القومية  القوى 
مرشحا  كان  وهو  وتاريخه،  يتالءم  الذي  املنصب  له 
أن  إال  املؤثرة،  الحزبية  ملنصب كبري من قبل األطراف 
مام  املنصب  عىل  حصوله  دون  حالت  عارف  معارضة 
جعله يتحرك باتجاه آخر مضاد للثورة وللحزب، وكان 
ما كان من مؤامرته املعروفة التي كانت أحداثها وباال 

عىل الشيوعيني العراقيني.
ميكن  أخطاء،  من  رافقها  ما  رغم  وحركة حسن رسيع 

أن نعزو السبب األكرب يف فشلها اىل ضعف االتصال بني 
عضو  إهامل  واىل  املدين،  والتنظيم  العسكري  التنظيم 
كان  ولو  الحجم.  بهذا  كبرية  عملية  متابعة  االرتباط 
مسارها  لتغري  الحركة،  رافق  مدين  حزيب  تحرك  هناك 
والجانب  جانب،  من  هذا  غرضها.  حققت  ورمبا 
وطبيعة  تتالءم  ال  التي  الشيوعية  األخالقية  هو  اآلخر 
وزراء  من  وزيرين  عىل  القبض  ألقي  فقد  املرحلة. 
يتخذوا  مل  الثورة  منفذي  ولكن  االنقالبية،  الحكومة 
سالمتهام  قضية  وتحولت  بحقهام،  املناسب  اإلجراء 
يف  الثوري  فالتعامل  بها.  والقامئني  الحركة  عىل  وباال 
لهذين  وكان  البالغة،  أهميته  له  الحاالت  هذه  مثل 
تعاملهام  الشيوعية  األخالق  أنقذتهام  الذين  الوزيرين 
البشع مع الشيوعيني الذين متسكوا بتلك االخالق، بل 
أقىص  بإنزال  واملطالبني  عليهم  الخطر  مصدر  أصبحا 

بالثوار. العقوبات 
واملنعطفات  الحرجة  اللحظات  يف  الحاسم  العنرص  إن 
ليشء  تحسب  ال  التي  الجرأة  الجرأة،  هو  املهمة 
التعامل  كون  من  تنطلق  والتي  القضية،  نجاح  سوى 
أسلحته  مبثل  ومقاومته  الخصم  مع  ذاتها  بالطريقة 
املنطقي  والحساب  الرتدد  أما  والفوز،  بالنجاح  كفيالً 
من  وعىل  الحقيقيني.  الثوار  صفات  من  فليسا  البارد  
ميسك بالرمح أن يطعن، ألن خصمه يف الحالة ذاتها ال 

يتواىن عن الطعن وتوجيه الرضبة القاضية لخصمه.
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وجهات في النظر

الصناعة الوطنيةالشراكة مع القطاع الخاص
وفخ االستيراد

فراس زوين

يف كتابه “قصة الفلسفة” يرى الكاتب ويل ديورانت )إن األمل يف الغاء الحروب وبلوغ 
مجتمع تتحقق فيه العدالة االجتامعية يكمن يف تطور الصناعة ... اذ أن الصناعة تؤدي 
إىل الدميقراطية والسالم، وعندما تتوقف سيادة الحرب، سوف ينهض التطور االقتصادي 
التي مىض عليها قرابة  العبارة  ... ( إن هذه  وتنشأ بذلك آالف املشاريع االقتصادية 
قرن ونصف من الزمان، والتي نطق بها الفيلسوف هرني سبنرس املولود عام 1820 قد 
يعتربها الكثري من الناس البديهيات التي ال تحتاج إىل اثبات، ولكنها مع ذلك كانت 
غامضة وعصية عىل الفهم بالنسبة للحكومات العراقية يف العقدين األخريين، فال تزال 
الصناعة والزراعة تعاين وتنئ تحت وطأة العديد من االخفاقات االقتصادية املستمرة. 
ولن اتطرق يف هذا املقال سوى إىل واحدة منها وهي سياسة )فخ االسترياد(، التي تعد 
واحدة من أهم أسباب الرتاجع او التخبط االقتصادي الذي رافق العراق منذ عام 2003 

ولغاية اآلن.
كل  لدخول  والسامح  املربر  وغري  املفرط  االسترياد  تشجيع  يعني  االسترياد  فخ  إن   
انتاجها،  أو جهة  أو مكان  النظر عن جودتها ورصانتها  السلع واملنتجات بغض  أنواع 
ولعل كل هذا  تم برعاية العوامل االقتصادية واإلنتاجية بل وحتى السياسية الساندة 
القدرة  بإضعاف  بامتياز، وسمحت  ريعياً  اقتصاداً  العراقي  االقتصاد  التي جعلت من 
التنافسية للسلع الوطنية يف ظل ضعف األجهزة الرقابية الحكومية وعدم وجود حامية 
سعرية وكمية لبعض املنتجات التي تعاين من منافسة شديدة من بلدان أخرى، من 
أجل حامية العاملة الوطنية والدفاع عنها، أدت إىل تراجع حصتها من السوق املحيل 
امام املنافسني االجانب ومبا يسمح لهم من اتباع سياسة االغراق السلعي الذي أدى 
إىل القتل املعنوي للعمل والعامل، تحت سقف الفساد اإلداري و الالمباالة االجتامعية 

طوال السنوات السابقة.
ولعل القارىء الكريم يرى يف هذا الكالم بعض املبالغة واالجحاف، فإن العمل السيايس 
الواقعي والحقيقي، يف ظل الواقع املتناقض يفرض االنشغال عن التنظري االقتصادي أو 
القاء نظرة ولو خاطفة وبسيطة عىل السوق  االجتامعي، ولكن هل مينعهم هذا من 
ليشاهدوا بأم اعينهم كيف أن استرياد أي مادة ميكن صناعتها محلياً تعني خنق االيدي 
االيدي  عرشات  تستلزم  قد  خشبية  باب   100 صناعة  أن  املثل  سبيل  فعىل  العاملة، 
العاملة ما بني تقطيع الخشب وصناعة الباب وصبغها وتركيبها يف مكانها بينام يكفي 
عيشها  سبب  من  العرشات  هذه  وحرمان  خشبية  باب    1000 السترياد  واحد  تاجر 
القارئ  علم  اذا  وضوًحا  أكرث  تكون  الصورة  ولعل  به،  كرامتها  وتحفظ  تقتات  الذي 
أن يف العراق أكرث من 17 ألف معمل ومصنع عمالق وكبري ومتوسط، يشكل القطاع 
وتصدير  الذاتية  البالد  حاجة  سد  إىل  يهدف   .%  56 نحو  منها  واملختلط  الحكومي 
الكهربائية  باملواد  مرورا  البناء  ومواد  واإلسمنت  والصلب  الحديد  من  بدءاً  الفائض، 
الثقيلة،  بالصناعات  انتهاًء  التحتية  البنى  ومجال  والنسيجية  التحويلية  والصناعات 
االستعاضة عنهم  العامل والفنيني والخرباء وكلهم تم  كانت تشغل مئات اآلالف من 

بعدة تجار ودفعهم إىل الشارع تدفعهم رياح السخط والغضب.
 إن االستمرار يف التغايض عىل سياسة االسترياد، بالرغم من سلبياتها التي مل تعد تخفى 
عىل احد، ويف ظل ضعف القوانني الضامنة لحقوق ماليني العاملني والتي مل تدفع إىل 
املنتج املحيل فقط بل ساهمت بشكل  الوطنية  الصناعة  البالد وخنق  استنزاف ثروة 
مبارش يف خلق طوابري من مئات آالف العاطلني عن العمل، بسبب التخبط واالرتجال 
يف القرارات االقتصادية، مع ضعف األداء السيايس للحكومات املتعاقبة ان هذا أدى يف 
نهاية املطاف إىل نوع من الرصاع الجامهريي القابل لالنفجار يف أي وقت بوجه الطبقة 
واقتصادي  أمني  استقرار  من  للموطن  حق  هو  ما  توفري  عن  عجزت  التي  السياسية 

واجتامعي واكتفت مبكاسبها الشخصية عىل حساب الصالح العام.

باق وأعمار الطغاة قصار

لمناسبة الذكرى الـ 58 النتفاضة الرشيد الباسلة
محمد علي محيي الدين

كانت حركة حسن رسيع أو انتفاضة معسكر الرشيد، أو ثورة متوز الثانية، )3 متوز 
1963( درسا شيوعيا جديدا. فقد متكنت مجموعة من الشيوعيني البواسل الذين 

يفتقرون إىل التجربة واملامرسة، من وضع لبنة جديدة لها هالتها الخاصة يف البناء 
الشامخ للحزب الشيوعي العراقي. ورغم افتقارها للتنظيم وللتخطيط السليم 

املدروس، إال أنها والحق يقال جسدت ثورية الشيوعيني العراقيني وقدرتهم عىل 
التعامل مع األحداث. 



1- هل يجوز اعتامد وثيقة نظام داخيل صدرت من 
نظام  لوثيقة  أساسا  سنوات  أربع  قبل  عقد  مؤمتر 
أن  املعروف  ومن  قادم؟  مؤمتر  عن  تصدر  داخيل 
املؤمترات  يف  اآللية  نفس  نتاج  هي  الوثيقة  هذه 
السابقة للحزب ويعود هيكلها األسايس إىل الهيكل 
عىل  معتمدا  فهد  الراحل  الرفيق  أعده  الذي 

الطريقة اللينينية يف بناء الحزب الشيوعي. 
2- ان هذا املرشوع ال يختلف عن النظام الداخيل 
عدد  حيث  من  سواء  العارش  املؤمتر  اقره  الذي 
املواد الذي اعتمده وهي )21( مادة وال من حيث 
تسلسل تلك املواد وعناوينها ومضامينها. فام فائدة 
تشكيل لجنة إذا كانت مهمتها إعادة صياغة هذه 
أو  املنظامت  تقدمها  مالحظات  ضوء  عىل  الوثيقة 
رفاق يف املنظامت؟  إن مثل هذه املهمة ميكن أن 
الحقيقية  اللجان  مهمة  واحد، ألن  رفيق  بها  يقوم 
تطرحها  جديده  داخيل  نظام  وثيقة  صياغة  هي 
لفتح  التنظيم  وخارج  التنظيم  عىل  اللجنة  هذه 
العبارة  نقاشات حولها، وليس مهمتها حذف هذه 
من  الواردة  العبارة  أو  الكلمة  هذه  إضافة  أو 
تعكس  الداخيل  النظام  فوثيقة  متفرقة.  مالحظات 
حركة التنظيم الراهنة، أي يف لحظة متحركة وليس 
إجراء حذف وإضافة هنا وهناك عىل وثيقة مىض 
عليها سنوات استندت إىل تصميم تجاوز عمره قرنا 
من الزمان، بعيدا عن حركة واقع الحزب التنظيمي 

الراهن. 
3- ان ما يزيك أي نص ومنها الوثائق هو املامرسة. 
يدرس  علم   “ هي  فهد  الرفيق  أكد  كام  فالوثيقة 
وال يصبح أي جزء من حقيقة إال لدى اختباره يف 
تنظيم  حركة  وقائع  زكت  فهل  التطبيق “.  بودقة 
حزبنا هذه الوثيقة؟ هل ساهمت هذه الوثيقة يف 
“ رعاية مواهب أعضائه وإطالق طاقات منظامته 
“ ويف “ متسك جميع منظامت الحزب مببدأ العمل 
و   “ الذايت  والنقد  النقد   “ تعزيز  ويف   “ الجامعي 
منظامت  بني  التعامل  يف  البريوقراطية  مكافحة   “
املهام  من  الخ  الكادر؟  وخلق   “ الحزب  ورفاق 
كأهداف  الوثيقة  طرحتها  كام  الرفاق  عىل  امللقاة 
الوثيقة. إن ما حصل  ثنايا  وهي منترشة يف جميع 
يف الغالب العكس متاما فتقارير )لتم( املقدمة إىل 
املجالس االستشارية والرسائل الداخلية الجتامعات 
اللجنة املركزية أكدت وبوضوح ورصاحة أن هناك 

تراجعا يف مختلف املفاصل التنظيمية والفكرية.
لهذا  تربيرات  من  وهناك  هنا  يطرح  ما  هل   -4
الرتاجع صحيح، مثل الجواب الجاهز بان الخلل يف 
أن  األمر  بنا  وصل  هل  النص؟  يف  وليس  التطبيق 
نبحث عن تربيرات وأجوبة جاهزة دون الغوص يف 

األسباب الحقيقية الكامنة وراء الخلل؟ 
5- ملاذا فشلت كل محاوالت قيادة الحزب ولجنة 
معالجة ظواهر  بالذات يف  )لتم(  املركزية  التنظيم 
قبل  حصل  وهذا  الحزيب؟  العمل  يف  الرتاجع 
العامالن  يطرح هذان  ال  ليك  والكورونا  االنتفاضة 
ورشة  فكم  السابقة.  التربيرات  إىل  مضاف  كمربر 
قضايا  ملناقشة  الحزب  قيادة  ارشاف  تحت  عقدت 
الكادر وتطوير استخدام وسائل التواصل يف العمل 
من  الخ  الكادر  وتطوير  العداد  دورة  وكم  الحزيب 
ملموسة  فائدة  دون  بذلت  التي  الكبرية  الجهوذ 

تنعكس عىل عمل املنظامت. 
مجلس  من  أكرث  يف  رأيي  طرحت  ان  يل  سبق   -6
عقدت  عديدة  ولقاءات  ورش  ويف  استشاري، 
مختلف  عىل  الحاصل  الرتاجع  أسباب  لدراسة 
الصعد الحزبية وقلت إن السبب يكمن يف سياسة 

الفنية.   الجوانب  يف  السبب  يكمن  وال  الحزب، 
الثامن  املؤمترات  عن  الصادرة  الربنامجية  والوثائق 
الوثائق  تلك  صياغة  وطريقة  والعارش  والتاسع 
بعد  للحزب  السياسية  بالرؤية  أصال  مرتبطة 
يكمن  الذي  الحقيقي  السبب  هو  وهذا  االحتالل. 
 ،2003 منذ  الحزب  لعمل  التدريجي  الرتاجع  يف 
الن الشارع العراقي أدرك بحسه العفوي ان قادة 
البلد بعد 2003 ما هم اال أدوات فاسدة ملشاريع 
معهم  تتعامل  سياسية  قوة  وأي  ودولية،  إقليمية 
أوساط  بني  صدى  لها  تجد  لن  بأخرى  أو  بصيغة 
املضنية  الجهود  رغم  وثائقنا  واجهت  لهذا  شعبنا. 
التطبيق  يف  أحيانا  واستحالة  صعوبة  اعدادها،  يف 
وتقريره  الداخيل  ونظامه  حزبنا  برنامج  وخصوصا 
الراهنة عاجز  بهيكليته  الداخيل  السيايس. والنظام 
لتحقيق  عملها  وتفعيل  املنظامت  تحريك  عن 

اهداف الحزب الكبرية.
يدرس  ومن  مادة   )21( يتضمن  الداخيل  النظام 
وليس  يدرس  -أقول  وموضوعية  بدقة  املواد  هذه 
املواد  هذه  جميع  يف  أن  سيكتشف  فأنه   – يقرأ 
فقرات كاملة مل تجد طريقها للتطبيق وأحيانا حصل 
العكس وأقصد حصلت خروقات غري قليلة للنظام 
الرفيق  طرحه  ما  بأهمية  يذكرين  وهذا  الداخيل. 
وليس  الحركة  أسس  من  التنظيم   “ فهد  الراحل 
لبابها فهو تابع لها مرتبط بنظريتها الثورية يتكيف 
وفق خططها وهو ككل علم يدرس وال يصبح أي 
جزء من حقيقة إال لدى اختباره يف بودقة التطبيق 
سنة  وفق  ويتكامل  وينمو  يتطور  التنظيم  وان 
املجتمع  الكون ويف  الديالكتيك. هو ككل يشء يف 

متحرك وغري منفصل عن الظروف املحيطة به “. 
هذا  الداخيل  النظام  فقرات  واجهت  فلامذا 
حاجة  ذلك  يعكس  اال  التطبيق؟  يف  االستعصاء 
داخيل  نظام  وثيقة  بصياغة  النظر  العادة  ماسة 
عىل  وقدرتها  تطبيقها  وسهولة  بواقعيتها  تتميز 

التنظيم؟  تحريك 
يف  االستعصاء  ظاهرة  ساتناول  االتية  السطور  يف 
النظام الداخيل يف قسم من الفقرات ذات األهمية 
النظام  مواد  جميع  اتناول  ولن  أراها  كام  البالغة 
الورقة،  هذه  تحتمله  ال  ما  ذلك  ألن  الداخيل 
ال  كثرية  االستعصاء  هذا  عىل  امللموسة  واألدلة 

مجال لذكرها.
النقد  مامرسة   “ األوىل  املادة  من  )ز(  الفقرة 
أن  انفي  التنظيمية”: ال  الذايت ضمن األطر  والنقد 
ولكنها  وهناك  هنا  تحديدا  للنقد  مامرسة  هناك 
ما  األمور  استفحال  وبعد  متأخرة  تأيت  الغالب  يف 
اإلشكال  للحزب، ولكن  قليلة  تسبب خسارات غري 
يف عدم مامرستها عىل االطالق يف لحظات تاريخية 

عرشات  لدي  وان  كبرية.  خسائر  للحزب  سببت 
األمثلة وأغلب الرفاق لديهم منها ما هو أكرث. 

الهيئات  )رجوع  األوىل:  املادة  من  ب(   6( الفقرة 
القيادية إىل الرأي العام الحزيب عند بحث القضايا 
داخيل  استفتاء  باجراء  وذلك  املستجدة  األساسية 
للمناقشة  القضايا  بتلك  الخاصة  الوثائق  وطرح 
هل  بشأنها(  قرارات  اتخاذ  قبل  العامة  الحزبية 
التحالف  تجربتي  يف  الفقرة؟  هذه  تطبيق  تم 
ال  الجواب  الصدري؟  التيار  ومع  العراقية  مع 
والتربيرات غري مقنعة منها ضغط الوقت. ما جرى 
ليس الرجوع إىل الرأي العام الحزيب وامنا اقترص عىل 
مستوى معني من الهيئات، ومل تطرح أية وثائق ومل 
القرار.  اتخاذ  قبل  عامة  حزبية  مناقشات  أية  تتم 
أما يف تحالف سائرون فقد جرى االستفتاء يف بعض 

الحاالت عن طريق التلفونات. 
املنظامت  )حق  األوىل:  املادة  من  د(   3( الفقرة 
قرارات  عىل  االعرتاض  يف  الحزب  وأعضاء  الحزبية 
ملزمة  القيادية  والهيئة   ....... القيادية  الهيئات 
بالنظر فيه خالل شهر واحد من تاريخ استالمه ...( 
ال حاجة يل ليك أثبت أن الكثري من الرسائل تهمل 
الرسائل ال  اإلجابة عليها أصال، وقسم من  تتم  وال 
وامنا  الرسالة  اليها  وجهت  التي  الهيئة  إىل  تصل 
تحرص بني رفيقني أو ثالثة من أعضاء م س بتربير 
أن املكتب السيايس ميتلك حق توجيه الرسائل من 

عدمه وهذا ما حصل معي يف أكرث من رسالة.
يف املادة األوىل تعابري عامة وانشائية أكرث من كونها 
د(   5( الفقرة  يف  ورد  ما  مثل  ملموس  عمل  دليل 
“ اعتامد الشفافية .... وتوفري املعطيات الرضورية 
الحزبية  الحياة  يف  املساهمة  من  العضو  ميكن  مبا 
ذات  العبارات  هذه  مثل  ويوجد   “ الداخلية 
من  عدد  يف  نجده  الذي  الكثري  االنشائية  الطبيعة 

املواد والفقرات. 
املادة 3 يف حقوق عضو الحزب الفقرة )3( “ نرش 
يف  والسياسية  الفكرية  القضايا  يف  نظره  وجهات 
تواجه  “ كام هو معروف  للحزب  اإلعالمية  املنابر 
تجاهلها  يتم  وأحيانا  اعرتاضات  الكتابات  بعض 
إىل  اللجوء  إىل  واألصدقاء  الرفاق  أولئك  فيضطر 
صفحاتهم  عىل  ينرشونها  أو  للنرش  أخرى  منابر 
أريد أن أقول  الحالة - وال  الفيس. وترتك هذه  يف 
ظاهرة – ردود فعل سلبية من قبل بعض األصدقاء 

والرفاق. 
املادة 6 فقرة )2( “ يعد مستقيال من الحزب كل 
هل   “ العضوية  برشوط  االلتزام  عن  تخىل  من 
العكس  الفقرة؟  هذه  املنظامت  بعض  طبقت 
هؤالء  من  قسم  يستدعى  حيث  أحيانا  يحصل 
كقوة  بأصواتهم  لإلدالء  االنتخابية  املؤمترات  إىل 

الرفاق  من  ذاك  أو  هذا  لدعم  احتياط  تصويتية 
يحرضوا  ومل  االشرتاك  بدل  يدفعوا  مل  انهم  رغم 

االجتامعات الحزبية أصال. 
هذه  تواجه  الحزيب:  االنضباط  إجراءات   7 املادة 
وهناك  أوال  التطبيق  يف  جمة  صعوبات  املادة 
ال  الغالب  يف  فاملنظامت  تحصل.   أيضا  خروقات 
اإلجراءات ألسباب عديدة، ويف بعض  متارس هذه 
أحد  ضد  إجراءات  املنظامت  بعض  تتخذ  الحاالت 
املنظمة  وتفاجأ  األعضاء،  أحد  طرد  مثل  األعضاء 
متت  الرفيق  هذا  بأن  الطرد  قرار  اتخذت  التي 
إىل  ورحل  قيادية  هيئة  قبل  من  للحزب  اعادته 

منظمة أخرى دون علم منظمته االصلية.
فقرات  جميع  الخلية:  وواجبات  حقوق   8 املادة 
هذه املادة تواجه استعصاءات يف التطبيق فالخاليا 
تنطبق  وال  عملها  يف  خلل  من  تعاين  عام  بشكل 

عليها الصورة النموذجية الواردة يف هذه املادة.  
األساسية  باملنظامت  الخاصة   )5 )فقرة   9 املادة 
الفرعية:  باملنظامت  الخاصة   )4 )فقرة   10 واملادة 
يف  الحزب  أعضاء  نشاط  عىل  اللجنة  ترشف   “
من  وغريها  واالبداعية  واملهنية  النقابية  املنظامت 
املنظامت غري الحكومية وعمل ممثليه يف املجالس 
البلدية وتنظم عملية اختيار املرشحني عرب اآلليات 
إال  اهميتهام  رغم  الفقرتان  هاتان   “ الدميقراطية 
أنهام ال تعدوان ان تكونا صورا منوذجية يف الذهن 

إذ ال متابعة حقيقية يف التطبيق. 
 )3 )فقره  املحلية  باملنظامت  الخاصة   11 املادة 
اللجنة املحلية: معظم املهام مل تجد طريقها  مهام 
الفقرة )و(  املحليات وخصوصا  للتطبيق يف معظم 
املتعلقة بتقوية صالت الحزب مع الجامهري وترشف 
واملهنية  النقابية  املنظامت  يف  أعضائها  نشاط  عىل 
واالبداعية وغريها من منظامت غري حكومية ..... 

املادة 14 املتعلقة بالية العالقة بني الحزب الشيوعي 
بعد   : الكردستاين  الشيوعي  والحزب  العراقي 
املواقف التي اتخذها الحزب الشيوعي الكردستاين 
يتقاطع مع  والذي  االستفتاء  وخصوصا موقفه من 
إىل  واستنادا   ، العراقي  الشيوعي  الحزب  موقف 
القومية  الروح  غلبة  إىل  أخرى تشري  مواقف كثرية 
الشيوعي  الحزب  قيادة  أعضاء  بعض  لدى  الضيقة 
الكردستاين، ما يتطلب وقفة جديدة ورصيحة مع 
رفاقنا يف الحزب الشيوعي الكردستاين وأجد نفيس 
اجتامع  تقرير  يف  ورد  مبا  االستعانة  إىل  مضطرا 
اذار  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة 
إقامة  الحال  بطبيعة  يعني  ال  هذا   “  1990 عام 
كردستان  يف  قومي  أساس  عىل  شيوعي  حزب 
وسيبقى  نشأ  العراقي  الشيوعي  فحزبنا   . العراق 
ومن  واالكراد  العرب  املناضلني  يضم  امميا  حزبا 

املاركيس  بالفكر  يؤمنون  ممن  القومية  األقليات 
النضالية  وطاقاتهم  حياتهم  ويكرسون  اللينيني 
لخدمة قضية الطبقة العاملة العراقية وكل شغيلة 
إىل  الدعوة  إن   ..... شعبنا  أبناء  من  والفكر  اليد 
العراق ال تعني غري  إقامة حزب شيوعي كردي يف 
أساس  عىل  العراق  يف  الشيوعي  التنظيم  تقسيم 
اثبتت  الشيوعية”.  بالحركة  الرضر  وإلحاق  قومي 
حركة الواقع يف العراق بعد مرور أكرث من عرشين 
سنة عىل صحة تحليل اللجنة املركزية آنذاك، ولكن 
التجربة  وانهيار   1990 عام  أعقبت  التي  الظروف 
وخضوع  الرشقية  وأوروبا  السوفييتي  االتحاد  يف 
كردستان إىل قرارات مجلس األمن ونيلها ما يشبه 
عوامل  إىل  إضافة  العراق  عن  الحقيقي  االستقالل 
االكراد  الرفاق  بعض  وإرصار  بإلحاح  تتعلق  ذاتية 
يف قيادة الحزب قادت إىل تشكيل الحزب الشيوعي 

الكردستاين. 
بشكل  صيغتا   14 املادة  من  و2(   1( الفقرتني  ان 
بنتائج  بالخروج  الرفاق  تساعدان  وال  عمومي 
بني  العالقة  طبيعة  تحليل  عىل  تعينهم  ملموسة 
الكردستاين،  والشيوعي  العراقي  الشيوعي  الحزبني 

وتحتاج هذه املادة إعادة صياغة كاملة. 
يف  والدينية  القومية  بالتعددية  الخاصة   15 املادة 
املؤمتر  بعد  التجربة  اثبتت  هل  العراقي:  املجتمع 
لتطوير  اختصاص  هيئات  تشكيل  جدوى  العارش 
أن  أعرفه  ما  املكونات.  تلك  بني  الحزب  نشاط 
بني  جرت  الدوافع  ذاتية  النها  مربرة  غري  رصاعات 
األرضار  من  الكثري  سببت  املختصات  تلك  أعضاء 

لحزبنا خصوصا يف االنتخابات.
داخيل  نظام  العداد  ماسة  حاجة  هناك  ان  اعتقد 
، يتم طرحه عىل جميع  جديد يعد من قبل لجنة 
للنقاش،  الجريدة  يف  وينرش  واألصدقاء  املنظامت 
يعيد النظر بهيكلية النظام الداخيل الحايل مستندا 
عىل  سواء  طرأت  التي  الكثرية  املتغريات  إىل 
الشيوعية  األحزاب  دور  عىل  أو  العاملي  اليسار 
بنظر  اللجنة  وتأخذ  الرأساملية،  العوملة  ظل  يف 
لحزبنا  واملؤمل  املنتظر  الكبري  الدور  االعتبار 
التناحري  الرصاع  انكشاف  بعد  العراقي  الشيوعي 
وفظائع  فضائح  و  العراقي،  املجتمع  يف  الحقيقي 
السيايس  اإلسالم  قوى  من  املهيمن  التحالف 
بالعلامنية   “ املتلفعة  واألحزاب  والسني،  الشيعي 
املكشوف  وانحيازها  الكردية  القومية  واألحزاب   “
داخيل  لنظام  ماسة  الحاجة  إن  الفاسدة.  للكتل 
محدود الصفحات واملواد، ال يخوض يف التفاصيل، 
األهم فيه هو انيكون أساسا لبناء حزب جامهريي 
املاركيس  الفكر  أبناء شعبنا يستند إىل  ميثل غالبية 

يف تحليل الظواهر. 

وثيقة للمناقشة
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مالحظات على مشروع النظام الداخلي
الذي سيقدم إلى المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي

فرحان قاسم

قبل أن أدخل يف التفاصيل ال بد من 
طرح أسئلة تكون مقدمة منطقية 

لتناول وثيقة النظام الداخيل وستكون 
اإلجابات الالحقة عىل تلك األسئلة هي 
الجزء األهم من مالحظايت عىل مرشوع 

النظام الداخيل. 

جانب من جلسات املؤمتر الوطني العارش للحزب الشيوعي العراقي  
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عبد الكناني 

ومحاوالت  الشعبي  االدب  تفاصيل  يف  البحث 
املام  اىل  يحتاج  امر  املتنوعة،  عوامله  استجالء 
التمييز  عىل  خاصة  وقدرة  دقيقة  ومتابعة  كبري 
حصيلة  اىل  تؤدي  التي  بالعنارص  واالمساك 
وهذا  االطار،  هذا  يف  اوقيل  كتب  عام  عميقة 
“جمر  حداد  د.عيل  الباحث  كتاب  يف  نجده  ما 
العراقي”  الشعبي  االدب  يف  قراءات   - اخرض 
سلط  إذ  تحليله،  وجاملية  بشموليته  متيز  الذي 
الضوء عىل هذا اللون الشعبي، مقدما خالصات 
فضال  العراقي  الشعبي  الوجدان  يف  تغلغله  عن 

عن اقرتابه من هموم الفرد العراقي. 
االتصال  وسائل  ظهرت  حني  حداد:  يقول 
الحديثة وادوات اللهو والتسلية املتنوعة،  اثرت 
 - عامة  الشعبي  الرتاث  مع  التعامل  مساحة  يف 
فيها  تبدو  التي  املدينة  يف  ليس   - االدب  ومنه 
االخرى  البيئات  يف  بل   فقط،  جلية  الصورة 

جميها.
الشعبي  االدب  من  بنامذج  الباحث  ويستشهد 
العراقي ويف اغراض متعددة ويكشف يف الوقت 
 - فن  من  تفرع  لون  العتابة  ان شعر  عن  ذاته 
الحريري يف  الحسن  ابا  قاله  من  واول   - القوما 
ومن  قديم  فن  انه  يعني  مام  العبايس   العرص 

مناذجه:
ياليلة قضيتها حلــــــوة    مرتشفا مــــن فمها 

قهوة
تسكر من قد يبتغي سكره   ظننتها من طيبها 

لحظة 
ياليت الكان لها آخر

وعود ابعدت وانساك   غمك يهلراي
تخطر يل باملاعون   وبرشبة املاي

الشعبي  الشعر  عددنا  قد  كنا  اذا   ”.. مضيفا 
السمة  بتلك  املوصوف  االدب  ابرز مجاالت  من 
الشعبية  الروح  لقيم  التامسا  واكرثها  االيقاعية 
وحضورا يف الوعي الشعبي بعامة، فان الحديث 

عن تلك السمة اليكاد يكون له من التشخيص 
كام هو الحال عليه فيه.

املنضبطة  ايقاعاته  الشعبي  للشعر  ان”  مبينا 
يف  تختلف  موسيقية  قياسات  وفق  عىل 
الفصيح  الشعر  ايقاعات  عن  تشكيالته  بعض 
واوزانه، وهو امر يضع يف الذهن تساؤال عن 
واملسببات  املغايرة  االيقاعية  تلك  مصدرية 
التي جاءت بها عىل تلك الصيغ وهي تعايش 
يف  الفصيحة  الشعرية  وااليقاعات  املوسيقى 

البيئة العربية ذاتها.
وياخذنا مبقتطفات من الشعر الشعبي:

مثل  يلام تهز عزمك هزايز
يلنفتخر بيك وننابز

شوف هاي الزمل كامت تبارز
وهاي الفصايل الك حافز
انهض لعد خصمك وناجز

من تنجتل بالخلد فايز
عيبنب عليك تكول عاجز

}جمر أخضر{ يوقد الموروث في األدب الشعبي

نظرة في كتاب 

هناء العبودي 

كتاب )روائع االمثال العراقية( للدكتور عباس الرتجامن، يتحدث فيه املؤلف 
عن مدينة النجف األرشف وما متتاز بها لهجتها من قرب اىل الفصحى عن 

اللهجات العربية األخرى، من حيث اللفظ ومخارج الحروف.
واهم ما يف هذا الكتاب الكلامت الدخيلة والتي اصبحت متداولة يف االوساط 
الشعبية، كان هذا التداخل نتيجة التعاقب االستعامري عرب آالف السنني، 
اضافة اىل اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتامعية، غري ان األثر االكرب هو 
األثر الثقايف البالغ، ال سيام يف القرون االخرية من تعاقب االحتالل، وقد ترك 
هذا اثراً مشهودا يف اللهجة العراقية ومنها اللهجة النجفية، اما عن سبب 
اشتهار الكلمة االجنبية اشتهارا جعل منها كلمة سهلة التناول والتداول 
للتعبري واداء املعنى املقصود، فزجت نفسها يف اللهجة زجا، وهذا ينطبق 
عىل اسامء الصناعات الحديثة واملبتكرات الجديدة واآلالت التي ظهرت، 
ومل تكن قبل هذا مام اضطر الشعب العراقي اىل التفوه باسمها األجنبي مع 
قليل من التحوير او من دونه، فشاعت هذه الكلامت يف االوساط الشعبية 

مبختلف اصعدتها السياسية واالجتامعية واالقتصادية وغريها.

»روائع األمثال العراقية«

وطن لطيور الماء

النسغ الشعبي اللذيذ
ريسان الخزعلي

وطن لطيور املاء، توصيف إخباري، ليس من اجرتاحي، وإمنا  هو عنوان 
مجموعة شعرية بالفصحى للشاعر العراقي املبدع عيل جعفر العاّلق. 
والعالق ذو منجز كبري، شعريّاً ونقدياً، ولُه يف ذلك أعامل كثرية قبل 
يجيء،  أحَد  ال  يحدث  )ال يشَء  بينها:  من  املاء(  لطيور  )وطن  وبعد 
فاكهة املايض، شجر العائلة، أيام آدم، سيد الوحشتني، نداء البدايات 
مع  متاس  عىل  والشاعر  الشعري(.  النص  حداثة  الغجريَّة،  ،اململكة 
وتفاعال وتطويعاً   انتباهاً  الحديث،  العراقي  الشعبي  الشعر  توهجات 
ففي   . الشعري   تفاعله  بدايات  يف  الشعبي  الشعر  كتب  أنه  كام   .
مجموعته املُشار إليها يّوظّف بعض التوهجات  الشعبية يف العديد من 
قصائده بتطويع فني غري خفي. يف قصيدة )مرثية األخطاء املتكررة( 

التي يُهديها اىل الشاعر عريان السيد خلف 
يقول:

مثلام تهجُر الحنطُة الساحليُة، ها انني مهمٌل.
واإلحالة هنا واضحة اىل بيت الدارمي: 

بني الجرف واملاي حنطه ازرعوين
ال كَالوا الله وياك ال وّدعوين. 

والشاعر يف هامشه يُشري اىل هذا التطويع الشعري قائالً: »مثة أغنية 
عراقية، تتحدث عن العاشق الذي يُرتك مثلام الحنطة وحيداً بني الجرف 

واملاء، هذه األغنية كانت مدخالً اىل املقطع الثاين من القصيدة«.
ويف قصيدة )سيديت الصغرية( يقول:

اتريديَن أْن تهبطي بقعة 
 ليس يسقط فيها الندى؟

إنَّ أرَض الساموِة
مفتوحة ً للحنني املرّفِه والخطِر العذِب.

القصيدة واالستعارة واضحة من  املعنى يف مقاطع  ويتكرر مثل هذا 
الشعر الشعبي: 

اخذين إو طري بّيه للساموه،
 إو ذبني ابكَاع ما بيهه نداوه 

هيل والناس صارويل عداوة،
 بس الوالدة الحّنت علّية. 

أغنية  عىل  القصيدة  هذه  الشاعر  بنى  هامشه:  يف  يوضح  والشاعر 
قدمية، تطلب فيها املرأة من حبيبها، أْن يأخذها اىل الساموة، ويهبط 

بها عىل أرٍض ال نداوة 
فيها.

ويف قصيدة )الرثيا كتاب( يقول الشاعر:

أمِس غّربِت الريُح،
؟ والغيُم مللَم أطرافه، أيكم رأى َمن أِحبُّ

الذي أصبَح من ضمن  الشعبي  الشعر  اىل بيت  واإلشارة هنا واضحة 
كوبليه ألغنية عراقية قدمية: 

هب الهوه إمن الغريب 
والغيم مل اطرافه، 

وآنه امضّيع وليفي، 
انشد عله ِمن شافه. 

ويوضح الشاعر يف هامشه: »تستفيد القصيدة، يف مقطع ما، من إحدى 
األغاين القدمية تتحدث عن الريح التي تهب من الغرب، والغيم الذي 
َمن  رأى  قد  أحٌد  كان  إْن  الناس:  تُحلّف  التي  والحبيبة  أطرافه  مللَم 

تحب.
العالق متاساً  الشاعر املبدع عيل جعفر  املاء( مينحنا  يف )وطٌن لطيوِر 
ليكون  إخفاء  دون  من  العراقي  الشعبي  الشعر  مع جامليات  شفيفاً 
اللغة  يف  طّيٌع   َ الشعر  أنَّ  لنا،  يُؤكد  وبذلك   ، املُضاف  اللذيذ  النسغ 

واللهجة عىل السواء ...

فضاء شعبي

الى عراقي 

 “ارفعوا اصواتكم بوجه الظالميين “

 سامي عبد المنعم

 
  يهل تحسب زمانك دوم عالكيف

  الوكت ويامن انصف حته وياك

  اشكرث جاسك برد والوادم ابصيف

  وخذاك العرگ وانته ابلبة اشتاك

  خلصت العمر بالحيف ياحيف

  عىل الوحدك ابنص الدرب خالك

  البلم من ينزرف شيفيده تجذيف

  وعني املاتشوفك شهر تنساك

  چنت تلوي الحديد وساعدك سيف

  اتداريها ابصرب من تگيص دنياك

  ايوصفونك ابوكت الضيج توصيف

  شهم واليل ايضكه الوكت ينخاك

  ايحلفون ابصفاتك صاحب الزين

  سخي وتبذل حياتك ليل خاواك

  اتسابگ شيمتك لو جالك الضيف

  مثل بريغ وفه عالباب يلگاك

  چان امن النذل بس حصتك ارغيف

  او فلل وقصور يبني ابتعب ميناك

  چنت سيف ورصت متغصب اسويف

  خلف وانته امن الشينات حاشاك

  نذل نشف خضار الگاع تنشيف

  وخبز اسود بدال العنرب اغذاك

  هسه اهل املحابس داروا اعليك

  سمچه اتناهشتها سنون متساح

  گبل سفاح واحد چان واليك

  هسه ابكل كرت مليون سفاح

  گبل چان الوطن سهران بالليل

  رغم كل املآيس اتدور االقداح

  چان الخوف لذه اتواكح الريح

  ولو چم گمر من عدنه انطفه وطاح

  چان االمل بينه ايزيل الهموم

  هسه اهل املدس نسونه االفراح

  ممنوع الغنه وحفالت االعراس 

  وعىل اضفاف النوايس منعوا الراح

  بس مسموح قمع الفكر والبوگ

  همه اهل االرض والشعب فالح 

  گبل طلفاح واحد بيها بغداد

  هسه احنه ابتلينه بالف طلفاح

  القصور اليل انبنت من جوع االطفال

  سكنها الربملاين امن الصنم طاح 

  همه اتزنگنو واتغري الحال

  او صفينه احنه سفينه ابغري مالح

مرثية
 )الى سليل الشجن السومري االصيل( 

الملحن جعفر جاسم 
في ذكراه السنوية

محمد خضير ابو رافد

رحل من جان للنغامت عنوان

مو هينه الطرب ودعله فنان 

رحل من جان گلبه  اوتار للعود 

درس حدر الوطيه اوبعد ما يعود  

عمت عني الوكت فرهدنه فرهود 

بعد جعفر رمانه ابري االحزان 

راح الجان سلوى الصوت االوتار 

عزف لحن الخلود ابدار االبرار 

گطع  بينه اومىش  للموت خطار 

مو هينه القدر من ياخذ انسان 

ولك ياموت ليش اويانه بذات 

گطعت  امن الفرح كل املرسات 

فصلّت  الحزن للروح بدالت 

امنني انجيب  للبستات ميزان 

عمت عني املنيه تاخذ الزين 

اوتسد باب الفرح خوف اوحياطني 

عفيف اشلون خده ايالمس الطني 

گلب  والسان  للنسامت بيبان 

صوتك جان نغمه اتسامر الليل 

توزع للحسن شوك اومواويل 

ولك ياموت صاحت نجمة اسهيل 

اخذت الجان للنغامت ربان 

عودك جان نفحة ورد عودك 

نسايم للفرح والحب وجودك 

احساس الناس محتاج الجهودك 

تطيب الذاكرة ابنفحات االلحان 

حسافه اوحيف مات اليوم جعفر 

عليه گلب  املحب ذاب اوتفطّر 

حتى العود صاح الله واكرب 

سكت من شاف ماكو وتر رنّان 

من ذاكرة االبداع

حبك بطول الوطن
رحيم الغالبي

انه انرسم خارطة
اتفصل بطولك مدن

كد القهر والحزن
كد املحبة انرسم
كد الفرح بالنهر

للجرف من يبتسم
انت حاممة سلم
فريو ز غنت الك

بأول صبح..وألندى
طرية انت ماتنلزم
تاريخ ألك ينحني

من العدو ما تنهزم
لعني الوطن..

كلش صلب ...قدمت
..باملشنقة وتبتسم
صح اعرثت مهرتك
والعرثة طبع الزمل
تعرث وتنهض رغم

حقد الزمن.. والوكت
بوسة عله كد السمه

بوسة اعلة هيجي اسم
بوسة اعله كد الوطن
بوسة اعله رغم االمل

او ناس
..ماتفتهم

انته شعار الوطن
انته حاممة سلم

طارت
..تحط للسلم

قصائد قصيرة 

حسين جهيد الحافظ

خلك جرح

بعيوين شلتك ضوه
وابروحي شلتك روح 

گمطتك ابرمش الجفن
و انفايس جوري اتفوح
ما ردتك اتضمد جرح

ابودي كيل أجروح
ما دام انته الجرح 
خليني اظل أجروح

طبع گلبي

بعد كلبي ٠٠٠٠
مثل ما جان ٠٠٠٠٠٠٠

يعزف نغمته ونه 
يخط امن النده جلامت 

يطك الفرح من حزنه 
ترف واتهزه النسمه 

يغازل بالهوه النجمه 
ونينه للفرح نغمه 

يسولف بالصدك طبعه 
مو بالكان ياما كان

بعد كلبي ٠٠٠
مثل ما جان٠٠!

اعتذار 

اعتذر منك جي حفظت اسمك 
او كتبت ابذكريايت شوگ

او رسمت احروفه شذرة حب
او احضنته امبحبه طوگ
طرت وياه صبح فريوز

فوك الفوگ
غنيته موال ونايل او جويب 

او عتابه اتلوگ
أمان اسمك كتبته ابعامل الوجدان 

ما ظنيت يطلع بوگ



وهي أوّل إطروحة رصيحة يف األدب املاركيس.. وكان الباحث الراوي 
قد إتخذ من مفهوم اإلشرتاكية غطاء أو تقيًة، خصوصاً وأّن األطروحة 
البعث،  لطغمة  املوالني  األساتذة  من  لجنة  طاولة  فوق  قد وضعت 
واملشكّلة مبوافقة نوري محمود القييس/ عميد كلية اآلداب، جامعة 
إنتخبهم  الذين  األساتذة  من  األمنوذج  هذا  ان  ذلك  آنذاك،  بغداد 
البعث خصيصاً لهذه املهام الالعلمية، والذين أصبحوا أدوات رخيصة 
لتنفيذ مآرب البعث، وبفضلهم َشهدت مؤسسات التعليم الجامعية 

العراقية إنحطاطاً علمياً وأخالقياً غري مسبوق. 
من  عنارص  ضمت  والتي  القييس،  بوصاية  املشكلة  اللجنة  أخذت   
الباحث  متاري  املاركيس،   الفكر  مبعاداة  لهم  املشهود  األساتذة 
وتجادل، وتتقىص يف السفاسف واملهاترات؛ عىل الرغم مام أضمرت 
منذ البدء النّية يف حجب الثقة عن حّق اإلطروحة يف نيل اإلستحاق 
املذكور؛ خصوصاً بعد  أن تأكدت  من إعتذار د. الياس فرح ) عضو 
القيادة القومية ( عن حضور جلسة املناقشة؛ حرجاً وخوفاً من حضور 
عنارص  بّث  يف  املاركسيني  األدباء  بجهود  تُشيد  إطروحة،  مناقشات 

الثورة والوعي ضد اإلحتالل والتبعية الرجعية. 
وعىل الرغم من األصالة التي أبداها الباحث يف الدفاع عن املباديء 
والقيم التي تحملها إطروحته، والتي إستمرت لساعات غري معهودة 
لجنة  كّل ذلك أخفقت  الدكتوراه؛ مع  املحدد ألطاريح  الوقت  فوق 
املناقشة، يف تقييم موضوعي وعادل؛ فأوصت برفض حق الباحث يف 
الدكتور  بدفاع  نشيد  أن  بالذكر  الجديٌر  الدكتوراه. ومن  نيل شهادة 
الراحل صالح خالص الذي إعرتض عىل قرار اللجنة األنف؛ وبناء عىل 
بنّي  تفصيلية،  مذكرًة  خالص  د. صالح  حرر  املجحفة  املقدمات  تلك 
فيها  ضغوط ومالبسات تشكيل لجنة غري مؤهلة لألمانة العلمية؛ مام 
دفع وزير التعليم العايل أنذاك غانم عبد الجليل، أن يطلب من د. 
عيل جواد الطاهر املرشف عىل اإلطروحة، تشكيل لجنة جديدة تالفياً 

ملالبسات تلك الفضيحة. 
بتشكيل  الوزير  مقرتح  رفض  عىل  الطاهر،  د.  العراقي  العاّلمة  أرّص 
لجنة أخرى، معترباً األطروحة مستوفية ملؤهالت نيل شهادة الدكتوراه، 

وأوىص الوزير بقرار إستثنايئ بإقرار حق الباحث بجدارة الدكتوراه. 
تلك املامرسات السيئة التي سّنتها رشيعة البعث، يف توظيف أساتذة 
رئاسة  عن  فضالً  الكليات،  عمداء  أو  األقسام  رئاسات  يف  لها  موالني 

العلمية،  الروح  تدمري  إىل  الكارثية  نتائجها  يف  أفضت  الجامعات، 
الجامعات  تلك  عىل  تسلّط  أن  بعد  الرصني؛  البحث  روح  وتحطيم 
أسس  لبناء  مؤهلني  وغري  أكفاء  غري  أساتذة  واألقسام  والكليات 
الباطلة؛  والرشيعة  اليسء  التقليد  ذلك  رصينة؛  علمية  جامعات 
أصبحت منذ ذلك التاريخ املشؤوم وإىل اليوم، عقيدة سائدة يف كّل 

الجامعات العراقية، وتقليد دائم ومالزم لها.
تاريخياً  يف عرض وتقييم مراحل  الراوي يف إطروحته، منهجاً  إنتهج 
مجتمع  ظّل  يف  جديدة،  إنسانية  وقيم  جديد،  وعي  تشكّل  بداية 
سكوين، عاىن ويالت الخضوع، والتغييب إلرادته، وإلغاء تام لهويته 
القومية والوطنية، ولرسالته اإلنسانية؛ فالعراق طيلة أكرث من أربعة 
قرون خلت، ظّل رهيناً ملعتقالت الظلم واإلستبداد، والوطن كلّه مل 
عات،   تستويف شعبه  رضائب وطغيان  عثامنية  أكرث من والية  يكن 
بقدسية  الناس  أوصوا  الذين  املعابد  كهنة  مرجعيات  من  ومبباركة 

طاعة عصا الجاّلد.
يف  يكن  مل  نوٌر  ولِد  هنا  من  جديد.  وعي  والدة  كثرياً،  أرعبهم  لقد 
حسبان كالب السطلة ومل ميّر يف أدب كهنة املعابد، وال يف مروياتهم 
العبثية، أن يتساوى الرق املستعبد، مع السيد سليل الحسب املقدس، 

ذلك الدم املؤله  واملنّقى. 
كيف يتجّرأ املاركسيون فيعطوا للعبد حّق وإمتياز السيد النبيل؟

املاركسيون، يطالبون اإلقطاعي، الذي يعطي للكاهن )حّقه املقدس(، 
بأمٍر إلهي، فيام ال يعطي للفالح ولرّق األرض حقهم يف األرض ويف 

العمل..!
املاركسيون ال يفسدون العامل، عندما يطلبون منهم أن يثوروا ضد 
لقوتِهم...!!  اآلكلة  لحقوِقهم،  املستغلِة  والرشكات  املصانع  أصحاب 
ينتفض  أن  الشعب  من  فيطلبون  جريئاً،  وعياً  املاركسيون  يبث  كام 

ويتحرر.. 
أساسيات  تجّذر  فيه  إستوىف  بتمهيٍد  التاريخي  عرَضه  الراوي  بدأ 
أّول حلقة إشرتاكية إنبثقت بعزِم وإرصار جيل الرواد الذين كان يف 
طليعتهم حسني الرحال، الذي عاد إىل الوطن من املانيا  بعد نهاية 
الحرب العاملية األوىل، يحمل معه أفكاراً ثورية، وإشرتاكية، بعد أن 
إقامته  أثناء  منها  أنواراً  أقتبَس  والتي  املاركسية  أدبيات  عىل  إطلع 
يف أوربا، خصوصاً وهو يتقن إضافة للغة األملانية، اللغتني الفرنسية 

ومفاهيم  أفكار  عىل  جيد  بشكٍل  االطالع  له  أتاَح  مام  واإلنكليزية؛ 
فهم  له  أتاحت  والتي  أنذاك،  املتوفرة  مبصادرها  اإلشرتاكية  النزعة 
وتحليل طبيعة النظام اإلجتامعي الطبقي القائم عىل إمتصاص دماء 
الطبقات املسحوقة من عاّمل وفالحني وعاطلني عن العمل ومهمشني، 

ومنبوذين إجتامعياً.
وقد إنبثقت مع حسني الرحال أول حلقة تنويرية يف بغداد، إستقطبت 
عبدالله جدوع،  ومنهم  بالتغيري،  املؤمن  الريادي  الشباب  من  عدداً 
القزاز،  إبراهيم  فتاح،  سليم  عيل،  مصطفى  السيد،  أحمد  محمود 
وغريهم. تداولت هذه النخبة الريادية أفكاراً ماركسية، وعّمقت لدى 
أعضائها مفاهيم الوعي الطبقي، وبذرت حقائق الصدام والرصاع بني 

األغنياء املرتفني، والفقراء املحرومني.
مل يعد ذلك الرصاع، رصاعاً ميتافيزيقياً يدور يف مطلق الغيب، وفقاً 
الوعي  يحرص  متاماً،  العكس  الجديد، عىل  املاركيس  الوعي  ملقررات 
الطبقي املبكر لحلقة حسني الرحال عىل تفكيك نظم الغيب والتغييب 
الرجعية  مع  املتخندق  الديني  اإلستبداد  متارسه طغمة  كانت  الذي 
انكار حقائق الرصاع واإلستعباد وتهميشه  وامللكية واإلستعامر، عىل 
حركة  وتزييف  الوعي  لتغييب  زرادشتي،   – ميتافيزيقي  رصاع  إىل 
والتي  القليلة  املاركسية  األدبيات  قراءة  كانت  البدء  ومنذ  التاريخ. 
يضطلع الرحال عىل ترجمتها أحياناً ، ديدن أعضاء الحلقة املاركسية 
األوىل، وعىل قلّتها؛ فقد ولّدت وعياً إستثنائياً مبكراً، أنزل الرصاع من 
برازخ الغيب إىل األرض، وعّجل برضورِة املواجهة ضد طبقات الهيمنة 

واإلستبداد.
دأب  التي  اإلشرتاكية،  والنظريات  األفكار  أكرث  مصدر  مرص  كانت 
التي  والحوليات  واملجالت  الجرائد  قراءة  عىل  األول  الثوري  الرعيل 

تصل منها إىل العراق. 
بالقراءة،  والثورة،  الوعي  أجيال  من  األول  الرعيل  إستمّر  وهكذا 

والبحث والتقيص، وإنعقدوا حوَل طاوالت البحث والنقاش.
الفكر  تبلور  مراحل  من  الثاين  الطور  يف  الرحال  حلقة  عن  إنبثقت 
شباب  عضوية  ضمت  أخرى،  ماركسية  حلقة  العراق،  يف  املاركيس 
ثوريني مثل : زيك خريي، عبد القادر إسامعيل، عبد الله جدوع، عبد 
محمد رفعت، يوسف إسامعيل، عبد الفتاح إبراهيم، حسني جميل، 
نوري روفائيل، جميل توما، عزيز رشيف، رشيد مطلق، وعاصم فليح، 

الذي أصبح أول سكرتري للحزب الشيوعي العراقي، عام 1934.
قوى  يواجهون  مصري شعب  رسالة  حملوا  الذين  الرواد  هؤالء  بارش 
إعداد  والخنوع، مبهمة  التدجني  البقاء مغيبني يف حضائر  او  الظالم، 
هؤالء  وّسع  ما  ورسعان  والوعي،  بالقراءة  مسلحة  رسالية  كوادر 
الرواد إتصالتهم لسيتقطبوا شعراًء وطنيني، وإدباء رساليني من أمثال 
حسني صدقي الزهاوي، والرصايف، والجواهري، محمد رضا الشبيبي، 
الشعب، وحرّضوه عىل  ألهبوا وعي  أيوب، وغريهم ممن  النون  وذا 

اإلنحياز لقضية الوطن... 
يف الفصل الثاين الذي كان عنوانه ) الفكر يف األدب (، أطلق د. الراوي 
بالفكر. وكثرياً  الوثيقة بعالقة األدب  الرابطة  قلمه حّراً يف إستعراض 
عبثية  لذات  رومانسياً  لهواً  ليس  والفن  األدب  أن  الراوي  يذكّرنا  ما 
عاتقها  عىل  تأخذ  ورسالية،  أخالقية  ومسؤولية  فكر  هو  بل  يائسة، 
مهمة تحرير اإلنسان، وإيقاظه من غفلته وخيبته. إذا تخىّل الشاعر 
ذاته،  أهواء  وتتبع  األخالقية،  مسؤوليته  عن  الفنان  او  األديب  أو 

وألتحف غطاء أنانيته؛ فإّن مثل هذا األدب يخرس مربرات وجوده.

ْم قريَر العيِن
َ
ن

يا صديقي رزاق!

خضر حسن خلف
 

يف كّل اتصاٍل عربَ االثريِ أتفاجأُ
بنربٍة مختلفٍة وحنونة

هي املزيُج مِن العاطفِة التي رعْتها أمي !
وما ألْبسْتَك “الغربُة” من اشكاالٍت

اعرُف أنَّك
تحاوُل أْن تظفَر بالدمعِة الطافرِة من الرمش 

حني اتلعثم بحديثي عن الراحلني
وحني اذكّرَك” باملعقل”

وما آلْت إليِه الشواخُص !.
َدْعها لوحِدها تسقُط عىل خّدَك

فالجامُل الذي تنشدُه يف رسوماتِك املؤّجلِة
ال يأيت اال من احتباس اللواعج

وانت ادرى بهذا
فقد قلَت يل ذاَت مرّة :

“تتورُم قصائُدك باألسئلِة
حتاَم ..؟.. إىل اين ..؟.. و كيَف..؟!

فتتبعرثُ عىل الطرقاِت مشاكسًة
فالسعادُة ال تظفُر بتالبيبها
إال مْن خالِل اآلالِم املنتجة

رزاق ! ..
أيُّها الولُد الذي جريَت خلَف ... 

وحيُث ميّرُر قوُس ُقزحٍ ألََقُه يف السامء   
لقْد رحلَْت رسيعاً ،

وما زال هناَك متسٌع من الوقِت والجدِل  !..
 ولكّن 

األلَق الذي كنَت تبحُث عنُه ما زاَل وجهَتنا يف الحياِة !  
مازاَل يبعُث يف النفوِس التوهج و

فَنْم قريَر العنِي يا عزيزي املجبول مْن طني سومر ! .

قصة قصيرة

هليـكوبـتر
فهد مرتيني - كندا - خاص 

أفيق من نومي متلهفاً لسامعي هدير طائراٍت حّوامة تجوب سامء 
يف  مبتهجني  نرتاكض  كنا  طفولتي.  ذكريات  إىل  تعيدين  مدينتنا، 
ورقيًة  قصاصاٍت  نلتقط  هيالكوبرت”،  “هيالكوبرت..  نهتف:  الحارات 
ملونًة تنرثها الحوامات يف الجو يف األعياد واملناسبات الوطنية، أحملها 
الصغرية  لتقرأها يل أمي، أنصُت مبتسامً وشارداً مبخيلتي  البيت  إىل 

عىل استيعاب معاين عباراٍت كبرية.
يغمرين  الهادئة  بلدتنا  أجواء  تخرتق  وهي  املميَّز  الحوامات  دويُّ 
حوامٌة عىل  عندما حطّْت  الحلوة  األيام  تلك  أتذكر  عارمٍة.  بسعادٍة 
أرٍض ترابيٍة يف أطراف البلدة، فتجمهر الناس حولها يشاهدونها صحناً 

فضائياً قادماً من كوكٍب بعيد. يرتجل من الكتلة الكبرية مخلوقاٌت من 
الحوامة عن  رأيت  أن  بالنسبة يل ذكرى مميزًة  كانت  البرش،  جنس 
بالحوامات  أهتم  يومها رصت  به. من  أتصورها  أكن  قرب بحجٍم مل 
وأقرأ عنها، أتخيلها وأرسمها عىل دفاتري يف املدرسة. كنُت إذا أصابني 
امللل من رتابة الدرس، يكفي أن أسمع صوت حوامٍة يخرتق نافذة 
صفنا حتى يتحسن مزاجي. كم أعشق الحوامات، لها رصيٌر يتكتك يف 
السامء قبيل ظهورها تحوم فوق املباين، مام يضفي عىل البلدة أجواًء 
وسطوح  الرشفات  إىل  يسارعون  األطفال  فرتى  والتفاؤل،  املرح  من 

املنازل ملراقبتها. 
هدير الحوامات يَدّوي يف سامء مدينتنا، أمي تصيل الفجر يف غرفة 
الجلوس، وأيب يستمع إىل األخبار. تَجهر أمي بالقراءة وتكربِّ يك يخفِّف 
فرن  من  الخبز  لرشاء  الذهاب  أيب  مني  يطلب  مذياعه،  صوت  أيب 
فتكربِّ  مالبيس  بارتداء  أقوم  أخرى،  مرًة  بالقراءة  أمي  تجهر  حارتنا، 

بصوٍت مرتفعٍ ثم تقطع صالتها:
- كال، ال تذهب يا بني، الوضع غري مطمنئ، يقولون بأنهم ميشطون 

البلدة بحثاً عن مطلوبني.
للقلق! “وجدُت يف ذلك  الداعي  يا أمي، فام  - لكني لست مطلوباً 

فرصًة إلظهار رجولٍة مبكرة”.
دويُّ الحوامات يتعاىل، ولهفتي تزداد لرؤيتها عن قرب، وأمي تبدو 
قلقًة وهي تلفُّ وشاحاً حول رقبتي وتقرأ آياٍت من القرآن تنفخها يف 
الباب وداع املحارب وهي توصيني، تقرأ مئة  عْتني عند  وجهي! ودَّ

آيٍة وتنفخها خلفي وأنا أغادر املنزل يف أزقة حارتنا القدمية، الحارُة 
التي تعودُت أن تكون ملعباً بدائياً لكرة القدم مع رفاقي، بَدْت اليوم 
أعرفها.  وال  أعرفها  وعرباٌت  مدرَّعاٌت  حريب!،  فيلٍم  لتصوير  مرسحاً 
وجدتها فرصًة ألجول يف البلدة حيث تحطُّ حوامٌة يف الساحة العامة. 

أُدرُك قلَق أمي، لكني لن أغيب كثرياً. 
يستوقفني جنوٌد يف الطريق. أنا أعرف أمي، ستبقى بباب املنزل تقرأ 
آيات القرآن وتنفخ لحني عوديت. الجنوُد يريدون بطاقتي الشخصّية 
تحط  حيث  العامة  الساحة  إىل  يقتادونني  هويتي،  من  للتحقق 
الطائرة، سأراها أخرياً. بطاقتي صارت مع بطاقاٍت أخرى بيد ضابٍط 
كبري يجلس يف الحوامة، يقتادين الجنود نحو الضابط ليدقق يف هويتي 
الشخصية. الضابط يتفحص البطاقات. الجنود مضطربون، أمي تقرأ 

آيات القرآن، وأنا أمتع نظري برؤية الهليكوبرت.
الضابط  بطاقتي.  يقرأ  يك  الضابط  أنتظر  وأنا  عوديت،  تنتظر  أمي 
ما  تأخري. يشٌء  يقلقها  أمي  بالنجوم،  مثقلٌة  وكتفه  الوجه  متجهِّم 
من  تهدئ  أن  أمي  من  يطلب  أيب  كثرياً.  أغضبه  الضابط،  أغضب 
وأنا  القرآن،  تقرأ  أمي  الطائرة،  داخل  صارت  البطاقات  انفعاالتها. 
رصت عىل ظهر شاحنٍة خرضاء، بيتنا يعجُّ باألقارب والجريان. تبيك 
أمي، تبيك، قالوا لها أخذوه! كيف؟ ملاذا؟ إىل أين؟ إىل متى؟ أسئلٌة 
قرٍن مىض والزالت  ربع  ما جرى!  يعرف  أحد  وال  اليوم  إىل  تُطرح 
القرآن  آيات  تقرأْ  عوديت،  بانتظار  منزلنا  بباب  تقف  العجوز  أمي 

وتنفْخ.

 مزقتني..
ٌ
 واحدة

ٌ
شظية

علي كاظم

ولكنها قتلت جميع عيايل
القنابل..  مزقتني 

احالمكم..  مزقتني 
إنسانيتكم.. مزقتني 
مل متزقني القبالت..

لكنها قتلت جميع اطفايل..
كلوا خبزي الزؤام

باطمئنان كلوا 
فكل شئ ملطخ بالدماء

إنتهى أملي بقتيل.. ونجوت من العيش معكم بأعجوبة!
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محنة اطروحة دكتوراه عراقية

الفكر اإلشتراكي في األدب العراقي
د. عدنان عبيد المسعودي 

كان ذلك عنواناً إلطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث عبد اللطيف عبد الرحمن الراوي عام 
1976، اىل جامعة بغداد. والتي كان لألستاذ سعدون هليل الفضل يف االهتامم بتلك األطروحة الفّذة 

من أقبية اإلهامل والنسيان، مبا بذله فيها من جهٍد حثيث، وصرٍب مؤثل، حتى أخرجها إىل النور 
يف حلّتها الجديدة الصادرة مؤخرا، عن )دار سطور(، والتي أطّر لها مبقدمٍة معرّبة، زيّنها بسطوٍر 
من الحقيقة، وكلامٍت من صدق، وعرفان، وّش فيها عرفانه، وأبدى فيها إعجابه للباحث السيد 

عبد اللطيف الراوي، والذي جاءت إطروحته لتأكيد حّق األدب املاركيس أن يكون املؤسس لوعي 
الجامهري، ويقظة الشعب ضد وحشية جالديه..
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 43طقس اليوم

اتحاد الطلبة العام فرع بغداد 
يعقد مؤتمره االنتخابي 

بغداد – طريق الشعب 
عقد  أفضل”،  واقع  أجل  من  الطلبة  قوى  “لتتوحد  شعار  تحت 
العام يف بغداد، مساء السبت املايض، مؤمتره  الطلبة  اتحاد  فرع 
االنتخايب، وذلك بإرشاف سكرتريه عيل شغايت ونائب السكرتري عبد 

الله لطيف.
وكان بني حضور املؤمتر مندوبون عن فروع االتحاد وضيوف من 

قيادة االتحاد السابقة.
الحركة  شهداء  ذكرى  يف  صمت  دقيقة  الجميع  وقف  أن  وبعد 
الطالبية والوطن، واستمعوا إىل النشيد الوطني، انطلقت الجلسة 
االفتتاحية بتكريم قيادة االتحاد السابقة، تثمينا لدورها يف دعم 

الحركة الطالبية. وقد تخللت ذلك فعاليات موسيقية وشعرية. 
بعدها تم انتخاب هيئة رئاسية الدارة اعامل املؤمتر وانتخاب لجنة 
االعتامد، ليقرأ السكرتري، عيل شغايت، ورقة تلخص أبرز اإلشكاالت 

يف واقع العملية التعليمية والرتبوية، وسبل معالجتها. 
فتم  االعتامد،  تقرير  للمؤمتر،  التحضريية  اللجنة  قدمت  ثم 

التصويت عليه مع استعراض أهم نشاطات فرع االتحاد. 
وانتهى املؤمتر إىل انتخاب لجنة جديدة لقيادة فرع االتحاد، تضم 

تسعة أعضاء. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“مكتبة البصرة” تؤبن 
الشاعرة لميعة عباس عمارة 

 

البصرة – باسم محمد حسين

تأبني  حفل  املايض،  األسبوع  األدبية،  البرصة”  “مكتبة  أقامت 
للشاعرة الرائدة الراحلة, أخريا، مليعة عباس عامرة.

حرض الحفل, الذي أقيم عىل قاعة املكتبة يف مركز مدينة البرصة، 
جمهور واسع من األدباء واملثقفني.

التي  للفقيدة،  إكراما  صمت  دقيقة  الحارضون  وقف  أن  وبعد 
عن  األمريكية  كاليفورنيا  بوالية  إقامتها  مقر  يف  الحياة  غادرت 
الشيخ عيل  األديب  املكتبة،  مدير  ألقى  عاما،   92 الـ  ناهز  عمر 
العيل، كلمة رحب فيها بالحارضين، وبضمنهم ممثلون عن هيئة 
تنتمي  التي  املندائية  الطائفة  وعن  ميسان،  وكتاب  أدباء  اتحاد 

لها الفقيدة. 
وكانت لالتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق، كلمة يف الحفل 
ألقاها الشاعر واإلعالمي عبد السادة البرصي، لتتواىل عقبها قصائد 

وكلامت رثاء من قبل شعراء برصيني وميسانيني. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“ترافه وليل” 
في أم الربيعين 

 

الموصل – طريق الشعب
أقامت مجموعة من الشعراء الشباب، من أعضاء “تجمع األدباء 
شعرية  أمسية  املاضية،  الجمعة  نينوى،  يف  الشعبيني”  والكتاب 

بعنوان “ترافه وليل” حرضها جمع من متذوقي الشعر. 
يف  الكتاب”  “ملتقى  قاعة  عىل  أقيمت  التي  األمسية  وشهدت 
النبطي  بني  شعرية  قراءات  املوصل،  وسط  املجموعة  منطقة 
والدارج، ساهم فيها العديد من الشعراء الشباب، بضمنهم أحمد 

البغدادي وأمنار الدخيل. 
وحملت القصائد مضامني إنسانية ال تخلو من األمل واملعاناة جراء 
املجتمع  عىل  الطارئني  وتسلط  الخدمات  وغياب  الفساد  تفيش 

العراقي.  
ويف الختام، ألقى رئيس التجمع، الشاعر محمود أبو هاجر، كلمة 

أعرب فيها عن شكره لكل من ساهم يف األمسية وحرضها. 
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بغداد،  للطباعة والنرش” يف  املزدهرة  الرواد  عن “دار 
صدر حديثا كتاب بعنوان “الدولة الوطنية والطائفية 

السياسية”، من تأليف د. لطفي حاتم. 
يقع الكتاب يف 216 صفحة من القطع املتوسط.

الدولة الوطنية والطائفية السياسية 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

في ضيافة “ملتقى جيكور” البصري 

د. محمد عطوان يتحدث عن 
“الجدل في ظل نظام طائفي”

البصرة - داود الفريح    

يف  الثقايف  جيكور”  “ملتقى  ضّيف 
البرصة، أخريا، الباحث د. محمد عطوان، 
يف  “الجدل  بعنوان  محارضة  قدم  الذي 

ظل نظام طائفي”.
“قاعة  عىل  نظمت  التي  املحارضة 
املحلية  اللجنة  مقر  يف  هندال”  الشهيد 
البرصة،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب 
استمعت إليها نخبة من األدباء واملثقفني 
واملهتمني يف الشأن السيايس. وقد أدارها 
حديثه  مستهال  حنون،  قاسم  الكاتب 
أن  التأكيد  الرضورة  “تقتيض  بالقول: 
إىل  األصل  يف  تنتمي  السياسية  الطائفية 
الدين  ميدان  إىل  وليس  السياسة  ميدان 
والعقيدة. فهي فكر سيايس وليس تعبرياً 
عن  أو  معني  مذهب  أتباع  سيادة  عن 

املذهبي”. التنوع 
عىل  تنطوي  “الطائفية  أن  إىل  وأشار 
آماله  ويقوض  باملجتمع،  يحيق  خطر 
ويؤدي  والتقدم،  والتنمية  االستقرار  يف 
الهوية  وتشظي  الدولة  كيان  تصدع  إىل 
استقطاب  نشوء  إىل  وصوال  الوطنية، 
مذهبية  تحيزات  عىل  يقوم  إقليمي 
الوطنية يف مهب  الدولة  ومشاريع تضع 

والءات فوق وطنية”.
محارضته  الضيف  افتتح  ذلك،  بعد 
من  املاضية  عاما   18 “الـ  أن  مبينا 
لو  كام  بدت  العراق،  يف  الحكم  تجربة 
االيديولوجية  املقاصد  عن  كشفت  انها 
ما  بفضح  اوهمتنا  انها  أي  للطائفية، 
هذا  وأمام  للواقع.  تزييف  من  يجري 
االجتامعية  القوى  أمام  يبق  مل  الفضح، 
من  للتحرر  سعت  التي  والسياسية 
عىل  التعديل  سوى  الطائفية،  استعامل 
من  النوع  هذا  داخل  السياسية  برامجها 

بني  ما  خلطت  التي  املعتلة،  السلطة 
هذا  من  وجعلت  والسيايس  الطائفي 
الجامعات،  لتعبئة  غرضياً  سلوكاً  الخلط 
التسلّط  من  زعامئها  لتمكني  وطريقاً 

ألطول مدة ممكنة”. 
الطائفي  “الخطاب  أن  قائال،  وأضاف 
وعيا  ان  لو  كام  إيهامية  صورة  قدم 
عىل  وحرض  تشكل،  قد  ماديا  فلسفيا 
فأوهمنا  القديم.  املبنى  تقويض  رضورة 
قلب  عىل  قادر  جديد  خطاب  بوجود 
َجدل  إىل  السائدة  التضليلية  املُعاَدلة 
مممكنة”،  سياسية  عمل  وبرامج  مادي 
أن  إىل  يشري  الواقع  “لكن  مستدركا 
الجدل ال يزال يسري يف دوائر آمنة، حيث 
كتل  بني  انشقاقات  لحدوث  معنى  ال 
تراجع  مؤرش عىل  فهذا  متامثلة،  طائفية 
بصيغته  السيايس  النقض  عىل  املقدرة 

تبدو  لذلك  الرحبة.  املادية  االجتامعية 
االجتامعي  ـ  السيايس  الرصاع  حقيقة 
لكُل  الفرعية  التنويعات  أن  طاملا  زائفة، 
أيديولوجي  معطى  من  تنطلق  طائفة 
وفلسفياً  سياسياً  وتتحرك  واحد،  مرجعي 

يف ضوء املعطى نفسه”.
بوسع  “ليس  أنه  إىل  عطوان،  وأشار 
املوجودة  املحلية  اإلنتاجية  العالقات 
عىل  البرشية  املادية  والقوى  حالياً، 
الذي  املادي  الَجدل  تثوير  اختالفها، 
قوى  تنهض  مل  ما  التاريخ،  يف  يتطور 
ثورية عابرة للطوائف ترصح بأّن األصل 
وليس  طبقي   االجتامعي  التباين  يف 

طائفياً”. 
املداخالت  من  جملة  املحارضة  وأثارت 
محمد  د.  عليها  عقب  الحارضين،  بني 

عطوان بصورة ضافية.

كربالء - طريق الشعب 
املحلية  للجنة  التابعة  الثقافية  اللجنة  اقامت 
للحزب الشيوعي العراقي يف كربالء، عرص السبت 
املايض، حفل استذكار للباحث الراحل حسني عيل 
املوسوم  األخري  كتابه  توقيع  خالله  تم  الجبوري، 
“دار  عن  والصادر  الهجو”،  تاريخ  من  “فصول 

الرّواد املزدهرة للطباعة والنرش” يف بغداد. 
حرضت الحفل الذي أقيم عىل قاعة اللجنة املحلية، 
املثقفني.  إىل جانب جمع غفري من  الراحل  عائلة 

الرفيق سالم  املحلية،  اللجنة  استهله سكرتري  فيام 
دقيقة  الوقوف  إىل  الحارضين  بدعوة  القريني، 
وباء  جراء  فقدناهم  “أحبة  ذكرى  يف  صمت 

كورونا”. 
 ثم تحدث بشكل موجز عن الراحل وكتابه الذي 

تبنت “دار الرّواد” طباعته، سعيا لنرش املعرفة. 
عايص،  جاسم  والناقد  القاص  قرأ  ذلك،  بعد 
الراحل، خالل مسريته،  ورقة تناول فيها منجزات 
الرتاث  يف  عنه”  “املسكوت  اضاءت  والتي 

مييل  كان  الجبوري  أن  مضيفا  العراقي،  الشعبي 
بدل  الشعبية”  “الثقافة  مصطلح  استعامل  إىل 

مصطلح “الرتاث”.
والتي  الراحل،  مؤلفات  أبرز  عىل  عايص  وعرج 
املفردات  “قاموس  مثل  كتابا،   20 الـ  تجاوزت 
و”اآللهة  النساء”  و”ختان  و”القبلة”  الشعبية” 

كايل” و”قاموس األكالت الشعبية يف العراق”.
عيل  األستاذ  صديقه  أيضا،  الراحل  عن  وتحدث 
متيز   – الجبوري  أي   – أنه  إىل  مشريا  األعرجي، 

باألمانة  وااللتزام  مصادره  اختيار  يف  بالدقة 
العلمية. أعقبه الباحث حسن عبيد عيىس مبداخلة 
تناول فيه خصال الراحل، خاصة كرمه وسعيه إىل 
مساعدة الدارسني ورفدهم باملصادر واملعلومات. 
وكانت للباحث املرسحي عبد الرزاق عبد الكريم، 
كلمة قصرية أشار فيها إىل دور الجبوري يف إصدار 

مجلة “كربالء” الرتاثية. 
الجبوري،  تغلب  الراحل،  نجل  وقع  الختام،  ويف 

نسخا من كتاب والده ووزعها عىل الحارضين.

بغداد – وكاالت 
خطا  دخان،  طه  الشاب،  العراقي  الخطاط  طّور 
الكتابة  أسلوب  من  مستوحى  جديدا  عربيا 

اليابانية، أطلق عليه تسمية “نيهو عريب”.
يقول دخان يف حديث صحفي، إنه أراد أن يتميز 
بخط خاص به، فاختار األسلوب الياباين يف الكتابة، 
التقليدية  الكتابة  أساليب  أشهر  أحد  باعتباره 
مستنبطا  جديدا  يبتكر خطا  أن  فقرر  العامل،  يف 
من هذا األسلوب، مضيفا أنه واجه صعوبات يف 
البداية، ألنه مل يكن ميتلك مصادر كاملة ووافية 
حول بناء الخط الياباين أو الصيني، لكنه استمر 
فنانني  مع  وتواصل  والدراسة،  البحث  عملية  يف 
يابانيني وصينيني عرب مواقع التواصل االجتامعي، 

حتى نضجت فكرته.
الكتابة  قواعد  فإن  الشاب،  الخطاط  وبحسب 

واملعني  املربع  نظامي  عىل  تعتمد  اليابانية 
الشكلني.  داخل هذين  والرموز  الكلامت  وحرص 
الخط  عىل  تعتمد  فهي  العربية  الكتابة  أما 
باملزج  قام  لذلك  والدائرة.  واملستقيم  العمودي 
بني الطريقتني، وبناء حرف جديد يحمل النكهتني 

العربية واآلسيوية - عىل حد تعبريه.
ومل تكن بداية دخان سهلة، فقد استمرت تجاربه 
لخطه  ثابتة  قواعد  وضع  حتى  طويلة،  مدة 
أساسها.  عىل  والكتابة  تقليدها  ميكن  الجديد، 
حساباته  عىل  الجديدة  أعامله  أول  نرش  وحني 
املجالت،  وبعض  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف 
تفاعل الجمهور معه وأبدى إعجابه وتشجيعه – 
ما كان حافزا الستمراره يف مشواره  يؤكد –  كام 

هذا.
لكنه واجه أيضا شيئا من الرفض و”عدم االرتياح” 

من قبل بعض الخطاطني الذين استهجنوا الخط، 
الخط  عىل  دخيلة  “شخبطة”  مجرد  واعتربوه 

العريب وتراثه.
ينترش  عريب”  “نيهو  بدأ  ذلك،  من  وبالرغم 
اليابانية  باللغتني  الناطقة  التواصل  مواقع  عرب 

والصينية.
ومل يقف طموح الخطاط الشاب عند هذا الحد، 
فهو ال يزال يواصل جهوده يف تطوير أنواع جديدة 
من الخطوط العربية مقتبسة من خطوط تقليدية 
والهندي.  والعربي  واآلرامي  كاملسامري  أخرى، 
وقد نرش أعامال مشتقة من تلك الخطوط، خاصة 
بعد أن طّور نوعني من الخطوط اآلرامية - العربية 

الجديدة، أطلق عليهام “ناصوريا” و”دهبا”.
بأعامله  خاصة  معارض  إقامة  يف  دخان  ويأمل 

داخل العراق وخارجه.

خطاط عراقي يطّور خطا عربيا برموز يابانية

د. محمد عطوان )إىل اليسار( وقاسم حنون

شيوعيو كربالء يستذكرون الباحث الراحل حسين الجبوري 

اتحاد أدباء النجف يقدم 
“قراءات في أدب الطفل”

النجف – طريق الشعب 
عقد نادي أدب الطفل يف اتحاد األدباء والكتاب يف النجف، 
الجمعة املاضية، جلسة بعنوان “قراءات يف أدب الطفل”، 
ساهم فيها عدد من املتخصصني يف الكتابة املوجهة لألطفال، 

يف مجاالت الشعر والقصة واألوبريت. 
الجلسة التي أدارها الشاعر عادل الفتالوي، تحدث فيها كل 
من الشاعر أحمد املحنا، الروائية سمية عيل رهيف، القاص 
طرحوا  الذين  رهيف،  عيل  حسني  والشاعر  رحيم  حسن 
املوجهة  األدبية  الكتابة  حول  ونقدية  ذوقية  وآراء  أفكارا 
ذائقة  تشكيل  يف  للمساهمة  بها  االرتقاء  وسبل  لألطفال، 

الطفل وتنميته ثقافيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيوعيو ألقوش يودعون 
الفقيد توما داود القس

 

ألقوش – طريق الشعب
شاركت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف ناحية ألقوش 
الراحل  والنصري  الرفيق  جثامن  تشييع  يف  نينوى،  مبحافظة 
توما داود القس )أبو نضال(، الذي فارق الحياة مساء األحد 
27 حزيران املايض يف مدينة دهوك، عن عمر ناهز الـ 90 

عاما. 
مايس"  كاين  "ناحية  مقربة  يف  الرثى  الراحل  جثامن  ووري 
بدهوك، حيث مسقط رأسه, ثم كلل رفاقه رضيحه بالورد. 
ويف اليوم الثالث عىل رحيل أبو نضال، زار وفد من رفاقه 
يف  عائلته  واألنصار،  والكردستانيني  العراقيني  الشيوعيني 

دهوك، وعرب لها عن التعازي واملواساة برحيله. 


