
بغداد ــــ سيف زهير

عّب مراقبون وناشطون عن قلقهم 
عىل االنتخابات املقبلة، واملنافسة 

بني املرشحني يف دوائر صغرية 
ال ميكن ضبط املنافسة فيها، 

أو تطبيق القوانني التي وجدت 
لتنظيم هذه العملية. وبحسب ما 
يذكرونه، فإن أكب املخاوف تتعلق 
بحملة السالح املنفلت، وإشكاالت 

أخرى بقيت عالقة وأصبحت 
تهدد املشاركة يف االقرتاع بالنسبة 

القادمة. لالنتخابات 

مصادر الخطر موجودة
عامر  السيايس،  الشأن  يف  الباحث  ويتحدث 
بني  املتوقع  السيايس  التنافس  طبيعة  عن  جودة، 
املرشحني والقوى السياسية املتنفذة خالل األسابيع 
ويقول  االنتخابات.  موعد  إىل  وصوال  القادمة، 
القوى  من  الكثري  أن  الشعب”،  لـ”طريق  جودة 
خمسة  قبل  االنتخابية  حمالتها  “بدأت  املتنفذة 
املشهد  يف  وجودها  تثبيت  وحاولت  تقريبا،  أشهر 
عىل  الحصول  عن  الحديث  خالل  من  السيايس 
نتائج  من  به  ستظفر  مبا  التوقع  أو  نيابية  أغلبية 
النزيهة  االنتخابات  إجراء  مستلزمات  أن  رغم 
واآلمنة مل تتوفر، بل وتسعى بعض هذه األطراف 
الذي  الوقت  يف  عليه  هو  كام  الوضع  إبقاء  إىل 
بشأن  املتنفذة  األطراف  بني  املهاترات  فيه  تستمر 
الكتلة  لهذه  عدمه  من  السلطة  رأس  إىل  الوصول 

أو تلك”.
ميكن  الحالية  اللحظة  “حتى  جودة  وأضاف 
غري  والنزيهة  اآلمنة  االنتخابات  بأن رشوط  القول 
قتلة  عن  الكشف  ملفات  وأن  خصوصا  متوفرة، 
يشهد  مل  واالغتياالت  والفاسدين  املتظاهرين 
تطورا مرضيا. وهذا ما يجعل من االنتخابات أمام 
مبراكز  إجرائها  ظل  يف  الشعبية  املقاطعة  احتاملية 
صغرية، تقع غالبيتها تحت سطوة السالح والنفوذ 

العشائري والوالءات املطلقة”.

منافسة شرسة 
الرساي،  صابرين  االحتجاجات،  يف  الناشطة  وترى 

تؤكد  املنتفضون  بها  يتحدث  التي  التوقعات  أن 
ألن  جدا،  رشسة  ستكون  االنتخابية  “املنافسة  أن 
التي اعتادت الوصول اىل السلطة بأي مثن،  الكتل 
يف  تكون  أن  سوى  القادمة  النتائج  من  تريد  ال 

صالحها من أجل تثبيت نفوذها”.
“جميعنا  الشعب”،  لـ”طريق  الرساي  وتضيف 
املتنفذة  القوى  ارتكبتها  التي  الجرائم  شاهدنا 
خالل فرتة االنتفاضة من أجل عدم تهديد مصالحها 
محاسبة  مبوجبه  يتم  حقيقي  إصالح  أي  إجراء  أو 
املجرمني. فهذه القوى ال تتواىن ولو للحظة واحدة 
الحصول عىل  لغرض  الشارع من جديد،  عن حرق 
رصاعات  حاليا  تواجه  إنها  علام  الكافية،  األصوات 
متبادال  وتسقيطا  مرشحيها،  بني  محتدمة  داخلية 
مؤطرة  االنتخابية  اللعبة  قواعد  أصبحت  بعدما 
بحدود املناطق السكنية عب آلية الدوائر الصغرية”.

التصويت  عىل  اإلقبال  نسب  أن  الرساي  وتعتقد 
تصاعد،  الشعبي  الغضب  الن  مهددة  “ستكون 

والقوى  املحاصصة  نظام  عىل  النقمة  وزادت 
نشهد  وقد  عنه،  الخيل  تريد  ال  التي  املتنفذة 
عملية  عىل  باإلقبال  يتعلق  فيام  جديدا  تصعيدا 

االقرتاع من عدمه بالنسبة للناخبني”. 

سالح منفلت 
يف  التعامل  بكيفية  حاليا  العام  الرأي  وينشغل 
املنفلت،  السالح  َحَملة  مع  املقبلة  االنتخابات 
وقت،  كل  يف  جرامئهم  ميارسون  أصبحوا  الذين 

ودون خشية.
وتعليقا عىل ذلك، قال أحد املرشحني يف االنتخابات 
الحكومي  الحديث  من  النمط  هذا  ان  السابقة، 
يتكرر قبيل كل مامرسة انتخابية، لكن النتائج عادة 
ما تأيت مخالفة لذلك. كشف املرشح الذي مل يكشف 
يف  بضمنهم،  وهو  كرث  مرشحني  تعرض  عن  هويته 
وقت سابق، إىل “ضغوط وترهيب من قبل جهات 
لهم  عالقة  ال  الذين  املنافسني  إزاحة  تريد  مسلحة 

بالفساد”، متسائال “كيف سيكون الحال هذه املرة 
مع  طيبة،  سمعة  وذو  نزيه  مرشح  ينافس  عندما 

جهة مسلحة يف دائرة انتخابية محددة؟”.

مقاطعة واسعة
توفري  “عدم  ان  ستار،  عالء  املدين  الناشط  وبنّي 
مبقاطعة  يتسبب  قد  لالنتخابات،  املناسبة  األجواء 
واسعة، وبالتايل ال تبقى لها رشعية سياسية، وهذا 

ما جرى يف انتخابات 2018”.
مزورة  كانت  السابقة  “االنتخابات  ان  ويضيف 
وشهدت  املتنفذة،  الكتل  وباعرتاف  بامتياز، 
االقتصادية  املشاكل  تراكم  ومع  جداً،  كبريا  عزوفا 
اىل  للوصول  كورقة  املواطن  واستخدام  والخدمية 
وبالتايل  األوضاع،  تفجر  اىل  ذلك  أدى  السلطة، 
انطلقت انتفاضة ترشين”، الفتا اىل إمكانية عودة 
االحتجاجات بأي وقت وبصورة اكب يف حال عدم 

املنتفضني. لطلبات  االستجابة 
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عيد أضحى سعيد للجميع
مبناسبة عيد األضحى تتوجه أرسة »طريق الشعب« بأحر 
لهم  متمنية  شعبنا،  أبناء  وكل  الكرام  قرائها  اىل  التهاين 

العافية ولوطننا السالم.
وتنوه اىل أن الجريدة ستحتجب عن الصدور خالل فرتة 
أيام العيد، عىل أن تعاود الصدور يوم االثنني املصادف 

26 متوز.
عيد أضحى سعيد للجميع .. 

»طريق الشعب«
إشكالية االنتخابات 

فاجعة الناصرية.. استقاالت 2                 القادمة!
7جماعية لمدراء المستشفيات  49-8

أخبار وتقارير أخبار وتقارير

من يحمي أرواح العراقيين؟ 

األمنية يف محافظة  ان “األجهزة  الخفاجي  قار أحمد  قال محافظ ذي 
ذي قار متحزبة ووالؤها الحزابها وليس للدولة او الوطن. وهذا سبب 
مشكلة االمن يف املحافظة، والدليل عدم الكشف عن قتلة املتظاهرين 

لحد اآلن، وجميع التحقيقات تنتهي يف طرق مسدودة”. 
النواب  مجلس  لرئيس  سؤال  عىل  املايض  الخميس  يرد  املحافظ  وكان 

امام لجنة التحقيق يف كارثة “مركز النقاء” بالنارصية. 
يقفز  قار  ذي  يف  وأمني  تنفيذي  مسؤول  ألعىل  الترصيح  هذا  ازاء 
السؤال: عىل من يعتمد القضاء اذن يف بحثه عن االدلة الجنائية الدانة 

واملجرمني؟   القتلة 
باالجابة  األخرى،  السلطات  شأن  معنيان،  االعىل  ومجلسه  انه  شك  ال 
وان  قتلني؟”  “من  املحتجون:  يطرحه  الذي  املرشوع  التساؤل  عىل 

عليهام القيام بواجبهام يف هذا الخصوص. 
جديدا  تأكيدا  يشكل  للعموم،  معروفا  كان  وان  املحافظ،  قاله  ما  ان 
واخطرها  الدولة،  أجهزة  ابتالع  يف  املهيمنة  واألحزاب  الكتل  لدور 
العسكرية واألمنية، التي يتوجب ان تقوم بواجباتها وفقا للدستور، ال 

كام يشتهي املتنفذون وتقتيض مصالحهم. 
فمن يحمي ارواح العراقيني؟ وهل لهذا كله من نهاية؟ 

راصد الطريق 

قد تتسبب بمقاطعة واسعة

تعليق المشاركةمراقبون: شروط االنتخابات النزيهة غائبة
والخطوة التالية

مع انقضاء عرشة اسابيع عىل اعالن الحزب الشيوعي العراقي يف بيان 
لجنته املركزية يوم 9 ايار 2021، تعليق مشاركته يف انتخابات ترشين 
مطالب  وهي  املعروفة،  ملطالبه  االستجابة  حني  اىل  املقبل،  االول 
اطراف سياسية اخرى ايضا واوساط شعبية واسعة .. يغدو مستحقا 
النظر يف ما تحقق من تلك املطالب، والتفكري يف الخطوة التالية يف 

حال تجاهلها وإهاملها. 
وال بد من القول دون مواربة ان شيئا من املطالب املذكورة، واولها 
مطلب الكشف عن قتلة املتظاهرين والناشطني ومن يقف وراءهم 
ارض  عىل  يرتجم  مل  ومعاقبتهم،  محاسبتهم  جانب  اىل  ويحركهم، 

الواقع. 
فباالضافة اىل العجز عن كشف القتلة والجهات التي تقف وراءهم، 
استمر الفشل يف منع استخدام السالح لرتويع املواطنني، بل حتى 
يف الحيلولة دون سقوط املزيد من الشهداء ودون استمرار مالحقة 

الناشطني السلميني واستهدافهم.
وتكفي االشارة عىل هذا الصعيد اىل استهداف الناشط وائل الخفاجي 
رائد  الناشط  وتعرض  صوتية،  بعبوة  حزيران    18 يوم  قار  ذي  يف 
الدعمي يف كربالء يوم 11 متوز اىل محاولة اغتيال، وخطف الناشط 

عيل املكدام أخريا يف بغداد وتعذيبه. 
النقيب يف رشطة محافظة ميسان محمد الشمويس،  كذلك اغتيال 
وهو مسؤول مكافحة الفساد يف املحافظة، ومحاولة اغتيال املرشح 
بجروح  اصابته  اىل  ادت  التي  الربيعي  عامر  كربالء  يف  لالنتخابات 

بليغة.
اعارة  تتم  مل  والفشل  العجز  اىل هذا وغريه من مظاهر  وباالضافة 
الفرتة  تشهد  مل  االخرى، حيث  االساسية  للمطالب  اهتامم حقيقي 
املذكورة اخرتاقا يشار اليه يف مجال مكافحة الفساد وأربابه، او وضع 
حد للسالح املنفلت وتهديداته. كام مل  يبارَش تطبيق قانون االحزاب 
والذي  املسلحة،  االذرع  ذات  االحزاب  مشاركة  مبوجبه  متنع  الذي 
ينص ايضا عىل الكشف عن مصادر متويل املشاركة يف االنتخابات، 
ومحاسبة واقصاء القوى واالحزاب التي تستخدم املال السيايس لرشاء 

االصوات وإفساد العملية السياسية. 
فهل ميكن يف غياب هذا كله وغريه من الرشوط واملناخات الرضورية، 
الحديث عن ضامن بيئة سياسية آمنة الجراء انتخابات حرة ونزيهة؟ 
بيئة يستطيع  فيها الناخبون ان يختاروا باطمئنان ومبلء ارادتهم من 

يريدون من املرشحني، وان ينجزوا التغيري الذي يصبون اليه؟
العودة عن قرار تعليق  الواقع ال يشجع عىل  ان هذا  الواضح  من 
عىل  مفتوحا  الوضع  يجعل  وامنا  املقبلة،  االنتخابات  يف  املشاركة 
احتامالت اخرى، وهذا ليس بالنسبة اىل حزبنا وحده، بل واىل اطراف 
سياسية غريه، تتطلع مثله اىل التغيري الذي غدا رضورة ملحة لوقف 
االنهيار، وتريد مثله لالنتخابات ان تكون بوابة تفيض اىل هذا التغيري.

كتب المحرر السياسي

المنافذ الحدودية:
التحديات وفرص التطوير

قضايا
االستفتاء العام

يعزز الديمقراطية

وجهات في النظر

بيان مشترك لـ 70 من األحزاب 
 مع كوبا:

ً
الشيوعية والعمالية تضامنا

كوبا ستنتصر!
وقع أكرث من 70 من األحزاب الشيوعية والعاملية يف ارجاء العامل، 
من بينها الحزب الشيوعي العراقي، عىل بيان مشرتك بعنوان “كوبا 
االستفزازات  مواجهة  يف  كوبا  مع  تضامنها  فيه  أكدت  ستنترص!”، 

العدوانية للواليات املتحدة وحلفائها.
ويف ما ييل نص البيان:

واألفعال  املدبرة  االستفزازات  والعاملية  الشيوعية  األحزاب  تدين 
للثورة يف كوبا وخارجها، والتي  املعادية  الجامعات  بها  التي تقوم 
التدخل  لتبير  االستقرار  تزعزع  عن  انطباعاً  تخلق  ان  تحاول 
اإلمبيايل ضد كوبا وشعبها، مستغلني املشاكل الناجمة عن تشديد 

الحصار األمرييك االجرامي والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا. 
ونستنكر سياسة الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها، التي شددت 
تحٍد  يف  واملرفوض  اإلجرامي  الحصار  عاماً   60 من  أكرث  مدى  عىل 
قامئة  يف  كوبا  وأدرجت  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  لقرارات 
كل  وحرّضت  وأحادي،  تعسفي  بشكل  لإلرهاب”  الراعية  “الدول 

مجموعات املرتزقة املغامرة ضد كوبا وشعبها.
والحكومة  الشيوعي  والحزب  الشعب  مع  الكامل  تضامننا  نجدد 
وحقوق  كوبا  سيادة  عىل  اإلمبيالية  االعتداءات  كل  ضد  الكوبية 

شعبها.
ارفعوا أيديكم عن كوبا!

ارفعوا فوراً الحصار األمرييك وأوقفوا كل أشكال التدخل اإلمبيايل!

جانب من تظاهرة “حملة انهاء االفالت من العقاب” يوم أمس يف بغداد



الصحة توصي بالحظر الشامل وإيقاف الدوام
بغداد ـ طريق الشعب

رفعت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، مجموعة توصيات إىل رئاسة مجلس الوزراء/ اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية.
وتضمنت التوصيات، بحسب وثيقة طالعتها “طريق الشعب”، “فرض حظر شامل للتجوال ملدة 14 يوماً، وإيقاف الدوام الحضوري يف 

كل املؤسسات التعليمية الحكومية واألهلية ملدة 30 يوماً، ومنع التجمعات البرشية، وغلق دور العبادة واملزارات”.
يف السياق، قال املتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن “هذه الوثيقة هي عبارة عن مقرتحات وافكار”، مبينا أن “تغري املوقف 

الوبايئ الحايل قد يلزمنا بتطبيق تدابري اكرث رصامة”. 
وأعلنت الوزارة يف املوقف الوبايئ ليوم امس، تسجيل 8698 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيام بلغ عدد حاالت الشفاء، 7964.
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وطن حر وشعب سعيد

إشكالية االنتخابات القادمة!

محمد عبد الرحمن
 

فيام يقرتب موعد االنتخابات الربملانية، تزداد وتكرب التساؤالت 
يف شانها وعم ميكن ان تسفر إن هي جرت يف موعدها املعلن 
القادم، وما اذا ستكون بالفعل نزيهة وعادلة  يف ترشين االول 
وتنظيمية  وترشيعية  وامنية  سياسية  بيئة  حقا  لها  وتتوفر 

مناسبة، كام يعلن ويرَصح ؟! 
بها  طالب  كام  مبكرة،  انتخابات  تعد  مل  هي  بدء  ذي  بادي 
وسّوفوا  املتنفذون  ماطل  فقد  الواسعة.  والجامهري  املنتفضون 
ترشين  انتفاضة  انطالق  من  سنتني  بعد  موعد  لها  ُحدد  حتى 
قانونا  املعروفة  السياسية  الكتل  لها  ان صاغت  وبعد  املجيدة، 
تقاسمت  انها  بل  لنفوذها،  وضامنا  هي  مقاساتها  عىل  مفصال 
باملشاكل  ومحمال  اعتباطيا  تشكيلها  جاء  التي  الدوائر  حتى 
ارشت  التي  لالنتخابات  مفوضية  تشكيل  كذلك  والتعقيدات. 
الكتل  عن  مبعزل  ليست  ايضا  هي  انها  األخرية  التطورات 
انهم  يفرتض  قضاة  من  تشكيلها  رغم  وتأثرياتها،  املتنفذة 
لها  ما  لها  للمفوضية  الجديدة  التشكيلة  فهذه  مستقلون. 
العمل  وانسيابية  الخربة  تراكم  لجهة  خاصة  عليها،  ما  وعليها 
ومدى التشاور مع األحزاب السياسية واملرشحني وذوي الخربة، 
كذلك االمكانية الفعلية للمفوضية عىل النهوض بواجبها، سواء 

يف املركز او يف الفروع. 
 ويف هذه املرة ايضا ويف وقت مبكر طفت عىل السطح ظواهر 
التسقيط  حاالت  هناك  ان  بل  فقط،  السيايس  باملال  تتعلق  ال 
الجارية والرصاع والتدافع، وشمل ذلك جميع الكتل املتنافسة، 
داخلها ويف ما بينها وان بدرجات متفاوتة، فيام قرقعة السالح 
تعلو ويصل االمر اىل حد اطالق تهديدات ملرشحات ومرشحني، 
بأية دعاية، وقبل ذلك محاولة فرض عدم  القيام  ومنعهم من 

الرتشح عليهم. 
حتى الحكومة التي تقول بحرصها عىل توفري مستلزمات إجراء 
املعلن وتأمني ظروف نجاحها، مل تتخذ  االنتخابات يف موعدها 
ما يكفي من خطوات للكشف عن قتلة املتظاهرين والناشطني 
اآلن  حتى  استمرت  فيام  وراءهم،  يقف  ومن  الرأي  وأصحاب 

عمليات الخطف واالغتيال والخطف والتغييب القرسي. 
اال  تالمس  ال  والفاسدين  الفساد  مكافحة  إجراءات  بقيت  كام 
تصول  حيتانه  ظلت  الذي  الفساد،  ملفات  من  وزنه  خف  ما 
بينها  مرافق  اىل  وامتدت  اخطبوطه  اذرع  طالت  حتى  وتجول 

مركز القرار املتنفذ. 
كذلك مل تُشع اإلجراءات املتخذة االطمئنان اىل ما يحول دون 
عىل  يحدث  ان  وتقارير  مصادر  تتوقع  الذي  التزوير،  حصول 

نطاق واسع وتحت تهديد السالح املنفلت. 
االنتخابات  الجراء  رسمية  وغري  رسمية  دعوات  تتواصل  وفيام 
أزمات  خلفية  عىل  ويتعرث  يتباطأ  إيقاعها  فان  موعدها،  يف 
التي تعصف  العامة الشاملة،  البنيوية  متالطمة يف اطار االزمة 
الدخل  ذوي  وعموم  وكادحيه  وفقرائه  بالشعب  تداعياتها 
االقتصادية  لألزمة  التفاقم  هذا  ذلك  مؤرشات  ومن  املحدود. 
والبطالة  والفقر  واملرض  الجوع  معدالت  وارتفاع  واملعيشية، 

واالمية، وتصاعد ازمتي الكهرباء واملاء.
القوى  بعض  ان  القول  من  فالبد  االنتخابات  عن  نتحدث  وإذ 
غداة  موعدها  يف  اجرائها  ملنع  وسّوفت  ماطلت  التي  والكتل، 
ان حالت  وبعد  وغاياتها،  انتفاضة ترشين وعىل وفق رشوطها 
التغيري  النزيهة والعادلة احد روافع  دون ان تكون االنتخابات 
هو  االنتخابات  اجراء  ان  تردد  ان  اليوم  لها  يحلو  املطلوب، 
عنه؟!  التخيل  ميكن  وال  الشعب،  وجامهري  االنتفاضة  مطلب 
فياله من كذب ونفاق سيايس ينطبق عليه املثل القائل “يقتل 

القتيل ومييش يف جنازته”. 
مقاطعة  اىل  الداعني  ودوافع  مربرات  عن  النظر  وبغض 
االنتخابات من جانب، واملتحمسني اىل املشاركة فيها من جانب 
آخر، فان الحقائق عىل األرض وما اتخذ من إجراءات حتى االن، 
ال يحفز عىل مشاركة واسعة فيها، وقد تأيت نسبة املشاركني كام 
انتخابات  يف  تحققت  التي  تلك  دون  حتى  عدة  جهات  تؤرش 

 .٢٠١٨
وتلك إشكالية كربى ذات عالقة مبستقبل الدميقراطية يف العراق، 
مقاربات  عىل  االقدام  يتطلب  ما  وآفاقه،  البلد  وباستقرار 
متعددة، جذرية شاملة وليست ترقيعية وشكلية، ويف األساس 
والجوهر منها موقف املواطنني ووعيهم لدورهم، فهم وحدهم 
من يستطيع كرس احتكار السلطة، وتغيري موازين القوى لصالح 

قوى التغيري، وإخراج البلد من دوامة االزمات. 

تضامن شعبي ودولي مع الحملة اضاءة

تظاهرات حاشدة لـ”إنهاء اإلفالت من العقاب”

اإلفالت.. سبب التدهور
العقاب،  من  اإلفالت  االنهاء  حملة  فريق  وذكر 
“اإلفالت  ان  الشعب”،  لـ”طريق  ورد  بيان  يف 
تفيش  األسايس يف  السبب  دامئا  كان  العقاب  من 
العنف  وازدهار  السياسية  والجرمية  الفساد 
الطائفي واإلرهاب”، مشريا اىل “فشل الحكومات 
سلطة  وبسط  القانون،  تطبيق  يف  املتعاقبة 

الدولة”.
وازدهاره”  العراق  “استقرار  أن  البيان  وأكد 
واملنتهكني  املرتكبني  جميع  بـ”محاسبة  مرهون 

واملتجاوزين عىل القانون من دون استثناء”.

تحقيق العدالة
وتعرف الحملة عن نفسها عىل انها حملة “وطنية 
حقوق  “حامية  إىل  تسعى  مستقلة”،  عاملية 
وتطالب  العراق”.  يف  العدالة  وتحقيق  اإلنسان 
بـ”اصالح منظومة القضاء، ومحاسبة املتورطني يف 
مصري  عن  والكشف  والناشطني  املتظاهرين  قتل 

املغيبني”. 
الحكومة  إيفاء  الحملة  يف  املشاركون  ويأمل 
املتظاهرين،  قتلة  عن  بالكشف  بتعهداتها 

عىل  واملحرضة  لهم  الداعمة  الجهات  ومحاسبة 
القتل واالختطاف والتعذيب.

وأوضح الناشط املدين محمد الكندي، أن “هناك 
فرقا بني منفذ الجرمية واملحرض عليها”، متسائال 

عن “عقاب املدبر للجرمية؟”.
شقيق  جاسب،  مصطفى  املتظاهر  ووصف 
الناشط املغيب عيل جاسب، وهو أحد املشاركني 
“مطلب  ميثل  حراكهم  بأن  الحملة،  يف  الفاعلني 

حق بوجه الباطل”.

تظاهرات في خارج العراق
عدد  تجمع  باريس،  الفرنسية  العاصمة  ويف 
معهم  حاملني  ايفيل،  برج  قرب  العراقيني  من 
انهاء  رضورة  عىل  مؤكدين  العراقية،  االعالم 
مرتكبي  ومحاسبة  العقاب،  من  اإلفالت  ملف 

الجرائم بحق العراقيني”.

يف  العراقية  الجالية  أبناء  من  عدد  وتضامن 
مدينة غوتنربغ السويدية مع الحملة، من خالل 
تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بالقصاص من 

املجرمني.
الهاي  مدينة  من  مصورة  مشاهد  وأظهرت 
العراقية  الجالية  من  مجموعة  الهولندية، 
الربملان  امام  احتجاجية  وقفة  ينظمون  وهم 
العقاب،  من  اإلفالت  بإنهاء  مطالبني  الهولندي، 
ميدان  يف  العراقيني  من  العرشات  تجمع  فيام 
لندن،  الربيطانية  العاصمة  وسط  االغر  الطرف 
بحق  الجرائم  مرتكبي  بتقديم  للمطالبة 

العراقيني اىل القضاء.
يف  العراقية  الجالية  أبناء  من  العرشات  ونظم 
احتجاجية  وقفة  هلسنيك،  الفنلندية  العاصمة 
من  العرشات  تجمع  كام  الحملة.  مع  للتضامن 
املتظاهرين امام قرص األمم املتحدة يف جنيف، 

قبل  من  العراقيني  استهداف  بوقف  مطالبني 
املجاميع الخارجة عن القانون.

تظاهرات في داخل العراق
املتظاهرين  من  غفرية  اعداد  نظمت  ذلك،  اىل 
تطالب  احتجاجية  مسرية  بغداد،  العاصمة  يف 
من  اإلفالت  ملف  وانهاء  القتلة،  من  بالقصاص 

العقاب.
وقال مراسل “طريق الشعب”، ان “اعدادا كبرية 
الفردوس،  ساحة  يف  تجمعوا  املتظاهرين  من 
التحرير،  راجلة صوب ساحة  منطلقني يف مسرية 
والخارجني  واملجرمني  القتلة  مبحاسبة  للمطالبة 
عن القانون، وبسط سلطة القانون عىل الجميع”, 
امنية  اجواء  وسط  جرت  “املسرية  ان  اىل  مشريا 
مشددة، تخللها قطع لجرس الجمهورية املحاذي 

الخرضاء”. للمنطقة 
املتظاهرين  من  عدد  توافد  الجنوب،  أقىص  ويف 
البرصة،  محافظة  وسط  البحرية  ساحة  عىل 
القتلة،  مبحاسبة  املنتفضني  مطالب  عىل  للتأكيد 

وعدم افالتهم من العقاب.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “املتظاهرين 
طالبوا بتطبيق القانون وتقديم املجرمني للقضاء، 
وعدم الرضوخ للضغوط السياسية”، مؤكدين ان 
“تطبيق العدالة والقصاص من القتلة هو مفتاح 

الحل لالزمة العراقية”.
وطالب الناشط املدين عبد الله غالب يف حديث 
“محاسبة  يف  باإلرساع  الشعب”،  “طريق  ملراسل 
وتصفية  االغتيال  عمليات  خلف  يقف  من 
“منفذي  ان  مؤكداً  كذلك”،  ومنفذيها  الناشطني 
سياسية،  جهات  من  مدعومون  االغتيال  جرائم 
وان عدم الكشف عنهم له غايات سياسية، يراد 
العبور اىل  الوصول اىل االنتخابات، وبالتايل  منها 

بر األمان”.
والديوانية  وكربالء  بابل  محافظات  وانضمت 
من  االفالت  انهاء  حملة  اىل  واربيل  وميسان 
مساء  املادة  هذه  كتابة  ساعة  وحتى  العقاب. 
واالحتجاجات  التضامن  أخبار  كانت  االحد، 

تتوارد من داخل العراق وخارجه.
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بغداد ـ طريق الشعب

تلبية لدعوة حملة “إنهاء اإلفالت 
من العقاب” نظمت أعداد كبرية 
من العراقيني واملتضامنني معهم، 

وقفات احتجاجية ومسريات 
سلمية، يف داخل العراق وخارجه، 

مطالبني بإنهاء افالت املجرمني 
من العقاب ومحاسبة قتلة 

املتظاهرين، وكشفهم للرأي 
العام، وعدم التسرت عىل الجهات 

الداعمة واملمولة لهم. 

استنكار متواصل لمقترح تعديل “االحوال الشخصية”

زخم االحتجاجات يتصاعد بسبب تردي الخدمات
بغداد ـ طريق الشعب

زخم  مختلفة  قطاعات  يف  الخدمات  تردي  يراكم 
يفتح سعي  بينام  املحافظات،  أغلب  يف  التظاهرات 
اللجان الربملانية اىل مترير قوانني مثرية، بابا عىل حراك 
احتجاجي آخر. ومتحورت أبرز مطالب املتظاهرين، 
الحكومية  املستشفيات  افتتاح  مؤخرا، حول رضورة 
من  للخالص  نهائية،  انجاز  مراحل  شهدت  التي 
الكرفانات التي أكلت نريانها أجساد املرىض واملراجعني.

 
مطالبات بافتتاح المستشفى التركي

البرصة، وقفة  ونظم عدد من املواطنني يف محافظة 
احتجاجية، مطالبني بافتتاح املستشفى الرتيك، وإدخاله 

للخدمة بدالً من املستشفيات الكرفانية. 
وقال مراسل “طريق الشعب”, ان “عددا من املواطنني 
نظموا وقفة احتجاجية بالقرب من متثال الشاعر بدر 
الرتيك  املستشفى  بافتتاح  للمطالبة  السياب,  شاكر 
الكرفانية”,  وادخاله للخدمة, بدال من املستشفيات 
التي  املستشفيات  يف  السالمة  “اجراءات  منتقدين 
ان  واضاف  الحرائق”.  حوادث  تكرار  يف  تسببت 
املحافظة  يف  املعنية  الجهات  امهلوا  “املتظاهرين 
حتى يوم 21 من الشهر الجاري موعدا نهائيا الفتتاح 
املستشفى”, مهددين بـ”اتخاذ خطوات تصعيدية يف 

حال عدم االستجابة ملطالبهم”.

مطالبات بالخدمات
وتظاهر عدد من أهايل قضاء الكحالء، رشق محافظة 
ميسان، احتجاجا عىل تردي واقع الخدمات، وللمطالبة 
املخصصة  االجتامعية  املنافع  مبالغ  عن  بالكشف 
االستخراج  حقول  ضمن  الواقعة  املناطق  إلعامر 
النفطي يف القضاء. وذكر مراسل “طريق الشعب”, ان 
“املتظاهرين عرّبوا عن غضبهم من استمرار تهميشهم 
اىل  مشريا  والحالية”,  السابقة  االنظمة  كل  قبل  من 
فرص  توفري  عىل  تركزت  املتظاهرين  “مطالب   ان 
وأردف  الزراعية”.  اإلرواء  ومياه  والخدمات  العمل 
أن “املتظاهرين طالبوا بالكشف عن االموال املجمدة 
املخصصة  األموال  إىل  إشارة  يف  املحافظة”  لدى 
للمنافع االجتامعية املستقطعة من الرشكات النفطية 

العاملة يف حقول الحلفاية التابع للقضاء.

قطع للطرق في ديالى
من جهتهم, جّدد عدد من املواطنني يف محافظة دياىل 
تظاهراتهم، احتجاجا عىل تأخر وصول محطة كهرباء 

متنقلة وعدت بها الحكومة املحلية سابقاً.
وافاد مراسل “طريق الشعب”, بان عددا من املواطنني 
مركز  بعقوبة،  السالم، شامل رشق  ناحية  اهايل  من 
من  واستيائهم  عن غضبهم  اعربوا  دياىل،   محافظة 
اهامل الحكومة املحلية ملطالبهم املرشوعة مبعالجة 

“الوعود  منتقدين  الناحية”,  يف  الكهرباء  مشاكل 
الكاذبة من قبل املحافظة بتوفري محطة كهرباء متنقلة 
عىل خلفية تظاهرة سابقة”. وأضاف أن “املتظاهرين 
خيام  ونصبوا  املنصورية,   – بعقوبة  طريق  قطعوا 

اعتصام لحني االستجابة ملطالبهم”.

رفض تعديل المادة 57
يف املقابل, نظمت ناشطات يف مجال حقوق املرأة يف 
مبنى مكتب  أمام  احتجاجية،  وقفة  املثنى,  محافظة 
قانون  من   57 املادة  تعديل  لرفض  النواب  مجلس 
األحوال الشخصية املتضمن حضانة الطفل بعد تفريق 
الزوجني. وبنّي مراسل “طريق الشعب”, ان “املشاركات 
الوقفة رفعن الفتات تؤكد رفضهن مقرتح تعديل  يف 
القانون الذي ينتهك حقوق املرأة العراقية واملجتمع 
بشكل عام”, مشريا اىل ان “النساء طالنب باعادة النظر 
يف التعديل وإيجاد فقرات أخرى تتيح للطفل البقاء مع 
األبوين ضمن توقيتات محددة”. ويف العاصمة بغداد, 
االعدادي،  السادس  الصف  طلبة  من  عدد  تظاهر 
وبرر  البكلوريا.  المتحان  الشامل  بالدخول  مطالبني 
الدرايس  بالعام  املحيطة  بـ”الرضوف  طلبهم  الطلبة 
او اخذ حصصهم  امتحاناتهم  اداء  وعدم متكنهم من 
الرتبية  وزير  مناشدين  منتظمة”,  بصورة  الدراسية 
باالستجابة ملطلبهم, وعدم حرمانهم من اداء االمتحان.

المكتب السياسي لحزبنا 
يعزي بوفاة القائد الشيوعي 

محمد نفاع
بغداد – طريق الشعب

وجه املكتب السيايس للحزب الشيوعي العراقي 
رسالة تعزية اىل الرفيق عادل عامر األمني العام 
للحزب الشيوعي اإلرسائييل ورفاق اللجنة املركزية 
بوفاة الرفيق والقائد الوطني واالممي محمد نفاع 

األمني العام السابق للحزب وجاء يف الرسالة.
ابو هشام بعد حياة  الراحل  الرفيق  لقد غادرنا 
مفعمة بالنضال املثابر منذ بواكري شبابه من اجل 
وانتصار  الفلسطيني  الشعب  واستقالل  حرية 
قضيته العادلة ضد االحتالل الصهيوين. وتجلت 
انتامئه  يف  األصيلة  واألممية  الوطنية  مواقفه 
املبكر اىل صفوف الشبيبة الشيوعية، وانضاممه 
بجداره  فنهض  الشيوعي.  الحزب  صفوف  اىل 
باملهامت التي توالها يف مواقع قيادية بارزة يف 
الحزب، وعندما اصبح سكرترياً عاماً له، مجسداً 
ومثلها  الشيوعية  ملبادىء  الالمتناهي  اخالصه 
السيايس  النضال  ميادين  وخاض  السامية. 
بجرأة وصالبة ثورية معرّباً عن مصالح الشعب 
ممثال  خارجه،  او  الربملان  يف  سواًء  وكادحيه، 
وستظل  واملساواة.  للسالم  الدميقراطية  للجبهة 
الشباب من  لجيل  ملهامً  مثاالً  الكفاحية  سريته 

الشيوعيني والوطنيني.
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ناشطون: تصريحات الحكومة متناقضة منذ اغتياله الى االعالن عن قاتله

اغتيال الهاشمي.. الدوافع السياسية غير معلنة؟

شلل تام في القطاع السياحي.. والثقافة بانتظار وعد حكومي

بغداد ـ طريق الشعب
أثار إعالن الحكومة عن املجرم الذي نفذ عملية اغتيال 
خالل  واسعا  جدال  الهاشمي،  هشام  املغدور  الشهيد 
واالحتجاجية  الشعبية  األوساط  بني  املاضيني  اليومني 
القاتل،  خلف  تقف  التي  الجهة  بذكر  طالبت  التي 

والكشف عن دوافع الجرمية. 
وطالب الكثري من املواطنني بذكر كافة التفاصيل املتعلقة 
منها  التي نرش جزء  التحقيق  عملية  واصفني  بالجرمية، 
عرب القناة الرسمية، بـ”االغتيال الجديد للهاشمي”، ألنها 
حولت القضية من سياسية إىل جنائية. فيام تم تجاهل 
بعض املالمح التي ظهرت بشأن خلفية الجاين السياسية.

تفاصيل الجريمة
وتفاعلت أطراف اجتامعية وسياسية واسعة مع االعرتاف 
وهو  الكناين،  أحمد  للمدعو  الرسمية  القناة  بثته  الذي 
يتحدث عن تفاصيل االغتيال الذي نفذه مع آخرين بحق 

الخبري األمني واالسرتاتيجي هشام الهاشمي.
ووفقا العرتافات القاتل الذي يبلغ 36 عاما، وينتمي إىل 
“مجموعة خارجة عن القانون” بحسب وصف الحكومة، 
فإنه يعمل يف سلك الرشطة منذ عام 2007 ويحمل رتبة 
البوعيثة  القاتل “تّجمعنا يف منطقة  مالزم أول. وأضاف 
وذهبنا بدراجتني وعجلة نوع كورال لتنفيذ عملية االغتيال 
بعدما راقبنا سيارة الهاشمي، وتعقبناه حتى لحظة وصوله 
إىل منزله يف منطقة زيونة وقمنا باغتياله”، مردفا “نفذت 
االغتيال بسالحي الحكومي وهو مسدس نوع )كلوك(”. 
فيام مل يرش حديث القاتل إىل دوافع جرميته أو الجهات 

التي تقف خلفه.

ردود على خطاب الحكومة
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  أعلن  األثناء،  يف 
بشأن  الحكومة  بوعد  واإليفاء  القاتل  عىل  القبض 

الكشف عن هوية الجناة.
أكد  األخري  فإن  للكاظمي،  اإلعالمي  للمكتب  ووفقا 
وضعنا  ذلك  وقبل  الهاشمي،  بشأن  بالوعد  “اإليفاء 
العدالة،  أمام  الصمد  عبد  أحمد  وقتلة  املوت  فرق 
وقبضت قواتنا عىل املئات من املجرمني املتورطني بدم 
نعمل  ال  االنتقاد.  الجميع  “من حق  مضيفا  األبرياء”، 
ما  بواجبنا  نقوم  بل  نزايد،  وال  الرخيصة  لإلعالنات 

استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق”.

الحكومة  إىل  الذعة  انتقادات  وّجهت  ذلك،  مقابل  ويف 
وطريقة إعالنها عن القاتل وتفاصيل الجرمية، مبينة أن 
املشهد مل يكتمل، ومل تتم اإلشارة إىل الجناة الحقيقيني. 

الجريمة ليست جنائية
التميمي،  مازن  محمد  االحتجاجات،  يف  الناشط  وقال 
نسميه  ما  “هو  الطريقة  بهذه  الجاين  عن  اإلعالن  إن 
ذر الرماد يف العيون. فال ميكن لجهة حكومية أن تحرتم 
الدوافع  عن  الكشف  دون  نرشته  مبا  وتكتفي  عقولنا، 

الحقيقية للجرمية ومن يقف خلفها”.
إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  أثناء  التميمي  وأشار 
أن “التفاصيل التي نرشت عرب اإلعالم الرسمي، طرحت 
الجميع  يعلم  بينام  جنايئ،  طابع  ذات  وكأنها  الجرمية 
من  أنه  كام  األوىل.  الدرجة  ومن  سياسية  جرمية  بأنها 
املخجل أن يتم تعريف القاتل عىل أنه منتسب يف وزارة 
الداخلية، وال يتم ذكر الجهة التي تقف خلفه وأعطته 

األمر بتصفية الهاشمي”.
واعترب هذه الطريقة “إساءة كبرية لقوى األمن وانعكاسا 
املتورطة  الجهات  مواجهة  من  الحكومة  خوف  ملدى 

باالغتياالت”.

من القاتل الحقيقي؟
وتابع قائال: “ال ميكن أن نفهم ما يجري سوى بأنه خوف 
السؤال  ويبقى  القتل.  أوامر  تعطي  التي  الجهات  من 

األكرب بالنسبة لنا )من الذي قتل هشام الهاشمي؟(”.
نوعها،  من  األوىل  ليست  الحالة  “هذه  أن  عىل  وشدد 
أحد  تورط  عن  الحكومة  أعلنت  ماضية  فرتات  فخالل 

بساحة  املتظاهرين  بقتل  األمن  قوى  يف  املنتسبني 
التحرير، وكشفت عن اسمه ورتبته وسالح الصيد الذي 
الدوافع  عن  الحديث  أيضا  تجاهلت  لكنها  استخدمه، 
الحقيقية التي تجعل أحد العنارص األمنية يرمي نفسه 
بذلك،  أمرته  التي  الجهة  هي  ومن  التهلكة  هذه  مبثل 

فضال عن تكرار األمر يف أحداث واسط وذي قار”.

ابلغ الزعامات فقط
من جهته، أكد النائب عالء الربيعي، أن الكاظمي ابلغ 
إليه  ينتمي  الذي  بالفصيل  السياسية  الزعامات  اغلب 

قاتل الشهيد هشام الهاشمي.
ودعا الربيعي يف بيان تناقلته وكاالت األنباء إىل “تنظيف 
جهود  إىل  أساءوا  الذين  املندسني  من  األمنية  األجهزة 
وتضحيات ودماء العديد من املنتسبني والضباط الذين 
اغلب  ابلغ  “الكاظمي  أن  مضيفا  الوطن”،  حامة  هم 
إليه  ينتمي  الذي  الفصيل  باسم  السياسية  الكتل  قادة 
القاتل ويجب عليه أن يعلن عنه بشكل واضح ورصيح 
الشعب  وملكاشفة  اإلجرامية  العمليات  هذه  من  للحد 

بشأن مع يقف معه ومن يتاجر بجروحه ومعاناته”.
ترصيحات متناقضة

يف  وناشطون  مدونون  تناول  صلة،  ذي  صعيد  وعىل 
بشأن  الحكومي  الخطاب  االجتامعي  التواصل  مواقع 

هوية القاتل بالتحليل واملقارنة مع ما ذكر سابقا.
وأورد الكثري من املتفاعلني مع القضية ثالثة ترصيحات 
فبحسب  الهاشمي.  بشأن  متناقضة  عّدوها  حكومية 
رئيس  باسم  السابق  الناطق  طالل،  مال  أحمد  قاله  ما 
“الحكومة توصلت  فإن  تاريخ 14/9/2020  الوزراء، يف 

بالجرمية”.  املتورطني  أسامء  لتحديد  الخيوط  بعض  إىل 
فأن   25/10/2020 بتأريخ  الثاين  الترصيح  يف  وأما 
“الحكومة توصلت إىل معلومات تخص القتلة وال يجوز 

الترصيح عنها حفاظا عىل رسية التحقيقات”. 
بتأريخ  الثالث  الحكومي  الترصيح  أكد  حني  يف 
اثنني من قتلة  اىل  16/11/2020 أن “الحكومة تعرفت 
خارج  إىل  هربتهام  جهات  وهناك  الهاشمي  هشام 
إىل  وجلبهام  مبالحقتهام  تعهدت  والحكومة  العراق، 

العراق”.
وبناًء عىل ذلك، حاجج الكثري الحكومة بكيفية معرفتها 
أسامء الجناة من جهة، وورود اسم القاتل الذي أعلنت 
شهر  يف  الضباط  ترقيات  جداول  ضمن  مؤخرا،  عنه 
للترصيحات  وفقا  عليه  يقبض  أن  يفرتض  والذي  متوز 

الحكومية السابقة منذ ذلك الحني.
تقف  التي  الجهات  عن  بالكشف  املطالبات  وتوالت 
قوى  يف  عنارص  إىل  أذرعها  ومتتد  القتل  عمليات  خلف 

األمن الداخيل مثلام تبني مؤخرا.
بهذه  االعرتاف  فيديو  نرش  من  قليلة  ساعات  وبعد 
بوك”  “فيس  موقع  عىل  الناشطون  نرش  الجرمية، 
بنظر  بأخذها  طالبوا  فيام  للقاتل.  الرسمي  الحساب 
بدون  الجرمية  مالبسات  كافة  عن  والكشف  االعتبار 

تردد أو خوف.
ومن الجدير بالذكر أن قبيلة الجاين أعلنت براءتها من 

القاتل ومطالبتها بالقصاص منه.
الدنبوس،  عدنان  كنانة،  لقبيلة  العام  الشيخ  وأعلن 
الهاشمي،  الشهيد  قاتل  من  التامة  “الرباءة  له  بيان  يف 

ومطالبة السلطات بإنزال أقىص العقوبات فيه”.

بغداد - نورس حسن
اقليم كردستان  اىل  براً وجواً  املواطنون سفرهم  يواصل 
والدول املجاورة التي متنحهم حق الدخول اىل أراضيها 
قبل حلول عيد االضحى، ونقلت وسائل اعالم وصفحات 
مداخل  عىل  اآلالف  لتكدس  صوراً  االجتامعي  التواصل 

االقليم لقضاء العطلة يف االماكن السياحية
قطاع السياحة مل ينهض من كبوته، بعد سنتني من تفيش 
السفر  منع  تداعيات  تزال  فال  البالد،  يف  كورونا  وباء 
والحظر الجزيئ تلقي بظاللها عىل القطاع الذي مل يحظ 
الوضع  استتباب  عدم  جانب  اىل  واضحة  باسرتاتيجية 

االمني يف بعض املناطق.

معرقالت قانونية
يقول وكيل وزير الثقافة والسياحة واالثار عامد جاسم، 
الرغم  “عىل  انه  الشعب”  “طريق  به  خّص  حديث  يف 
الهيئات  قبل  من  تبذل  التي  القليلة  غري  الجهود  من 
املعنية بالجانب السياحي يف الوزارة، اال ان هناك الكثري 
من املعوقات القانونية التي تحول دون تطوير القطاع 
السياحي يف البالد”. ويضيف جاسم ان “جائحة كورونا 
الجانب  ومنها  الحياة،  مفاصل  جميع  عىل  سلبا  اثرت 
الوزارة  تعتزم  التي  الخطوات  وبخصوص  السياحي”. 
تدشينها لالرتقاء بالجانب السياحي يف البالد، بنّي جاسم 
صدد  يف  والخطط  الربوتوكوالت  من  الكثري  “هناك  أّن 
العمل عليها من قبل متخصصني يف الوزارة”، كاشفا عن 
وجود مساع للتعاون مع عدد من الدول العربية لتعزيز 

الجانب السياحي يف البالد.

استقبال عيد األضحى
االضحى  عيد  الستقبال  الوزارة  استعدادات  وحول 
جهودا  تبذل  “الوزارة  بأن  الوزارة  وكيل  يفيد  املبارك، 
لتعزيز وتأهيل الواحات واملنتزهات السياحية سواء يف 
التأكيد  مع  العراق  محافظات  باقي  او  بغداد  العاصمة 
االجتامعي  التباعد  بأهمية  التوعوي  الجانب  عىل 
وغريها  الكاممات  ارتداء  ورضورة  التجمعات  ومنع 
ان “الوزارة  اىل  الوقائية”. ولفت جاسم  من االجراءات 
وزارة  مبنح  بوعودها  تفي  ان  الحكومة  من  تتمنى 

الذي  العراقي  املتحف  لرتميم  املخصصة  املنحة  الثقافة 
نعتربه واحدا من اهم املواقع السياحية االثرية يف البالد 

واملعول عليه يف استقبال الضيوف من خارج البالد”.
متر  عامة  بصورة  البالد  يف  “السياحة  أن  عىل  وشدد 
اليوم  الكربى  الحاجة  وان  خاصة  عسري،  مخاض  مبرحلة 
االعالمية  واملؤسسات  املدين  املجتمع  منظامت  اىل 
تسهيل  يف  الحكومي  الجانب  عىل  والتأكيد  للتضامن 
لعمل  ضامنة  قوانني  ترشيع  عرب  السياحي  الحقل  عمل 

القطاع واعادة االلق اليه من جديد”.

السياحة في االهوار
رعد  البيئية،  للسياحة  الجبايش  منظمة  رئيس  ويقول 

حبيب االسدي، ان السياحة يف االهوار يف ركود تام.
من  بالقليلة  ليس  مساحات  “هناك  االسدي  ويضيف 
مناسيب  انخفاض  بعد  بالكامل  جفت  العراق  اهوار 
املياه، نتيجة لقطع اكرث من 40 رافدا مغذيا لالهوار من 
املياه  تدفق  مجرى  وتحويل  وايران،  تركيا  دولتي  قبل 

داخل أراضيهام”.
ويشري اىل ان “اهوار الحويزة جفت بالكامل، اما االهوار 
اثر  ما  كبري،  بشكل  الجفاف  تعاين  بدأت  فقد  الوسطى 
فضال  االهوار،  يف  السياحي  الجانب  عىل  كبري  بشكل 
عن الواقع السيئ للتيار الكهربايئ الذي يغيب متام مع 

ارتفاع درجات الحرارة”.
كورونا ليس السبب!

وبخصوص تأثري جائحة كورونا عىل الواقع السياحي يف 
االهوار، يذكر االسدي ان هناك “عامال اخر اثر سلبا عىل 
الحكومة  جانب  من  الكبري  بالتهاون  يتمثل  السياحة، 

لالرتقاء بواقع االهوار”.
كانت  سواء  االهوار  يف  اليوم  سياحة  “ال  انه  ويقول 
حتى  بات  االهوار  فمناطق  اجانب؛  سياحا  او  محلية 
التي  ارزاقهم  مصادر  لترضر  نتيجة  يهجرونها،  سكانها 
االسامك  نفوق  عن  فضال  غريها،  يف  العمل  يجيدون  ال 

واملوايش، من دون معالجات حكومية فاعلة”.

قفزة نوعية.. شماال
قفزة  عن  دهوك  يف  العامة  السياحة  مديرية  وأعلنت 

“كبرية” يف أعداد توافد السائحني عىل محافظة دهوك، 
خالل الشهر املايض.

يف  محمد،  ريوار  دهوك  سياحة  إعالم  مسؤول  وقال 
“أعداد  إن  الشعب”،  “طريق  عليه  اطلعت  ترصيح 
محافظة  يف  السياحية  املواقع  قصدوا  الذين  السائحني 
حزيران  شهر  خالل  باملائة   77 بنسبة  ارتفعت  دهوك 

املنرصم، قياسا بأيّار”.
وأضاف أن عدد السائحني خالل حزيران وصل اىل 85 

ألف سائح، فيام كان العدد يف أيار املايض 20 ألفا”.
وضعت  دهوك  سياحة  “مديرية  ان  محمد  وأوضح 
العراق  وجنوب  وسط  من  السائحني  الستقبال  خطة 
السائحني  أعداد  “زيادة  متوقعا  العيد”،  أيام  خالل 

خالل أيام العيد بنسب مضاعفة”.
العزاوي  السياحي مجيد  الشأن  الخبري يف  بدوره، علل 
اىل  العراق  كردستان  يف  للسائحني  املتزايد  االقبال  ان 
درجات  ارتفاع  عن  فضال  الوقائية،  االجراءات  تراخي 

الحرارة وتردي واقع الكهرباء.
يف  السياحة  ان  الشعب”،  لـ”طريق  العزاوي  وقال 
املحافظات “شبه مشلولة، نتيجة للتهاون الحكومي يف 
تطويرها بالرغم من اهميتها االقتصادية والحضارية”.
يعاين  البالد  يف  السياحي  القطاع  ان  املتحدث  واضاف 
املواطنني،  قبل  من  القليلة  غري  والتجاوزات  االهامل 
تأهيلها،  اعادة  يف  املالية  التخصيصات  قلة  اىل  اضافة 
العام 2003 اىل يومنا هذا، أي جدية  فلم نلمس منذ 
يف  السياحة  لتطوير  املتعاقبة،  الحكومات  قبل  من 

البالد”.

أخبار وتقارير

بغداد - طريق الشعب 
املاضية  االيام  خالل  العراقي  الشيوعي  الحزب  واصدقاء  اعضاء  نظم 
فعاليات واسعة امتدت يف جميع املحافظات استذكروا فيها ثورة 14 

متوز املجيدة وتغنوا بإنجازاتها املبهرة.

في الهندية  
يف  حفال  كربالء،  مبحافظة  الهندية  قضاء  يف  الحزب  منظمة  أقامت 
الشعب،  مراسل طريق  ونقل  املجيدة.  للثورة   63 الـ  الذكرى  مناسبة 
حسن مهدي ان “ املحتفلني وقفوا دقيقة صمت إكراما لضحايا كارثة 

حريق “مستشفى الحسني”، وسائر شهداء الوطن.
وألقى الرفيق حسني مهدي كلمة باسم منظمة الحزب، أشار فيها إىل 
أهمية ثورة متوز، وما أحدثته من نقلة نوعية يف حياة املجتمع العراقي، 
التخلف  نفق  من  للخروج  تاريخية  فرصة  للعراق  وفرت  انها  وكيف 
واالستبداد والتبعية، مشددا عىل أهمية أن تكون الذكرى الـ 63 للثورة، 
الوسائل  بكل  والضغط  والتغيري،  اإلصالح  عىل  لإلرصار  إضافيا  حافزا 
السلمية من أجل محاسبة قتلة املتظاهرين وكل الخارجني عىل القانون. 
تاريخية  نبذة  الكفري،  عودة  هادي  الرفيق  قدم  الحفل،  سياق  ويف 
عن أوضاع العراق قبل الثورة املجيدة، من ناحية القطاعني الصناعي 

والزراعي، والوضع السيايس والظروف العامة. 
وعىل هامش الحفل، عقدت جلسة احتفاء بالشاعر عيل محمد عباس 

النرصاوي، وافتتح الجلسة األستاذ بسيم السعيدي، بقراءة ورقة نقدية 
حول التجربة الشعرية للمحتفى به. 

وبعد أن أجاب النرصاوي عن أسئلة الحارضين، قدم له سكرتري اللجنة 
أهدته  فيام  تذكارية،  القريني، هدية  الرفيق سالم  كربالء،  املحلية يف 

منظمة الحزب يف الهندية باقة ورد.

شيوعيو الشعلة يستذكرون الثورة 
ويف بغداد عقدت منظمة الحزب يف مدينة الشعلة، جلسة يف مناسبة 
الذكرى. وقدم سكرتري املنظمة، الرفيق فاضل عباس، نبذة مخترصة عن 

ثورة متوز ومكاسبها. 
الشيوعي  الحزب  مواقف  عن  الجبوري،  حمزة  الشيخ  تحدث  بعدها 
املقرتحات  الثورة وبعدها، طارحا بعض  البارزة قبل  الوطنية  العراقي 
لتطوير عمل القوى الوطنية والدميقراطية، وتوحيد صفوفها يف الوقت 

الحارض.
حيث  من  متوز،  ثورة  عن  الحديث  يف  عبري،  ابو  الرفيق  ساهم  ثم   
الجلسة،  سياق  ويف  حولها،  الشعب  والتفاف  رافقتها،  التي  الظروف 

ألقى الطفل عباس كريم قصيدة تشيد برجاالت الثورة وشهدائها. 

مباراة كرة قدم 
كرة  مباراة   ، املثقفني  محلية  يف  الدميقراطي  العمل  مختصة  ونظمت 
قدم ودية عىل رشف الذكرى، املباراة التي شهدها “ملعب الكابنت عالء 
، والتي حملت عنوان “كأس  العبيدي”  البديري” يف “منطقة شهداء 
املثابرة”، جرت بني فريقي “املعلمني” و”األصدقاء” الشعبيني، وبحضور 

جمع من محبي كرة القدم.
وبعد انتهاء املباراة التي أرشف عىل تنظيمها الرفيق محمد قاسم، وزع 
التقديرية  امليداليات  السالمي،  الرفيق محمد  املحلية،  اللجنة  سكرتري 

والكؤوس عىل الفريقني املشاركني. 

شيوعيو البصرة يحتفلون 
عرص  البرصة،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت 

الجمعة املاضية، حفال خطابيا – شعريا. 
اللجنة  ان “حفل  باسم محمد حسني،  الشعب”  ونقل مراسل “طريق 
املحلية، الذي احتضنته )قاعة الشهيد هندال( اقترص عىل إلقاء الكلامت 
والقصائد، وذلك نظرا للحزن الذي لف الجميع، عىل ضحايا كارثة الحريق 

األخري يف “مستشفى الحسني” بالنارصية. 
أدار الحفل، الشاعر واإلعالمي عبد السادة البرصي، ثم تحدث عن ثورة 
متوز “التي غرّيت وجه العراق واملنطقة بإنجازاتها الوفرية الرائعة، رغم 
الذين سعوا إىل تقويضها بأقرص عمر. فجاءوا  املتآمرين عليها،  تكالب 
بقطار امرييّك دموّي احال البالد اىل ساحة اعدامات وسفك دماء بريئة 
ااّل من حبها للوطن والناس، ليستمر مسلسل الدم والخراب حتى يومنا 
اللجنة  باسم  كلمة  العكييل  ستار  أحمد  الرفيق  قرأ  ذلك،  بعد  هذا”. 
املحلية، استذكر فيها مآثر ثورة متوز الخالدة وابطالها الخالدين. وتناول يف 
الوقت ذاته، ما مير به العراق اليوم من خراب وفساد وسفك دماء، جراء 

السياسات الطائفية الفاسدة. 
ويف سياق الحفل، قرأ الشاعر عبد األمري العبادي قصيدتني يف املناسبة، 
الثورة  أوبريت عن  بتقديم مقاطع من  املوسوي  الشاعر سجاد  أعقبه 
ورجاالتها، ليقرأ بعدها الشاعر جالل عباس قصيدة متجيد  ذكرى الثورة. 
ومن الشعراء الشعبيني، ساهم يف الحفل كل من الشاب حسني عباس 

والشاب عيل جميل العبد الله. 
واختتم الحفل بقصيدة للشاعر عبد السادة البرصي.

الشيوعيون ينظمون فعاليات واسعة استذكارًا لثورة 14 تموز 

4 تتمة

80 يف املائة من فنادق االقليم ملئت بالسياح من الوسط والجنوب



حسين ناصرية ـ ذي قار

تتواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية 
عىل فاجعة حريق مستشفى االمام 

الحسني يف النارصية؛ ففي الوقت الذي 
كشفت فيه مصادر رسمية عن اسباب 

الحريق, طالب عدد من املواطنني خالل 
تشييع رمزي لضحايا الفاجعة مبحاسبة 

املقرصين وتقدميهم اىل القضاء.

أصحاب  جميع  بإعفاء  املحافظة  صحة  دائرة  ووجهت 
بوالءات  يعملون  ممن  الدائرة  مفاصل  يف  املناصب 
وانتامءات حزبية تعرقل أداء الدائرة، فيام انتقد عدد من 
االطباء واملنتسبني عدم حضور فرق متخصصة للبحث يف 

ركام الحريق عن بقايا جثث الضحايا.

أسباب الحريق
وكشف مصدر مطلع يف اللجنة التحقيقية العليا املكلفة 

بالتحقيق بالفاجعة عن تفاصيل اندالع الحريق.
وقال املصدر يف حديث صحفي, تابعته “طريق الشعب”، 
من  انطلق  الحريق  حادث  أن  إىل  توصلت  “اللجنة  ان 
وليس كام  املركز،  بوابة  عند  اليسار  الرابعة عىل  الغرفة 
كان  انتقاله  لكن  املركز،  ساحة  من  انتقل  بأنه  أشيع 
برسعة جنونية إىل بقية أروقة مركز النقاء”، الفتا إىل أن 
“هناك شهادات عيانّية استمعت إليها اللجنة التحقيقية 
بالحادث”. واضاف ان “الشهود أكدوا أن الرشارة انطلقت 
عندما قام أحد املراجعني بفتح أنبوب األوكسجني، لكنهم 
مل يؤكدوا فيام إذا كانت هناك نار خارجية مشتعلة أثناء 
فتح األوكسجني من عدمها”, مشريا اىل ان “اللجنة توصلت 
إىل قرارات مهمة بعد إنهاء األمور اإلدارية، وهي بانتظار 
إنهاء التحقيق األمني بالحادث إلصدار التوصيات النهائية 

بالفاجعة وبيان اسبابها”.
الفيصل بقرار  التقرير األمني سيكون  وأكد املصدر أن” 
اللجنة لتحديد فيام إذا كان األمر بفعل فاعل أو حدث 
دون قصد من قبل أحد املرافقني ألحد املرىض املصابني 
االمنية” يوم غد  االنتهاء من “االمور  بكورونا”, مرجحا 

الثالثاء.

شهود عيان
محيسن  احمد  املستشفى  يف  املنتسب  قال  بدوره, 
العزل  ردهة  اندلع يف  “الحريق  ان  الشعب”:  لـ”طريق 
الرابعة من مركز النقاء”, مبينا ان “النريان انترشت بشكل 
االوكسجني  اسطوانات  انفجار  بسبب  املركز  يف  رسيع 

ومادة بناء املركز )الساندويج بنل(”.
وبنّي محيسن ان “الباب الخلفي للمركز كان مفتوحا طيلة 
الطعام  لجلب  املرىض  مرافقي  ودخول  لخروج  الوقت 
والعالج ملرضاهم، لكن اثناء نشوب الحريق وجدنا الباب 
مغلقا بسالسل حديدية بشكل محكم”, يف اشارة اىل وجود 

فاعل وراء الحادث.
ولفت املتحدث اىل أن “شكاوى عديدة تقدم بها املرىض 
واملوظفون بسبب حدوث ترسب لألوكسجني من القناين, 

لكن مطالباتنا مل تجد اذانا صاغية”.
وأشار محيسن اىل “عدم حضور اي فريق طبي متخصص 
للبحث عن الضحايا املتبقني وانتشال جثثهم من الركام”, 
مؤكدا ان “الجهود اقترصت عىل عمل الطب العديل يف 
اخذ العينات من قطع االجساد التي تظهر اثناء البحث 

للتعرف إليها”.
وتابع ان “اغلب ذوي الضحايا تسلموا قطعا من اجساد 

ذويهم, فيام ذابت بقية االجزاء واختلطت جراء النريان 
املشتعلة”.

رفع االنقاض 
الحريق,  ركام  يف  الضحايا  بعض  رفات  وجود  وحول 
كشف  )رفض  املستشفى،  داخل  من  أمني  مصدر  اكد 
اسمه( لـ”طريق الشعب”, “عدم وجود ضحايا يف موقع 
املدين  والدفاع  التحقيق  “فرق  ان  اىل  مشريا  الحادث”, 

قامت بانتشالها متاما”.
املفقودين”,  جثث  التهمت  “النريان  ان  املصدر,  وبنّي 
التحقيقات  انتهاء  لحني  االنقاض  رفع  “عدم  اىل  منوها 

بشكل كامل”.
احتاملية  الخفاجي  احمد  قار  ذي  محافظ  يستبعد  ومل 
التعليمي, بفعل فاعل،  وقوع حريق مستشفى الحسني 

لكنه لفت إىل أن نتائج التحقيق مل تظهر بعد.
واضاف الخفاجي إن “اللجنتني املحلية املشكلة من قبل 
حكومة ذي قار واملركزية برئاسة وزير التخطيط ومحققني 
زال  ما  بالحادث  بالتحقق  املكلفتني  الداخلية  وزارة  من 
عملهام مستمراً، متهيداً للوقوف عىل  األسباب الحقيقية 

وإعالنها”. 

إعفاء اصحاب الوالءات
من جانبه, وّجه مدير عام دائرة صحة محافظة ذي قار 
وكالة، سعدي املاجد بإعفاء جميع أصحاب املناصب يف 
مفاصل الدائرة، ممن يعملون بوالءات وانتامءات حزبية 
تعرقل أداء الدائرة. وجاء كتاب صادر من مكتب املدير 
العام وكالة سعدي املاجد، طالعته “طريق الشعب”, ان 
“الدستور العراقي مل يرش إىل املحاصصة الحزبية يف الدوائر 
الحكومية”, مشريا اىل  انه “ستتم دعوة كافة الكفاءات 

السابقة لشغل تلك املناصب خدمة للصالح العام”.
من  عدد  بحق  وقبض  استدعاء  أوامر  صدور  اثر  وعىل 
العاملني يف القطاع الصحي، قام مدراء مستشفيات الرتيك 
والحسني التعليمي ومستشفيات أقضية الشطرة والفجر 

وسوق الشيوخ, بتقديم استقالتهم من مناصبهم.
وزارة  اىل  موجه  كتاب  يف  قار  ذي  صحة  دائرة  وذكرت 
الصحة، انه “بالنظر لعزوف األطباء عن املوافقة عىل إدارة 
إدارية ليست ضمن  املستشفيات وتحملهم مسؤوليات 
التفضل باملوافقة عىل إلغاء منصب  اختصاصهم، يرجى 
الصحة  لوزارة  واملالك  الهيكلية  من  املستشفى  مدير 
واالكتفاء باملعاون الفني واملدير اإلداري، كام معمول به 

يف بقية دول العامل”.

أوضاع المستشفى: أجواء مشحونة
وتعليق عىل اوضاع مستشفى االمام الحسني, قال الدكتور 
“املستشفى  ان  الشعب”,  لـ”طريق  فالح  نبيل  املقيم 
تشهد فوىض كبرية, وتواجدا كثيفا للمواطنني واملتظاهرين 
ان  اىل  مشريا  لذلك”,  رادع  دون  الطوارئ  ردهات  يف 

“صعوبة العمل يف هكذا اجواء مشحونة”. 
من  العزل  ومراكز  املستشفى  “خلو  عن  فالح  وكشف 
منظومات السالمة واطفاء الحريق”, مردفا “ان وجدت 

يف بعض االماكن فانها ال تؤدي الغرض املطلوب منها”. 
وأكد “عدم دخول فريق طبي متخصص للبحث وانتشال 

الضحايا من مكان الحادث منذ اطفاء النريان”.
ونوه الطبيب بان “املواطنني الذين حاولوا املساعدة يف 
اطفاء الحريق تعرض عدد كبري منهم لالصابة، نتيجة لعدم 
معرفتهم بطرق اطفاء الحرائق, ما ضاعف عدد الوفيات 

واالصابات”.
النفايات  صور  االجتامعي،  التواصل  وسائل  وتناقلت 
وهي متناثرة يف اروقة وغرف املستشفى الرتيك، الذي تم 

افتتاحه بعد الفاجعة.
 

تشييع رمزي
ونظم املئات من املواطنني تشييعا رمزيا لضحايا الفاجعة, 
انطلق من ساحة الحبويب وسط مدينة النارصية اىل موقع 
توافدت  فيام  التعليمي,  الحسني  مستشفى  يف  الحادث 
اعداد كبرية من املحافظات عىل النارصية العالن تضامنهم 

مع عوائل الضحايا.
بـ”الكشف  الحكومة  واملتضامنون  املتظاهرون  وطالب 
عن املتسببني بالحادث وتقدميهم للقضاء”, مشريين اىل 
ان الحادث يؤكد ان فساد القوى الحاكمة ومحاصصتها 

هام السبب الرئيس يف ما يجري للعراقيني من مآٍس.
لـ”طريق  حديث  يف  نعيم  الله  عبد  املتظاهر  وحّمل 
املكاسب  عىل  املتنفذة  االحزاب  “رصاعات  الشعب”, 

مسؤولية الفاجعة”.
وقال ان “الكتل املتنفذة تحاول استغالل دماء الضحايا 

من اجل تحقيق مكاسب حزبية ضّيقة”.
 اىل ذلك, حذر مراقبون من اندالع حريق اخر يف مركز 
الشفاء املقابل ملركز النقاء, بسبب افتقاره هو االخر اىل 
اجراءات السالمة ومنظومة اطفاء الحريق، مشريين اىل 
ان منظومة االوكسجني يف املركز متهالكة ومرتوكة يف جوار 
سور املستشفى الخارجي, ما يجعل امكانية حدوث حريق 

اخر ممكنة جدا.
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اخبار وتقارير
أطباء ومنتسبون: ال توجد فرق مختصة في مكان الحريق

فاجعة الناصرية تتفاعل.. استقاالت جماعية لمدراء المستشفيات 

• تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف بابل، الرفيق طارق 
الذي  الجرياوي،  كاظم  حسني  الشيوعي  املناضل  والده  بوفاة  حسني 
كان ضمن الرعيل األول من الشيوعيني يف محافظة بابل. فقد انتمى 
للحزب ابان العهد املليك وظل مواكبا العمل النضايل لعقود من السنني 
حتى اقعده املرض. كام انه اعتقل مرات عدة بسبب موقفه السيايس 
طريق  طريقه..  عىل  سارت  مناضلة  أرسة  وأنجب  املبدئية،  وصالبته 

الشيوعية.
وكانت قيادة الحزب قد كرّمت الراحل قبل اعوام بلوح املناضلني، يف 
احتفالية أقيمت يف مقر الحزب الشيوعي يف الحلة. وهو والد الصحفي 

الراحل عدنان حسني.
للفقيد الذكر الطيب ولعائلته ورفاقه ومحبيه خالص العزاء.

• تعزي لجنة الحزب الشيوعي العراقي يف قضاء قلعة سكر، الرفيقني 

حيدر هداب وعباس عزيز بوفاة عم االول وخال الثاين، الشيخ كاتب 
مطلك، شيخ عام قبيلة حجام.

للفقيد دوام الذكر الطيب وألهله ومحبيه الصرب والسلوان.
الدمنارك،  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  تنعى  الحزن،  ببالغ   •
الرفيق العزيز مال بكر)ابو هيوا(٫ الذي تويف يف كوبنهاغن بعد رصاع 

مع مرض مل ميهله طويال.
متيز الرفيق ابو هيوا بصالبة املناضل الشيوعي الذي مل يحد عن دربه 
مهام بلغت الصعوبات. وبهدوئه املعهود واصل طريقه النضايل وتحمل 
السجن، وسنوات طوال يف حركة االنصار. حيث عرف بعالقاته االنسانية 

مع رفاقه االنصار.
ورفاق  رفيقات  باسم  نتقدم  الغايل،  فقيدنا  برحيل  انفسنا  نعزي  واذ 
منظمتنا يف الدمنارك بالتعازي الحارة واملواساة الصادقة اىل كافة افراد 

أرسته، متمنني لهم ولكل محبيه صربا جميال. 
 • ببالغ األىس والحزن تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
مرض  اثر  والدته  بوفاة  املحلية،  كريم موىس، عضو  الرفيق  دياىل،  يف 

عضال أمل بها. للفقيدة الذكر الطيب ولذويها واهلها يف قرية الهويدر 
الصرب والسلوان.

بوفاة  واسط،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   •  
صديق حزبنا مهدي تعبان الجعيفري، وهو من عائلة شيوعية وناشط 

مدين يف ساحة االحتجاجات.
وعائلته  ومحبيه  الصدقائه  والسلوان  والصرب  للراحل  الجميل  الذكر 

الكرمية.
 • ببالغ االىس واالمل، تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف 
الشطرة، الرفيق املهندس جعفر بوفاة والدته التي قضت يف مستشفى 
العزل يف النارصية اثناء حادثة الحريق التي حصلت فيها أخريا. نشاطر 

الرفيق جعفر وعائلته احزانهم. 
للفقيدة الذكر الطيب ولذويها الصرب والسلوان.

 •  مبزيد من الحزن واالىس تعزي اللجنة املحلية العاملية يف الحزب 
الشيوعي العراقي، عضو املحلية الرفيق رزاق صاحب )ابو رشا( بوفاة 
للفقيد  الطيب  الذكر  كورونا.  فريوس  مضاعفات  اثر  زوجته  شقيق 

والصرب والسلوان لعائلته ومحبيه.
• تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف الكاظمية/ اللجنة املحلية 
يف الكرخ األوىل، الرفيق املناضل عيل عبد االمري الواين ) ابو حسني (، 

الذي تويف بعد معاناة مع املرض. 
الذكر الطيب للفقيد والصرب والسلوان ألهله ورفاقه.

الثالثة،  الرصافة  العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى   •
يف  العمل  واكب  الذي  رياض(،  )ابو  عناد  صباح  الوطنية  الشخصية 

صفوف حزبنا منذ الستينيات وظل وفياً واميناً عىل مبادئه.
املناضلة  وعائلته  ولرفاقه  االبدي  والخلود  والطأمنينة  السالم  لروحه   

الصرب والسلوان.
األعظمية، رحيل  الحزب يف  املحلية، ومعها منظمة  اللجنة  تنعى  كام 
مدرب املنتخب الوطني للجمناستك، الرفيق رعد جاسم ) ابو امنار (. 

فبفقدانه خرسنا رفيقاً صادقاً وشجاعاً.
الرفيق  بشخص  الكرمية  ولعائلته  والخلود  والطأمنينة  السالم  لروحه   

سعد جاسم، الصرب والسلوان وخامتة األحزان.

مواساة

طريق الشعب – خاص 
بغداد  يف  العراقيون  الشيوعيون  حّيا 
متوز   14 لثورة   63 الـ  الذكرى  واملحافظات، 
ميدانية  ونشاطات  بفعاليات   ،1958 الخالدة 
األماكن  يف  الفتات  تعليق  تضمنت  منوعة، 
الثورة  عن  تعرّب  شعارات  تحمل  العامة، 
املرشوعة  الشعب  مطالب  وعن  ومنجزاتها، 

الراهنة. 
العديد  للحزب، رفعت  العاملية  املحلية  اللجنة 
من الشعارات التي أطلقها الحزب يف املناسبة، 
بضمنها  بغداد،  من  مختلفة  عامة  أماكن  يف 
“ساحة عدن” وأسوار “متنزه الزوراء” و”كراج 
العالوي”، وبداية ومنتصف “شارع 14 متوز”. 
ويف حديث لـ “طريق الشعب”، أوضح الرفيق 
اللجنة  أعضاء  أحد  عيل،  الشيخ  عبود  عامر 
املحلية، أن الشعارات استذكرت شهداء الحزب 
قضايا  سبيل  يف  حياتهم  وهبوا  الذين  والوطن 
عن  الكشف  إىل  دعت  كام  وكادحيه.  الشعب 

قتلة منتفيض ترشين ومحاسبتهم.
الكرخ  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  وشكلت 
يف  لها  التابعة  املنظامت  بواسطة  األوىل، 
مناطق املنصور والصالحية والحرية والكاظمية 

والشعلة، فرقا إعالمية جوالة.
العامة،  األماكن  من  عديد  يف  الفرق  ورفعت 
عن  وتعرّب  الثورة  بذكرى  تحتفي  شعارات 

إنجازاتها.
يف  للحزب  املحلية  اللجنة  رفعت  السياق،  ويف 
محافظة بابل واملنظامت التابعة لها يف األقضية 
والنواحي، شعارات الذكرى يف األماكن العامة. 
وقال مراسل “طريق الشعب” يف محافظة بابل، 

محمد صادق، أن الشعارات التي تم تعليقها يف 
والهاشمية  املحاويل  ومدن  الحلة  مدينة  مركز 
والقاسم واملسيب والكفل، باإلضافة إىل العديد 
عىل  معظمها  يف  شددت  املحافظة،  قرى  من 
عن  والكشف  الدولة  بيد  السالح  حرص  أهمية 
فضال  الفاسدين،  ومحاسبة  املتظاهرين  قتلة 
عن إيقاف ترشيع القوانني التي تحد من تطور 
املجتمع وتعمل عىل كبت الحريات العامة.    

في بغداد والمحافظات 
الشيوعيون العراقيون يحّيون ذكرى ثورة تموز الخالدة 

النجف – احمد الجنابي 

استقبلت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف النجف، الذكرى الـ 
63 لثورة 14 متوز، بفعاليات وطنية مختلفة. 

محمد  الشهيد  “قاعة  عىل  املحلية  اللجنة  أقامت  متوز،   14 صبيحة  ففي 
الشيوعيني  من  جمع  حرضها  احتفالية  مقرها،  يف  التتنجي”  موىس 

ومحبيهم.
وتغنى املحتفلون بانتصارات الثورة ومنجزاتها التي تحققت خالل عمرها 
عن  لهم،  كلامت  يف  عربوا  كام  سنوات.  الخمس  يتجاوز  مل  الذي  القصري، 

وقوفهم إىل جانب املهمشني والفقراء والكادحني وشغيلة اليد والفكر. 
ويف السياق، أقامت اللجنة املحلية حفال لختان األطفال، بإرشاف املعاون 
منصور  الرفيق  الطبي  املعاون  ومساعده  العالق  صاحب  عباس  الطبي 
رزاق.  وتم ختان األطفال مجانا، وسط زغاريد عائالتهم وأهازيج الرفيق 

عليوي امليايل، التي تتغنى بثورة متوز وأمجادها.
ويف عرص اليوم نفسه، افتتحت اللجنة املحلية عىل قاعة “منتدى هارموين” 
للفنون وسط النجف، معرضا تشكيليا للفنان الرفيق حيدر عرب، يتضمن 

لوحات تعرب عن منجزات ثورة 14 متوز. 
اللجنة املحلية، وهناك عقدت جلسة حول  بعدها توجه الجميع إىل مقر 

أبرز القوانني التي أصدرتها حكومة ثورة متوز.
رشف  بطاقة  حامد،  مصطفى  الشاب  الرفيق  منح  تم  الجلسة،  ختام  ويف 

عضوية الحزب الشيوعي العراقي، بعد أن أنهى فرتة الرتشيح.

شيوعيو النجف يستقبلون 
ذكرى الثورة بفعاليات مختلفة 

شكر وتقدير
بالشكر  أتقدم  عائلتي،  وباسم  باسمي 

حزبنا  محلية  يف  للرفاق  الجزيل 

الحزب  ومنظمة  النارصية  يف  الشيوعي 

يف السويد، وللرفيقات والرفاق يف املركز 

الخارج،  اعالم  ومكتب  للحزب  االعالمي 

واللجنة  الشيوعيني  االنصار  رابطة  ويف 

الثقافية للرابطة وموقع »ينابيع العراق« 

وموقع الحزب الشيوعي العراقي وموقع 

»فرقة  يف  وللرفاق  البيشمركة،  االنصار 

الصديقات  ولجميع  املرسحية«  ينابيع 

واالهل  والرفاق،  والرفيقات  واالصدقاء 

النبيلة  مواقفهم  عىل  وذلك  واالقارب، 

وسائل   وعرب  الهاتف  عرب  االتصال  يف 

برحيل  لتعزيتنا  االجتامعي  التواصل 

الوالدة العزيزة.

الصحة  للجميع  ونتمنى  لكم،  شكرا 

والسالمة

شاكر جبار )أبو أكد(
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فشل تمرير قوانين تتعارض مع الديمقراطية

المركز: هناك مؤشرات في الشارع العراقي تكشف 
ان للتيار الديمقراطي مقبولية كبيرة، لكن الترابط بين 
المجتمع والتيار الديمقراطي لم ينعكس على الواقع 

السياسي في البلد، اين تشخصون الخلل؟.

نريد  الحقيقة هو ليس خلال، عندما  يف  د.احمد ابراهيم: 
يف  الدميقراطية  للحركة  االساسية  النشأة  طبيعة  نشخص  ان 
العراق، ال نجد هناك خلال الن الحركة الدميقراطية باالساس 
يكون  ال  ان  يعني  ال  هذا  لكن  نخبوية  طبيعة  ذات  حركة 
هناك امتداد داخل املجتمع ولعل بواكري النهوض الدميقراطي 
يف العراق هو ليس االن وليس حتى قبل 40 او 50 سنة. منذ 
بدأت  ان  ومنذ  دميقراطية،  حركة  هناك  كانت  الثالثينيات 
تتشكل  بدأت  العراق  يف  السياسية  االحزاب  تأسيس  فكرة 
عىل قاعدة الفهم الدميقراطي لحل املشكلة العراقية. نشأت 
السياسية  االحزاب  اىل  اضافة  املعروفة  االحزاب  من  الكثري 
العراقي، جميع  الشيوعي  الحزب  التي كانت ممنوعة ومنها 
تكن  مل  العراق.  الدميقراطية يف  الحركة  مثلت  االحزاب  هذه 
ما  او  دينية  افكار  او  تطلعات  ذات  احزاب  الفرتة  تلك  يف 
اىل  العراقي هو مجتمع محافظ  املجتمع  ان  ذلك، مع  شابه 
حد ما، لكنه يتطلع دامئا من اجل ان يكون جزءا من العامل 
املتقدم. وهذه النشأة استمرت رغم انه خالل فرتات طويلة 
دكتاتورية  قوى  السلطة  عىل  هيمنت  العراقي  التاريخ  يف 

غاشمة واحزاب “توتاليتارية” اىل ان سقط النظام.
بعد  دميقراطية.  نزعة  العراقية  النزعة  بقت  هذا  كل  رغم 
2003 ومع التطورات التي حصلت ونشوء االحزاب وهيمنة 
بعض االحزاب ذات الطابع الديني مل تستطع هذه االحزاب 
ان مترر قانونا واحدا يتعارض مع الفهم الدميقراطي او املدين 
متررها  ان  القوى  تلك  حاولت  التي  القوانني  كل  للعراق، 
فشلت الن القوى الدميقراطية وقفت بالضد منها والن القوى 
حصتها  من  اكرث  قوياً  تأثرياً  الشارع  يف  متتلك  الدميقراطية 
اخرى غري  اىل مقاسات  التصويتية تخضع  الحصة  التصويتية، 
من  تأثري  لها  اخرى  عوامل  هناك  عليها،  املتعارف  املقاسات 
اقل  عىل  االنتخابات  يف  الناس  مساهمة  من  تقلل  ان  شأنها 

تقدير.

نشترك في مشروع واحد

المركز: هناك حديث عن ان التيار الديمقراطي 
المدني يشهد دائما تقطعات في عمله، نوع 

من التوقفات ربما مرتبطة بالواقع االجتماعي 
والسياسي في البلد، هذه القضية انعكست على 

قضايا تهم التيار الديمقراطي ومنها المشاركة في 
االنتخابات اليوم وانتم ذاهبون الى المؤتمر الثالث 

هل تجاوزتم تلك الفترة والتقطعات؟.

اسباب  اىل  تعود  االنقطاع  فرتات  بعض  ابراهيم:  د.احمد 
يبدأ  الفهم  اليوم  املجتمع،  الدميقراطي يف  التيار  لدور  الفهم 
التيار  تشكيل  عند  بدأ  الذي  الفهم  عن  مختلفة  نقطة  من 
املهمة  مختلف،  يشء  هناك  اليوم   .2010 عام  الدميقراطي 
للقوى  حاضنة  يكون  ان  هو  الدميقراطي  للتيار  الرئيسية 
بالنسبة  لالجتهادات  اوسع  مجاال  يعطي  وان  الدميقراطية 
هو  رئيسية  مشرتكات  هناك  لكن  تحته.  املنضوية  للقوى 
النظام  أسس  برتسيخ  تتعلق  والتي  املشرتكات  لهذه  ذاهب 
الدميقراطي وايضا اقامة الدولة املدنية، يف عام 2018 الفكرة 
التي أدت اىل هذا الرشخ لفرتة ليست قليلة يف نشاط التيار 
الدميقراطي، هناك من يتصور بأن التيار الدميقراطي هو بديل 
لقواه، هذا يف الحقيقة سبب لنا اشكاال. اليوم هذا الفهم غري 
وشخصيات  مستقلة  وشخصيات  واحزاب  قوى  نحن  موجود 
نشرتك يف مرشوع  مدين، جميعنا  مجتمع  ومنظامت  اكادميية 
فرصة  ونعطي  االنتخابات  قضية  من  اوسع  املرشوع  واحد. 
نحرتمه.  ان  ويجب  مرشوع  يشء  واالجتهادات  لالجتهادات 
انتخايب  عنوان  تحت  ليس  املؤمتر  اىل  سنذهب  نحن  لذلك 
الدميقراطي  التيار  مرشوع  يتحول  ان  عنوان  تحت  ما  بقدر 
اىل مرشوع حضاري يستطيع ان يستوعب كل القوى املدنية 
هذا،  من  اكرث  وليست  حلقة  هي  االنتخابات  والدميقراطية، 

رغم االهمية الكبرية لها.

التغيير ال يحدث بصورة عفوية

المركز: ما هو موقف قوى التيار الديمقراطي 
من االنتخابات، كيف ناقشت القضية وما هي طبيعة 

انسجامهم لتوحيد مواقفهم؟.

الدميقراطي  التيار  قوى  غالبية  اللحظة  لغاية  ابراهيم:  د.احمد 
قوائم  وقدمت  الدميقراطي،  املدين  التحالف  مرشوع  اىل  ذهبت 
بعدد من املرشحني وغالبيتهم مرشحون ينتمون اىل قوى اجتامعية 
وقسم منهم مستقلون، هذه هي الصورة الحقيقية للتحالف املدين 
الدميقراطي. قد تكون هناك اجتهادات يف ضوء ما سيحدث يف االيام 
القادمة، قد نختلف يف الرؤية يف ما يتعلق باالنتخابات لكننا نتفق 
عىل ان االنتخابات يف االساس هي انتخابات تغيري وليس املهم هو 
الذهاب للصندوق دون ان تكون نتائج هذا االنتخاب هي التغيري، 
والتغيري لن يتحقق بطريقة عفوية. التغيري االن اصبح مطلوبا، عىل 
ما  ان  تفهم  ان  الدميقراطية  القوى  غري  من  حتى  السياسية  القوى 
لكل  واضحة  رسالة  اعطى  الترشينية  الحركة  يف  العراق  يف  حدث 
ذلك.  تفهم  ان  وعليها  واجب  اصبح  التغيري  بأن  السياسية،  القوى 
اليوم هناك  الفهم،  اشكال متعددة من هذا  لكن نحن يف مواجهة 
قوى اجتامعية تتحرك يف اطار شمويل، قوى جامهريية تتحرك ضمن 
حتى  وامنا  حكم  نظام  فقط  ليست  هي  الشمولية  املنظور،  هذا 
بالسلطة  املاسكة  السياسية  القوى  ان  من  بالرغم  اجتامعية.  قوى 
للدور  فشلت يف مامرستها  بأنها  اعرتفت  قادتها  اغلب  لسان  وعىل 
محنه  من  واخراجه  العراق  استنهاض  يف  منها  مطلوبا  كان  الذي 
بعد النظام الدكتاتوري بعد 2003، بالرغم من هذا االعرتاف لكنها 
السابقة. لذلك  الطريقة  بقيت متمسكة والزالت متمسكة وبنفس 
نحن نقول ان هذه االنتخابات يجب ان تفرز شيئاً اخر وعىل هذه 
القوى ان تفهم، ليس بالرضورة ان تأيت عرب االنتخابات، هناك قوى 
اجتامعية جديدة، اجيال جديدة تفكر بطريقة اخرى، التغيري لن يأيت 
من احزاب سياسية بقيت متمسكة بنفس النهج من 2003 ولغاية 

الوقت الحارض وهذا النهج خاطئ وادى اىل الخراب.

شروط للمشاركة في االنتخابات

المركز: التيار الديمقراطي اذا انسجم في رؤيته بعدم 
المشاركة سيعطي فرصة للقوى الماسكة بالسلطة 

باالستمرار. كيف ستعالجون ذلك؟.

د.احمد ابراهيم:غالبية قوى التيار الدميقراطي لغاية الوقت الحارض 
مؤمنة بالدخول يف االنتخابات، الننا نفهم االنتخابات عىل اساس انها 
محطة للتغيري وهذا هو االساس يف نشاطنا ويف عملنا. لذلك كل القوى 
اعلنت  االنتخابات  يف  باالشرتاك  متمسكة  الزالت  التي  الدميقراطية 
بشكل واضح انه ما مل يتغري املناخ الذي يحيط باالنتخابات وما مل تكن 
هناك اجواء مالمئة لالنتخابات ومنها ما يضمن حرية الناخب وحرية 
والقوى  املليشيات  سطوة  وازالة  االنتخابات  ونزاهة  ايضا  املنتخب 
معنى  ال  عملية  االنتخابات  تصبح  هذا  كل  يحدث  مل  ما  املسلحة، 
لها. لكن عندما نتحدث عن عدم املشاركة يف االنتخابات، علينا ان ال 
نذهب مذهب من هو يائس. اليوم يواجه املواطن العراقي يف وسائل 
التواصل االجتامعي هجمة تحاول ان تدمر صورة الدولة عند املواطن، 
هدفها ليس الدولة بحد ذاتها، امنا خلق اليأس عند املواطن، وعندما 
حالة  الفوىض  حالة  اما  باتجاهني،  يذهب  املواطن  لدى  اليأس  يخلق 
واالعتكاف  االعتكاف  اىل  يذهب  او  هذا،  من  بالضد  العنفي  التعبري 
نقرر  علينا. ونحن كقوى سياسية عندما  االخطر  السلبية  الصورة  هو 
ان ال نذهب اىل االنتخابات الن املناخ غري متوفر، ال نذهب مذهب 
مقاطعتنا  واضح  بشكل  نعلن  ان  علينا  وامنا  يعتكف  الذي  الشخص 
عىل  ونعمل  الناس  ندعو  وامنا  املقاطعة  عن  االعالن  فقط  يكفي  وال 
ايجايب،  موقف  اىل  املقاطعة  ونحول  االنتخابات  مقاطعة  لغرض  هذا 
ولكننا لغاية الوقت الحارض والن املرشوع االنتخايب مل يبدأ بعد، نبقى 
متمسكني يف ان الحكومة من جانبها عليها ان تؤدي ما عليها من دور 
الحديث  العراق  تاريخ  وان تجعل من االنتخابات محطة مضيئة من 
بعد 2003، وثانيا نأمل حتى من الجهات االخرى ان تتفهم ان التغيري 
االنتخابات  تفوز يف  قد  واال  ان متارس دورها  يكون وعليها  ان  يجب 
من الناحية القانونية ولكنها من ناحية املنطق هي غري رشعية. اذا ما 
ذهب 20 او %30 من الناس لالنتخابات فلن تتحقق الرشعية لكنها 
تتحقق من الناحية القانونية وهذا يضع السلطة الجديدة او املاسكني 
فقط  عليهم  ليس  كربى  مخاطر  وفيها  جديدة  مرحلة  امام  بالسلطة 
كاحزاب سياسية، هم سيفقدون الكثري لكن ايضا عىل البلد يف الوقت 
نفسه. ونحن نعلم ان هناك تدخالت واسعة يف البلد من كل ما يحيطه 

ليك  العقالنية  من  لحظة  اىل  يعودوا  ان  اليوم  الجميع  عىل  وبالتايل 
يجعلوا من هذه االنتخابات انتخابات حرة ونزيهة ومحطة للتغيري.

التيار الديمقراطي والحراك التشريني 
منسجمان

المركز: ما طبيعة العالقة بين التيار الديمقراطي 
وتشرين اضاقة الى قوى تشرين؟

د.احمد ابراهيم: قوى التيار الدميقراطي بدأت حراكها االجتامعي قبل 
الحركات الترشينية واستطيع ان اقول وانا عىل ثقة بأن حركة ترشين 
التي جرت يف عام 2011 و2013  الكربى  الفعاليات  نشأت من جذور 
و2015. اذن هي سلسلة ملفاتها مكملة واحدة لالخرى. وعندما بدأت 
حركة ترشين بهذا العنفوان الضخم، كان هناك يشء جديد، وكان هناك 
فشل ذريع يف قدرة الحكومة عىل مواجهة متطلبات الحياة الجديدة، 
البطالة بدأت تسترشي، التضخم بدأ باالزدياد، عوامل عديدة جعلت 
شعارات  الجوهر هي  يف  وشعاراتها  املبهر،  الشكل  بهذا  تخرج  الناس 
اللحظة  منذ  شاركت  الدميقراطية  القوى  وبالتايل  الدميقراطية.  الحركة 
تواصل  وهناك  االن  ولغاية  تتوقف  ومل  الترشيني  الحراك  يف  االوىل 
مستمر. لكن هناك اصوات يف الحركة الترشينية يف الحقيقة مل تستطع 
السباب متعددة ان تستوعب هذا الوضع، وارتكبت اخطاء عديدة. لو 
ان الحركة الترشينية كانت اكرث وعيا مبا حولها كان من املمكن ان تحقق 
عاملني  يعتمد عىل  اليوم  اي حراك جامهريي  اكرب، الن  ايجابية  اشياء 
الجانب االعالمي كان  الجانب االعالمي املغذي.  رئيسيني، االستمرارية 
فيه خلل كبري جدا لكن بكل االحوال هناك انسجام يف املفاهيم بني ما 
ارادته حركة ترشين بجوهر شعاراتها التي طرحتها والحركة الدميقراطية. 
نحن عندما نتحدث عن الدميقراطية فهذا هدف اسايس بالنسبة للحركة 
به  يشرتك  فهذا  وازدهار  متحرر  وطن  عن  نتحدث  عندما  الترشينية، 
الجميع، بالتايل ال يوجد اختالف جوهري بني تطلعات الحركة الترشينية 

وتطلعات الحركة الدميقراطية يف العراق.

مأسسة التيار الديمقراطي

المركز: هناك من يصف عمل التيار الديمقراطي 
بالكالسيكي، سيما في قدرته على احتضان 

الشباب، وان تكون هذه الشريحة هي ممثلة للتيار 
الديمقراطي، كيف تقيمون هذا؟.

د.احمد ابراهيم: يف الحقيقة نحن ال ندعي اننا استطعنا ان نحول 
التيار الدميقراطي اىل تيار جامهريي وقوى فاعلة ومؤثرة ولكن نحن يف 
وال شعبوياً  مرحلياً  ليس عمالً  بأن عملنا  نؤمن  الننا  اىل هذا  الطريق 
التقرير  يف  نحن حتى  ولذلك  وأسس،  قواعد  يقوم عىل  وامنا  باالساس 
الذي  الشكل  هو  هذا  الدميقراطي.  التيار  مأسسة  اىل  ندعو  السيايس 
نعمل عليه يف الفرتة القادمة، يف التحضري للمؤمتر. لدينا تواصل مع قوى 
اجتامعية متعددة وشخصيات موجودة داخل منظامت املجتمع املدين، 
داخل فعاليات اجتامعية معينة وقوى اخرى تريد ان تنضوي اىل التيار 
الدميقراطي من شأنها ان توسع قاعدته اوال ومتده بالحيوية من جديد، 
القادم هو املؤمتر االكرث تعبريا عام يراد  الثالث  نأمل ان يكون املؤمتر 

للتيار الدميقراطي ان يأخذه من  دور يف الحياة السياسية.

المركز: ما هي طبيعة التحضيرات للمؤتمر الثالث 
للتيار الديمقراطي، ما الذي سيختلف خاصة في هذه 

الظروف؟

د.احمد ابراهيم: نحن نريد ان يكون املؤمتر الثالث محطة للتغيري يف 
طبيعة نضال التيار الدميقراطي وقواه وشخصياته 

نحن نعمل ان يكون هناك دور للشباب والنساء وشخصيات يف العمل 
يؤخذ  وان  الدميقراطي  التيار  يف  اصيالً  جزًء  يكونوا  ان  ونعمل  النقايب 
نشاطهم ودورهم املستقبيل عىل محمل الجد والتفعيل والتطوير، لذلك 

نعترب املؤمتر الثالث محطة مهمة.
اقمنا مؤمترين وهذه الفرتة التي مرت وعدم االستقرار للتيار الدميقراطي 
هي ليست فرتة كافية ليك تتشكل قواعد وأسس متينة و تحقق مأسسة 
للتيار الدميقراطي. االن نحن نريده ان يتحول اىل هكذا نشاط، يف الفرتة 
السابقة ظل التيار الدميقراطي تيارا نخبويا، اعتامدا عىل فكرة ان االحزاب 
السياسية تقوم مبهامتها يف الشارع ويف توعية الجامهري، االن مطلوب 
ان يكون للتيار الدميقراطي دور اكرث فاعلية سيام وان هناك تنسيقيات 
مل  الدميقراطي  للتيار  العليا  للجنة  االخري  االجتامع  ويف  تتشكل.  بدأت 
نكتف فقط باعضاء اللجنة العليا لحضور هذا االجتامع املمهد للمؤمتر 
الثالث وامنا طلبنا من عدد من الشخصيات موجودة يف التنسيقيات ان 
تناقش وتساهم يف هذا املوضوع وهناك طلبات من قوى  تحرض ليك 

اخرى وفعاليات اجتامعية واحزاب لالنضامم للتيار الدميقراطي.

المركز: واحدة من اجراءات مفوضية االنتخابات هي 
منع عراقيي الخارج من المشاركة في االنتخابات، هل 

انعكس ذلك على مزاجهم في التعامل مع القضايا 
السياسية للبلد؟

د.احمد ابراهيم: جرت اكرث من حلقة نقاشية مع التنسيقيات يف 
الخارج، نحن لدينا يف الخارج 16 تنسيقية يف اوربا وامريكا واسرتاليا، 
وهي تنسيقيات فاعلة ونشطة يف كل املجاالت وقامت مبهامت كبرية 
جدا. حتى عندما تلكأ العمل يف التيار الدميقراطي يف الداخل لفرتات 
محدودة استمرت التنسيقيات يف الخارج يف عملها وتواصلها مستمر 
لغاية االن وساهمت باجتامع اللجنة العليا عرب الدائرة التلفازية. ونحن 
باتجاه ان نطور هذه العالقة بني الداخل والخارج. بالنسبة لهم اعتربوا 
وعدم  لهم  االساءة  من  نوع  هو  االنتخاب  من  حرمانهم  موقف  ان 
احرتام لحقهم يف التعبري عن ذاتهم يف االشرتاك يف االنتخابات، لكن هم 
ايضا تفهموا طبيعة املشاكل املعقدة التي من املمكن ان تحدث اذا ما 
جرت انتخابات يف الخارج، نحن نعلم جيدا ان غالبية االنتخابات التي 
جرت يف الخارج كان فيها تزوير بنسب كبرية، النقطة الثانية هناك 

اشكاليات تتعلق بفريوس كورونا.

صوت مسموع ومؤثر

 
ً
المركز: هل باالمكان ان يكون التيار الديمقراطي حاضرا

اعالميا خاصة وان هذه القضية تحتاج الى تمويل؟!.

القوى  الذي تعاين منه  الوضع  بالرغم من هذا  د.احمد ابراهيم: 
الدميقراطية والتيار الدميقراطي لكنه لديه صوت مسموع لدى الناس 
ومؤثر، وكدليل عىل ما اقول ان كل القوانني التي اريد متريرها والتي 
تتعارض مع نهج الدميقراطية تم احباطها، ليس من السهولة التغلب 
عىل ضعف اإلمكانيات الننا ال منلك االموال وما من احد ميولنا، ال يف 
الداخل وال يف الخارج سوى الناس الذين يعملون يف هذا الحيز، الناس 
الحقيقة  الخاصة وهذه هي  اموالهم  الذي يدعمون من  املتطوعون 
يشء،  كل  متتلك  االخرى  القوى  الكربى.  مشاكلنا  من  واحدة  وهذه 
السلطة واملال والسالح ويتم استغالل ذلك بشكل كبري، ويف الحقيقة 
كمؤسسات اعالمية مستقلة ايضا ضعيفة ونحن نواجه ذلك، الجمهور 
يطالبنا ان نفتتح محطة تلفزيونية مع العلم ان امكانياتنا محدودة 
جدا، لكن هناك وسائل التواصل االجتامعي من املمكن االشتغال عليها 
بشكل واسع جدا، ونحن نأمل من القوى الخرية يف املجتمع ان تساهم 
يف وضع البلد عىل مساره الدميقراطي وان يساعدوا القوى الدميقراطية، 
الدميقراطية  املدنية  القوى  الخاصة،  مشاريعهم  حتى  بالنتيجة  الن 
تخدمها، نحن نأمل ان التيار الدميقراطي يحظى برعاية من قبل هذه 
االطراف هو اننا نحن قوى سياسية مختلفة التوجهات نلتقي عىل يشء 
واحد بأننا ال منول وال نقبل التمويل من اي طرف غري مستقل ونعتمد 
عىل امكانياتنا واملؤمتر الثالث سوف يأخذ عىل عاتقه حل الجزء االكرب 

من هذه القضية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف العدد املقبل تنرش “طريق الشعب” وثائق املؤمتر الثالث للتيار 
الدميقراطي املطروحة للنقاش.

الدكتور احمد علي ابراهيم:

مؤتمر التيار الديمقراطي الثالث .. 
نحو دور أكبر في الحياة السياسية

استضاف املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي، الدكتور احمد عيل ابراهيم املنسق العام للتيار 
الدميقراطي العراقي، يف لقاء خاص للحديث عن آخر مستجدات التيار الدميقراطي واستعداداته 

لعقد مؤمتره الثالث يف أيلول املقبل، فضال عن مساهمته يف الحراك االحتجاجي واالجتامعي وصوال 
اىل موقفه من االوضاع السياسية واالنتخابات املقبلة.
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عربية ودولية
بعيدا عن خطاب اإلعالم الرأسمالي

دفاعا عن الثورة الكوبية ومصالح شعبها الحقيقية
رشيد غويلب

األشد،  األمرييك  الحصار  سندان  بني  الكويب  االقتصاد 
العاملني  وتأثري هذين  وباء كورونا.  تداعيات  ومطرقة 
يعزز بعضه البعض، والنتيجة تدهور مستوى العرض. 
إن النقص يف مقومات الحياة حقيقي مثل اإلحباط الذي 
تتعامل  التي  الشابة،  األجيال  وخاصة  الكثريين،  يلف 
مع مكاسب الثورة كتحصيل حاصل. لقد شهدت كوبا 
يف 11 متوز الجاري أول احتجاجات معارضة للحكومة 
الثورة  مناهضو  ويحاول   .1994 عام  احتجاجات  منذ 
الكوبية اغتنام الفرصة. وكذلك تفعل الواليات املتحدة 

وحلفاؤها، التي تحارص كوبا منذ أكرث من 60 عاما.

الرئيس الكوبي: األولوية للدفاع عن الثورة
بدأت التظاهرات وأعامل النهب، عىل بعد 36 كيلومرتًا 
للجنة  األول  السكرتري  ذهب  هافانا.  غرب  جنوب 
ميغيل  الجمهورية  ورئيس  الكويب  للشيوعي  املركزية 
هناك  إىل  الحكومة  من  أعضاء  برفقة  كانيل  دياز 
وتحدث إىل الناس يف الشارع. وبعد ظهر األحد، خاطب 
داعيا، “جميع  الكويب  التلفزيون  الشعب، عرب  الرئيس 

الثوار والشيوعيني” إىل معارضة النهب والتمرد.

ويف اليوم التايل تحدث الرئيس والوزراء املختصون إىل 
عرب  بث  ساعات،  استغرق خمس  برنامج  يف  السكان، 
واسرتاتيجيات  أسباب  رشح  وجرى  القنوات.  جميع 
حل املشاكل الوطنية - بدءاً من حالة محطات الطاقة، 
وصوال  والغذاء،  األدوية  ونقص  كورونا،  واصابات 
واضح  الرئيس،  وأكد  املطلوب.  التالحم  تحقيق  إىل 
بالنسبة لنا إمكانية مناقشة كل إشارة وكل اقرتاح من 

الشعب”، مشددا عىل استعداد الحكومة للحوار.
بالقول:  األحد  يوم  خطابه  بدأ  قد  الرئيس  وكان 
“لألسف علينا أن نقطع هدوء األحد الذي تستمتع به 
العائالت، إلبالغكم باألحداث التي وقعت اليوم والتي 
هدفه  منهجيا،  متصاعد  استفزاز  من  بدرجة  ترتبط 
الرئيس بتشديد  الثورة املضادة إىل أمام”. وذكًر  دفع 
حكومة ترامب، منذ منتصف عام 2019، الحصار عرب 

سلسلة إجراءات تهدف إىل خنق االقتصاد الكويب.
النتيجة  وكانت  القيود،  هذه  كل  من  زاد  “وهذا 
مصادرها  فجأة عن  انفصلت  الدولة  أن  لها  الرئيسية 
أنا  الصعبة:  العملة  عىل  الحصول  يف  الرئيسية 
الكوبيني  سفر  عن  أتحدث  أنا  السياحة،  عن  أتحدث 
واألمريكيني إىل بلدنا، التحويالت املالية التي تنتظرها 
العائالت الكوبية كثريًا من أقاربها يف الواليات املتحدة، 

الغذاء،  يف  نقص  البالد:  يف  نقص  إىل  أدى  هذا  كل 
الرضورية  الخام  املواد  يف  ونقص  األدوية،  يف  ونقص 
لتطوير عملياتنا االقتصادية واإلنتاجية، والتي تساهم 

يف الوقت نفسه يف توفري حاجات السكان.

حصار ووباء وحمالت معادية
وأضاف الرئيس إن البالد تعاين من قيود عىل الوقود، 
من  حالة  خلق  هذا  وكل  الغيار،  قطع  عىل  وقيود 
نتمكن من حلها، تعود  السخط، ومشاكل مرتاكمة مل 
إعالمية  حملة  إىل  باإلضافة  االستثنايئ،  الوضع  إىل 
من  كجزء  البالد،  سمعة  لتشويه  أخرى  وحشية 
الوحدة  التقليدية، والتي تهدف إىل كرس  الحرب غري 
محاولة  يف  والشعب؛  والدولة  والحكومة  الحزب  بني 
عىل  قادرة  وغري  كفؤة  غري  بكونها  الحكومة  لتصوير 
الواليات  حكومة  وتتظاهر  للشعب.  الرفاهية  توفري 
الشعب”  هذا  بشأن  للغاية  “قلقة  بأنها  املتحدة 
هذا  أن  افهامه  محاولة  الحصار،  عليه  تفرض  الذي 
هو السبيل إىل األمل يف التنمية والتقدم يف بلد مثل 
يصب  مل  وباء  الوباء،  يأيت  ذلك  كل  بلدنا، ويف خضم 
كوبا فقط، وباء أصاب العامل بأرسه، وباء أصاب أيضا 
الوباء  أصابنا  الغنية.  والبلدان  املتحدة،  الواليات 

التي  االحتياطيات  مع  القيود،  هذه  كل  خضم  يف 
أوجدتها الدولة، مع القليل الذي كان لدينا يف البالد، 
مع القليل الذي متكنا من الحصول عليه يف ظل هذه 
كان  لقد  األخرية.  والنصف  السنة  يف  الصعبة  القيود 

علينا مواجهة كل هذه التحديات”.

طبيعة التظاهرات
“من  الرئيس:  قال  العنف  وأعامل  التظاهرات  وعن 
هم ممثلو يف هذه املجموعة؟ انهم جزء من الشعب 
هذه.  النقص  حالة  من  ويعانون  احتياجاتهم،  لهم 
األدلة،  جميع  ميتلكون  ال  أو  مرتبكون  ثوار  بينهم 
ويعربون عن عدم رضاهم بطريقة مختلفة، يف طريق 
من  يقادون  لكنهم  والتفسريات،  الحجج  عن  بحثهم 
إىل  بشدة  يدعون  الذين  املتالعبني  من  مجموعة 
بعض  يف  أيام،  بضعة  منذ  ويعدون  معادية،  حمالت 
من  اجتامعية  واضطرابات  تظاهرات  لتنظيم  املدن، 
يف  خصوصا  إجرامًيا،  أمًرا  يعد  هذا  ان  النوع.  هذا 
املنازل  يف  البقاء  إىل  الناس  فيه  يضطر  الذي  الوقت 
لحامية أنفسهم. أقدم هذه املعلومات أيًضا ألؤكد أن 
الدولة، والحكومة  للثوار، وأن  الشوارع يف كوبا ملك 
السياسية  اإلرادة  لديها  الحزب،  بقيادة  الثورية، 

للمشاركة  الناس  مع  واالنخراط  والتحاور  للمناقشة 
بذلك  القيام  عند  املهم  من  ولكن  املشاكل،  حل  يف 
تحديد السبب الحقيقي للمشاكل وعدم الخلط، لهذا 
السبب ندعو جميع الثوار يف بالدنا، وكل الشيوعيني، 
إىل النزول إىل الشوارع يف كل مكان، تظهر فيه هذه 

االستفزازات اليوم، وطوال هذه األيام“.

إجراءات استثنائية
أعلن  الفائت  األربعاء  املبارش  الحكومي  الحوار  يف 
الوزراء  رئيس  وأعلن  البالد،  إىل  الهدوء  عودة  الرئيس 
ضمن  شملت،  االستثنائية  اإلجراءات  من  جملة  عن 
أمور أخرى، إلغاء الرسوم الكمركية عىل استرياد املواد 
غري  كميات  استرياد  لألفراد  وميكن  واألدوية،  الغذائية 
تعليق  وتم  التنظيف،  مواد  وكذلك  منها،  محدودة 

الرسوم عىل هذه املنتجات.
الحكومي،  الدعم  عىل  املواطن  حصول  مينع  ما  الغاء 
لتحديد  نتيجة  أو  اخرى،  مدينة  إىل  بانتقاله  ارتباطا 
الحكومية  الرشكات  منح  الوباء.  جراء  السفر  حركة 
صالحيات يف تحديد األجور وفقأ الحتياجاتها ومواردها. 
أوثق  بشكل  الدولة  قطاع  يف  األجور  تطوير  ربط  و 

بنتيجة العمل وجعلها أكرث ديناميكية بشكل عام.

سد النهضة .. تحوالت في مواقف اطراف النزاع
الخرطوم - قرشي عوض

االتحاد  ايل  النهضة   سد  ملف  االمن  مجلس  أرجع 
يف  تحل  ان  يجب  داخلية  قضية  باعتباره  االفريقي، 
السودانية  الدبلوماسيتني  ان  االقليمي. ويبدو  االطار 
الحسبان  يف  تضعا  مل  االخرية،  خاصة  واملرصية، 
الدميقراطيني  وصول  رأسها  وعىل  العاملية  التطورات 
للحكم يف الواليات املتحدة. وذلك رغم الترصيحات 
نية  عدم  حول  االمريكية  االنتخابات  سبقت  التي 
بنفس  املرصية  القيادة  معاملة  الجديدة  االدارة 
كام  ترامب.  ادارة  تتبعها  كانت  التي  الطريقة 
وضعها  ايل  رئايس  اهتامم  من  تحولت  القضية  ان 
ترعاها  ان  المريكا  ميكن  اقيلمية،  كقضية  الطبيعي 
الخارجية ويف اطار االتحاد االفريقي،  بواسطة وزارة 

شانها شان اية قضية خارجية.

امللف  االوريب فكان واضحاً ميله يف هذا  االتحاد  اما 
الرشكات  من  عددا  ان  حيث  االثيويب،  الجانب  اىل 

االوربية يستثمر يف مشاريع مرتبطة بسد النهضة.
السودانية  الدبلوماسية  بها  تهتم  مل  الحقائق  هذه 
تتوجهان صوب مجلس  املرصية وهام  والدبلوماسية 
االمن، يف الوقت الذي كانت تشري فيه كل املعطيات 
اتخذه  الذي  املوقف  غري  يتخذ  لن  املجلس  ان  اىل 
ملناقشة  تونس  اليها  دعت  التي  االخرية،  جلسته  يف 
وهو  االفريقي،  لالتحاد  احالتها  ومسألة  السد  قضية 
امريكا  يف  والدميقراطيني  لالوربيني  اقليمي   كيان 
املوقف  يساند  ان  املتوقع  ومن  عليه،  كبرية  سيطرة 

االثيويب.
يف  تنشط  التي  تونس  ان  الغريبة  املفارقات  ومن 
اتهمها  والسودان،  ملرص  مساند  مبوقف  القضية  حل 
اعضاء يف مجلس السيادة السوداين هي وتركيا بدعم 

يؤرش  مام  السودانية.  الدولة  تستهدف  منصات 
التضارب الكبري يف السياسة الخارجية السودانية. 

وبعد ان انكشف املوقف الدويل الواضح ألي متابع 
تقديرات  عن  غائب  لالسف  ولكنه  امللف،  لهذا 
جنون  جن  املرصية،  السودانية  الدبلوماسيتني 
يف  احدهام  انتهي  اتجاهني  يف  فطارت  االخرية.. 
بروكسل حيث حطت طائرة وزير الخارجية املرصي، 
االوريب.  االتحاد  قادة  مع  الحوار  من  مزيد  الجراء 
فيام اتجهت وزيرة الخارجية السودانية نحو موسكو 
ترصيحاتها  بعد  خاصة  الغربية،  الدول  اىل  رسالة  يف 
االخرية بان السودان رمبا يعيد الحوار  حول موضوع 
انها  رغم  وهذا  االحمر.  البحر  يف  الروسية  القاعدة 
املجلس  يناقشها  ان  بد  ان هذه قضية ال  اىل  املحت 
يف  مهامه  وصارت  تكوينه،  تعطل  الذي  الترشيعي 
مشرتك  اجتامع  بها  يقوم  القرارت  واصدار  الترشيع 

بني مجليس السيادة ومجلس الوزراء. 
السودانية  الوزيرة  استقبلت  التي  موسكو  لكن 
يف  يوقع  دفاعها  وزير  كان  حديثها،  اىل  واستمعت 
نفس الوقت اتفاقاً عسكرياً لتأهيل الجيش االئيويب، 
يف رسالة اىل السودان مفادها ان الكرملني ال يشرتي 
ان  علام  الواقع.   ارض  عىل  التقدم  دون  الكالم 
الخطوة من جانب اديس ابابا جاءت كرد عميل عىل 
املرصي  الجيشان  نفذها  التي  النيل،  نسور  مناورات 

والسوداين يف منطقة “مروي” شاميل البالد.
السودانية  للدبلوماسيتني  الرصيح  الفشل  هذا  امام 
عىل  طرأت  قد  مهمة  تحوالت  ان  يبدو  املرصية 
الرئاسة اخذت بزمام  املوقف السوداين وان مؤسسة 
االمور. حيث رصح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
االوريب،  االتحاد  ممثلة  بالده  زارت  الذي  الربهان 
لحل  االوحد  الطريق  التفاوض  يف  ترى  حكومته  ان 

امللف، وان بالده ال تسعى لزعزعة االمن واالستقرار 
يف املنطقة. فيام اكد وزير الري السوداين ان الخرطوم 
بالسد،  املتعلقة  املعلومات  عىل  اطالعها  عىل  ترص 
وان يكون ذلك حقا وليس هبة  تقدمها اديس ابابا 

او متنعها. 
الذي  النرص  استثامر  يف  اثيوبيا   مضت  جانبها  من 
ان  واعلنت  الدبلومايس،  الصعيد  عىل  لها  تحقق 
الفرتة  قبل  تتم  سوف  للسد  الثانية  امللء  مرحلة 
يف  االمطار  منسوب  ارتفاع  اىل  نظرا  لها،  املحددة 

االثيوبية.  الهضبة 
ويبدو ان اديس ابابا تفرض سياسة االمر الواقع عىل 
التي  للمفاوضات  الراعية  الجهات  وعىل  الدولتني، 
ستبدأ حني يكون السد قد اكتمل واصبح واقعاً. ولن 
يسهل عىل مرص تنفيذ تهديداتها، التي ستجد الرفض 

من الدول االفريقية واملجتمع الدويل.

طريق الشعب  - نيقوسيا
عقد يف الفرتة 2 – 4 متوز الجاري يف نيقوسيا املؤمتر الـ23 
لحزب الشغيلة التقدمي يف قربص )أكيل(. وعىل مدى ثالثة 
قيادة  واصلت  الذي  املؤمتر  وثائق  املندوبون  ناقش  ايام 
الحزب التهيئة له رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة 

كورونا التي أدت اىل تأجيل انعقاده ملدة سنة. 
يف  انتخبوا  الذين  املندوبني  مئات  املؤمتر  اعامل  يف  وشارك 
يف  ونوقشت  قربص.  ارجاء  يف  املنترشة  الحزب  منظامت 
االقتصادية،   – واالجتامعية  السياسية  االوضاع  جلساته 
تقييم نشاط حزب  الدولية. وجرى  التطورات  اىل  باالضافة 
توجهاته  صياغة  اجل  من  املستويات  كل  عىل  "أكيل" 
تتوىل  لجنة مركزية جديدة  انتخاب  اىل  باالضافة  ومواقفه، 

قيادة الحزب يف السنوات الخمس القادمة.  
وجاء انعقاد املؤمتر يف منعطف حرج متر به البالد ويف ظل 
توترات ونزاعات متزايدة يشهدها الرشق االوسط ومنطقة 
البحر االبيض املتوسط. كام تواجه قربص تحدياً كبرياً يتمثل 
املفاوضات  وصلت  بعدما  للجزيرة  النهايئ  التقسيم  بخطر 
التي ترعاها األمم املتحدة للتوصل اىل تسوية وحل للمشكلة 
اىل طريق مسدود مؤخراً. ويلعب حزب "اكيل" دوراً محورياً 
يف النضال الوطني من اجل انهاء االحتالل الرتيك لجزء من 
الجزيرة واعادة توحيدها، ويف تعزيز التقارب بني القبارصة 
املؤمتر  وتبنى  النضال.  هذا  مجرى  يف  واالتراك  اليونانيني 
قراراً خاصاً مبشكلة قربص تضمن رؤيته للحل واعادة توحيد 

الجزيرة. 
منها  تعاين  التي  الصعبة  االوضاع  أمام  املؤمتر  وتوقف 
يف  املسبوق  غري  الرتاجع  جراء  الشباب  وجيل  الشغيلة 
الفساد  وبسبب  العمل  ظروف  وتدهور  املعيشة  مستوى 
والسياسات االستبدادية للسلطة الحاكمة وعنجهيتها. وهو 
ما فاقمته جائحة كورونا وتداعياتها. كام ناقش املؤمتر سبل 
وكذلك  املتطرف،  واليمني  والعنرصية  للفاشية  التصدي 

القضايا املتعلقة بالبيئة. 

نتائج االنتخابات 
لتقييم نتائج االنتخابات الربملانية  وأوىل املؤمتر اهتامماً خاصاً 
التي جرت يف مطلع ايار املايض واداء حزب "اكيل". فقد احتفظ 
)ميني  الدميقراطي  التجمع  حزب  بعد  الثانية  باملرتبة  الحزب 
وسط( الحاكم بحصوله عىل نسبة 22,34 يف املئة من االصوات 
و15 مقعدا. واظهرت النتائج تراجع اصواته بنسبة 3,3 يف املئة 

وخسارة مقعد واحد. 

وكان األمني العام السابق للحزب، اندرياس كيربيانو، اعلن يف 
أول ترصيح له إثر اعالن نتائج االنتخابات ان "أكيل" سيدرس 
املؤمتر  ان  اىل  وأشار  االستنتاجات.  ويستخلص  بعمق  النتائج 
استعادة  سبل  يف  للنظر  مثمراً  حواراً  "سيجري  للحزب  الـ23 
"أكيل" املوقع الذي يستحقه". وأكد ان الحزب "ال يزال القوة 
الرئيسية يف طيف املعارضة. ولذا فان من واجبنا، تجاه تاريخنا 
واملواطنني، ان نعمل لتحقيق تغيري تقدمي يف نظام الحكم يف 

البالد".
وعىل الصعيد االقتصادي، ناقش املؤمتر تطوير مواقف الحزب 
واملتوسطة  الصغرية  االعامل  ومشاريع  العمل  قضايا  بشأن 
الحجم، وإنضاج سياسات اجتامعية جديدة، ومواقف ازاء قضايا 

البيئة، وما يتعلق بالثقافة والفنون واألدب. 

االصغاء لالصدقاء والمواطنين
حول  واسعة  نقاشات  فتح  للمؤمتر  التحضريات  وشملت 
"أكيل"  للتعرف عىل وجهات نظر وافكار اصدقاء  وثائقه 
يف  ليساهموا  لهم  الفرصة  إلتاحة  البالد  يف  مواطن  وكل 
صياغة سياسات الحزب وتوجهاته بشأن كل قضية صغرية 
بالطبع  مفتوحاً  الحوار  هذا  وكان  املجتمع.  تهم  وكبرية 
مييز  ما  وهو  األتراك.  والقبارصة  اليونانيني  للقبارصة 
يسعى  اذ  السياسية يف قربص،  االحزاب  بقية  عن  "أكيل" 

اىل إرشاك اآلالف من اعضائه واوساط واسعة من املجتمع 
يف النضال السيايس، ويف إنضاج االفكار وتطوير سياسات 
ألعضائه  الجامعية  بالحكمة  يثق  وهو  واقرتاحات. 

والشعب القربيص. 

انتخاب القيادة الجديدة
اللجنة  املندوبون  انتخب  للمؤمتر  الختامية  الجلسة  ويف 
ضمنهم  من  اعضاء،   105 تضم  التي   الجديدة  املركزية 
قيادة  اىل  مرة  ألول  انتخبوا  رفيقاً   36 ان  كام  رفيقة.   24
ويبلغ  املئة.  يف   34 بلغت  التجديد  نسبة  ان  أي  الحزب، 

متوسط عمر اعضاء اللجنة املركزية 47 عاماً. 
األمني  فيه  انتخبت  اجتامعا  املركزية  اللجنة  وعقدت   
الرفيق ستيفانوس ستيفانو )56 عاماً(، كام  للحزب،  العام 

انتخبت مكتبها السيايس الذي يتألف من 19 عضواً.  
واختتم املؤمتر اعامله يف اجواء حامسية، وأنشد املندوبون 
الشهري  القربيص  الشاعر  تأليف  من  وهو  أكيل"،  "نشيد 
تفكروس أنثياس، وايضاً "نشيد األممية"، ليعربوا بذلك عن 
اعتزازهم بالتقاليد األممية للحزب وتاريخ نضاله الوطني 
من  النضال  مواصلة  عىل  اإلرصار  وعن  املبدئية،  ومواقفه 
قربص  توحيد  واعادة  والسيادة  واالستقالل  الحرية  اجل 

وشعبها، من اجل السالم والدميقراطية واالشرتاكية. 

حزب الشغيلة التقدمي في قبرص )أكيل( ينجز أعمال مؤتمره الـ23 بنجاح

الشيوعيني  ئتحيات  بأحر  اليكم  نبعث 
والعرشين  الثالث  املؤمتر  إىل  العراقيني 
)أكيل(.  قربص  يف  التقدمي  الشغيلة  لحزب 
البالغ  الحدث  أن هذا  من  ثقة  ونحن عىل 
الداخلية  الحياة  يف  فقط  ليس  األهمية، 
الحياة  يف  أيًضا  ولكن  فحسب  "أكيل"  لـ 
السياسية والعامة يف قربص، سيكون محطة 
لحزبكم  املجيدة  املسرية  يف  أخرى  متميزة 
البارزة  اإلنجازات  عىل  يبني  إنه  الشقيق. 
تاريخه  من  عاماً   95 امتداد  عىل  للحزب 
عن  هوادة  بال  خاللها  دافع  النضايل، 
القربيص،  والشعب  العاملة  الطبقة  قضية 
التحرير  أجل  من  الكفاح  قيادة  يف  وكان 
والتقدم  والسالم  والدميقراطية  واالستقالل 
واالحتالل  االستعامر  ضد   ، االجتامعي 
لقد  الرجعية.  والقوى  واإلمربيالية  األجنبي 
وطنيته  بني  بثبات  الشقيق  حزبكم  جمع 
الحقيقية واإلخالص للمثل العليا لالشرتاكية 

واملاركسية. والشيوعية 
كام لعب حزب "أكيل" دوراً بارزاً يف حركة 
البحر  ومنطقة  األوسط  الرشق  يف  السالم 
املخططات  مواجهة  يف  املتوسط،  األبيض 
قبل  من  الحروب  وإشعال  العدوانية 
ويواصل  اإلقليميني.  وحلفائها  اإلمربيالية 
حزبكم تقديم الدعم والتضامن مع شعوب 
التقدمية،  وقواها  املضطربة  املنطقة  هذه 
ونضاله  الفلسطيني  الشعب  وخصوصاً 

العادل ضد االحتالل اإلرسائييل.
املكثفة  االستعدادات  بإعجاب  تابعنا  لقد 
الرغم  عىل  والعرشين  الثالث  ملؤمتركم 
كورونا.  جائحة  ميثله  الذي  التحدي  من 
وساهمت املناقشات الواسعة لوثائق املؤمتر 

يف تعزيز الطابع الدميقراطي للحزب وتقوية 
تنظيمه. ومن شأن الدروس املستخلصة من 
االنتخابات الربملانية األخرية أن تعزز مكانة 
"أكيل" كحزب جامهريي للشغيلة، متصدراً 
الشباب  جيل  تطلعات  عن  ومعرباً  لنضالها 
ومرشق  مزدهر  مستقبل  وبناء  التغيري  اىل 

لقربص.
لذا فإن مؤمتركم، مبداوالته ونتائجه، سيعزز 
النضال  يف  عنه  غنى  ال  الذي  "أكيل"  دور 
والسياسات  املؤسيس  الفساد  املتواصل ضد 
املعادية ملصالح الشعب ويف مواجهة اليمني 
املأزق  معالجة  اىل  باالضافة  املتطرف، 
لها  اىل حل  بالتوصل  الخطري ملشكلة قربص 

وإعادة توحيد الجزيرة.
تقديرنا  عن  للتعبري  الفرصة  هذه  نغتنم 
الشقيق  لحزبكم  األممي  للتضامن  العايل 
الدميقراطيني  ومع  العراقي  الشعب  مع 

العراقيني. والشيوعيني 
والعرشين  الثالث  ملؤمتركم  نتمنى  واذ 
ومداوالته كل النجاح، فإننا نتقدم بتحياتنا 
الحزب  قيادة  واىل  مندوبيه  إىل  الصادقة 

وجميع أعضائه.
العالقات  وتطوير  تعزيز  إىل  ونتطلع 
حزبينا  بني  األممية  واألوارص  التاريخية 
الحرية  أجل  من  املشرتك  النضال  يف 
االجتامعي  والتقدم  والدميقراطية  والسالم 

واالشرتاكية.

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي

29 حزيران 2021 

تحية من الحزب الشيوعي العراقي

إلى مؤتمر حزب الشغيلة التقدمي )أكيل(

االمني العام الجديد لحزب )اكيل( الرفيق ستيفانوس ستيفانو
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وجهات في النظر 

االستفتاء العام يعزز الديمقراطية 

لالنتخابات  التحضري  عند  أخرى  مرة  النقاش  وعاد 
الربملانية املبكرة بفعل مطالب االنتفاضة، بعد استقالة 
املرة  هذه  األمر  ُحسم  وقد  املهدي،  عبد  عادل  وزارة 
إىل جانب املشاركة يف االنتخابات، مع تحفظ عدد من 

الرفاق يف قيادة الحزب وكوادره.
املدين  التحالف  إىل  الحزب  انضم  ذلك  ضوء  وعىل   
املرشحني  من  عدد  وقدم  انتخايب  كتحالف  الدميقراطي 
إىل املفوضية املستقلة لالنتخابات يف العديد من الدوائر 
االنتخابية وب أغلب محافظات العراق، وعىل أثر اغتيال 
 ،2021 أيار   9 بتاريخ  كربالء  يف  الوزين  إيهاب  الشهيد 
 ...( االغتيال  فيه  يشجب  بيان  السيايس  املكتب  أصدر 
ويعلق مشاركته يف االنتخابات عىل ما ستتخذه الحكومة 
الترشيعية من إجراءات حازمة ورادعة...(،  والسلطات 
جدوى  حول  أخرى  مرة  النقاش  عاد  الفرتة  تلك  ومنذ 
املشاركة واملقاطعة لالنتخابات والتي انتهت باللجوء إىل 

االستفتاء الحزيب الداخيل.
وأنواعه  العام   االستفتاء  ماهية  إمام  الوقوف  وألجل   
ورشوط نجاحه وآليات خوضه داخل الحزب عىل ضوء 
نص النظام الداخيل بخصوص االستفتاء، تم إعداد هذه 
املادة من كتايب املوسوم اإلجراءات الشكلية واملوضوعية 
إعطاء  لغرض   ،2005 لسنة  العراقي  الدستور  لتعديل 

صورة للقارئ عن االستفتاء العام.

مقدمة نظرية
الدميقراطية تعني أن الشعب هو أصل ومرجع السلطة 
السياسية وهو مصدر السلطة الوحيد، غري أن  أسلوب 
ميارس  فقد  صور،  ثالث  له  للسلطة  الشعب  مامرسة 
الشعب سلطات الحكم بنفسه بدون وساطة نواب عنه 
وهي صورة الدميقراطية املبارشة والتي كانت سائدة يف 
وتسمى  أخرى  صورة  وهناك  القدمية،  اليونانية  املدن 
الشعب  مامرسة  وتعني  املبارشة،  غري  بالدميقراطية 
الذين  الربملان  يف  نوابه  طريق  عن  والسيادة  السلطة 
ينتخبهم لهذا الغرض، وهناك صورة ثالثة للدميقراطية 
عندما  وفيها  السابقتني،  الصورتني  بني  وسط  وهي 
النواب  هؤالء  فأن  الربملان،  يف  نوابه  الشعب  ينتخب 
والسيادة  السلطة  مظاهر  جميع  مبامرسة  يستقلون  ال 
مظاهر  ببعض  الشعب  يحتفظ  بل  الشعب  عن  نيابة 
الصورة  تلك  تسمى  ولهذا  بنفسه،  ليامرسها  السلطة 
املبارشة  وللدميقراطية شبه  املبارشة.  بالدميقراطية شبه 
مظاهر متنوعة منها مامرسة الشعب أو )الهيئة العامة( 
للسلطة بالرغم من وجود الربملان، ومن هذه املظاهر: 
باالستفتاء الشعبي، االعرتاض الشعبي، االقرتاح الشعبي، 
الربملان  الربملان، طلب حل  النواب يف  أحد  إقالة  طلب 
وكذلك طلب عزل رئيس الجمهورية. وما يخصنا يف هذه 

املادة هو االستفتاء العام.

ماهية االستفتاء
االستفتاء العام: هو من أهم مظاهر الدميقراطية شبه 
ألخذ  الناخبني  جمهور  إىل  الرجوع  ويعني  املبارشة، 
قرارهم أو رأيهم يف موضوع معني يعرض عليهم، إي ال 
يكفي قرار الربملان يف هذا املوضوع، ويقصد باالستفتاء 
الشعب  عىل  عامة  بصورة  معني  موضوع  طرح  أيضا: 

ليديل برأيه فيه إما باملوافقة أو بالرفض.
دور  وتوسع  للمجتمعات،  الحضاري  التطور  ظل  ويف 
السيايس  النضج  مستوى  وارتفاع  ومؤسساتها،  الدولة 
للشعب بفعل اضمحالل دور الحكم الفردي والتسلطي، 
أصبح دور الربملان وحده  غري كاف للتعبري عن السيادة 
االستفتاء  إىل  اللجوء  الدول،  بعض  فبدأت  الشعبية، 
املطروحة  التحديات  يف  الشعب  رأي  ملعرفة  العام 
كشكل من أشكال الدميقراطية غري املبارشة، من خالل 
النص يف الدساتري عىل األخذ برأي الشعب عرب االستفتاء 
املصريية، وتواجه  القرارات  الربملان عىل  للحد من دور 
بني  متفشية  األمية  تكون  عندما  إشكالية  االستفتاءات 
محدودة،  نفسه  سيد  يكون  أن  عىل  فقدرته  الشعب، 
ولهذا ارتبط االستفتاء الناجح بارتفاع مستوى املعيشة 
جيد،   ثقايف  مبستوى  الشعب  يكون  فعندما  والرفاهية، 
يصبح له القدرة عىل املساهمة يف السلطة ومؤسساتها، 
وإدراك قيمة الحقوق والحريات التي يتمتع بها، ويكون 
دوره إيجابياً يف االستفتاء العام، من خالل اإلجابة عىل 

األسئلة املطروحة.

أقسام االستفتاء
ينقسم االستفتاء العام إىل أنواع متعددة من حيث:

استفتاء  هناك  املوضوع  حيث  من  موضوعاته:     -1
وهو  سيايس  واستفتاء  ترشيعي  واستفتاء  دستوري، 
املتعلق بأخذ رأي الشعب) الهيئة العامة( يف موضوع 
سيايس يتميز بأهميته يف االختيارات األساسية للدولة أو 

سياستها العامة.
عىل  سابق  استفتاء  هناك  يعني  وهذا  مواعيده:    -2
القانون واستفتاء الحق عىل القانون، واالستفتاء السابق 
عىل القانون يكون بناء عىل مبادرة استشارية من جانب 
الربملان، فقد يرى الربملان قبل اتخاذ قانون هام استطالع 
رأي الشعب عىل فكرة هذا القانون من حيث املبدأ، فهو 
استشاري وغري ملزم للربملان، أما االستفتاء الالحق عىل 
القانون فهو يجري بعد وضع مرشوع القانون بواسطة 
الربملان، ولكن هذا املرشوع ال يصبح قانونا نافذا و ملزما 
واالستفتاء  العام،  االستفتاء  يف  عليه  املوافقة  بعد  إال 
تطبيقات  من  يعترب  الذي  وحده  هو  هذا  الالحق 

الدميقراطية شبه املبارشة.
3-  مدى وجوب إجرائه: ينقسم االستفتاء إىل اجباري 
واختياري، االستفتاء اإلجباري ينص الدستور عىل وجوب 
يوجب   2005 لسنة  العراقي  الدستور  فمثال  إجرائه 
االستفتاء  إما  الدستور،  تعديل  لغرض  االستفتاء  إجراء 
االختياري فهو يعني أن الدستور يرتك للسلطة التنفيذية 
أو الترشيعية حق التقدير يف إجراء االستفتاء، عىل ضوء 

تقدير السلطة املختصة للمصلحة العامة.
4-   الزاميته: ينقسم االستفتاء إىل ملزم أو استشاري، وأن 
أساس التقسيم هذا هو مدى تقيد السلطة التي أجرت 
أن  يثبت  الوقائع  ال، ومن خالل  أم  بنتيجته  االستفتاء 
السلطة املسؤولة عن إجراء االستفتاء تجد نفسها عادة 
مضطرة من الناحية األدبية إىل التقيد بنتيجة االستفتاء 
ولو كان غري ملزم، وذلك خوفا عىل مكانتها األدبية أمام 

املواطنني والرأي العام.

شروط نجاح االستفتاء
1- البساطة يف األسلوب:

مبسط  بشكل  يكون  االستفتاء،  موضوع  عرض  إن 
االستفتاء،  سؤال  عىل  لإلجابة  ذلك  ويسهل  ومفهوم، 
حيث املوضوعات العامة سهلة اإلدراك لعموم الشعب، 

وهي أحد رشوط  نجاح االستفتاء وتزايد اإلقبال عليه، 
أيهام  حول  استفتاء  طرح  ذلك:  عىل  األمثلة  ومن 
أو  الجمهوري،  النظام  أم  املليك  النظام  للبالد،  األصلح 

التصويت عىل منح النساء حق التصويت.
العام   االستفتاء  عىل  تنص  التي  الدساتري  وتواجه 
اإلجباري،  إشكالية عدم فهمه من قبل عامة الشعب 
توزيع  فمثالً:  القانونية  الثقافة  بعض  تتطلب  والتي 
االنتخابية  النظم  أو  الدولة  مؤسسات  صالحيات 
ومسؤولية الوزراء أمام الربملان وغريها من الفقرات، أن 
مثل هذه املوضوعات للتعديل،  تتطلب القيام بحملة 
توعية مكثفة، وأن تتاح لها الفرصة الكافية ما بني فرتة 
التعديالت حتى إجراء االستفتاء،  ليكون  إعداد هذه 
التعديالت،  إدراك جيد ملا هو موجود يف هذه  هناك 

وبالتايل سهولة اإلجابة عليها يف االستفتاء.
2- االختيار األمثل يف صياغة االستفتاء:

موضوعات  طرح  يف  والوضوح  البساطة  جانب  إىل 
املناسب  االختيار  وهي  آخر  رشوط  هناك  االستفتاء، 
املفتاح  فهي  لالستفتاء،  املطروح  السؤال  صياغة  يف 
السحري الذي يؤثر عىل تفكري املستفتني والتأثري عىل 
لتأثر  ونظراً   ،) ال  أو  )نعم  بـ  االستفتاء  من  إجابتهم 
فيشرتط  األسئلة،   صياغة  بأسلوب  االستفتاء  نتائج 
إتباع  منها  معينة،  وضوابط  رشوط  وفق  صياغتها  
أسلوب البساطة والوضوح، إذ أن غموض األسئلة وعدم 
وضوحها وتضمنها لعدد من املقاصد تأثري سلبي عىل 
الصحيحة،  اإلجابة  يف  تحريه  لكونها  املستفتني،  تفكري 
ومن ثم تأىت إجابته وفقاً للمعنى الذي فهمه هو، يف 

حني أن هذا املعنى ليس هو املقصود.
واضحة،  بصورة  تحدد  ما  إذا  االستفتاء  موضوع  أن 
وتحققت فيه الوحدة املوضوعية، وصاحب ذلك حياد 
السلطة العامة وعدم تدخلها لتغيري طبيعة االستفتاء 
من استفتاء شعبي إىل استفتاء شخيص، فأننا سنكون 
يف  الشعب  إرشاك  يستهدف  حقيقي  استفتاء  أمام 

مامرسة السلطة مامرسة فعلية.
3- وحدة املوضوع:

مهم  آخر  رشط  يوجد  السابقني،  الرشطني  جانب  إىل 
يرتبط بالجانب الشكيل لرشوط االستفتاء، وهو: وحدة 
املوضوع، ويحبذ أال يتضمن االستفتاء عىل موضوعات 
دقيقاً، وأن ال  تحديداً  تحديده  ويتم  متباينة،  عديدة 
للنقاش  متاحاً  يكون  وأن  موضوع،  من  أكرث  يتضمن 

العام، إذ كيف يستطيع املواطن أن يبدى رأيه بـ )نعم 
يعرض  ما  كان  إذا  موافق(  غري  أو  )موافق  أو  ال(  أم 
رأيه يف كل  يبدي  أن  عليه يف موضوعات ال يستطيع 

منها عىل حدة.
اإلرادة  عن  تعرب  دميقراطية  مامرسة  االستفتاء  أن 
أسلوب  يكون  أن  الرضوري  من  للشعب،  الحقيقية 
ووحدة  واليرس  بالبساطة  يتسم  األسئلة  صياغة 
عىل  املطروح  املوضوع  يتمتع  وأن  املوضوع. 
البديهيات  من  يكون  ال  وأن  العام،  الشعب،للنقاش 
واألمور املسلم بها ليك يكون هذا االستفتاء معرباً عن 

محتوى جدي.

االستفتاء في الحزب الشيوعي العراقي
 اعتمد الحزب، اللجوء إىل االستفتاء يف مؤمتره الخامس 
الدميقراطية  مؤمتر  عليه  أطلق  والذي   ،1993 لسنة 
باالستفتاء  الخاصة  الفقرة  نصت  حيث   ، والتجديد 
العام  الرأي  إىل  القيادية  الهيئات  ``رجوع  اآليت: 
الحزيب عند بحث القضايا الهامة التي تتعلق بشؤون 
عن  كتعبري   ،)1 املادة  )ب،7،  وسياسته``  الحزب 
التطور النوعي يف تبني الدميقراطية شبه املبارشة يف 
حياة الحزب الداخلية، ومن املمكن القول انه الحزب 
الوحيد عىل الساحة السياسية العراقية الذي كان وما 
يزال ملتزما بنصوص نظامه الداخيل من خالل انتظام 
عقد مؤمتراته الدورية وتجديد قوام قيادته عند كل 
اختيار  عند  الدميقراطية  باآلليات  وااللتزام  مؤمتر 

مندويب مؤمتراته وانتخاب  هيئاته القيادية .
وقد أجرى الحزب بعض التعديل بخصوص االستفتاء 
النظام  من  باالستفتاء  الخاصة  الفقرة  يف  الحزيب، 
الداخيل النافذ التي أصبحت اآليت: ``رجوع الهيئات 
القضايا  بحث  عند  الحزيب  العام  الرأي  إىل  القيادية 
داخيل،  استفتاء  بإجراء  وذلك  املستجدة  األساسية 
للمناقشة  القضايا  بتلك  الخاصة  الوثائق  وطرح 
قرارات بشأنها`` ) ب،6،  اتخاذ  قبل  العامة  الحزبية 
املادة 1(.  إن هذه الفقرة تتضمن عدة جوانب ومنها:

أساسية  قضايا  حدوث  عند  االستفتاء  إىل  اللجوء   -1
مستجدة، وهي تشمل قضايا متنوعة وأن ما مييزها 
أن تكون مستجدة تتطلب اتخاذ املوقف إزاءها، وهي 
والتنظيمية.  والسياسية  الفكرية  املوضوعات  تشمل 
وبالعودة إىل الصياغة  الواردة يف نص النظام الداخيل 

بعد املؤمتر الخامس سنجدها أكرث وضوحا و شمولية 
مام هي عليه أالن.

2-  إن االستفتاء يف نص النظام الداخيل يعترب استفتاء 
املخولة  والجهة  إجباري،  استفتاء  وليس  اختياري 
بإجرائه هي اللجنة املركزية باعتبارها  الهيئة القيادية 
والتنفيذية العليا للحزب، وهي صاحبة التقدير، التي 
محل  هي  أمامها،  املطروحة  القضايا  أحد  أن  ترى 
وجهات نظر متباينة يف داخلها وعموم الحزب، وألجل 
تدارك إبعاد تداعيات أي موقف تتخذه مبفردها، تلجأ 
اتخاذ  يف  لها  مشارك  ليكون  العام  الحزيب  لالستفتاء 

املوقف.
اللجنة  ألزم  الفقرة  هذه  يف  الداخيل  النظام  إن    -3
االستفتاء  بتنظيم  املختصة  الجهة  وهي  املركزية 
للمناقشة  القضايا  بتلك  الخاصة  الوثائق  )طرح  إىل 
الحزبية العامة( أي البد أن تكون هناك وثائق تُطرح 
االستفتاء  سيتم  التي  القضية  حول  العام  للنقاش 
من  صادرة  ورقة  تكون  قد  املناقشة  وهذه  عليها، 
الهيئة القيادية تحدد ما هي القضايا املراد االستفتاء 
من  موقف  أي  وايجابيات  سلبيات  هي  وما  عليها 
املواقف التي يتم التصويت حولها بـ »نعم« أو »ال« 
أو اعتامد إعداد مقاالت للنرش بوسائل إعالم الحزب 
وبشكل متوازن  لقيادته وكوادره إىل جانب او بالضد 
الوقت  إلتاحة  عليها،  االستفتاء  املراد  القضية  من 
املناسب للقاعدة الحزبية لالطالع وأن تكون عىل بينة 
من االستفتاء وتداعياته، وليك يكون تصويتها بإدراك 

ووعي مناسبني. 
حول  الداخيل  النظام  يف  الواردة  الصيغة  أن   -4
استشاري  طابع  ذات  االستفتاء  أن  تعترب  االستفتاء 
وغري ملزم للجهة التي دعت إليه، فمن خالل السطر 
األخري من فقرة النظام الداخيل  والذي جاء فيه )... 
قبل اتخاذ قرارات بشأنها( أي أن القرار األخري بشأن 
وليس  املركزية  للجنة  يعود  عليها  املستفتى  القضية 
إعادة  إىل  يحتاج  وهذا  االستفتاء،  نتائج  إعالن  عند 
النتيجة  بحيث  الداخيل،  النظام  تعديل  عند  صياغة 

املُعلنة عن االستفتاء هي التي ستكون النافذة.
ويف العادة وعند كل االستفتاءات التي أجراها الحزب، 
اللجنة املركزية نتائج االستفتاء، أساسا للقرار  تعتمد 
الذي تتخذه، الن هذه النتيجة هي قيد أديب وأخالقي 

أمام أعضاء الحزب والرأي العام.

د. علي مهدي

دارت نقاشات عديدة يف اللجنة 
املركزية عند التحضري النتخابات 

مجالس املحافظات املزمع إجراؤها يف 
نيسان 2020، حول جدوى املشاركة يف 

هذه االنتخابات، وعىل ضوئها طُلب من 
منظامت الحزب االستفتاء حول ذلك، 
وعىل أثر قيام انتفاضة ترشين الباسلة 
لسنة 2019، وتصويت مجلس النواب 
بتاريخ 26 ترشين الثاين 2019 بإنهاء 
عمل مجالس املحافظات، قد أُسدل 

الستار عنها.

واقع القطاع التعليمي 
مصطفى الخاقاني

غري  بشكل  العراق  يف  التعليم  مستوى  تدىن  لقد 
النجاح  نسب  عىل  سلبا  انعكس  مام  مسبوق 
أكرث  خالل  وخاصة  آخر  بعد  عاما  انخفضت  التي 
كثرية،  أسباب  لها  وهذه  السنني،  من  عقد  من 
بتشخيص  الرتبية  وزارة  ترشع  مل  ذلك  وإزاء 
ذلك  إىل  أدت  التي  الجوهرية  لألسباب  ناجع 
معالجات  دون  ترقيعية  بإجراءات  اكتفت  وامنا 
بشكل  املناهج  تحديث  أهمها  ومن  موضوعية، 
تغييب  إىل  إضافة  الطلبة  حاجات  مع  يتامهى 

الرتبية  وزاريت  بني  العالقة  يف  التعشيق  موضوع 
مخرجات  بني  املدروس  والتوازن  العايل  والتعليم 
العايل،  التعليم  وزارة  ومدخالت  الرتبية  وزارة 
نظرا  كبري  بشكل  املخرجات  ازدادت  وبالتايل 
الزدياد أعداد املدارس األهلية التي توسع العراق 

يف زيادة أعدادها بشكل غري مدروس.
النفيس  الجانب  عىل  أثرت  التي  األمور  من 
تشري  التي  املدارس  أبنية  عدد  قلة  للطلبة 
عددها  ملضاعفة  الفعلية  الحاجة  إىل  املعطيات 
يف  الكافية  املبالغ  رصد  من  وبدال  فعال،  املوجود 
الكايف  العدد  إلضافة  السابقة  االتحادية  املوازنات 

الدوام  إىل  الوزارة  لجأت  الفعلية  الحاجة  لسد 
يف  الطلبة  تزاحم  عن  ناهيكم  والثاليث  املزدوج 
إىل خمسني  أعدادهم  الواحد، حيث تصل  الصف 
للطلبة  النفيس  الوضع  عىل  أثرت  ولذلك  طالبا، 

واالستيعاب الذهني لهم.
من األسباب االخرى عدم تطبيق أساليب الدراسة 
لعدم  التكنولوجي  التطور  تواكب  التي  الحديثة 
واالكتفاء  األساليب  تلك  عىل  املعلمني  تدريب 

بالطرق الكالسيكية يف نقل املعلومة إىل الطالب.
تم  التي  األمور  لتلك  الجذرية  املعالجة  وألجل 
الفعلية  الحاجة  باستكامل  الرشوع  يجب  ذكرها 
من املدارس من خالل رصد األموال الالزمة لقطاع 
إىل  إضافة  الالحقة  السنوية  املوازنات  يف  التعليم 
التعليمية  للعملية  الدوري  التقييم  عىل  العمل 
املناهج  أي  أطرافها  بكل  يتعلق  مبا  بالكامل 
لغرض  واحد  آن  يف  والطالب  واملعلم  الدراسية 

الوقوف عىل الخلل ومعالجته. 



القوات  هذه  تواجد  باهمية  قناعتنا  من  الرغم  وعىل 
قرب املنافذ الحدودية، لفرض هيبة الدولة والحد من 
هيمنة العصابات املسلحة عىل الطرق التي تربط مراكز 
املدن يف املنافذ الحدودية، اال اننا واثقون من ان هذا 
يف  واملايل  االداري  الفساد  من  للحد  كاف  غري  االجراء 
املنافذ الحدودية، الن اغلب حاالت الفساد يف املنافذ ال 
مترر باستخدام القوة كام يعتقد بعض االخوة الذين ال 
يعرفون جيدا طبيعة عمل املنافذ الحدودية، وامنا ميرر 
الفساد من خالل االتفاق بني بعض املوظفني الفاسدين 
التخليص  مبهمة  يقوم  من  مع  املنافذ،  يف  العاملني 
الجمريك. والن القوات التي كلفت بحامية املنافذ قوات 
قتالية غري متخصصه يف العمل الجمريك، فانها ال متتلك 
الخربات واملهارات التي متكنها من كشف التالعب يف 
طبيعته  تكون  ما  غالبا  والذي  الجمركية،  املعامالت 
البضاعة كام او نوعا او باالثنني معا،  تغيريا يف وصف 
والرضيبية.  الجمركية  الرسوم  دفع  من  التهرب  بهدف 
نسب  تغيري  يف  املذكورة  القوات  تأثري  ان  يعني  وهذا 

الفساد االداري واملايل يف املنافذ محدود جدا. 
الحكومي، وبالتحديد  وبعد اطالعي عىل تقرير االداء 
املنافذ  يف  الحكومية  باالنجازات  املتعلق  الجزء 
الحدودية، ولكوين عملت سابقا رئيسا لهذه املؤسسة، 
بعض  الحكومة  امام  اضع  ان  واجبي  من  وجدت 
اليها  وصلت  تكون  قد  التي  واملعلومات،  الحقائق 
املعلومات  هذه  عرض  وسأحاول  دقيق.  غري  بشكل 
معززة باالرقام، وميكن للحكومة التأكد من دقتها من 

خالل االستفسار من الدوائر ذات العالقة.
 لقد تضمن تقرير االداء الحكومي اربعة محاور رئيسة، 

تم فيها عرض نسب االنجاز يف كل محور:

المحور االول: ارتفاع االيرادات:
تعد االيرادات الجمركية التي تحققها املراكز الجمركية 
التي  االيرادات  واكرب  اهم  من  الحدودية،  املنافذ  يف 
حيث  الحدودية.  املنافذ  يف  العاملة  الدوائر  تحققها 
من  الفرتة  يف  املتحققة  الجمركية  االيرادات  بلغت 
مليار   1102 حوايل   2021 نيسان  حتى   2020 ايار 
من  الفرتة  يف  املتحققة  االيرادات  وصلت  فيام  دينار، 
ايار 2019 حتى نيسان 2020 مبلغا قدره 945 مليار 
اعاله  الفرتتني  يف  املتحققة  االيرادات  ومبقارنة  دينار. 
نستنتج ان هناك زيادة يف االيرادات بنسبة 16.6 %. 
وهي نسبة تختلف كثريا عن النسبة الواردة يف تقرير 
االداء الحكومي، حيث ذكر التقرير ان ايرادات املنافذ 
اذا  ما  يبني  مل  لكنه   %  90 بـ  تقدر  بنسبة  ارتفعت 
كانت زيادة باملقارنة مع السنة السابقة ام مع ما كان 

مخططا له.

والواقع ان ارتفاع االيرادات الجمركية نتج 
عن سببين رئيسين:

االول: ارتفاع سعر رصف الدوالر من 1190 اىل 1450 
دينارا، وهذا االرتفاع تسبب يف زيادة ارقام االيرادات 
الجمركية يف اشهر كانون الثاين 2021 حتى نيسان من 
العام نفسه. ذلك انه مبوجب قانون التعرفة الجمركية 
القيمة  تحسب  ثم  بالدوالر،  الجمريك  الرسم  يحتسب 
قبل  من  املقرر  الرصف  العراقي حسب سعر  بالدينار 
البنك املركزي، علام ان الهيئة العامة للجامرك اعتمدت 

سعر رصف الدوالر مقابل 1460 دينارا.
للجامرك يف  العامة  الهيئة  اتخذته  الذي  القرار  ثانيا:   
كانون االول 2020 باعتبار األمانات التي مىض عليها 5 
سنوات فاكرث، ايرادا نهائيا للدولة. حيث نتج عن هذا 
كانون  لشهر  الجمركية  االيرادات  حجم  ارتفاع  القرار 
االول وبلوغه 237 مليار دينار، اي ما يزيد 140 مليار 

دينار تقريبا عىل معدل االيرادات الشهرية. 
عليها  اقدمت  التي  االجراءات  أثر  تقييم  ولغرض 
تأثريها  معرفة  ينبغي  الحدودية،  املنافذ  يف  الحكومة 
وهذا  املتحققة.  الجمركية  االيرادات  عىل  الحقيقي 

يتطلب استبعاد التأثريات املشار اليها اعاله من خالل 
استبعاد  كذلك  االمرييك.  بالدوالر  االيرادات  احتساب 
ايرادات شهر كانون االول 2020 وكانون االول 2019، 
ايار  الفرتة من  املتحققة يف  االيرادات  فيكون مجموع 
2020 حتى نيسان 2021 )عدا شهر كانون االول( حوايل 
671.6 مليون دوالر. بينام يقدر مجموع االيرادات يف 
شهر  )عدا   2020 نيسان  حتى   2019 ايار  من  الفرتة 
ان  يعني  ما  دوالر،  مليون   715.3 بـ  االول(  كانون 
الفرتة  بنفس  بنسبة 6.1% مقارنة  انخفضت  االيردات 
من السنة التي سبقت تشكيل حكومة السيد الكاظمي 
للظروف  طبيعية  نتيجة  يعد  االيرادات  انخفاض  وان 

التي رافقت جائحة كورونا. 
ان ما تم عرضه اعاله ال يستهدف التقليل من اهمية 
مصطفى  السيد  حكومة  اتخذتها  التي  االجراءات 
الكاظمي الحكام السيطرة عىل املنافذ الحدودية، وان 
الحقيقية  االسباب  الحكومة  امام  اضع  ان  غايتي هي 
السنوات  طيلة  الحدودية  املنافذ  عىل  السيطرة  لعدم 
السابقة، والذي تسبب يف ضياع ما بني 8 و10 ترليونات 
حتى   2005 من  املمتدة  السنوات  طيلة  سنويا  دينار 
السنوية  الجمركية  فااليرادات  التقرير.  هذا  كتابة 
يفرتض ان ال تقل عن 10 ترليونات دينار، يف حني ان 
بلغ  و   2018 عام  يف  كان  متحقق  جمريك  ايراد  اعىل 
ما يقرب من 1692 مليار دينار. اما اقل ايراد جمريك 
فكان يف عام 2005 وبلغ 101 مليار دينار. ويف ضوء 
ذلك ميكن حساب حجم الهدر يف املال العام طيلة هذه 

السنوات. 
واملنافذ  الحدود  عىل  السيطرة  أثرعدم  يتجىل  وال 
ذو  فهو  فقط،  الجمركية  االيرادات  تدين  يف  الحدودية 
املخدرات  تجارة  انتشار  يف  تتمثل  جدا  خطرية  آثار 
ودخول االسلحة غري املرخصة ودخول االدوية واالغذية 
تطبيق  من  التمكن  عدم  ويف  الصالحية،  منتهية 
التعليامت والقرارات املتعلقة بحامية املنتج، اضافة اىل 

املخاطر االمنية االخرى التي ال مجال لذكرها هنا. 
املنافذ  هيأة  السابقة  الحكومات  متكني  لعدم  ونظرا 
من مواجهة التحديات الخطرية املذكورة، ألن التصدي 
ضمن  ليست  صالحيات  يتطلب  كان  منها  للكثري 
مفاتحة  اىل  الهيأة  بادرت  فقد  املنافذ،  لهيأة  املمنوح 
الجهات العليا يف كتب رسمية ضمنتها الخروقات التي 
تحدث. باالضافة اىل تحقيق لقاءات مبارشة مع السيد 
االسبق،  الوزراء  رئيس  والسيد  السابق  الوزراء  رئيس 
من  وعدد  النواب  مجلس  رئيس  السيد  مع  ولقاءات 
رؤساء اللجان الربملانية. كذلك لجأت الهيأة املنافذ اىل 
االعالم لتوضيح خطورة التحديات التي تواجه املنافذ، 
لتلك  التصدي  بغية  الحكومة  من  املطلوب  والدعم 
التحديات. اال انه ولالسف الشديد مل يكن ذلك الدعم 
تلك  مواجهة  من  املنافذ  هيأة  ميكّن  الذي  باملستوى 

التحديات.
السيد  حكومة  من  ملسنا  الحكومي  التغيري  وبعد 
املنافذ  مبلف  كبريا  اهتامما  الكاظمي  مصطفى 
الحدودية، الذي اعتربته من ضمن اولوياتها. االمر الذي 
حفزنا عىل ايصال بعض املقرتحات التي ميكن ان تحسن 
العمل  املنافذ. حيث شاركت يف ورشة  واقع حال  من 
يف  االسرتاتيجبة  للدراسات  النهرين  مركز  نظمها  التي 
“املنافذ  بعنوان  محارضة  وقدمت   2020 ايلول  اول 
الحدودية / التحديات وفرص التطوير” تضمنت عدة 
توصيات نعتقد انها رضورية جدا لتحسني وتطويرالواقع 
رئيس  السيد  اىل  التوصيات  رفع  وتم  للمنافذ،  الحايل 

الوزراءعن طريق السيد مستشار االمن القومي. 
لقد كان قرار الحكومة يف عام 2016 انشاء هيأة املنافذ 
ارتفاع  يف  الكبري  االثر  له  وكان  صائبا،  قرارا  الحدودية 

حجم االيرادات. 
والسيطرة  والرقابة  االرشاف  اثر  عىل  الضوء  ولتسليط 
التي مارستها هيأة املنافذ الحدودية، نعرض االيرادات 
الجمركية املتحققة يف السنوات من 2016 حتى 2020، 

علام ان هيأة املنافذ بارشت مهامها يف 1 /8 /2017
لعام  الجمركية  االيرادات  ان  اعاله  الجدول  يتضح من 
2017 بلغت 1236 مليار دينار، أي انها ارتفعت بنسبة 
91% مقارنة مبثيلتها يف عام 2016 والتي مل تزد عىل 
647 مليار دينار. ويعود سبب هذا االرتفاع اىل مامرسة 
يف  تأسيسها  فور  واالرشايف  الرقايب  دورها  املنافذ  هيأة 

عام 2017. 
ويف عام 2018 بلغت االيرادات 1692 مليار دينار، اي 
انها ازدادت بنسبة 37% باملقارنة مع املتحقق يف عام 
2017، ونجمت هذه الزيادة عن فرض اجراءات الرقابة 
هيأة  بارشت  حيث  البحرية،  املنافذ  عىل  والسيطرة 
بتاريخ 1  البحرية  املنافذ  الحدودية مهامها يف  املنافذ 
/5 /2018 إثر صدور التعليامت رقم )1( لسنة 2018 

ونرشها يف جريدة الوقائع العراقية. 
بنسبة  الجمركية  االيرادات  انخفضت   2019 عام  ويف 
تقدر بـ 37% عام تحقق يف العام السابق، حيث بلغت 
سبب  ويعود  دينار،  مليار   1059 الجمركية  االيرادات 
هذا االنخفاض اىل توسع الحكومة  يف منح االعفاءات 

الجمركية، خاصة للملكة االردنية الهاشمية. 
الجمركية  االيرادات  مجموع  فبلغ   2020 عام  يف  اما 
1039 مليار دينار، بانخفاض عن 2019 نسبته 1.8%. 
نظرا  اكرب  االنخفاض  نسبة  تكون  ان  منطقيا  وكان 
للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، اال ان القرار الذي 
اليه سابقا، خفف  الجامرك والذي ارشنا  ادارة  اتخذته 

من تأثري الجائحة عىل االيرادات املتحققة.
زالت  ما  الحكومة  ان  نقول  املحور  لهذا  ويف خالصة   
ومن  الجمركية  االيرادات  انخفاض  مشكلة  من  تعاين 
دينار  ترليونات   8 بحوايل  يقدر  العام  املال  يف  هدر 

سنويا، وان هذا الهدر الكبري ناتج عن اآليت:
1- االعفاءات الجمركية املمنوحة اىل االردن والتي أثرت 
كثريا عىل االيرادات الجمركية، خاصة منها املتحققة يف 

منفذ طريبيل الحدودي.
والتي  االستثامرية  للمشاريع  الجمركية  االعفاءات   -2
ظهور  شجعت  بحيث  بشعا،  استغالال  استغلت 
مشاريع استثامرية وهمية غايتها تحقيق “ارباح” من 

االعفاءات الجمركية ذاتها.
الدينية  لالوقاف  املمنوحة  الجمركية  االعفاءات   -3

مبوجب موافقات خاصة. 
العراق  حدود  عىل  املنترشة  الرسمية  غري  املعابر   -4
املشرتكة مع دول الجوار، والتي يوجد معظمها يف اقليم 

كردستان.
الجمركية  االيرادات  االقليم  سلطات  تسليم  عدم   -5
دول  مع  حدوده  عىل  الكائنة  املنافذ  من  املتحققة 
العامة  املوازنة  قوانني  عليه  نصت  ملا  خالفا  الجوار، 

االتحادية.
6- عدم التزام االقليم مبعظم القرارات االتحادية التي 
لسنة   13 رقم  القرار  خاصة  الوزراء،  مجلس  يصدرها 
واالجراءات  التعرفة  توحيد  مبوجبه  تم  الذي   ،2019
املنتج  بحامية  املتعلقة  االجراءات  وتوحيد  الجمركية، 
االجراءات  وتوحيد  الزراعية،  وبالروزنامة  املحيل 
الجهاز  قبل  من  واملعتمدة  البضائع  بفحص  الخاصة 
التزام  فعدم  النوعية.  والسيطرة  للتقييس  املركزي 
يف  برصامة  تطبيقه  مقابل  القرار  هذا  بتطبيق  االقليم 
بقية املنافذ االتحادية، شجع غالبية التجار عىل تحويل 
االمر  االقليم،  منافذ  طريق  عن  الدخالها  بضائعهم 
الذي ادى اىل حرمان الخزينة من االيرادات التي كان 
ميكن تحقيقها يف حال دخول البضائع من خالل املنافذ 

الجنوبية والغربية والوسطى.
الدوائر  معظم  يف  واملايل  االداري  الفساد  تفيش   -7
التهريب  حاالت  وازدياد  الحدودية  املنافذ  يف  العاملة 

والتهرب الجمريك من خالل ما ييل:
* التالعب يف وصف االرساليات نوعا وكام،

لالجراءات  اخضاعها  دون  من  االرساليات  مترير   *
الجمركية، وهي العملية املسامة )الشلع(،

اجازات  يف  والتالعب  االرساليات  اوراق  تزوير   *
االسترياد،

للرشكات  املمنوحة  الجمركية  االعفاءات  استغالل   *
االستثامرية او للعتبات.

االجراءات  بامتتة  اال  معالجته  ميكن  ال  الفساد  وهذا 
الجمركية، وربط كافة الدوائر ذات العالقة بالتخليص 
الجمريك بنظام واحد، واستبدال املوارد البرشية العاملة 
هذه  اختيار  رشط  جديدة،  برشية  مبوارد  املنافذ  يف 

بعناية فائقة وفقا ملعايري النزاهة والكفاءة.
8- عدم امتتة االجراءات الجمركية، وبالتايل فان معظم 
تتم  والسيطرة  الرقابة  واجراءات  الجمركية  االجراءات 
االداري  الفساد  متريرحاالت  يسهل  مام  يدوي،  بشكل 

واملايل. 
9- تهالك البنى التحتية للمنافذ الحدودية، خاصة تلك 

التي تستخدم يف كشف حاالت التهريب.
الحدودية،  املنافذ  لهيأة  الحكومي  الدعم  غياب   -10
تتمثل  للهيأة  جديدة  اعباء  اضافة  من  الرغم  فعىل 

يتم  مل  جوية،  منافذ   3 و  بحرية  منافذ   6 اضافة  يف 
متكينها يف مجال تعزيز املوارد البرشية من خالل تعيني 
موظفني جدد، او نقل موظفني من الوزارات التي تعاين 
 300 نقل  عىل  الدعم  واقترص  الوظيفي.  الرتهل  من 
انها كانت بحاجة  اليها يف عام 2018 يف حني  موظف 
النقص  لهذا  وكان  موظف.   2000 عن  يقل  ال  ما  اىل 
الحاد يف املوظفني وعدم التمكن من استبعاد الفاسدين 
بينهم، أثره املبارش يف اضعاف قدرة املنافذ الحدودية 

عىل فرض اجراءات الرقابة والسيطرة.
 

المحور الثاني: االصالح االداري:
تضمن هذا املحور حسبام جاء يف تقرير االداء الحكومي 

الفقرات التالية: 
1- فرض هيبة الدولة عرب تطبيق القوانني ومنع دخول 
للعدالة  وتقدميهم  الفاسدة،  العنارص  ونقل  االسلحة، 
تدوير  وعدم  اإللزام  صفة  الهيئة  قرارات  واعطاء 

الفاسدين بني املنافذ.
2- الزام املحافظات التي تقع فيها منافذ بتخصيص مبلغ 
50% من نسبة ايرادات املنافذ من اجل تطوير املنافذ، 
ومقرتباتها وتخفيض اجور املوازين الجرسية اىل )5000( 

دينار.
لجنة  وتشكيل  الكمركية،  باالعفاءات  النظر  اعادة   -3
تحقيقية بالعقود االستثامرية، وانشاء البوابة اإللكرتونية 

لتدقيق املعامالت.
املواد  استرياد  ومنع  املحيل  املنتج  حامية  تفعيل   -4

املشمولة بحامية الرزنامة الزراعية.
بامللحقيات  خاص  املنشأ  شهادات  برنامج  اعداد   -5

للقضاء عىل عمليات التزوير يف شهادات املنشأ.
اإللكرتونية  الروابط  إلدراج  الكرتونية  منصة  اعداد   -6
لتسهيل  املنافذ  يف  العاملة  بالدوائر  املطبقة  لألنظمة 

عملية الوصول وتدقيق املعاملة الكمركية.
املربمة  االستثامرية  بالعقود  تحقيقية  لجنة  تشكيل   -7
وتقديم  الحاالت  هذه  قانونية  عىل  للوقوف  سابقاً 

املقرصين للقضاء.
الحدودية صفة  املنافذ  اعطاء قرارات مجلس هيئة   -8
دوائرهم  مع  بالتنسيق  الفاسدين  محاسبة  يف  اإللزام 

ووزاراتهم واستبدالهم بعنارص كفوءة ونزيهة.
الحدودية  املنافذ  خارج  الفاسدة  العنارص  نقل   -9

وتقدميهم للقضاء.
تشكيالت  وحاجة  املحور  هذا  اهمية  من  الرغم  وعىل 
فانه  االدارية،  االصالحات  اىل  الحدودية  املنافذ  هيأة 
واذا  االصالحات.  هذه  اىل  اشارة  يتضمن  مل  )املحور( 
راجعنا املنجزات املذكورة اعاله سنجد ان معظمها مام 
تكرر ذكره يف اكرث من فقرة )الفقرات 1، 3، 7، 8، 9(. كام 
ان املنجزات التي ادرجت ضمن هذا املحور ال متت باي 
صلة اىل االصالح االداري، عدا الفقرتني )5( و)6( اللتني 

ميكن اعتبار ما تتضمناه تدابري لتبسيط االجراءات. 
وان اغرب ما تضمنه هذا املحور هو ما جاء يف الفقرتني 
يف  التحقيق  لجان  تشكيل  قرار  اعتبار  من  و)7(   )3(
العقود االستثامرية منجزا من منجزات االصالح االداري. 
فلم يسبق الي جهة حكومية ان اعتربت أمرا كهذا منجزا 
عىل اي صعيد، خاصة وانه مل يرش اىل ما تحقق، وهل 
هو ايقاف إلهدار املال العام، ام لتعاقدات غري قانونية، 
ام عىل العكس سبب تعطيلها اهدارا ملال عام واندثارا 
لبنى تحتية، خاصة وان الظاهر يف من زّود الحكومة مبثل 
الديواين  األمر  لجنة  تقرير  اخفى  انه  املعلومات  هذه 
١٣٤ لسنة 2020، او انه مل يطلع عليها اصال. وتلك كارثة 
تسببت يف تناقض واضح بني التقرير اعاله وبني توصيات 
حكوميا خضع  نتاجا  ميثل  انه  يفرتض  وكالهام  اللجنة، 
ان  توصيات هذه  الوزراء. ويذكر هنا  ملصادقة رئيس 
اللجنة تتضمن استئناف العمل يف املشاريع االستثامرية 
سالمة  عىل  دليال  يشكل  ما  الخدمة،  مكاتب  وعقود 

االجراءات التي اعتمدتها هيأة املنافذ يف هذا املجال. 
 وقد ورد يف تقرير االداء الحكومي ان نسبة االنجازات 

اىل   %70،  تصل  االداري  االصالح  املتحققة يف محور 
لكن التقرير مل يبنّي ما اذا كان هذا ميثل نسبة املنفذ 
اىل ما هو مخطط ، ام انها نسبة املنجز مقارنة مبثيله 

يف السنة السابقة.
 وعىل اية حال نرى مناسبا ان نذكر أهم املداخل التي 
يجب ان يتضمنها محور االصالح االداري، والتي نعتقد 

ان هيأة املنافذ بأمس الحاجة اليها: 

اوال: الموارد البشرية:
اىل  بحاجة  الهيأة  يف  البرشية  املوارد  ان  نعتقد 

االصالحات التالية:
1- اصالح الهيكل الوظيفي للهيأة: 

 30 رقم  املنافذ  هيأة  قانون  من   )14( املادة  مبوجب 
لسنة 2016 تم نقل كافة املالكات الوظيفية العسكرية 
التي  الحدودية  للمنافذ  العامة  املديرية  من  واملدنية 
كانت ترتبط بوزارة الداخلية، اىل هيأة املنافذ الحدودية 
الهيأة مؤسسة  وان كون  الوزراء.  ترتبط مبجلس  التي 
الغالبية  ان تكون  الوزراء يعني  ترتبط مبجلس  مدنية 
املدنية،  املالكات  من  البرشية  مواردها  من  العظمى 
استحداث  دون  املذكورة   )14( املادة  تطبيق  ان  اال 
الهيأة  او دون متكني  مدنية جديدة،  درجات وظيفية 
من نقل موظفني مدنيني اىل مالكها، ولد خلال يف هيكلها 

الوظيفي. 
هذا  معالجة  اىل  الهيأة  ادارة  سعي  من  الرغم  وعىل 
حينه  يف  الوزراء  رئيس  السيد  من  بطلبها  الخلل 
موظفني  لتعيني  وظيفية،  درجة   2000 استحداث 
واملالكات  املدنية  املالكات  بني  التوازن  واحداث  جدد 
ان  اال  ذلك،  عىل  موافقته  واستحصالها  العسكرية، 
دون  حال  الحكومة  منه  عانت  الذي  املايل  العجز 
املنافذ  ادارة  فاتحت  لذلك  الدرجات.  تلك  استحداث 
مؤسسات الدولة االخرى للطلب من موظفيها الراغبني 

يف النقل اىل الهيأة لتقديم طلباتهم.
ولغرض تحفيز املوظفني عىل تقديم طلبات النقل، تم 
موظفي  منح  عىل  الوزراء  مجلس  موافقة  استحصال 
هيأة املنافذ مخصصات خطورة بنسبة 50 % من الراتب 
االسمي، عىل ان تتم تغطيتها من اجور الخدمات التي 
تتقاضها الهيأة. وفعال صدر قرار مجلس الوزراء املرقم 
القايض مبنح هذه املخصصات، االمر  61 لسنة 2018 
النقل  طلبات  تقديم  عىل  املوظفني  آالف  حفز  الذي 
اىل املنافذ. لكن ولالسف الشديد مل تتمكن الهيأة من 
نقل العدد الكايف من املوظفني، حيث اقترص النقل عىل 
300 موظف فقط مقارنة بحاجتها اىل ما ال يقل عن 
املالك  محل  واحاللهم  تدريبهم  يتم  موظف،   2000
العسكري الذي يفرتض ان تسند له مهام تأمني حامية 
املالية  وزارة  ان  ايضا  واملؤسف  الحدودية.  املنافذ 
التخصيصات  توفر  بحجة عدم  النقل  اجراءات  منعت 
من   %50 والبالغة  املنافذ  ملوظفي  متنح  التي  املالية 
التخصيصات  تلك  فرق  ان  العلم  مع  االسمي،  الراتب 
كان يفرتض ان يغطى من اجور الخدمات التي تحصل 
عليها املنافذ، عمال بقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 
املالية  وزارة  رفضت  والذي  اعاله،  اليه  املشار   2018
تطبيقه رغم تأكيد رئيس الوزراء االسبق رضورة تنفيذه 
ومعاقبة من يتسبب يف عدم التنفيذ، مبوجب نص قرار 
اكد  الذي  الوطني رقم 31 لسنة 2018  مجلس االمن 
الحقا  اصدر  الوزراء  مجلس  ان  علام  تطبيقه.  رضورة 
قراره رقم 209 لسنة 2021، الذي تم مبوجبه تعديل 
الفقرة 1 من قرارمجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2018 
ليكون رصف املخصصات البالغة 50%، من تخصيصات 

املوازنة وليس من االيرادات.
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اغلب حاالت الفساد في 
المنافذ ال تمرر باستخدام 

القوة كما يعتقد بعض 
االخوة الذين ال يعرفون 

جيدا طبيعة عمل المنافذ 
الحدودية، وانما يمرر 

الفساد من خالل االتفاق بين 
بعض الموظفين الفاسدين 
العاملين في المنافذ، مع 

من يقوم بمهمة التخليص 
الجمركي

قضايا

المنافذ الحدودية: التحديات وفرص التطوير
الدكتور كاظم محمد بريسم العقابي*

بعد مرور سنة عىل تشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي صدر تقرير االداء 
الحكومي الذي يتناول الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية النجاز املنهاج 

الوزاري، ومستوى ما تحقق من نجاح. ويتضمن التقرير اهم االنجازات التي 
تحققت  يف الفرتة من 8 ايار2020 حتى 7 ايار2021 ويف مختلف القطاعات. 

وبالنظر اىل اهمية املنافذ الحدودية وتأثريها املبارش عىل الوضع االمني واالقتصادي 
للبالد، فقد حظي هذا امللف باهتامم كبري من قبل حكومة السيد مصطفى 

الكاظمي.  إذ تم تكليف قوات التدخل الرسيع وقوات مكافحة االرهاب بتأمني 
الحامية للمنافذ، وفرض هيبة الدولة وطرد العصابات التي كان لها نشاط ملحوظ 

عىل الطرق التي تربط املنافذ الحدودية مبراكز املدن. وبعد نجاح هذه القوات 
يف تنفيذ املهام املكلفة بها، اعلن السيد رئيس مجلس  الوزراء متكن الحكومة من 

احكام السيطرة عىل املنافذ الحدودية، وفرض هيبة الدولة  الذي كان له االثر 
املبارش يف زيادة االيرادات املتحققة يف املنافذ الحدودية، األمر الذي اكده تقرير 

االداء الحكومي.

السنوات

االيرادات )مليارات الدنانير(

2016

647

2017

1236

2018

1692

2019

1059

2020

1039

الدكتور كاظم العقابي



 61 رقم  املجلس  قرار  تطبيق  عدم  ان  اعتقادنا  ويف 
اجور  بعض  تبويب  وعدم  بها،  صدر  التي  بالصيغة 
من  املنافذ  هيأة  متكني  عدم  اىل  سيؤدي  الخدمات، 
تعزيز كادرها مبوارد برشية يتم اختيارها وفق مبدأي 

الكفاءة والنزاهة.
 لذلك نقرتح عىل الحكومة املبارشة بنقل ما اليقل عن 
2000 موظف مدين ، يتم اختيارهم بعناية وفقا ملعايري 
محل  تدريجي  بشكل  واحاللهم  والنزاهة،  الكفاءة 
املالك العسكري الذي تسند اليه مهمة حامية املنافذ 
املدين.  املالك  اىل  واالداري  الفني  العمل  اسناد  مقابل 
كام ندعوها اىل مساءلة من تسبب يف عدم تنفيذ قرار 
تبويب  الوزراء رقم 61، ومن تسبب يف عدم  مجلس 

اجور الخدمات.
2- بعد نقل العدد املطلوب من املوظفني نقرتح اعادة 
توزيع القوى البرشية عىل تشكيالت هيأة املنافذ وفقا 
فالتوزيع  الوظيفية.  والخربات  االكادميية  للمؤهالت 
لقلة  نظرا  االختصاص  يراعِ جانب  للموظفني مل  الحايل 

املوارد البرشية. 
3- تقليص الفروق يف الرواتب واملخصصات بني املالكني 
مريح  غري  جوا  خلقت  التي  وهي  واملدين،  العسكري 
بينهام وأثرت عىل العمل يف املنافذ. وان معالجة هذا 
املوضوع تتطلب التوسع يف فرض االجور مقابل تقديم 
املردود  من   30% تخصيص  عىل  والعمل  الخدمات، 

ليمنح كمحفزات للموظفني.
للتدريب  خطة  واعتامد  البرشية  املوارد  تطوير   -4
واملدنية،  العسكرية  املالكات  تشمل  والتطوير 
وباالعتامد عىل توصيف الوظائف واعتبار اجتياز عدد 

من الدورات رشطا من رشوط الرتقية.

ثانيا: القيادات االدارية:
السناد  والنزاهة  الكفاءة  تعتمد  معايري  وضع   -1
قدر  واسنادها  املنافذ،  هيأة  يف  القيادية  املناصب 
 3 للتعليامت رقم  املدنية ووفقا  املالكات  اىل  االمكان 
لسنة 2018 وقانون هيأة املنافذ رقم 30 لسنة 2016.

2- تطوير القيادات االدارية العليا والوسطى، وارشاكهم 
عىل  القدرة  يثبت  ال  من  واعفاء  تدريبية،  دورات  يف 

ادارة التشكيل املكلف بادارته.

ثالثا: االيرادات الحكومية:
الخدمية  املرافق  تأجري  خالل  من  ايرادات  تحقيق   -1
ومكاتب  واملطاعم  التجارية  املحالت  مثل  املنافذ،  يف 
التخليص الجمريك ومكاتب االستنساخ وغريها. وكانت 
اىل  تصل  املرافق  هذه  تأجري  من  املتحققة  االيرادات 
االدارة  ترك  نعرف سبب  دينار سنويا، وال  مليارات   3
دون  تعمل  الخدمية  املرافق  هذه  للمنافذ  الحالية 
تجديد عقودها، وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 

رقم 21 لسنة 2013.
2- السامح ملكاتب الخدمة باستئناف العمل، وتعويضها 
عن فرتة االنقطاع حسب توصيات لجنة االمر الديواين 
مكاتب  عامل  ان  اىل  االشارة  مع   ،  2020 لسنة   134
وميارسون  املنافذ  معظم  يف  فعال  موجودون  الخدمة 
لجان  قيام  الصعب  فمن  طبيعي.  بشكل  عملهم 
الكشف الجمريك واقسام البحث والتحري مبهامها من 
والتحميل.  التفريغ  باعامل  يقومون  توفري عامل  دون 
مقابل  العامل  بتوفري  عادة  البضاعة  صاحب  ويقوم 
وفق  العامل  هؤالء  عمل  تنظيم  دون  مالية،  مبالغ 
وامنيا.  ماديا  للدولة  منفعة  تحقق  املنافذ،  مع  عقود 
مع االشارة اىل ان االيرادات التي تحققت من مكاتب 
الخدمة خالل 9 اشهر من عام 2018 بلغت حوايل 15 
مليار دينار، بينام قدرت يف عام 2015 بـ 250 مليون 

دينار فقط.
لهذا اقرتح اعادة عمل مكاتب الخدمة حسب توصيات 

لجنة االمر الديواين 134 لسنة 2020.
 

رابعا: البنى التحتية:
الحدودية  املنافذ  جميع  يف  التحتية  البنى  تعترب 
يف  العاملة  الدوائر  موظفي  معظم  يزال  وال  متهالكة، 
املنافذ يعملون يف بيئة عمل غري مناسبة. فال ساحات 
مالمئة للكشف الجمريك، وال اجهزة كشف للمخدرات، 
الجرسية،  املوازين  و  السونار  اجهزة  يف  نقص  وهناك 
التي تعد االساس يف احتساب الرسوم الجمركية، كذلك 
االسلحة  بكشف  املتخصصة  الكالب  مفارز  يف  نقص 
اماكن مالمئة  توفر  املخدرات. فضال عن عدم  وكشف 
لعمل املوظفني، وعدم توفر ابنية مناسبة ملبيتهم، كام 
ومعظم  معبدة،  غري  املنافذ  داخل  الطرق  معظم  ان 

الطرق التي تربط املنافذ مبراكز املدن غري صالحة. 
اىل  املنافذ  هيأة  لجأت  الدولة،  موازنة  لعجز  ونظرا 
يف  املبارشة  لغرض  اخرى  متويل  مصادر  عن  البحث 

تطوير البنى التحتية، واهم هذه املصادر:

1-  ايرادات المنافذ الحدودية المخصصة 
الى المحافظات بموجب قوانين الموازنة 

العامة:
اشارت قوانني املوازنة العامة االتحادية لعامي 2018 و 
2019 اىل تخصيص 50 % من ايرادات املنافذ الحدودية 
املنافذ،  هذه  اراضيها  يف  توجد  التي  املحافظات  اىل 
الطرق  مقرتبات  وتطوير  لتطويرها  تخصص  ان  عىل 
التي تربطها اىل جانب تطوير مشاريع املحافظة. لكن 
بهذه  املحافظات  معظم  تلتزم  مل  الشديد  ولالسف 
البنى  لتطوير  الكافية  املبالغ  تخصص  ومل  القوانني، 
التحتية للمنافذ، كام مل نجد من يسائل هذه املحافظات 

عن اسباب عدم التزامها بنصوص قوانني املوازنة.
الكاظمي ان  السيد  وقد ورد يف تقرير االداء لحكومة 
هناك منجزا يف محور االصالح االداري يتمثل يف الزام 
ايرادات  من   %50 بتخصيص  املنافذ  ذات  املحافظات 
املنافذ، ولو كان  لتلك  التحتية  البنى  لتطوير  منافذها 
تم تنفيذ هذه الفقرة ألمكن فعال تطوير كافة املنافذ 
االلزام  طريقة  يوضح  مل  التقرير  ان  اال  الحدودية. 
قوانني  من  اكرث  ملزمة  طريقة  هناك  وهل  املذكورة، 
املحافظات  تلتزم  مل  وللعلم  نفسها؟  العامة  املوازنة 
بتطبيق املادة 18 من قانون موازنة 2018 واملادة 19 
من قانون موازنة 2019 ، ومل تتم مساءلتها بشأن ذلك، 
فكيف تلتزم باالوامر التي تصدر اليها بهذا الخصوص؟

 ان من الرضوري مراعاة ذلك عند اعداد املوازنة العامة 
هيأة  اىل  االيرادات  من  نسبة  وتخصيص   ،2022 لعام 
من  االستفادة  وميكن  التحتية.  البنى  لتطوير  املنافذ 
ايرادات املنافذ املتحققة يف عام 2021 من خالل توجيه 
وزارة املالية باستقطاع مبالغ كافية لتطوير املنافذ، عىل 
بايرادات  املتعلقة  املحافظات  حصة  من  تستقطع  ان 

املنافذ.

2- االستثمار في المنافذ البرية:  
اىل  الحدودية  املنافذ  إحالة  من  االستفادة  ميكن 
كافة  وتطوير  بناء  املستثمر  من  والطلب  االستثامر، 
له  السامح  مقابل  املعني،  للمنفذ  التحتية  البنى 
املطاعم  مثل  فيه  الخدمية  املرافق  من  باالستفادة 
واملحالت التجارية وساحات وقوف السيارات وغريها. 
عىل ان تكون للهيأة حصة من االيرادات املتحققة، واال 

يتم املساس بالرسوم الجمركية والرضيبية.
املنافذ  باعالن  فعال  قامت  قد  املنافذ  ادارة  وكانت 
السيد  من  توجيه  صدر  ان  بعد  لالستثامر،  الحدودية 
رئيس الوزراء االسبق بتوحيد ملف االستثامر وتكليف 
تتعاون مع  الجمركية مل  االدارة  ان  اال  بادارته،  املنافذ 
الذي  االمر  املستثمر،  املنافذ يف تحديد متطلباتها من 
تسبب يف عرقلة عملية التوسع يف مجال االستثامر. كام 
مل تتم مساءلة من مل ينفذ توجيه السيد رئيس الوزراء، 
املنافذ يف  يف  العام  املفتش  مكتب  ذلك ساهم  وفوق 
تعقيد االجراءات امام االستثامر، خالفا للتوصيات التي 
كانت تصدر من االمانة العامة ملجلس الوزراء وتؤكد 

رضورة تسهيل االجراءات امام املستثمرين.
 وبرغم كل هذه الصعوبات متت يف عام 2019 احالة 
لقرار  وفقا  االستثامر  اىل  الحدودي  زرباطية  منفذ 
توقيع  كذلك   ،  2015 لسنة   347 رقم  الوزراء  مجلس 
عقد استثامر منفذ منديل. لكن املؤسف انه رغم حاجة 
بناها  لتطوير  االستثامر  مجال  يف  التوسع  اىل  املنافذ 
التحتية، لجأت االدارة الجديدة لهيأة املنافذ اىل ايقاف 
املشاريع االستثامرية، بحجة وجود شبهات فساد اداري 

ومايل. والغريب ان هذا االيقاف للمشاريع االستثامرية 
االصالح  محور  يف  لها  اشري  التي  املنجزات  احد  اعترب 

االداري.
نقرتح   134 الديواين  االمر  لجنة  توصيات  عىل  وبناء 
املبارشة فورا باستئناف العمل يف مرشوع استثامر منفذ 
زرباطية، ومساءلة من تسبب يف تعطيله. كذلك توجيه 
االستثامرية  االجازة  مبنح  لالستثامر  الوطنية  الهيئة 
ملنفذ منديل، ومساءلة من تسبب يف تعطيل منح هذه 
االجازة. كام نويص مبنع التدخالت من خارج الحكومة 

يف هذا امللف املهم.

3- المنح والهبات: 
من خالل التنسيق مع املنظامت الدولية مثل منظمة 
الهجرة الدولية واالتحاد االوريب، تم استحصال موافقة 
منفذ  لتطوير  مبالغ  تخصيص  عىل  املنظامت  هذه 
تأجيل  اىل  املنافذ  ادارة  دفع  مام  الحدودي،  طريبيل 
املبالغ.  تلك  رصف  اكتامل  حتى  املنفذ  يف  االستثامر 
اننا مل نجد اي منجز يشري اىل تطوير  ومن املستغرب 
البنى التحتية ملنفذ طريبيل الحدودي ، وال ما تحقق 
من انجازات يف مجال تطوير منفذ سفوان الحدودي، 
ومنفذ الشالمجة الذي صدر يف عام 2019 قرار ملجلس 
الوزراء بتطويره من ايرادات املنافذ املخصصة ملحافظة 
ايرادات  من  تطويره  فيتم  سفوان  منفذ  اما  البرصة. 
املحافظة او باالستفادة من املنحة الكويتية املخصصة 
من  متكنت  السابقة  املنافذ  ادارة  ان  علام  لتطويره. 
الحصول عىل منحة سعودية تقدر بـ 60 مليون دوالر، 
الذي  الحدودي،  عرعر  منفذ  وتطوير  لبناء  خصصت 

اكتمل تطويره يف نهاية عام 2019.

4- عقود مكاتب الخدمة:
الهبات  من  باالفادة  التحتية  البنى  بعض  تطوير  تم 
والتربعات التي تضمنتها عقود مكاتب الخدمة والتي 
االعامل  قيمة  بلغت  حيث  املايل،  املحور  يف  لها  ارشنا 
التي تعهد بها من رست عليهم عقود مكاتب الخدمة 
البنى  حوايل 10 مليار دينار، عىل ان تخصص لتطوير 
نسبة  اىل  باالضافة  املنفذ،  احتياجات  حسب  التحتية 
من ايرادات هذه املكاتب تخصص لهيأة املنافذ حسب 
رشوط العقود املربمة، وكانت تقدر بـ 5 مليارات دينار. 
امنا  العقود  هذه  وتعطيل  عرقلة  يف  ساهم  من  وان 

سبب هدرا يف املال العام يقدر بـ 15 مليار دينار.
وتجدر االشارة هنا اىل ان وزارة املالية / دائرة املوازنة 
أرصت عىل عدم تبويب االيرادات املتحققة من عقود 
الهيئة  مهام  مع  تتداخل  انها  بحجة  الخدمة،  مكاتب 
العامة للجامرك، االمر الذي سبب هدرا يف املال العام 
لجنة  قراري  صدور  ورغم  دينار.  مليار   15 بـ  يقدر 
الشؤون االقتصادية: القرار رقم 201 والقرار رقم 895 

دائرة  مع  الخالف  استمرار  اىل  ونظرا   ،  2018 لسنة 
أقّر  الذي  الدولة  مجلس  اىل  االحتكام  تم  املوازنة، 
بأحقية هيأة املنافذ يف فرض االجور مقابل الخدمات. 
اال ان دائرة املوازنة يف وزارة املالية ارصت عىل موقفها 
بعدم تبويب بعض االجور، االمر الذي تسبب يف هدر 
اىل  املتسبب  يتعرض  ان  دون  ومن  العام  باملال  آخر 

املساءلة القانونية. 
تقديم  اىل  للمنافذ  السابقة  االدارة  اضطرت  وقد 
ان  اال  السابق.  املالية  وزير  ضد  القضاء  اىل  شكوى 
االدارة الحالية للمنافذ وبدال من متابعة تلك الدعوى 
وقرارات  الدولة  مجلس  قرار  تطبيق  عىل  والعمل 
قانونية  يف  التشكيك  اىل  عمدت  االقتصادية،  اللجنة 
تلك العقود، بل واعتربت هذا التشكيك الذي ساهم يف 
ادرج ضمن  انجازا  الخدمة واالستثامر  تعطيل مكاتب 

محور االصالح االداري.
اقرتح عىل الحكومة ومن مبدأ سيادة القانون ان تتم 
مساءلة من تسبب يف عرقلة اعامل هيأة املنافذ، وارص 
عىل عدم تبويب اجور الخدمات وعىل عدم تنفيذ قرار 
مجلس الوزراء رقم  61 ، ما تسبب يف عدم متكني هيأة 

املنافذ من تعزيز مواردها البرشية.

خامسا- التنظيم االداري: 
االصالح  يف  املهمة  املداخل  احد  االداري  التنظيم  يعد 
االداري، التي كان ميكن لهيأة املنافذ القيام بها. وهي 

ميكن ان تشمل االنشطة التالية:  
بعد  خاصة  املنافذ،  لهيأة  التنظيمي  الهيكل  ترشيق   *
 3 رقم  للتعليامت  وفقا  العمل  عىل  سنوات   3 مرور 
الحدودية.  املنافذ  لهيأة  االدارية  بالتشكيالت  الخاصة 
االدارية  التشكيالت  هي  ما  واضحا  اصبح  ان  وبعد 
)اعادة  اضافته  مطلوب  منها  وأّي  حذفها  املطلوب 
البدء يف  الحدودية( بات من الرضوري  املنافذ  هيكلة 

الرتشيق الذي سيسهم يف خفض النفقات. 
* اعداد دليل الصالحيات يف هيأة املنافذ والتوسع يف 

تفويضها.
* اعداد دليل وصف الوظائف الذي ميكن استخدامه يف 

التعيني والرتقية والتدريب.

سادسا - تبسيط االجراءات وتضمينها في 
تعليمات ملزمة التنفيذ: 

- رغم اهمية اصدار التعليامت الخاصة بتسهيل تنفيذ 
قانون هيأة املنافذ رقم 30 لسنة 2016 وحسب ماجاء 
عىل  نعرث  مل  اننا  اال  القانون،  هذا  من   )16( املادة  يف 
ما يشري اىل قيام ادارة الهيأة باستكامل العمل يف هذا 
عام  يف  شكلت  ان  املنافذ  الدارة  سبق  وقد  امللف. 
2018 لجنة مهمتها تبسيط االجراءات، ومنع التداخل 
ادخال  ثم  املنافذ،  يف  العاملة  الدوائر  بني  املهام  يف 

االجراءات يف التعليامت الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون 
الهيأة. عليه نويص برسعة استكامل هذا امللف.

سابعا: توحيد االجراءات في المنافذ 
الحدودية:

عدم  الحدودية،  منافذنا  تعانيها  التي  االشكاالت  من 
خضوع  لعدم  نتيجة  الجمركية  االجراءات  توحيد 
جميع املنافذ الحكومية اىل سلطة الحكومة االتحادية، 
االتحادية من اخضاع  الحكومة  وبالتحديد عدم متكن 
الرغم  وعىل  وارشافها.  لرقابتها  كردستان  اقليم  منافذ 
من صدور عدة قرارت ملجلس الوزراء، وآخرها القرار 
من  فقراته  صياغة  متت  الذي   2019 لسنة   13 رقم 
االتحادية  الحكومة  موظفي  من  مشرتكة  لجان  قبل 
وموظفي االقليم، اال انه مل يتم االلتزام بها ايضا. وكان 
من اهم الفقرات التي تضمنها القرار رقم 13 املذكور 
توحيد التعرفة الجمركية، وتوحيد االجراءات الجمركية، 
وتوحيد الروزنامة الزراعية، وتوحيد التعليامت الخاصة 
بحامية املنتج املحيل، وتوحيد اجراءات فحص البضائع. 
املنافذ  غلق  اىل  تشري  فقرة  القرار  تضمن  كذلك 
الحكومة  بسلطة  االقليم  منافذ  وربط  الرسمية  غري 

االتحادية.
 من جانبه تضمن تقرير االداء لحكومي فقرة تشري اىل 
تفعيل حامية املنتج املحيل والروزنامة الزراعية، لكنه مل 
يوضح كيف تم التمكن من تفعيل حامية املنتج يف ظل 
وكيف  االتحادية،  بالحكومة  االقليم  منافذ  ربط  عدم 
أمكن تفعيل حامية املنتج يف ظل وجود العرشات من 
املعابر غري الرسمية، املنترشة عىل طول حدود االقليم 

مع دول الجوار. 
وكنت اتوقع من الحكومة ان تتخذ اجراًء يضمن سالمة 
اعادة مراكز  الجمركية، ويتمثل يف  وتوحيد االجراءات 
الرقابة الجمركية مع االقليم ) شرياوة - شاميل كركوك، 
ليالن - رشقي كركوك، وفايدة يف نينوى( مع اعتبار كل 
بضاعة تدخل عرب املنافذ غري الرسمية بحكم البضاعة 
مبارشة  حني  اىل  املراكز  هذه  عىل  واالبقاء  املهربة، 
االقليم بتطبيق القوانني والقرارات االتحادية، وتكليف 

قيادة حرس الحدود بغلق جميع املعابر غري الرسمية.

ثالثا: محور ايقاف المخالفات في المنافذ: 
املخالفات  عدد  عن  احصائيات  املحور  هذا  تضمن 
مل  لكني   .%90 تبلغ  انجاز  نسبة  اىل  واشار  وانواعها، 
من  تحقق  ما  تؤرش  النسبة  هذه  كانت  اذا  ما  افهم 
الحاالت  الزيادة يف عدد  ام تشكل نسبة  له،  املخطط 
التي تم كشفها مقارنة بالسنوات السابقة. كام مل امتكن 
من معرفة الفرق بني هذ املحور ومحور فرض القانون 
عىل املنافذ، الذي سجل نسبة انجاز قدرها  70%، ومل 
اتوصل ايضا اىل كيفية الوصول اىل قياس نسبة االنجاز 

يف محور فرض القانون.
أخريا اود االشارة اىل ان ما تضمنه تقرير االداء الحكومي 
يف خصوص االنجازات املتحققة يف ملف املنافذ، ال يوازي 
الدعم املقدم من قبل الحكومة. وان ما ذكر من انجازات، 
خاصة ما يتصل بازدياد االيرادات، ميكن اعتبارها انجازات 

تحققت بفعل عوامل اخرى تطرقنا اليها يف اعاله.
من  وجدت  باملسؤولية،  الشعور  منطلق  ومن  وانني 
التحديات  اهم  اىل  الحكومة  عناية  ألفت  ان  واجبي 
الفرص  وماهي  الحدودية،  املنافذ  تواجهها  التي 

والحلول املتوفرة ملواجهة هذه التحديات. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مستشار املعهد العراقي لالصالح االقتصادي

قضايا
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تعتبر البنى التحتية في جميع المنافذ الحدودية متهالكة، وال يزال معظم موظفي 
الدوائر العاملة في المنافذ يعملون في بيئة عمل غير مناسبة. فال ساحات مالئمة 

للكشف الجمركي، وال اجهزة كشف للمخدرات، وهناك نقص في اجهزة السونار و الموازين 
الجسرية، التي تعد االساس في احتساب الرسوم الجمركية
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افكار

ماذا بعد الكالسيكيات الماركسية األولى

توسعا يف  اكتوبر  ثورة  بعد  ما  ا شهدت سنوات  وقد 
اعداد االحزاب التي تبنت الفكر الشيوعي و االشرتايك 
ليس يف اوروبا وحسب بل ويف بالد الرشق ايضا ولكن 
السياسية  و  الفكرية  االتجاهات  تطورت  بلد  كل  يف 
فيها    السائدة  الخصوصيات  يعكس  مبا  التنظيمية  و 
و  املاركسية  التيارات  تعدد  اىل  أدت  بالنتيجة  والتي 

اليسارية .
املهتمني  االوروبيني  املفكرين  من  عدد   رأي   كان  و 
بالفكر املاركيس  اىل ان ماركس و انجلز  قدما ادوات 
الفهم  اساسني  بهدفني  املجتمعات   لتحليل   عامة 
اىل   استنادا  العملية   التغيري  متطلبات   و  النظري  
واسع  موشور  شكل  عىل  ولكن  الجديل  املادي  الفكر 
الغى  مثال   منها  فبعض   , التحليل  من حيث محتوى 
الدور  التغيريي يف الفكر املاركيس الكالسييك  و أخرين 
ركزوا عىل  جزئيات من  املادية التاريخية و بانتقائية   
يف تناول املنظومة النظرية عن   الفهم املادي للتاريخ 
و خاصة  حول  تطور قوى االنتاج  او طابع امللكية  
او طبيعة التناقضات االجتامعية  او يف دور مكونات 

البناء الفوقي ) عىل سبيل املثال الدولة و الدين (  و 
الذي  السيايس   او  الفكري  املرشوع  مع   ينسجم  مبا 
يعتمده الكاتب  او لتربير  صياغة  مفاهيم ما كسية 
جديدة  كبديل عن  الكالسيكيات.  فاللينينية ، مثال 
اصبحت لديهم  ظاهرة روسية خالصة و ليست ذات 
اهمية تاريخية او  شان يف  فهم و دراسة املجتمعات 
االجتامعي  االقتصادي  الواقع  ان  أو  الروسية     غري 
يف  او   انجلز  و  ماركس  عهد  يف  اوروبا  يف   السائد 
اغوار   و سرب  فهم  يفيد  يف   ال      ١٩١٧ عام  روسيا 
الخاميس)  التنميط  وان  األوروبية   غري  املجتمعات 
املشاعة البدائية و العبودية و االقطاع و الرأساملية و 
االشرتاكية (   هي توصيف اورويب نظري بحت  و ان  
محاولة فرضها بشكل قرسي عىل ظروف بلدان اخرى 
ثقافية  كولونيالية   اال  هو  ما  النامية  البلدان  مثل 
اطلقوا  مبا  اخرون  ندد  كام  اخر.   نوع  من  فكرية 
لكتابات  كتوصيف  املاركسية   الحتمية  مفهوم  عليه 
عملية  هو  التاريخ  مسار  ان  من   انجلز  و  ماركس 
االخري  املطاف  يف  تقود  و  االمام  اىل  تسري  ارتقائية 

اىل  بعظهم  استند  و    االشرتاكية كرضورة حتمية  اىل 
نظامها  انهيار  بعد  القامئة  االشرتاكية  بلدان   تراجع 
االقتصادي السائد املوسوم آنذاك باالشرتايك و العودة  
النيو  النمط  بديل رشس عىل  نظام رأساميل  اىل خلق 
النضال   اشكال  كأحد  الثوري  العنف  رفض  و   ليربايل 
و  الحزبية  التعددية  هو  واحد  بأسلوب  االلتزام  و 
يعتمد  ليربايل  برملاين   نظام  سياق  يف  السلطة  تداول 
اجل  تحقيق  النهايئ هو من  الهدف  االنتخابات وان 
يف  البعض  لدي  الحد  ووصل  االجتامعية.     العدالة 
الطبيعي  املاركسية كاملة وان مكانها  نبذ  الدعوة اىل 

هو متحف االفكار األيديولوجية.
فالح  البارز   االجتامع   عامل  الفقيد   قدم   عراقيا  
افضل  العربية  للمكتبة  الجبار1946-2018     عبد 
ترجمة لكتاب ماركس راس املال  و اخر حول  ما بعد 
املاركسية هو  امام  الطريق  ان  املاركسية  حيث  يرى 
الذي  الثاليث  التقسيم  من  رفض  بدءاً  ذاتها  ان تجدد 
طرحة لينني  عن املاركسية الذي حولها  اىل عقيدة و 
اقرتح  تقسيام سباعيا   وان دور املاركسيني اليوم  هو 
مواصلة عمل ماركس و انجلز يف ترشيح و نقد النظام 
الرأساميل و متطلبات تجاوزه كتشكيلة كونية  تعتمد 
عىل أربعة  مرتكزات  راس املال و  ، الدولة ، التجارة 
بعد  ما  الجبار  فالح عبد   ( العاملي   السوق   ، الدولية 
تباين  ان    اىل  ايضا  و   )   ٢٠١٠ الفارايب  دار  ماركس 
طرق و اشكال االنتقال   من منط إنتاج  إىل آخر يخضع 
لظروف ورشوط سائدة يف بلد معني  و الذي  يجعل 

من املستحيل  وضع وصفة واحدة ملسار  للتاريخ.
-١٩١٨  ( التوسري  لوي  الفرنيس  املاركيس  راي  وكان 

الثالثة  املعرفية  القارة  فتح  قد  ماركس  ان.    )١٩٩٠
التي  الرياضيات  قارة  فهي  االوىل  اما  التاريخ  و هي 
التي  الفيزياء  قارة  و  اليوناين  فيثاغورس  فتحها 
افتتحها  غاليليو , بينام يرى هرني لوفايفر  )١٩٠٢-
لينني  فكر   ، املاركسية  ماهي  مؤلفاته  (١٩٩١ومن 
لكل  اساس  املاركيس  املنهج  ان   . الجدلية  املادية  و 

االنسانية  العلوم 

 و يبدوا هناك شبة اجامع ان املسار الفكري الذي ساد 
التجربة السوفيتية  يف املرحلة الستالينية و ما بعدها  
املاركيس   و  الفكر  اثر سلبا عرب  تكريس جمود  قد  
تشويهه يف تحويله اىل عقيدة جامدة و اقانيم مقدسة 
هو  عليها  االرصار  وان  التعديل   و  للنقاش  قابلة  غري 
ان   اخرون  يرى  بينام  السلفي   التفكري  اشكال  احد 
سقوط االتحاد السوفيتي هو يف حقيقته اعالن انتصار 
لها حيث  هناك  فتحت  مستقبال رحبا  و  املاركسية  
النظام  حول  البرشية  كتبته  ما  افضل  انها  عىل  اتفاق 
الرأساميل   و تناقضاته و قدرته  الكبرية عىل التكيف 
ايضا   عليها  يتغلب  و  دورية  ازمات  من  بها   مير  مبا  
العلمية  الثورة  من  االستفادة  عىل  قدرته  يف  خاصة 
نشاطاته  لتوسيع  العوملة  ظاهرة  و  التكنولوجية  و 
اية  ان  املاركيس  التاريخ  ويعكس  املالية.  و  التجارية 
عىل  ايجابيا    تنعكس  الرأساميل  النظام  بها  مير  ازمة 
املشاريع النظرية املاركسية   و عىل النشاطات العملية 

من اجل التغيري. 
فكرية   مدارس  ظهور  املاركيس  الفكر  مسار  شهد  و 
النظرة  اىل  افتقدت  لكنها  املاركسية  تتبنى  مختلفة  
الفكر املاركيس الكالسييك  الن  التي قدمها  الشمولية 
كل منها يركز عىل جوانب معينة ولكن رافضا االخرى  
ولذا   متضاربة   استنتاجات  اىل  احيانا  يقود  الذي  و 
نقديا  موقفا  يتخذ  ان  الثوري  املثقف  عىل  يتوجب 
منها و عدم تقبلها بشكل  أرادوي  .ومن هذه املدارس 
و  التحليلية  و  البنيوية  املاركسية  املثال   سبيل  عىل 
االنسانية و النسوية  و النقدية الشهرية باسم مدرسة 
معهد   كأول   ١٩٢٣ يف  تأسس  الذي  و  فرانكفورت 
جوته  جامعة  يف  االجتامعية   البحوث  و  الدراسات 
الفلسفية   اتجاهاتها  معظم  و  املانيا  يف  فرانكفورت  
كوحدة  املاركيس  املفهوم  من  سلبيا  موقفا  تتبنى 
العنف  من  املوقف  بالتحديد  و  املامرسة  و  النظرية 
و   الثورة و تقديم بديل راديكايل للنظام الرأساميل . 
اسم  اوروبا  يف  ظهرت  التي  التيارات  عىل  اطلق  و 
لوكاس  جورج  شخوصها  ابرز  ومن  الغربية  املاركسية 

يف املجر ) ١٨٨٥-١٩٧١ و اشهر كتبه التاريخ و الوعي 
 ١٨٨٦-١٩٦٩  ( املانيا  يف  كورش  كارل  و   ) الطبقي  
عارض  التي  الفلسفة  و  املاركسية  كتبة  اشهر  ومن 
فيها طروحات  لينني و كاوتسيك( و أنطونيو غراميش 
الهيمنة  نظرية  صاحب  وهو   ١٨٩١-١٩٣٧( ايطاليا  يف 
اشهر كتبه كراسات  العضوي و من  املثقف  الشهرية و 
و  كنظرية  الرباكسيس  دور  عىل  فيها  يوكد  السجن. 

مامرسة( .
أن التحدي األكرب الذي يواجه الشيوعيني و املاركسيني  
التحديث   يف   املاركسية عىل  الربهنة عىل  قدرة   هو 
ظروف القرن الحادي و العرشين مبا يشهده من ظروف  
املتوحشة  ليربالية   النيو  بصعود  عاملية جديدة متيزت 
لحركات  تاريخيا  نشاطا  التي شهدت  البلدان  تفكك  و 
اسالموية   تيارات  تغولت  بعضها  ويف  الوطني  التحرر 
ملسار  انعكاس  هو  و  األوسط  الرشق  يف  حدث  كام 
تاريخي جديد   للرأساملية العاملية يف البلدان النامية و 
األطراف  يطرح  الحاجة اىل تطوير صياغات و مفاهيم 
نظرية جديدة عرب قراءة نقدية ثورية لتاريخ املاركسية  
و  النظرية   لوحدة  جديدة   نوعية  اشكاال  تتضمن  
التطبيق حيث  مل يستطع االتحاد السوفيتي عىل الرغم 
من انتاجيته و قدراته العسكرية املواصلة و العيش يف 
بيئة  اقتصادية عاملية جديدة مبا يطور  نظاما اقتصاديا 
الشيوعي  الحزب  يحاول  الذي  االمر  بديال  اجتامعيا 
مالية  اقتصادية  قوة  اىل  بالتحول   مواجهته  الصيني 
عابرة للقارات . و االمر الذي مازال غري واضحا وشديد 
التعقيد هو اية اتجاه  ستسري فيه العملية الثورية يف 
العامل  تقديم منوذج نظري و عميل جديد لفرتة االنتقال 
للنظام  االساسية  القواعد  مع  تكيف  ام  االشرتاكية  اىل 
يتم  تدريجية  استحالة  عملية  شكل  عىل  الرأساميل 
العقائدي بنرش  التبشريي   املفهوم  االبتعاد عن  خاللها 
النظرية املاركسية يف مواجهة نشاط شبايب متعاظم ضد 
االستغالل املتزايد لنظام الرأساملية النيوليربالية  و من 
بعيدا  العراق  يكن  مل  التي  و  االجتامعية  العدالة  اجل 

عنها. 

ماجد الياسري 

 مفهوم الكالسيكيات املاركسية يعني يل مجمل اعامل ماركس و انجلز  و لينني و 
التي مثلت  مرحلة هامة من  بزوغ و منو وتطور الفكر املاركيس منهجا و عقيدة 

ومامرسة.  وسنحاول يف هذا املقال املكثف تغطية املرحلة التي أعقبنها و التي 
اهم  ما حدث هو احتدام  الرصاع  الفكري حول قدرة    الرشوط االقتصادية  

عىل  تحديد مراحل   التطور االقتصادي االجتامعي  و الوصول اىل عتبة  االشرتاكية  
االمر الذي دحضه لينن يف تأكيده عىل اهمية العوامل  الذاتية املعتمدة عىل 

املامرسة الثورية و مستوى الوعي الطبقي للفئات ذات املصلحة يف التحول الثوري 
الدميقراطي خاصة وان ثورة اكتوبر حدثت يف بلد متخلف اقتصاديا . 

ثامر الصفار

يتناول انجلز يف مؤلفه )حالة الطبقة 
العاملة يف إنكلرتا(، العقبات التي تواجه 

توحيد نضال الطبقة العاملة، فإضافة 
إىل معاناتهم من أعراض األزمات 

االجتامعية املذكورة سابقا )الجرمية، 
اإلدمان، إلخ(، نجده يطرح أيضا 
مواضيع العرق والهجرة والجنس.

)التي  »العرق«  فكرة  انجلز  يستخدم  املؤلف  يف هذا 
رائع  املختلفة( بشكل  األوروبية  القوميات  بها  يقصد 
لوصف العداء االجتامعي الشديد بني الطبقة العاملة 

)عىل اختالف أعراقها( ومن يتسلط عليها:
الرسيع  البسيط،  اآليرلندي  طباع  بني  املزج  »ان 
واملثابر،  واملنطقي  املستقر  اإلنجليزي  وبني  االنفعال، 
فلوال  لكليهام.  بالفائدة  الطويل،  املدى  عىل  سيعود، 
الفظة  األنانية  تحكم  الستمر  اآليرلندية  الطبيعة 
ان  أكرب.  بقوة  العاملة  بالطبقة  اإلنجليزية  للربجوازية 
من  الكثري  تحمل  كانت  التي  اآليرلندية[  ]الطبيعة 
األخطاء، وتحكمها املشاعر يف املقام األول، هي التي 
اختالطهام  خالل  من  اإلنجليزي  برودة  من  خففت 
معا. يف ضوء كل هذا، ليس من املستغرب أن تصبح 
عن  بالكامل  منفصلة  ساللة  تدريجيا  العاملة  الطبقة 

الربجوازية اإلنجليزية«.
هنا، نالحظ ان انجلز يفتح الباب أمام رؤى مستقبلية 
ككيان  العاملة  الطبقة  تكوين  وصفه  خالل  من 
تكوينها  يف  بل  فقط،  أفكارها  يف  ال  دويل،  اجتامعي 
البرشي الحريف ايضا. مبعنى ان اختالف األعراق ميكن 

ان يتحول اىل نقطة قوة لصالح الربوليتاريا.
اإلنجليز  العامل  بني  الوحدة  إىل  انجلز  دعوة  ان 
أن  يجب  الهجرة  بأن  إدراكه  أيضا  تعني  وااليرلنديني 
تكون مكونا مالزما للرأساملية الصناعية، وحقيقة أنه 

ال ميكن أن يكون هناك يشء اسمه طبقة عاملة محلية 
أو وطنية بحتة. لكنه رغم ذلك يؤكد دعمه »النتزاع 

االستقالل الوطني« اليرلندا من إنجلرتا.
ويف هذا املؤلف أيضا يكشف انجلز حقيقة أن الطبقة 
النساء،  من  كبري  حد  إىل  تتكون  اإلنجليزية  العاملة 
بني  من  أنه  وجد  إذ  الصغار،  والفتيان  الفتيات  ومن 
يف  النسيج  مصانع  يف  عامل  ألف   400 عىل  يزيد  ما 
ألف   242 من  أكرث  هناك  كان   ،1839 عام  بريطانيا 
امرأة أو فتاة. وهكذا، كان أكرث من 60 يف املائة من 
بريطانيا  يف  الصناعية  الثورة  دعموا  الذين  األشخاص 
كانوا من اإلناث. مبعنى انه أدرك أن الربوليتاريا، طبقة 
ماركس ذات السالسل الراديكالية، كانت تضم النساء 
االستغناء عن مشاركة  وبالتايل ال ميكن  بداياتها،  منذ 

النساء يف النضال.

أنجلز ينتقد نفسه
التاريخ  عن  كبري  عمل  إلنتاج  إنجلز  خطط  تشكلت 
ذلك  يف  يعيش  يزال  ال  كان  بينام  إلنكلرتا  االجتامعي 
الثاين 1842 إىل آب 1844(. وكان  البلد )من ترشين 
ينوي، يف البداية، تنفيذها يف شكل سلسلة من املقاالت 
عام  عنوان  تحت  األملانية(  الفرنسية  )الحوليات  يف 
دفعه  فقد  ناقصة،  السلسلة ظلت  لكن  إنكلرتا.  حالة 
إدراكه للدور الخاص للربوليتاريا يف املجتمع الربجوازي 
موضوعا  اإلنجليزية  العاملة  الطبقة  حالة  جعل  إىل 

لدراسة خاصة.
رشع   ،1844 أيلول  أوائل  يف  بارمن  إىل  عودته  عند 
مستخدما  املنقحة،  إنجاز خطته  يف  الفور  عىل  إنجلز 
املواد التي جمعها أثناء وجوده يف إنكلرتا. يف منتصف 
النارش  إىل  وأرسلت  املخطوطة  اكتملت   ،1845 آذار 
 ،1845 حزيران  بداية  يف  لينرشها  اليبزغ،  يف  فيغاند 
عندما كان إنجلز قد انتقل بالفعل إىل بروكسل، حيث 
منذ  فيها  يقيم  فرنسا،  من  طرد  الذي  ماركس،  كان 

شباط من ذلك العام.
إيجابية جدا، حيث  األملانية  الصحافة  استجابة  كانت 
قامت العديد من الصحف واملجالت عام 1845، بنرش 
أحد  شك  »بال  بأنه  وصفه  وجرى  للكتاب.  مراجعات 
أهم الظواهر يف أدبنا الحديث«. وأن الكتاب مل يغرس 
أيضا  بل  الظاملني«،  ضد  والغضب  »الكراهية  فقط 

»شعور باألمل واإلميان بالنرص النهايئ للعقل والعدالة، 
يف أن العقل األبدي للبرشية، الذي، عىل الرغم من كل 
املخاطر والعواصف، سيؤمن مستقبالً جميال«. ويذكر 
أحد العامل الثوريني أنه »كان أول كتاب حصلت منه 

ألول مرة عىل فكرة عن حركة الطبقة العاملة«.
من  كثري  يف  االقتصادية،  أبحاثه  يف  ماركس،  واستند 
لعمل صديقه، وقد  واالستنتاجات  املواد  إىل  النواحي 
ان  بيد  املال(.  )رأس  فقرات  من  العديد  يف  اقتبسها 
لينتقد  سنوات  بعد  يعود  الثوري،  وبشجاعة  انجلز، 
وأعرتف  منها،  القراء  محذرا  املواضع  بعض  يف  كتابه 
عاطفي،  وبأسلوب  حقيقي،  شبايب  »بإلهام  كُتب  بأنه 
بعض  فيه  وجد  وأنه  جريئة«،  توقعات  اىل  وخلص 
تطور  يف  األوىل  للمرحلة  النموذجية  الضعف  نقاط 

الشيوعية العلمية.
لذا نجده يكتب يف ملحق الطبعة األمريكية )1887(: 
والدة  آثار  مكان  كل  يف  الكتاب  هذا  يعرض   ...«
االشرتاكية الحديثة من أحد أسالفها - الفلسفة األملانية. 
أن  املأثور  القول  عىل  كبري  بشكل  التأكيد  تم  وهكذا 
الشيوعية ليست مجرد عقيدة حزبية للطبقة العاملة، 
الطبقة  لكنها نظرية تحرر املجتمع ككل، مبا يف ذلك 
الحالية. هذا صحيح  الضيقة  الرأساملية، من ظروفها 
عديم  لكنه  املجردة،  الناحية  من  الكفاية  فيه  مبا 
الفائدة متاما، وأحيانا أسوأ من الناحية العملية. طاملا 
أن الطبقات الغنية ال تشعر فقط بالرغبة يف أي تحرر، 
بل تعارض بشدة التحرر الذايت للطبقة العاملة، طاملا 
قبل  من  االشرتاكية وخوضها  الثورة  تحضري  يجب  أنه 
الطبقة العاملة وحدها«. ومىض إنجلز يف رشح سبب 
عدم تأكيد افرتاضه يف عام 1845 بأن الثورة االشرتاكية 
عىل  شدد  ذلك،  أسباب  بني  ومن  وشيكة.  إنكلرتا  يف 
املؤقتة  والهيمنة   1848 عام  بعد  الشارتية  تراجع 
للميول اإلصالحية يف حركة الطبقة العاملة اإلنجليزية 
للسوق  الصناعي  إنكلرتا  احتكار  من  نشأت  التي   -

العاملية، والذي تبني أنه أكرث دميومة مام افرتضه هو.
يراه  ما  بكل  مهموما  كان  انجلز  ان  األمر  خالصة 
ويختربه بنفسه. فهو إذ يُظهر اعرتافه بالربوليتاريا كقوة 
اإلمرباطورية  تفكيك  عىل  قادرة  محتملة  اجتامعية 
التي  التحديات  القدر  بنفس  يدرك  فهو  الربيطانية، 
الذين جمعهم  العامل  بأن هؤالء  يقول  انه  تواجهها. 

األمراض  من  مرعب  لوضع  وأخضعهم  املال  رأس 
متجانسني  أبدا  يكونوا  مل  النفيس،  والقلق  الجسدية 
لكنهم  وأجناسهم،  وقومياتهم  بأعراقهم  يتعلق  ما  يف 
ميتلكون القدرة عىل توحيد نضالهم طاملا ان همومهم 
التي  الفظاظة والفوىض  التقاط  واحدة. وقد نجح يف 

الرأساميل.  املجتمع  مستويات  من  مستوى  كل  تغمر 
الثوري  الغضب  مع  جنب  إىل  جنبا  الرؤية،  هذه  ان 
الربوليتاريا  املعاناة املشرتكة رغم اختالف  املتولد من 
من حيث األعراق واألجناس، تجعل هذا الكتاب أكرث 

أهمية اليوم منذ نرشه ألول مرة.

لنقرأ ماركس وانجلز معا 

عقبات أمام توحيد نضال البروليتاريا



كيف  مطلقة:  قصة  تحت  نسبية  هوامش   -
“حدود  هكذا:  تبدأ  مقالة  نفهم  ان  بوسعنا 
الحديث ليس عن استفهامات التنزيل والتأويل، 

وال هو يعنى مباهية الخلجة..؟!”
الرواية وتطورها/ ملخص إلطروحة دكتوراه،   -
للمناقشة  يقدم  ان  امللخص  هذا  شأن  ومن 

وليس للنرش لطفاً.
عن  تنم  ال  متواضعة  كتابة  النصوص/  عنونة   -

وعي نقدي جاد.
قصة  وليس  تقرير  هذا  ع/  م.  السيد  قصة   -

تتميز بأسلوب ابداعي!
- من يخاف حديقة الحيوان ال يخاف فرجينيا/ 
مقال مرسحي منقول من مقدمة اعامل ادوارد  
الذين  األصدقاء  ونحرتم  نعتز  اذ  ونحن  إلبي. 
التي ال  الينا، نعتذر عن نرش كتاباتهم  يكتبون 

ترقى اىل مستوى نباهي به صداقتنا بهم. 
- اىل الفنان التشكييل الراحل../ رثاء ال ينم عن 

عطاء معمق للراحل العزيز!
تقديم  منكم  نرتقب  كنا  العراقية/  الدراما   -

الدراما بدالً من عرض  مقاالت جادة من واقع 
الذكريات!

- متامور فوسيم/ ال نعرف ماذا تريد من هذا 
الكم املفروش من الكلامت!

ارسالها  نفضل  خاطرة،  هي  الوصية/  حرب   -
لعائلة الراحل!

- العسس/ قصة كان من املقرر نرشها، اال اننا 
ونحن  بوك  الفيس  بنرشها عىل صفحة  فوجئنا 

ال ننرش ما هو منشور لطفاً.
ان  اال  الوهم/ دراسة جيدة وعميقة  - شعرية 
صفحتنا ال تتسع لحجمها البالغ )6400( كلمة.

البريد الثقافي

عدنان حسين أحمد

كوتان  مصطفى  الرتيك  للمخرج  “أمي”  فيلم  يتمحور 
عىل ثنائية الريف واملدينة، ويعالج الرصاع الطبقي بني 
العميقة  الروحية  العالقة  ويفحص  واألغنياء،  الفقراء 
بني األم وابنتها يف مجتمع ذكوري يتسلط فيه األب عىل 
األرسة برمتها. كام يدور الفيلم عىل قصة الُحب العميقة 
ومارت  عثامن،  نازيل  الجامعية  الطالبة  بني  تنشأ  التي 
ثيمة  أما  جاويد.  املهندس  والده  يعمل يف رشكة  الذي 
الفيلم الرئيسية فتأيت عىل لسان عائشة التي تقول:”إذا 
الحرسة”  من  فسأموت  نعيش  نازيل  ابنتي  تحمل  مل 
نعش  تحمل  االم  فيام  باملقلوب  األمر  كان  إذا  فكيف 
الثيمة الفرعية فرتد عىل لسان نهال، والدة  أّما  ابنتها؟ 
وتقول:”  كبري  بلؤم  الُخطبة  حكاية  تخترص  التي  مارت 
الفتاة املسكينة تجعل الشاب الغني يقع يف حبها”. وما 
بني الثيمتني يتأسس النص البرصي الذي يالمس شغاف 
القلوب، ويهّز املشاعر اإلنسانية املُرهفة للمتلقني. ومبا 
بامتياز  الواقع  السينام يف جانب كبري منها هي فن  أّن 

فإن قصة هذا الفيلم واقعية والبد من تتبعها وتقديم 
والحوارات  السينامئية  القصة  أّن  ذلك  للقارئ  اهميتها 
نتتّبع  أن  وميكننا  عالية  بحرفية  مكتوبة  تتخيلها  التي 
نازيل  الطفلة  حياة  لنا  يكشف  الذي  الرسدي  النسق 
عن  تبعد  نائية  قرية  يف  عائشة  الوالدة  أنجبتها  التي 
إستانبول كثريًا. أّما أرستها فهي تتألف من األب عثامن 
الخمر  يحتيس  لكنه  كبرية  لشاحنة  سائًقا  يعمل  الذي 
عىل الدوام، وال يجد حرًجا يف تعنيف زوجته بني آونة 
وأخرى. واألم عائشة التي ترّب بعض األغنام يف منزلها 
وتساعد زوجها يف تكاليف الحياة اليومية، وتدخر رًسا 
ابنتها  تعليم  عىل  وترّص  الحاجة،  لوقت  النقود  بعض 
من  دامئًا  يشكو  الذي  الوالد  معارضة  رغم  الوحيدة 
ضيق ذات اليد. تذهب نازيل إىل املدرسة وتتفوق عىل 
بإستانبول، “املدينة  الجامعات  أترابها وتُقَبل يف إحدى 
واملشؤومني”  والسيئني  باملتسكعني  تكتظ  التي  الكبرية 
الحظ  ُحسن  ومن  عائشة.  جارات  إحدى  تذهب  كام 
أّن لديهم صديقة تُدعى نرسين، تعيش وتدير مطعاًم 
سنوات.  منذ  ذاتها  القرية  غادرت  إستانبول،  يف  صغريًا 

يف  وتشغيلها  نازيل  إسكان  أمر  نرسين  تتبنى  وسوف 
األوىل  األيام  الجامعة. وخالل  بعد عودتها من  املطعم 
السكنية  الشقق  إحدى  يرمم  الذي  مبارت  تلتقي 
حبها،  يف  يقع  لكنه  العمل  جّراء  إزعاًجا  لها  ويسبب 
ورغم  الزواج،  يف  رغبة  إىل  العاطفية  العالقة  وتتطور 
االحتكاك الذي يحصل بني العائلتني ألسباب طبقية إالّ 
معلّمة،  أصبحت  التي  نازيل،  وتنجب  تتم،  الزيجة  أّن 
بني  تحمله  أن  قبل  الحياة  يفارق  الذي  األول  طفلها 
يديها. تقّرر نازيل زيارة والدتها يف القرية ومتكث معها 
ما  مشكلة  هناك  أن  األم  تتصور  حتى  الزمن  من  مدة 
من  غرة  حني  عىل  عثامن  ميوت  الشابني.  الزوجني  بني 
كثريًا  االبنة  عليه  فتحزن  ما  مرض  من  يعاين  أن  دون 
ألنه مل يكن يُظهر لها ُحبه يف يوم من األيام. مثة أشياء 
كثرية تحدث يف أثناء هذه الزيارة حيث تلتقي بصديقة 
الدراسة مريم التي تزوجت من حبيبها جامل وأنجبت 
طفلة جميلة أسمتها زينب. أما األم عائشة فقد دّونت 
ُمذكراتها بخط اليد لتمنح الفيلم بُعًدا ميتارسديًا جميالً 
ضحت  التي  األم  عني  خالل  من  األحداث  قراءة  يعيد 

كبرية  كانت  املفاجأة  ولكن  ابنتها  أجل  من  يشء  بكل 
علاًم  أحاطها  الذي  مارت  اتصال  عىل  األم  رّدت  حينام 
بخرب صادم مفاده أن نازيل ُمصابة برسطان البنكرياس 
وأّن موتها أمر ال مفّر منه كام أخربه األطباء يف غيابها، 
لكن  املروع  الخرب  هذا  عىل  التكّتم  األم  من  فيطلب 
إىل  إرسالها  وتقرر  األبد  إىل  السكوت  تستطيع  ال  األم 
بأنها  داخلها  يف  تشعر  وهي  العالج  لغرض  إستانبول 
الرغم  وعىل  الخطري.  املرض  هذا  من  للشفاء  ستتامثل 
التي  “أمي”  أغنية  أّن  إالّ  للفيلم  املفتوحة  النهاية  من 
ختمت الفيلم تشبه مرثية للفتاة املهددة مبوت وشيك 
ال تريد أن تصدقه، وهي تنتظر حدوث معجزة يف زمن 

خاٍل من املعجزات.
فيلم “أمي”  لكن  الرشق  الدرامية يف  األفالم  كثرية هي 
عىل وجه التحديد يخلو من االفتعال، واستدرار الدموع، 
وليس  حقيقة  أمامنا  يحدث  ما  أن  نصّدق  ويجعلنا 
عىل  الفيلم  هذا  نجاح  عنارص  أحد  هو  وهذا  متثيالً، 
الصعيدين األدايئ واإلخراجي اللذين حّقق بهام املخرج 

الرتيك مصطفى كوتان رؤيته اإلخراجية املتفردة.

قصة قصيرة 

انقالب 
كامل الدلفي

مل تحفظ ذاكرته انطباعاً طيباً عن تطبيقات العنف املسلح وخطابات أركانه 
منفوخي األوداج. حرص مبقابله عىل أن تكون ثقافته سلمية بيضاء جعلت 
خطابه مع اآلخرين شفيفاً وضاًء، ولغته أثرية الوقع يف قلوب محّدثيه. كان 
ذكر “انقالب “ يلزمه أن ميكث أياماً يف عزلة عن الناس .الحالة يف تكرارها 
أخذت بعداً نفسياّ أكرث منه جسدياً وتصالح مع نفسه يف سياق االنعكاس 

املريض من دون أن يرتك أثراً يدّل اآلخرين عىل ثغرٍة يف لوحته السائدة 
بينهم. كانت مساحة االنقالب محصورة بني الجيش والسياسة لكن ما أقدم 

عليه كوفيد19 كان مفارقاً فقد قلب الطاولة عىل رأس اإلنسان يف انقالب 
صحي شديد القسوة والرتكيز . بني نوبات الهلع والرتقب استباحت قوة من” 

كوفيد 19 “ حرمة منزله وهتكت نظامه الصحي واستوطنت جهاز التنفس 
عند زوجته. مضت عرشة أيام وتعافت من املرض لكن الفايروس قبل نفوقه 

أصاب أجهزة حيوية مهمة يف جسدها ..مضت ستة شهور وهي ال تربح 
فراش املرض. نظر يف عينيها وهي مستلقية تنظر إليه تفاقمت شكوكه بعد 
ان رأى خطوطاً سوداء تحت عينيها، و استسالماً غريباً فيهام، فتعذر عليه 

أن يقرأ أرسار عينيها كام هو معتاد يف سنوات مضت . ركّز نظرته عىس 
أن يجد فهامً أكرث لتلك الحرية املنسدلة عىل محياها الذابل. أحس برجفة 

أنتابت مفاصلها وحبات تتبع بعضها ببطء من عرق حبيس عىل صفحة 
جبينها وغطت يف نوم عميق. أوهمته التداعيات املتالحقة بأن الحالة تنذر 
بالسوء. ظل جالساً عند رأسها حتى أذان الفجر مل يربحه القلق والخوف .. 
ما أن تناهى صوت األذان اىل سمعها حتى نهضت عىل عجل. نظرت إليه 

جالساً عند رأسها : مل تنم ليلتك إذاً؟ جعل ابتسامته رسالة حب لقلبها 
املرتاجع.. نهضت من الفراش بقوة وصالبة: ال تقلق أين شفيت متاماً. فقد 

حرستني عيناك من انقالب اسود وشيك يف حيايت.

ال جدوى
أسماء الرومي

عام ٢٠٧٨
إن مل أُدهس

او أصاب بالرسطان او الجلطة
سأبلغ املائة

يا الله
كيف سيكون هذا العامل 

 بعيون امرأة عاشت قرناً كامالً
يف هذه البالد

وكيف ستبدو هي ملن يحيطونها
هل ستغدو كعجوز ثرثارة تتمدد يف فراش قديم

ال متيز النهار من الليل
وال تعرف أوقات الطعام

وتراقب الوجوه علها تجد من مل ميلها بعد
ام ستكون عجوزاً صامتة

ال يشغلها يشء غري التأمل يف تهومياتها
والسري بخطى هادئة مليتة هانئة..

ولكن ما الجدوى من البقاء؟!
**

أتخبط يف  جدران الحياة 
بحثاً عن باب  خشبي 

باب مفتوح عىل مرصاعيه 
يتسع ألحالمي البسيطة 

ال يجربين عىل التخيل عن يشء
 خفيف كجدار 

أو ثقيل  كغيمة 
باب حني ينقصه النور يلجأ ايل 
وحني تعميه األنوار يلوذ بعيني

أتخبط كفكرة عصية 
تبحث عن عقل يليق بجنونها

فكرة  مكورة بال رأس وال أطراف 
 بيضاء تبدو أو سوداء 

ال فرق
يجرفني سيل مخاويف نحو  الفراغ

وتفشل كل محاواليت بالتشبث
وليس سوى موج من النكران 

يُعلن بفصاحة 
ويدفعني للغرق.

**
اود ان استثمر صمتي 

ادفع نصفه للباعة املتجولني 
وللنساء الرثثارات 

ولقطة متوء يف الجوار
لعله يغنيني ببعض الطامٔنينة 

اذا ما اشرتيت بثمنه   
قليالً من التمرد 
وحبة  ال مباالة 

وقنينة سم  صغرية

فاضل ثامر: الرواية العربية
للناقد املعروف االستاذ فاضل ثامر، صدر حديثاً كتابه “الرواية العربية يف دائرة التأويل”. الكتاب يقع يف )577( 
صفحة، وقد صدر عن اتحاد االدباء والكتاب يف العراق، وفيه يناقش املؤلف عدداً من الروايات العراقية والعربية، 

الفكرية والفنية. تأويلية ملعطياتها  مناقشة 
قدمت للكتاب أ . د. نادية هناوي. 

No. 92 Monday 19 July 2021 11 العدد 92 االثنني 19 متوز  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

Tareeq Culture

t.althaqafiu@gmail.com

سينما

»أمي« مرثية الموت الوشيك



  TAREEK AL SHAAB www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com No. 92 Year 88 Monday 19 July  2021 العدد 92 االثنني 19 متوز

 ..
ُ

الحرائق
لماذا، والى أين ؟!

عبد السادة البصري

بني آونٍة وأخرى تشتعل النريان يف مرفق من مرافق وطننا، 
فنادق، أسواق، مزارع وبساتني، مؤسسات حكومية، والطامة 

الكربى املستشفيات!! 
يروح بسببها ضحايا أبرياء ال ذنب لهم سوى أنهم يعيشون 
يف هذا البلد متحّملني كل ما يأيت به الفاسدون من خراٍب 

وبؤس وسفك دماء !!
الخطيب  مستشفى  يف  املحروقني  جراحات  بعُد  تندمل  مل 
وتفتح  )ع(  الحسني  مستشفى  ردهات  لتشتعل  وغريها، 

جراحاً أخرى !!
ومل تندمل كل الجراحات منذ اندالع أزمات املوت والخراب 
أكرث عمقاً  أخرى  لتنفتح  بعُد  الفساد  واستفحال  والطائفية 

ونزفا !!
الغريب يف األمر أن كل هذه األزمات والحرائق والنكبات 

تُسّجل ضد مجهول، وكأننا نعيش بني أشباحٍ وعفاريت !!
وأنا أكتب اآلن تذكّرُت مرسحية الكاتب السويرسي ماكس 
فريش )بيدرمان ومشعلو الحرائق( التي كتبها لينتقد فيها 
فعل  كل  عن  )املغلّسني(  والساكتني  والخانعني  الصامتني 
ويقول  أو غريها،  السلطة  كانوا يف  الفاسدون سواء  يرتكبه 
للصامتني املتصورين بأنهم بعيدون عن هذا الفساد ومبنأى 
الجميع بال استثناء  أنه يف وطننا طال ويطول  ــ رغم  عنه 
ــ انه يف نهاية املطاف لن ينجو أحد قّط، بل ستأكل الناُر 
مل  ما  الجميع  وأجساد  بيوت  إىل  وتصل  واألخرض  اليابس 

نتحرك إليقافها وكشف مشعليها ومحاسبتهم !!
وألّن وضعنا الحايل ال نحسد عليه أبداً من حرائق وأزمات 
أقول  بعُد،  يهدأ  األنوف ونزف دم مل  روائح فسادها  تزكم 

لكم :
أمل نسأل أنفسنا )والسؤال موّجه للجميع ساسة وبرملانيني 
ومواطنني( هذه الحرائق ملاذا.. واىل أين.. ومالذي يراد بها ؟!

وهذا الفساد ملاذا. واىل أين.. أمل نشبع بعُد ؟!
الطغاة  حياة  ونتأمل  قليالً  التاريخ  إىل  نلتفت  مل  ملاذا 
الحروب والحرائق ونّتعظ من كل ما  والفاسدين ومشعيل 

جرى لهم ؟!
ناله من  ما  ناله  وطٍن  بأننا يف  واحدة  وملرة  نشعر  ال  ملاذا 
إرث  من  يحمله  ما  رغم  والخراب  والجور  والغنب  الحيف 

وتراث كبريين ؟!
بانتامئنا  أقوالنا  قبل  أفعالنا  بكل  حقيقيني  نكون  أن  علينا 
أن اشتعال حريق هنا لن ميحو  لهذا الوطن، ونعرف جيداً 
األزمات واألحداث  أوراق فساٍد هناك، وكل  ما احرتق من 
املفتعلة التي يقوم بها مجهول أفندي لن متحو فساداً أبدا، 
بل ستزيد الطاق طاقني، وتفتح أعني الناس وبصائرهم لريوا 
ما كنا ساترينه عنهم بالشعارات والكالم املعسول ويشاهدوا 
ساعة  الت  وعندها  الالهبة  الظهرية  عزِّ  يف  الحقيقة  نجوم 

مندم !!
لهذا علينا أن ننتبه ونعمل بإخالص ونزاهة وضمري حيٍّ نابض 
بحب العراق وأهله الطيبني، وصّدقوين ساعتها سننجح ونكرب 

ويكرب معنا وبنا كل يشء!!

ليس مجرد كالم

12 صفحة  اخبار وتقارير  2 - 4 • يحدث في العراق 5 • عربية ودولية 6 • وجهات في النظر 7 • قضايا 8-9 • افكار 10 • ثقافة 11

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 46طقس اليوم

14 تموز في الكرادة.. اليوم
بغداد - طريق الشعب

لجنة  تستضيف  الخالدة،  متوز   ١٤ لثورة   ٦٣ الذكرى  مناسبة  يف 
)عضو  االوىل  الرصافة  محلية   / الحيدري  جامل  الشهيد  اساسية 
املكتب السيايس للحزب الشيوعي العراقي الرفيق عزت ابو التمن 
للحديث يف ندوة تحت عنوان )دروس ملهمة من ثورة ١٤ متوز 
متوز    ١٩ االثنني  اليوم  عرص  من   السادسة  الساعة  يف   )  ١٩٥٨
محطة  خلف  داخل  الكرادة  يف  املحلية  مقر  حدائق  عىل   ٢٠٢١

وقود ابو اقالم.

والدعوة عامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهنئة بعيد راس السنة 
المندائية

التهاين  بأزىك  العراقي  الشيوعي  للحزب  املندائية  املختصة  تتقدم 
والتربيكات مبناسبة حلول عيد راس السنة املندائية العيد الكبري 
متمنيا ألهلنا يف العراق والعامل موفور الصحة والسعادة وان يعم 
األمن والخالص من جائحة، كورونا كام نتقدم بالتهنئة إىل رجال 
والتعايش  والنعيم  الربكات  متمنني  الطائفة  وأبناء  األفاضل  ديننا 
السلمي يف بلدنا الحبيب العراق الذي يجمع أبناء الشعب أخوة 

متحابني يف ظل وطن التآخي والسالم. 
المختصة المندائية للحزب 
الشيوعي العراقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيوعيو ألقوش يستقبلون 
راعي “كنيسة مار كيوركيس”

 

ألقوش – طريق الشعب
زار القس خور أسقف أسعد حنونا، راعي “كنيسة مار كيوركيس 
الشهيدة” يف قرية الرشفية بناحية ألقوش – املوصل، مقر منظمة 

الحزب يف الناحية. 
رفاقه  ومعه  قودا،  عامل  الرفيق  املنظمة،  سكرتري  واستقبل 

اآلخرون، القس بحفاوة وترحاب. 
وخالل الزيارة، تبادل الطرفان الحديث حول الوضع العام يف البلد 
ما  يف  والتكاتف  التعاون  تعزيز  أهمية  عىل  مشددين  والناحية، 

بينهام، من مختلف النواحي، ومبا يخدم املواطنني. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيوعيون كّرموا الطبقة 
العاملة

اتحاد نقابات عمال كربالء 
يعقد مؤتمره االنتخابي

كربالء – طريق الشعب 
العراق يف محافظة كربالء، صباح  نقابات عامل  اتحاد  عقد فرع 

الجمعة املاضية، مؤمتره االنتخايب.
املؤمتر الذي عقد تحت شعار “بتنظيمنا الدميقراطي الحر املستقل 
حرضه  عاملنا”،  ومصالح  حقوق  عن  الدفاع  اجل  من  نناضل 
رئيس اتحاد نقابات عامل العراق، عدنان الصفار، وعضو املكتب 
التنفيذي لالتحاد، السيد أحمد عباس، فضال عن جمع من العامل. 
الجبوري،  إبراهيم  القانوين  املستشار  املؤمتر،  عىل  أرشف  فيام 

واملمثل عن منظامت املجتمع املدين، صباح حسن. 
وانتهى املؤمتر إىل انتخاب إدارة جديدة لفرع االتحاد. 

ويف سياق املؤمتر، كرّمت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي 
يف كربالء، عددا من العامل املتميزين، وذلك ابتهاجا بالذكرى الـ 

63 لثورة 14 متوز املجيدة. 
العامل  القريني،  سالم  الرفيق  املحلية،  اللجنة  سكرتري  وقلد 
املكرمني أوسمة تذكارية، وهم كل من أحمد مقبل، عيل فاضل، 

حبيب مهدي وعيل عريبي.

No. 51 Tuesday 23 February 2021 العدد 51 الثالثاء 23 شباط

 
والفنون  للثقافة  االستشاري”  التنسيقي  “املركز  أصدر 
عنوان  تحت  األول  كتابه  أخريا،  ميسان،  محافظة  يف 
جديدة  مناطق  ميسان..  يف  التسعيني  الجيل  “شعراء 

للتعبري”.
تصّدر الكتاب مقال نقدي عن شعراء جيل التسعينيات 
يف ميسان، بقلم الناقد د. وسام عبد الحسن الساعدي.
لـ 28 شاعرا ميسانيا، تعرب عن  الكتاب قصائد  وحمل 

مضامني الذات املهمشة يف فرتات الحروب والحصار.

شعراء الجيل التسعيني في ميسان 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

الرفيق عزت أبو التمن في المحلية العمالية 

عن الثورة المجيدة.. أسبابها 
ومنجزاتها ودور العمال فيها 

بغداد - عامر عبود الشيخ علي

متوز   14 لثورة  الـ63  الذكرى  مناسبة  يف 
املجيدة، ضّيف املنتدى العاميل الثقايف التابع 
إىل اللجنة املحلية العاملية للحزب الشيوعي 
املكتب  عضو  املايض،  األربعاء  العراقي، 
التمن،  أبو  عزت  الرفيق  للحزب،  السيايس 
ومنجزاتها  الثورة  أسباب  عن  تحدث  الذي 

ودور الطبقة العاملة فيها. 
الجلسة التي التأمت عىل “قاعة الشهيد أبو 
فرات” يف مقر اللجنة املحلية ببغداد، حرضها 
الرفيقة  أدارتها  وقد  الشيوعيني.  من  جمع 
البداية  يف  الحارضين  داعية  جبار،  منال 
شهداء  ذكرى  يف  صمت  دقيقة  الوقوف  إىل 
فاجعة  وضحايا  الوطنية،  والحركة  الحزب 

حريق “مستشفى الحسني” يف النارصية.
املحلية،  اللجنة  سكرتري  ألقى  ذلك،  بعد 
مختزلة  كلمة  ديكان،  الزهرة  عبد  الرفيق 
املجيدة،  الثورة  قيام  أسباب  فيها  تناول 

ودور  إثرها،  عىل  تحققت  التي  واملنجزات 
الطبقة العاملة يف إنجاح الثورة. 

التمن، ويف معرض حديثه،  أبو  الرفيق عزت 
جانب  يف  الشّواكة”  “منطقة  سكان  استذكر 
الكرخ من بغداد، والذين هم من الكادحني 
الثورة  يف  البطويل  دورهم  متناوال  والعامل، 

منذ ساعة إعالن بيانها.
وأضاف يف حديثه عن دور العامل، أن ردود 
الفعل الغاضبة للطبقة العاملة خالل الثورة، 
من سلب  له  تعرضت  وما  عانته  عاّم  ناتجة 
يف  كبري  بشكل  ساهم  ذلك  “فكل  لحقوقها 

بلورة وعيها وتطوره اتجاه ثورة متوز”.
املايض  القرن  اربعينيات  “يف  أنه  وبنّي، 
ما،  نوعا  العراق  يف  تتطور  الصناعة  بدأت 
وقد  الخاص.  القطاع  نشاط  معها  ليزداد 
ما  القطاع،  تنظيم عاميل يف ذلك  كان هناك 
فيها  ساهمت  وارضابات،  احتجاجات  ولد 
البناء  كعامل  مختلفة،  عاملية  قطاعات 
هؤالء  وكل  واملطابع.  والجلود  والنسيج 

متوز”،  ثورة  يف  دور  بعد،  ما  يف  لهم  كان 
االحتجاجات  تلك  تكن  “مل  قوله:  متابعا 
املعيشة  بتحسني  فقط  تطالب  واإلرضابات 
كانت  إمنا  املرشوعة،  الحقوق  من  وغريها 
يف  عاملية  ولجان  نقابات  تشكيل  إىل  تدعو 
القطاع الصناعي، وهذا املكسب كان حارضا 
بعد قيام الثورة، من خالل تشكيل النقابات 

العاملية”. 
جملة  عىل  الضوء  التمن،  أبو  الرفيق  وألقى 
الثورة،  بعد  تحققت  التي  املنجزات  من 
صار  “إذ  الوطني  املنجز  أهمها  من  والتي 
املواطن يشعر بوطنيته ويتحدث عنها بعيدا 
عن الهويات الفرعية”. أما املنجز اآلخر فهو 
اقتصادي “حيث تم توجيه االقتصاد الوطني 
بعيدا عن االستعامر، وتم إخراج العراق من 

منطقة اإلسرتليني”.
من  عدد  قدم  الجلسة،  هامش  وعىل 
الحارضين مداخالت تناولت بعض املقاربات 
واالختالفات بني ثورة متوز وانتفاضة ترشين. 

الحلة - سلوان االغا

شهدت “قاعة آذار” يف مقر اللجنة املحلية للحزب 
بعنوان  أخريا، محارضة  بابل،  العراقي يف  الشيوعي 
قدمها  واملكاسب”،  املنجزات  متوز..   14 “ثورة 
 63 الـ  الذكرى  حلول  مناسبة  يف  األسدي  عدي  د. 

النطالق الثورة.  
الشيوعيني  من  جمع  إليها  استمع  التي  املحارضة 

واالجتامعية،  السياسية  الشؤون  يف  واملهتمني 
الحكم  طبيعة  عن  متحدثا  األسدي  د.  استهلها 
قام  مبا  مذكّرا  االستعامرية،  بالقوى  وعالقته  املليك 
معادية  أعامل  املليك من  العهد  وأزالم  االقطاع  به 

للشعب وقواه الوطنية. 
الثورة،  قبل  ما  ارهاصات  عن  بإيجاز  تحدث  ثم 
الحزب  ودور  االحرار  الضباط  تشكيلة  وعن 
الشيوعي العراقي والقوى الوطنية يف اسناد الثورة 

التي  االنجازات  اهم  عىل  الضوء  ملقيا  ودعمها، 
بغداد”،  “حلف  من  الخروج  مثل  الثورة،  حققتها 
من  والخروج  الزراعي،  االصالح  قانون  وترشيع 
منطقة االسرتليني، وسن قانون األحوال الشخصية، 
إىل  باإلضافة  العامل،  واقع  تحسني  عن  فضال 
املنجزات العمرانية الكربى التي تحققت خالل أقل 
من خمس سنوات، والتي مل يستطع الحكام الذين 

جاءوا بعد ذلك، تقديم منجزات مبستواها.  

“قوى  عن  بالحديث  محارضته  األسدي  د.  واختتم 
من  االجنبية  املخابرات  مع  تحالفت  التي  الرش” 
وذلك  ومكتسباتها،  الثورة  عىل  اإلجهاز  أجل 
نفذها  التي  باملجازر  مذكّرا   ،1963 شباط   8 يف 

االنقالبيون بحق العراقيني. 
عيل  سعد  األستاذ  أدارها  التي  املحارضة،  وتخللت 
الجرب، مداخالت وأسئلة قدمها عدد من الحارضين، 

وأجاب عنها د. عدي األسدي بصورة ضافية.

في مقر شيوعيي بابل 

محاضرة حول ثورة تموز ومكاسبها
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