
بغداد ـ علي شغاتي 

واالتصال  اإلعالم  دائرة  عام  مدير  ترصيح  اثار 
مؤخراً،  سلامن،  حسن  املفوضية،  يف  الجامهريي 
عىل  للرصف  زمني  سقف  تحديد  عدم  بخصوص 
واملراقبني  املرشحني  االنتخابية، ردود فعل  الدعاية 
للشأن االنتخايب، ووّجه عدد منهم انتقادات لعمل 
للرصف  سقفا  تحديدها  عدم  بسبب  املفوضية، 
فرق  غياب  جانب  اىل  االنتخابية،  الدعاية  عىل 
الدعاية  انطالق  برغم  لها،  التابعة  والرصد  الرقابة 

االنتخابية.

االمر لم ينجح!
وقال سلامن يف ترصيح صحفي، ان “املفوضية كان 
عام  يف  االنتخابية  املراحل  بإحدى  مرشوع  لديها 
فيه  يحدد  االنتخايب  االنفاق  نظام  لتطبيق   2014
لكن  وحزب،  مرشح  لكل  املطلوب  املايل  السقف 

االمر مل ينجح، فضال عن صعوبة مراقبته”.
سامل  سجاد  واسط،  محافظة  يف  املرشح  ويقول 
لـ”طريق الشعب”، إّن “املفوضية مل تضع ضوابط 
وهي  االنتخابية،  الدعاية  عىل  املايل  للرصف 
يف  السيايس  املال  الستخدام  فرصة  أعطت  بذلك 
من  شعبية  نقمة  “وجود  اىل  مشريا  االنتخابات”، 

استخدام املال السيايس والنفوذ يف االنتخابات”.
ودعا املرشح عن محافظة بغداد، دريد الربيعي اىل 
“عدم االكتفاء بالغرامات، بل إصدار عقوبات تصل 
حال  يف  االنتخابات،  يف  املشاركة  من  الحرمان  اىل 

تكرار الخروقات من قبل األحزاب او املرشحني”.

خلل في العملية الديمقراطية
حديث  يف  كريم  محسن  القانوين  الخبري  وعلق 
ان  بالقول  املوضوع  عىل  الشعب”،  لـ”طريق 
بالرضورة  يفرض  السليم  الدميقراطي  “التأسيس 
بإدارة  يسمح  الذي  املالئم  السيايس  املناخ  تأمني 

العملية االنتخابية بني مختلف املرشحني واالحزاب 
الجدي  التنافس  من  إطار  يف  السياسية  والكيانات 

التعددي واملّنظم”.

دعوة لقبول الطلبات
من جانبه، دعا املرشح عن الحزب الشيوعي العراقي 
يف محافظة بابل، سلوان االغا، مفوضية االنتخابات 
اىل اعادة النظر يف قرار قبول االنسحاب من املنافسة 
شأن  يف  املفوضية  ترصيحات  ان  مؤكداً  االنتخابية، 
الرتشح  كون  واقعية،  غري  االنسحاب  امكانية  عدم 

لالنتخابات “حقا”.

الكهرباء: لم نتسلم موازنة 2021
طريق الشعب – وكاالت

حّذر وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم مساء الثالثاء، من “كارثة” 
“حاجة  مؤكداً  الدعم،  توفر  عدم  حال  يف  املقبل،  الصيف  يف 
بشكل  الكهربائية  الطاقة  لتوفري  ميكاواط  الف   35 اىل  العراق 

مستقر”.
وقال كريم، يف لقاء متلفز، تابعته “طريق الشعب”، ان وزارته 
االنتاج  وان  شهر،  منذ  ايران  من  كهربائية  طاقة  اي  تتسلم  “مل 
الحايل من 19500 اىل 21 الف ميغا واط”، الفتا اىل “تفجري 33 
الطاقة  اسالك  تعرض  اىل جانب  منذ شهر حزيران،  كهرباء  برج 

الكهربائية يف مناطق الجنوب والوسط اىل اطالقات نارية”. 
وتابع كريم “مل نتسلم حتى اآلن دينارا واحدا من موازنة 2021، 

ونعمل بالدين ووضعنا سيئ جداً”.
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مايل  لسقف  وجود  ال  ان  املايض  االثنني  االنتخابات  مفوضية  أعلنت 
مرشوع  لديها  “كان  انها  وبينت  واألحزاب،  املرشحني  دعاية  يحدد 
االنتخايب،  االنفاق  نظام  لعمل   2014 يف  االنتخابية  املراحل  بإحدى 
ينجح بسبب  املطلوب لكل مرشح وحزب، لكن مل  السقف  فيه  يحدد 

ان تطبيقه ومراقبته صعبة جداً”.
والظاهر ان هذا هو رد املفوضية املوقرة عىل االحتجاجات املتصاعدة 
من  ذلك  يصاحب  وما  السيايس،  للامل  املحدود  غري  االستخدام  بشأن 

إلرادة  تزييف  ومن  االنتخابية،  والبطاقات  واالصوات  للذمم  رشاء 
املواطنني. 

السيايس،  املال  ضبط  استطاعتها  عدم  تعلن  املفوضية  ان  الغريب 
عىل  الحبل  تاركة  الغرض،  لهذ  تفرض  قيود  أية  تطبيق  من  وتتنصل 

الغارب. 
وإن كانت الحجة عدم وجود نظام محدد لذلك، فهناك قانون األحزاب 

بتطبيقه.  ملزمة  واملفوضية 
من  األحزاب  متنع  قانونية  نصوص  بوجود  املفوضية  تعلم  اال  ترى  ويا 
امتالك السالح، ومن ان تكون لها نشاطات عسكرية او شبه عسكرية؟ 
السيايس  املال  ضبط  عن  املسؤوالن  هام  والحكومة  املفوضية  ان 
انتخابات  عن  حديث  كل  يغدو  بوجودهام  اللذين  املنفلت،  والسالح 

عادلة ونزيهة هواًء يف شبك.
راصد الطريق 

تصريح المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي: 

نحو إنهاء كل تواجد 
عسكري أجنبي في بالدنا

                 

انتهت الجولة الرابعة واألخرية من الحوار العراقي - االمرييك يف 
اطار االتفاقية  االسرتاتيجية  املوقعة  بني البلدين عام 2008.

تخص  قضايا  الجانبان  بحث  الختام  يف  الصادر  البيان  وحسب 
العامة،  والصحة  اإلقليمي،  االستقرار  بينها  املتبادلة،  العالقات 
يتعلق  ما  كذلك  واستقالليتها،  الطاقة  وكفاءة  املناخي،  والتغري 
االقتصادي،  والتعاون  االنسان،  وحقوق  اإلنسانية،  باملساعدات 

والتبادل الثقايف والتعليمي، وغريها. 
وأشار البيان اىل ان العالقات األمنية ستنتقل بالكامل اىل املشورة 
األول  كانون   31 بحلول  وانه  االستخباري،  والتعاون  والتدريب 

2021 لن يكون يف العراق أي وجود لقوات قتالية أمريكية. 
وينبغي القول إن عدم حرص الحوار بالجوانب األمنية، وشموله 
التعاون يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية واإلنسانية 

املختلفة، هو توجه سليم ومرحب به.
وإننا إذ ننظر ايجابا اىل كل خطوة نحو إخالء أراضينا من القوات 
والقواعد  االجنبي  العسكري  الوجود   رفضنا  نؤكد  األجنبية، 
داعش  ضد  للمعركة  املؤقتة  املتطلبات  تفهمنا  مع  األجنبية، 
واإٍلرهاب، والحاجة  إىل املساعدة يف متكني قواتنا العراقية عىل 

اختالف صنوفها.
ويرى حزبنا أن إنهاء كل وجود عسكري أجنبي عىل أرض بالدنا، 
تحقيقه،  عىل  بجد  العمل  ينبغي  وهدٌف  وطني  مطلب  هو 
وتوفري رشوط ذلك ومستلزماته، وأهمها تحقيق اجامع وطني 
عراقي عىل رضورة انهاء هذا الوجود، وتعزيز الوحدة الوطنية 
إىل جانب  أطياف ومكونات شعبنا،  بني مختلف  الثقة  وأجواء 
تعزيز قدرات قواتنا املسلحة تسليحا وتدريبا وجاهزية، والنأي 

ببالدنا عن الرصاعات واملحاور يف املنطقة.
جميع  لخضوع  القصوى  الرضورة  تتأكد   نفسه  الوقت  يف 
القطاعات واملؤسسات العسكرية واألمنية عىل اختالف أنواعها 
العسكري  القرار  وحدة  يضمن  مبا  واحدة،  مركزية  جهة  إىل 
القائد  يف  واملتجسدة  الدستور،  حددها  مثلام  للدولة  واألمني 
العام للقوات املسلحة. وهذا ما يستبعد حاالت االنفالت األمني 

وعدم االنضباط وغياب التنسيق.
بيد  السالح  لحرص  حازمة  إجراءات  اتخاذ  أهمية  تتأكد  كام 
الدولة ومؤسساتها الرشعية املخولة، وعدم الرتاخي يف املالحقة 
القانونية ملن ال يلتزم بذلك، اضافة اىل العمل الجاد والحازم عىل 

كشف قتلة املتظاهرين والناشطني ومن يقف وراءهم. 
ونعيد التشديد هنا ايضا عىل أهمية ورضورة انفتاح بالدنا عىل 
األطراف  العربية واإلقليمية والدولية، وإقامة عالقات متوازنة 
والتعاون  املشرتكة  املصالح  أسس  عىل  دولها  مع  ومتكافئة 
أراضيه  ووحدة  وسيادته  العراق  استقالل  مراعاة  مع  املتبادل، 
شؤونه   يف  التدخل  وعدم  املستقل،  الوطني  وقراره  ومصالحه 

الداخلية من أية جهة كانت وتحت أّي مسمى. 
هذا  عىل  وامللموسة  الجادة  الخطوات  بكل  يرحب  حزبنا  إن 
واستقالله،  العراق  سيادة  حفظ  إمكانات  يعزز  مبا  الطريق، 
شعبه  واختيار  ومياهه،  واجوائه  اراضيه  يف  تحكمه  وضامن 
بنفسه وبارادته الحرة منط حياته ونظامه السيايس واالجتامعي، 

من دون ضغوط وتدخالت من اي طرف كان.
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بغداد ـ طريق الشعب
من  تحذيراتها  امس،  يوم  الصحة  وزارة  جددت 
إصابات  معدل  أعىل  تسجيل  بعد  الوباء،  تفيش 

بفريوس كورونا منذ تفيش الجائحة.
بيان  يف  البدر  الوزارة سيف  باسم  املتحدث  وقال 
اآلن  مير  “العراق  ان  الشعب”،  “طريق  طالعته 
مبوجة وبائية هي األخطر من كل سابقاتها، حيث 
مشريا  األكرث”،  هي  الشديدة  الحاالت  نسبة  أن 
كبرياً  ضغطاً  تواجه  الصحية  “املؤسسات  ان  اىل 

التي  الحاالت  ونسبة  الداخلة  الحاالت  أعداد  من 
تحتاج إىل عناية خاصة، حاالت حرجة وصعبة”.

الوقاية  بأساسيات  “االلتزام  رضورة  عىل  وشدد 
املتمثلة بلبس الكاممة والتباعد االجتامعي وتلقي 
اإلصابات  ارتفاع  “استمرار  ان  مبينا  اللقاحات”، 

سيشكل ضغطاً أكرب عىل املؤسسات الصحية”.
من  سابق  وقت  يف  الصحة،  وزارة  وأعلنت 
حالة   13515“ سجلت  كوادرها  إن  امس،  يوم 
وفاة   66 و  شفاء،  حالة   8217 و  جديدة،  إصابة 

إصابات  حصيلة  أعىل  بذلك  مسجلة  بالفريوس”، 
منذ تفيش الجائحة. من جانبها، عزت عضو الفريق 
اإلعالمي لوزارة الصحة، د. رىب فالح يف بيان تلقت 
“طريق الشعب”، نسخة منه، أسباب ارتفاع اعداد 
اإلصابات اىل “التجمعات وعدم االكرتاث بااللتزام 
الرغم  عىل  العيد،  أيام  طيلة  الوقائية  باإلجراءات 

من دخول موجة جديدة ومتحورة”.  
من  واسعا  اقباال  اللقاحات  تلقي  مراكز  وسجلت 
ناشطون  دشنها  شعبية  حملة  بعد  املواطنني  قبل 

مراسل  ورصد  االجتامعي.  التواصل  مواقع  عىل 
تلقي  مراكز  يف  كبرية  فوىض  الشعب”،  “طريق 
اىل  مشريا  املراجعني”،  بني  واحتكاكات  اللقاحات 
االنتظار يف  بتجاوز  للبعض  “وجود حاالت محاباة 
االعداد  استهجان  اثار  مشهد  يف  املراجعني،  طابور 

الكبرية التي تنتظر تلقي اللقاح”.
املعنية  الجهات  طالبوا  “املواطنني  ان  وأضاف، 
الزخم  اجل تخفيف  أخرى من  تلقيح  بفتح مراكز 

عىل املراكز الحالية”.

الصحة تحذر من تفشي الوباء.. ومواطنون يطالبون بفتح مراكز إضافية للتلقيح

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

بغداد - طريق الشعب
اللجنة  سكرتري  فهمي  رائد  الرفيق  استقبل 
من  وفدا  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية 
حزب األمة برئاسة السيد محمود العكييل أمني 

عام حزب األمة العراقية.
السياسية  االوضاع  مستجدات  الجانبان  تناول 
والتي  باالنتخابات،  املتعلقة  والقضايا  البالد  يف 

اعلن الحزب الشيوعي عن مقاطعتها مؤخرا.
مقاطعة  ان  للوفد،  فهمي  رائد  الرفيق  وذكر 
الحزب لالنتخابات تأيت كجزء من عملية تعزيز 
البناء الدميقراطي، مبينا ان الظواهر التي تيسء 

السيايس  املال  باستغالل  تتمثل  للدميقراطية 
والسالح املنفلت.

من جانبه قال السيد العكييل ان هناك رضورة 
والحركات  ترشين  قوى  مع  الحراك  الستمرار 

واألحزاب املدنية والوطنية.
العكييل،  السيد  جانب  اىل  الزائر  الوفد  وضم 
السيدة اخالص الشمري عضو املكتب السيايس 
لحزب األمة، فيام حرض يف االستقبال اىل جانب 
الرفيق رائد فهمي، عضو اللجنة املركزية للحزب 
الوطنية  العالقات  لجنة  وعضو  مثنى  حيدر 

فاضل املوسوي. 

بغداد - طريق الشعب
مفوضية  يف  املخول  الحزب  ممثل  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  عضو  صاحب  عيل  الرفيق  قدم 
االنتخابات يف 26 /7 /2021 طلب مقاطعة االنتخابات رسمياً اىل املفوضية. جاء ذلك بعد يومني من اعالن الحزب 

مقاطعة االنتخابات النيابية املقبلة يف مؤمتر صحفي عقد يف مقر الحزب ببغداد.

الشيوعي العراقي يقدم طلب مقاطعة االنتخابات الشيوعي العراقي يستقبل وفد حزب األمة
رسميًا الى المفوضية



80 مليارا.. عجز في رواتب الحماية االجتماعية 
بغداد ـ طريق الشعب 

كشفت وزارة العمل والشؤون االجتامعية، أمس األربعاء، عن حجم العجز الحاصل يف رواتب شبكة الحامية لألشهر  املتبقية من العام 
الحايل، فيام أشارت إىل أن نسبته وصلت إىل 80 مليار دينار. 

وقالت رئيسة هيئة الحامية االجتامعية بالوزارة، هدى سجاد، يف ترصيح صحفي تابعته “طريق الشعب”، إن “االموال املخصصة للهيئة 
 خفضت من خمسة اىل ثالثة تريليونات و500 مليار دينار، كام متت مناقلة  70 مليار دينار اىل هيئة ذوي  االعاقة، ما ادى اىل عدم امكانية 

فتح شمول جديد لإلعانات، فضالً عن مناقلة تريليوين دينار من االموال املخصصة للهيئة  اىل تنمية االقاليم”. 
وأضافت أن “هيئة الحامية متنح حاليا، إعانات إىل مليون و400 ألف ارسة، اي نحو اربعة ماليني و480 ألف فرد مبعدل   300 مليار دينار 
شهريا، حيث متت زيادة مبلغ االعانة لألرس املستفيدة، وأصبح 275 ألف دينار ألرسة الرجل، و325  ألف دينار ألرسة املرأة، ومنحت بأثر 

رجعي اعتبارا من مطلع العام الحايل”. 
وأوضحت سجاد، أن “هناك 750 ألف موافقة سابقة لدى الهيئة، ادخل  مبوجبها بحدود 189 ألفا منها بقاعدة بياناتها، بيد انه  ال ميكن 

منحها اال بعد ورود تخصيصات مالية جديدة اما عن طريق املناقلة او اقرار موازنة تكميلية”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareekalshaab@gmail.com
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وطن حر وشعب سعيد

من أجواء الصراع داخل 
الحزب الشيوعي العراقي

جاسم الحلفي

يسري  الحزب  داخل  والسيايس  الفكري  الرصاع  ان  ندعي  ال  اوال 
قليلة،  غري  وهفوات  نواقص  ترافقه  كانت  فقد  مثالية،  بصورة 
ولكن ويف كل األحوال هناك حرص ال ريب فيه عىل توفري اجواء 
فالرصاع  وادارته.  تنظيمه  تحسني  عرب  وادامته  الستمراره  صحية 
الفكري املرتبط باالختالف يف وجهات النظر السياسية داخل الحزب 
فيه  ما  اىل  نظرا  بالرتسيخ،  جديرة  ايجابية  ظاهرة  يعد  الشيوعي، 
من نفع عام. ذلك ان إيجابيات اطالق الحوار الداخيل تفوق كل 

السلبيات التي ترافق ادارته.
االنتخابات  الحزب حول خوض  الذي اجراه  وهكذا جاء االستفتاء 
داخل  الجدل  لحسم  الرصاع  ادارة  ضمن  مقاطعتها،  او  القادمة 
املشاركة  بني  داخلها  الرأي  انقسم  التي  للحزب،  املركزية  اللجنة 
الشكل،  املوضوع عمودي  فالرصاع حول  املعنى  واملقاطعة. وبهذا 
ميتد من أعىل الهرم الحزيب وصوال اىل قواعده، وليس رصاعا افقيا 
يف  نوقش  الرصاع  موضوع  ان  حيث  وقيادته،  الحزب  قواعد  بني 
اجتامعات املكتب السيايس واللجنة املركزية، واخذ وقته املناسب، 

وكذا االمر يف جميع الهيئات التنظيمية.
صحيح ان هذا االستفتاء مل يكن األول الذي يقدم عليه الحزب، فقد 
سبق ان اجرى عددا من االستفتاءات، منها ما هو محدود العّينة، 
الشخصيات  وبعض  االختصاص  ولجان  املحلية  القيادات  وشمل 
الحزبية القيادية السابقة اىل جانب قيادة الحزب. كام كانت هناك 

استفتاءات أسهمت فيها قطاعات حزبية أوسع.
وقام الحزب يف بعض الحاالت باستمزاج رأي أوسع كادر قيادي عرب 
اجتامعات استشارية، استشف من خاللها اتجاه الرأي العام الحزيب، 

وجري العمل عىل ارشاك الجسم الحزيب يف صناعة القرار املعني. 
الرأي،  يف  املشاركة  تعزز  تنظيمية  آلية  املعنى  بهذا  فاالستفتاء   
التي  القضايا  يف  سيام  املناسب،  السيايس  القرار  اتخاذ  وتسهل 
الرضورية  القناعات  توفري  وتحتاج  داخيل،  تشاور  أوسع  تتطلب 
ألهمية  نظرا  القيادة،  أروقة  يف  يتوقف  مل  الذي  الجدل  وحسم 

املوضوع وحساسيته.  
تعقد  بسبب  وشامال  واسعا  يكون  ان  االستفتاء  هذا  حاول  وقد 
يوفر  مبا  املوقف  حسم  اىل  والحاجة  وتشابكه،   السيايس  الوضع 
رأيان:  يتنازعها  التي  الحزبية  االغلبية  رضا  عامة ويضمن  قناعات 
اساسية،  فكرة  من  انطالقا  االنتخابات  يف  املشاركة  يرجح  االول 
تقوم عىل دور الحزب الشيوعي العراقي وواجبه يف  ترسيخ الحياة 
خطوة  كل  ان  اىل  نظرا  االنتخابات،  يف  مشاركته  عرب  الدميقراطية 
انتخابية هي انقطاع او ابتعاد عن الحقبة الدكتاتورية التي صادرت 
االنتخابات،  باهمية  الشعبي  الوعي  تنّمي  انها  كام  العام.  الرأي 
وهي  االنتخايب.  السلوك  عىل  وتريب  الدميقراطية،  الثقافة  وتطور 
البلد، خاصة وانه  احدى وسائل مشاركة املواطنني يف تقرير مصري 
الدميقراطي،  التحول  اىل  الدكتاتورية  فرتة  من  انتقالية  مبرحلة  مير 
مرحلة تحتاج اىل ثقافة وبنى تحتية وتدريب وتأهيل واستعدادات 

شعبية واسعة إلدارك اهمية التحول.
يقابل هذا الرأي رأي آخر، يشدد عىل مقاطعة االنتخابات باعتبار 
ان املشاركة فيها غري ذات جدوى، ما دامت مخرجاتها تعيد انتاج 
والفساد  الخدمات  ونقص  الخراب  عن  املسؤولة  الحكم،  طغمة 
الذي عم البالد. فال جدوى من انتخابات إن مل تكن رافعة للتغيري، 
وبحيث توفر امكانيات إلزاحة قوى الفساد. وال أهمية لالنتخابات 
إن مل تصلح العملية السياسية عرب فتح بوابة االمل للقوى الشبابية 
الجديدة، ومتثيلهم مبا يشكلون من حجم وثقل يف بنية املجتمع. وال 
رضورة للمشاركة يف االنتخابات ان مل تؤسس للقطيعة مع طغمة 
يف  تسهم  انتخابات  يف  مشاركة  وال  التغيري،  معامل  وترسم  الحكم 

تزييف الدميقراطية وأحقية التمثيل السيايس وعدالته. 
نعم، ال مشاركة يف انتخابات ان مل يكن هدفها القطيعة مع نهج 
والبناء.  والتنمية  لالستقرار  تؤسس  مل  واذا  والفساد،  املحاصصة 
فاالبقاء عىل العملية السياسية بأخطائها الفادحة هو ابقاء لالزمة 
اىل  الدفع  وان  البالد.  عىل  خطرا  االحتامالت  أكرث  عىل  مفتوحة 
االنتفاضة وأهدافها، هو لعب مبصري  إرادة  انتخابات ال تستوعب 
تجربة  اىل  نظرة رسيعة  وان  املجهول.  اىل  ودفع  واستقراره،  البلد 
وترسيخ  السلطة  انتاج  إعادة  لخطورة  االنتباه  اىل  تدعونا  تونس 

طغمة الحكم فيها. 
بالعودة اىل الرصاع بني الرأيني داخل الحزب، نكتشف ان ال مصلحة 
العراق  فمصلحة  االتجاهني.  كال  من  الرأي  لحاميل  فيه  شخصية 
هي  الكريم،  والعيش  االستقرار  يف  الشعب  وحق  بنائه  ومصلحة 
العراق  سالمة  غري  لهم  وليس  الشيوعيني،  عند  األسايس  الدافع 

وكرامة شعبه.

قوات األمن تعتدي على المتظاهرين في ميسان والنجفكل خميسش

احتجاجات الخدمات متواصلة

تظاهرات في ذي قار والبصرة
عامل  نقابات  التحاد  التنفيذي  املكتب  وقاد 
حاشدة  تظاهرة  قار،  ذي  محافظة  يف  العراق، 
للعاملني يف معامل النسيج، للمطالبة بإنصافهم 

ورصف مستحقاتهم املالية.
الحراك  فان  الشعب”،  “طريق  ملراسل  ووفقا 

العاميل شهد حشدا نسويا كبريا.
الرئيسة،  للطرق  قطعا  املحافظة  شهدت  كام 

احتجاجا عىل تردي واقع التيار الكهربايئ.
حميد  أحمد  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
ان “العرشات من املحتجني يف منطقة اإلسكان 
قطع  عىل  اقدموا  النارصية،  مبدينة  الصناعي 
الشيوخ  سوق  قضاء  بني  الرابط  العام  الطريق 
احتجاجا  املحرتقة،  باإلطارات  املحافظة  ومركز 
عىل تردي واقع التيار الكهربايئ يف مناطقهم”، 
فيها  شارك  أخرى  “تظاهرة  اىل  مشريا 
قضاء  يف  الصائبة  منطقة  اهايل  من  العرشات 
الكهرباء  تردي  عىل  احتجاجا  الشيوخ،  سوق 

والخدمات األساسية”.
الرشكة  منتسبي  من  عدد  نظم  جانبهم،  من 
وقفة  البرصة  يف  العراق  ملوانئ  العامة 

املعقل،  قضاء  يف  الرشكة  مقر  أمام  احتجاجية، 
منذ  املتوقفة  أرباحهم  بتسليمهم  للمطالبة 

العام 2018.
األرايض  قطع  ملف  بحسم  املحتجون  وطالب 
التي تم توزيعها للمنتسبني دون تسليمهم اي 
شطي  يف  األرايض  قطع  وفرز  رسمي،  مستند 

البرصة والعرب.

اعتداءات في ميسان والنجف
غلق  عىل  محتجون  اقدم  ميسان،  محافظة  ويف 
من  يل،  املعَّ يف  االوىل  الغازية  املحطة  مدخل 
للرشكات  املؤدي  العام  الطريق  قطع  خالل 

النفطية يف قضاء الكحالء.
وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان “املتظاهرين 
وتوفري  الكهربايئ  التيار  واقع  بتحسني  طالبوا 
املعيل  منطقة  فرز  اىل  دعوا  كذلك  الخدمات. 
تابعة  منفصلة  ادارية  ووحدة  ناحية  وجعلها 

للقضاء”.

ويف وقت سابق، قامت القوات األمنية باالعتداء 
امام  املتظاهرين  املجان،  يف  املحارضين  عىل 
من  عقودهم  بإنجاز  للمطالبة  الرتبية،  مديرية 

خالل استخدام خراطيم املياه، بغية تفريقهم.
األجور  أصحاب  من  عدد  جدد  السياق،  ويف 
املثنى،  يف  الوطنية  البطاقة  مديرية  يف  اليومية 
العقود،  لنظام  بتحويلهم  املطالبة  تظاهراتهم 

ورصف رواتبهم املتأخرة، منذ خمسة أشهر.
بسبب  كبري  لظلم  تعرضهم  العاملون  وشكا 
عملهم منذ سنوات بنظام األجور اليومية، دون 

تحويلهم اىل عقود، أسوة بباقي أقرانهم.
محافظة  املحتجني يف  من  عدد  تعرّض  ذلك،  اىل 
عىل  األمن،  قوات  قبل  من  اعتداء  اىل  النجف، 

الخدمات. خلفية مطالبتهم بتوفري 
الجنايب،  احمد  الشعب”،  “طريق  مراسل  وقال 
عىل  باالعتداء  قامت  األمنية  “القوات  ان 
املساندين  واملتظاهرين  مظلوم  قرية  أهايل 
الشارع  وتبليط  الخدمات  بتوفري  املطالبني  لهم 

قامت  القوات  تلك  اىل  مشريا  للقرية”،  املؤدي 
لفظيا  عليهم  واالعتداء  املتظاهرين،  برضب 

بشكل سافر”.
املناذرة  قضاء  يف  املتظاهرون  تعرض  كام 
اخر  اعتداء  اىل  والكهرباء  املاء  بتوفري  املطالبني 
من قبل قوات األمن، التي اعتقلت عددا منهم، 

قبل ان تطلق رساحهم بعد ضغوط جامهريية.

تظاهرة في خانقين
أهايل  من  كبري  عدد  تظاهر  دياىل،  محافظة  ويف 

قضاء خانقني، احتجاجا عىل سوء الخدمات.
بـ”انطالق  الشعب”،  “طريق  مراسل  وأفاد 
سوء  عىل  احتجاجا  القضاء،  يف  شعبية  تظاهرة 
دائرة  “اغالق  اىل  مشريا  األساسية”،  الخدمات 
تردي  عىل  احتجاجا  القضاء،  يف  الكهرباء  صيانة 

تجهيزها”.
راجلة  مسرية  نظموا  “املتظاهرين  أن  وأضاف 
صوب مبنى قامئمقامية القضاء لرفع مطالبهم”.
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بغداد ـ طريق الشعب

تواصلت الفعاليات االحتجاجية 
يف عدد من املحافظات، احتجاجا 

عىل تردي خدمات الكهرباء واملاء.
وأقدم محتجون يف مناطق 

مختلفة عىل قطع الشوارع، ضمن 
تصعيد احتجاجي، للضغط عىل 
الجهات املعنية من اجل تلبية 
مطالبهم، فيام قامت القوات 

األمنية باالعتداء عىل املحتجني يف 
محافظتي ميسان والنجف.

“المنبر العراقي” و “جبهة الحوار” يقاطعان االنتخابات 

دعم نقابي عربي لالتحاد العام لنقابات العمال

بغداد ـ طريق الشعب
أعلن املنرب العراقي، وجبهة الحوار الوطني، يوم أمس، 

االنسحاب من االنتخابات الربملانية املقبلة.
عبد  وائل  القايض  العراقي  املنرب  رئيس  نائب  وقال 
اللطيف، يف مؤمتر صحفي عقده ببغداد، “نعلن نحن 
باالنسحاب،  الصادق والرصيح  العراقي موقفنا  املنرب 
ومقاطعة االنتخابات”.  وتوقع عبد اللطيف “تضاؤل 
وتناقص نسب املشاركة الجامهريية فيها، ولهذا سوف 
تنتج العملية دورة برملانية غري كفوءة لتحمل األعباء 
العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة 
مقرونة بالفساد والتزوير”. ودعا عبد اللطيف الكتل 

املوقف  نفس  “اتخاذ  إىل  كافة  السياسية  واالحزاب 
مبقاطعة االنتخابات .” 

من جانب آخر، كشفت جبهة الحوار الوطني، يف بيان 
“بناء  اتخذ  القرار  إن  الشعب”،  “طريق  طالعته  لها، 
عىل القناعة الراسخة بأن انتخابات عام 2018 كانت 
مشاركة،  نسبة  أدىن  شهدت  حيث  انتخابات،  أسوأ 
من  االنتخابات  تلك  أفرزته  وملا  تزوير،  نسبة  وأعىل 
املزيد  يف  ما ساهم  أبناء شعبنا،  إرادة  متثل  ال  نتائج 
من التدهور السيايس والفشل يف إعادة بناء مؤسسات 
الدولة”.   وأضاف البيان أّن “هناك حقيقة بات يدركها 
اليه  وصل  الذي  السيئ  الوضع  بأن  العراقي  الشعب 

البلد وعدم توفري بيئة آمنة إلجراء االنتخابات املبكرة 
وانتشار السالح املنفلت، كلها عوامل تؤكد أّن ال تغيري 
قررت  القناعة  هذه  ولوجود  وعليه  سيحصل.  واضح 
الجبهة عدم االشرتاك يف هذه االنتخابات، ومل تقدم أي 
مرشح يف أية دائرة انتخابية”.   وأكّد البيان “موقف 
الجبهة السابق من عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة 
املنفلت  بالسالح  املتمثلة  التزوير  إنهاء عوامل  بدون 
واملال السيايس”، داعياً “األحزاب التي مازالت تتمسك 
بالنهج الوطني اىل أن تتصدى للعمل يف جانب املعارضة 
لتحاول تصحيح املسار، وليك ال تكون جزءاً من مشهد 

يساهم يف املزيد من الرتدي عىل كافة املستويات”.  

بغداد ـ طريق الشعب
للنقابات،  العريب  لالتحاد  العام  املجلس  جدد 
لنقابات  العام  االتحاد  جانب  إىل  وقوفه  مؤخرا، 
االتحاد  وأكد  املستمر”.  “نضاله  يف  العراق  عاّمل 
انعقاد  عقب  الشعب”،  “طريق  تلقته  بيان  يف 
االتحاد  جانب  إىل  “الوقوف  الخامسة  الدورة 
املستمر،  نضاله  يف  العراق  عامل  لنقابات  العام 
العميقة  االجتامعية  االختالالت  معالجة  اجل  من 
اجتامعي  حوار  إطار  يف  العمل  عامل  تشوب  التي 
النمو  تحقيق  يساهم يف  ملناخ سليم  يؤسس  جدي، 
البيان  وأضاف  املستدامة”.   والتنمية  االقتصادي 

العراق  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  مطالبة  “أن 
وطني  حس  من  نابعة  االجتامعي  الحوار  مبأسسة 
وتحمل ملسؤولياته. وان املجلس العام يدعو الرشكاء 
حوار  إطار  يف  التجنيد  اىل  العراق  يف  االجتامعيني 
االقتصادية  لالٔزمة  وفاقية  حلول  إليجاد  اجتامعي 
واالجتامعية والصحية التي تواجه العراق كغريه من 
مأسسة  ييل:  ما  يستوجب  ما  وهو  العربية  البلدان 
مسطرتها،  يف  مبسطة  االجتامعي،  الحوار  آليات 
الٔطرافها.  وملزمة  وشاملة  منهجيتها،  يف  واضحة 
قضايا  لتشمل  االجتامعي،  الحوار  مواضيع  وتوسيع 
ومكافحة  الفعلية،  املساواة  قضايا  أبرزها  جديدة، 

العمل، والقضاء عىل  الجنسني يف مجال  التمييز بني 
الالئق  العمل  رشوط  ضامن  مع  االٔطفال،  تشغيل 
لالٔشخاص ذوي االٕعاقة، وتأهيل القطاع غري املنظم. 
االجتامعي،  للحوار  الجديدة  املنظومة  بناء  رضورة 
باستحضار متطلبات املساواة بني الجنسني، ومقاربة 
االجتامعي،  الحوار  مأسسة  واعتبار  االٕنسان،  حقوق 
والتنمية  االجتامعية  العدالة  لتحقيق  أساسيا  مدخال 
عىل  القطاعي  الحوار  اعتامد  عن  فضال  املستدامة، 
ملا  تفعيال  العامة  واملٔوسسات  العام  القطاع  مستوى 
جاءت به االتفاقية الدولية 151 خاصة وأن النقابات 
متلك تصورا متكامال عىل املستوى املهني واملطلبي”.  

المركز اإلعالمي للحزب 
الشيوعي العراقي : 

اقتحام قناة البغدادية 
انتهاك لحرية االعالم

 
اقتحام مقر  امنية يوم امس عىل  أقدمت قوات 
واعتقال  بغداد،  يف  الفضائية،  البغدادية  قناة 
وطلبت  الربامج،  ومقدم  االخبار  قسم  مدير 
بعد  العمل  عن  التلفزيوين  البث  اجهزة  بفصل 

احتجاز العاملني يف القناة يف احدى الغرف. 
 تكررت مثل هذه  االعتداءات والتجاوزات  عىل 
مختلفة  إعالمية  ومؤسسات  اإلعالميني  الزمالء 
األفعال  لهذه  الشديدة  االستنكارات  من  بالرغم 

التي يتوجب  ان ال متر دون محاسبة او ردع.
الشيوعي  للحزب  اإلعالمي  املركز  يف  اننا 
العاملني  الزمالء  مع  تضامننا  نعلن  اذ  العراقي،  
القانون  يكون  بان  نطالب  البغدادية،  قناة  يف 
هو الفيصل ، ونشدد عىل إيقاف  هذه األفعال 
غري الدستورية بحق اإلعالميني واحتجازهم وهم 
احرتام  رضورة  عىل  ونؤكد   ، بواجبهم  يقومون 
التظاهر  وحق  والصحافة  والتعبري   الرأي  حرية 
السلمي املكفول دستورياً اذ ان ليس من املقبول 
الحقوق  هذه  انتهاك  يجري  ان  االطالق   عىل 

ومصادرتها .
2021-7-28
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شط العرب يختنق بمخلفات أهله ودول الجوار 

اللسان الملحي يتمدد! 
بغداد ـ طريق الشعب 

يبدو أن الكل يتآمر عىل شط العرب: االهايل يلقون 
فيه مخلفاتهم الصحية، والرشكات التي اعتادت عىل 
العذبة  االنهر  وحتى  فيه،  النفطية  مخلفاتها  رمي 
باتت تلقيه فيه مياهها املالحة، بينام قطعت أنهار 
اللسان  ليبقى  تام،  بشكل  نحوه  إطالقاتها  أخرى 

امللحي يتمدد بشكل غري مسبوق. 

زيادة االطالقات المائية 
وأعلنت وزارة املوارد املائية، األحد، زيادة االطالقات 

املائية ملعالجة أزمة اللسان امللحي يف مياه البرصة.
اللسان  ارتفاع  بكة،  حسني  الوزارة،  وكيل  وعلل 
امللحي بـ”انخفاض االطالقات املائية من دول الجوار 
“أّدى  ذلك  أن  مؤكداً  أيضاً”،  املناخية  والتغريات 
اىل ارتفاع غري مسبوق للسان امللحي يف مياه شط 

العرب”.
اىل  املائية  االطالقات  رفع  “قررت  وزارته  ان  وقال 
محافظة البرصة، ملعالجة أزمة اللسان امللحي من 

خالل القناة االروائية وقناة البدعة”.

أزمة من ثالثة محاور  
يف  حقنا،  حملة  يف  عضو  وهو  حسن،  فالح  يقول 
يف  املياه  “أزمة  إن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث 
البرصة تتمثل يف ثالثة أمور، وهي شح املياه، تلوثها 

وزيادة الرتاكيز امللحية فيها”.
املهتم  نيسان  معهد  مدير  وهو  حسن،  ويضيف 
بشؤون البيئة، أن “شح املياه حدث بسبب اغالق 
ايران نهر الكارون، حتى أصبحت نسبة املياه الواردة 
من هذا النهر صفرا”، مبيناً أن “املياه القادمة لشط 
تواجه  قار،  ذي  جهة  من  الفرات  نهر  من  العرب 
سدودا ترابية، وألن منسوب نهر الفرات منخفض، 

أصبحت نسب املياه الواردة قليلة جداً”. 
أما مياه دجلة القادمة من ناظم قلعة صالح، فيوضح 

حسن بأنها “يف السابق كانت نسبة اطالقاتها 90 يف 
املائة، وهذا كان كفيال بدفع اللسان امللحي”، بينام 
االن يف ظل شح املياه من نهري الكارون والفرات 
فلم تعد نسبة الـ 90 يف املائة كافية لدفع اللسان 
ان  قائالً  حسن  ويزيد  حسن.   بحسب  امللحي، 
اللسان امللحي تكون نتيجة النخفاض املياه يف شط 
العرب، وبالتايل يصبح مستوى املياه يف الخليج اعىل 
من مستوى شط العرب، ما يؤدي اىل دخول املياه 

املالحة القادمة من البحر، اىل شط العرب. 

طحالب حمراء 
ويؤكد الناشط البيئي أن “الرتاكيز امللحية تقدمت 
اىل  تحديداً  العرب،  شط  شامل  اىل  ووصلت  كثرياً 

منطقة الهارثة”. 
ودخول  ملحي  لسان  وجود  “جراء  أنه  إىل  ويشري 
لدينا  تولدت  العرب،  شط  اىل  البحرية  االحياء 
طحالب حمراء تسمى بـ”التلوث األحمر”، ما يجعل 
املياه ال تصلح حتى للغسل، كون الطحالب الحمراء 

تحتوي عىل مواد سامة”. 
ويلفت إىل سبب اخر للتلوث وهو أن “مياه مجاري 

مخلفات  وكذلك  العرب،  شط  يف  تصب  البرصة 
االستخراج النفطي تذهب اىل النهر ذاته”، كام يشري 
اىل ان “رشكات النفط تسحب مبا يقدر 12 برميل 

ماء عذب من شط العرب”.  

تهديد عراقي 
عون  املائية،  املوارد  وزارة  باسم  املتحدث  وكان 
ذياب، قد كشف يف وقت سابق عن خطورة املوقف 
يف املناطق الرشقية والجنوبية من البالد، عقب قيام 
إيران بقطع امدادات عدد من األنهار، بينها الكرخا 

وسريوان والكارون.
األسبوع  رشيد،  مهدي  املائية  املوارد  وزير  وهدد 
املايض، بالتحرك نحو مجلس األمن واألمم املتحدة، 
إىل  الدخلة  األنهار  بقطع  إيران  استمرت  ما  إذا 

العراق عرب أراضيها.
ويف ايار املايض طأمن الوزير خالل حديث متلفز، 
البرصة  يف  ملحي  لسان  هناك  يكون  “لن  بأنه 
خالل هذا الصيف”، يف وقت تحدثت فيه “طريق 
الشعب”، عن زيادة الرتاكيز امللحية يف جنوب شط 

العرب.

أخبار وتقارير

ِمن  وشحتها  املياه  أزمة  زالت  ال 
أبناء  تواجه  التي  الكبرية  التحديات 
البرشي  مجايّل  األستخدام  يف  البرصة 
 ، االستخدامات  من  وغريهام  والزراعي  
وميكن  معالجتها  معروفة  االزمة  أسباب 
هذه  لحل  السياسية  اإلرادة  توفرت  لو 

املشكلة وتخفيف معاناة املواطنني .  
تخصيصات  عىل  البرصة  حصلت  لقد  
 ، السابقة  السنوات  يف  جيدة  مالية 
األدارة  التخطيط  وضعف  سوء  ولكن  
واسرتاتيجية  واضحة  رؤية  وعدم وجود 
عن  ناهيك   ، والتحديات  املشاكل  لحل 
ذلك   كل  حال    ، والفساد   البريوقراطية 
لحل  ملموس  منجز  أي  تقديم  دون 
تداعياتها   بل  تفاقمت   ، املشكلة  هذه 
االرضار  وتعاظمت   تأثريها  وازداد 
الناجمة عن ارتفاع تراكيز امللوحة وقلة 
جملة  تداخل  نتيجة  املائية    االطالقات 
  ، داخلية وخارجية  واسباب  عوامل  من 
لتنظيم  دولية  وجود  اتفاقية  عدم  منها 
التجاوز  وكذلك   ، للمياه  عادل  توزيع 
عىل الحصص املتفق عليها   حيث  تركيا 
لبلدنا   املقررة  الحصة  بتوفري  تلتزم  مل 
مراعاة  دون  اليسو  سد  واستخدام 

احتياجات دولة  املصب ،  وكذلك تحكم 
يف   تصب  التي  املائية  باملمرات  ايران 
شط العرب وقيامها  بتحويل  مجرى نهر  
بأرتفاع  الذي تسبب  الكارون من قبل  
منطقة  يف  وخصوصاً  املياه  ملوحة 
امللحية   الرتاكيز  وصلت  سيحان  حيث 

اىل تراكيز عالية   .   
إضافة اىل عوامل داخلية يف مقدمتها عدم 
لسنوات   االمطار  سقوط  من  االستفادة 
2019 /   2020   ، وكذلك  التجاوز عىل 
 , املجاورة  املحافظات  قبل  من  املياه 

وعدم وجود إجراءات  لوقفها  .    
السليم  غري   االستخدام  أيضا  وهناك  
للحصص املائية وعوامل اخرى منها ذات 
طابع امني . و  ارتباطا بهذا الوضع املزري 
الزمة املياه وما سببته  من  قتل للنخيل  
واملزارعني  وترضر  الفالحني  والبساتني 
مرضية  اصابات  وظهور   ، البرصة  وابناء 
عديدة بسبب تلوث املياه ،  أضيفت اىل 

ما تسببه   جائحة كورونا .  
اننا  نشدد عىل  أهمية  اقامة سد لغرض 
ومعالجة  العذبة،  املياه  من  االستفادة 
املد امللحي  وانشاء محطات تحلية كبرية 
كأجراء اسرتاتيجي ،  وعىل املدى املتوسط  

يف  تحلية  انشاء  محطات  فاملطلوب 
منها  آنية  واجراءات  املعالجة  محطات 
املائية  للبرصة  االطالقات  زيادة  تتم  ان 
ناظم  خلف  مكعب  مرت   75 اىل   لتصل 
قلعة صالح وايصالها اىل  7,5 مرت مكعب 
فصل  يف  البدعة  ماء  ملرشوع   بالنسبة 
واتخاذ  التجاوزات  متابعة  مع  الصيف 
الخارجي  الجهد  االجراءات  وتنشيط 
من  وغريهام  والدبلومايس  السيايس   ،
مع  دول  االقتصادي   الضغط  عوامل 
للمياه  العادل  التوزيع   لضامن  الحوار  

والحصول عىل حصة العراق كاملة  .  
االقدام  ويتطلب   اليحتمل  الوضع  ان 
البرصة  مياه  الزمة  رسيعة   حلول  عىل 
وإالّ فأن االوضاع  مفتوحة عىل احتامالت 
عدة  منها تفجر غضب الشارع وخروج 
االهايل يف احتجاجات  واسعة  كام حصل 
يف عام 2018  حيث  تفجرت الجامهري  
ازمة وملوحة مياه  غضبا وسخطا  جراء 

 البرصة .  

محلية البصرة
  للحزب الشيوعي العراقي
  25 متوز 2021 

الشيوعي العراقي : البصرة بحاجة الى حلول سريعة 
الزمة المياه وملوحتها  

المفوضية: لم ننجح في ضبط مراقبة الصرف»حقوق االنسان«.. هيأة مستقلة يدير عملها البرلمان!

الدعاية االنتخابية بال سقف مالي وال متابعة! بغدادـ  عبدالله لطيف

يبدو أن مجلس النواب بات مثقال باألزمات، التي جعلته بالكاد 
يتشكل لعقد جلسة برملانية وإْن كانت ملحة، بينام أمامه قرابة 

شهرين لحل نفسه متهيدا إلجراء االنتخابات املقبلة. 
ويف التفاصيل، أثار إعالن النائب األول ملجلس النواب، حسن 
الكعبي، إنهاء عمل مجلس مفوضية حقوق االنسان جدالً كبرياً، 
الوقت  يف  يتمكن  مل  لكنه  املفوضية،  عمل  انهى  الربملان  كون 
ذاته من اختيار مجلس مفوضني جديد، بل ذهب نحو تشكيل 
لجنة برملانية، إلدارة العمل من دون ان يحدد مهام وصالحيات 

تلك اللجنة. 
وكانت »طريق الشعب« قد أعّدت تقريرا صحفيا قبل موعد 
فيه  سلطت  الجاري،  متوز   20 يف  االخرية  الدورة  عمر  انتهاء 
الضوء عىل حراك الكتل السياسية املتنفذة، يف ما يخص ترشيح 

أعضاء جدد ملجلس املفوضني.
قدمت  قد  كانت  الكتل  تلك  فإن  السابق،  للتقرير  ووفقا 

مرشحيها اىل رئاسة الربملان، لشغل عضوية املجلس الجديد.
النواب  »ملجلس  ان  السابقني،  املفوضية  مجلس  أعضاء  وقال 
إدارية«، مطالبا  مهام  أي  له  سلطة ترشيعية ورقابية وليست 
القضاء اإلداري  بالتدخل من أجل تفسري النصوص الدستورية 

املختلف عليها. 
فيام يجد مراقبون لعمل املفوضية، أنها ينظر اليها شأنها شأن 
يف  حارض  املحاصصة  نهج  ان  حيث  الدولة؛  مؤسسات  بقية 
اختيار أعضاء مجلس املفوضني، االمر الذي جعلها غري فاعلة يف 
امليدان، خصوصا يف ظل االحداث التي رافقت انتفاضة ترشين 

 .2019
 

المحكمة االتحادية تتدخل
ارتباط  دستورية  بعدم  قراراً  االتحادية،  املحكمة  وأصدرت 
النواب، مؤكدة بقاءها هيئة  مفوضية حقوق االنسان مبجلس 

دستورية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.
قرار  ان  البيايت،  السابقة عيل  املفوضية  اعترب عضو  من جهته، 
مجلس النواب بإنهاء عمل املفوضية فيه »تدخل غري قانوين«، 

مطالباً »القضاء اإلداري بالتدخل لتفسري القوانني املشتبكة«. 
املفوضية  »قانون  ان  الشعب«،  لـ«طريق  البيايت  عيل  وقال 
منح مجلس املفوضني صالحية عمل ملدة اربع سنوات«، مبيناً 
أنه »حسب قانون املفوضية رقم 53 لسنة 2008 فإن واجب 
املفوضية تشكيل مجلس املفوضني الجديد قبل مغادرة املجلس 

القديم«. 
والبيايت بات يخىش عىل »مصري حقوق االنسان يف العراق«.

وأضاف أنه »وفقا للقانون فإن يوم 20 يف هذا الشهر )متوز( قد 
انتهى عمل مجلس املفوضني، وليس املفوضية ككل«، مبيناً أّن 
»قرار املحكمة االتحادية األخري أكد ان هذه املؤسسة مستقلة، 
ان  النواب-  أخرى – مجلس  أي سلطة  ليس من حق  وبالتايل 

تدير عمل املفوضية بدالً منها«. 
وأوضح أن »مجلس النواب وفقا للدستور، لديه مهام ترشيعية 
ورقابية وليس ضمن مهامه ان يكون مؤسسة إدارية تدير عمل 
املفوضية عند انتهاء مهامها«، مشرياً إىل أن »القضاء اإلداري هو 

صاحب كلمة الفصل يف هذه االزمة، باعتبار ان هناك اختالفا يف 
تفسري القوانني والقرارات«. 

املحاصصة  نهج  عن  مبعزل  مفوضية  تشكيل  إمكانية  وعن 
لجنة  تشكيل  عن  يتحدث  »القانون  إن  البيايت  قال  الطائفية، 
وطنية تضم أعضاء برملان وممثلني عن الحكومة ومجلس القضاء 
األعىل ومنظامت املجتمع املدين واألمم املتحدة«، مؤكداً أن »هذا 

التشكيل فيه ضامن لعدم وجود محاصصة سياسية«.  
وتابع بقوله »نحن نأمل ان يتم تشكيلها بأرسع وقت وبرصف 
مجلس  يجتمع  ان  املفرتض  من  األخرى.  التفاصيل  عن  النظر 

النواب االن إلمتام تشكيل مجلس إدارة املفوضية«. 

أداء غير مقنع 
ومل تسجل األوساط املعنية واملهتمة يف مجال حقوق االنسان 
يف العراق أي رىًض عن أداء املفوضية خالل السنوات املاضية، 
حيث يؤكد معظم املراقبني انها كانت تكتفي بإعداد احصائيات 
لها  يكن  بينام مل  اإلرهاب واالحتجاجات،  عن ضحايا عمليات 
تخص  التي  االنتهاكات  تلك  بإيقاف  املساهمة  يف  فاعل  دور 

حقوق االنسان.
ويُعلّق القايض عزيز عىل املوضوع قائالً: ان »مفوضية حقوق 
ضمن  الدولة  مؤسسات  باقي  شأن  شأنها  لها  ينظر  االنسان 
يطبق  التي  املحاصصة  نهج  ان  مبعنى  العام.  السيايس  الوضع 
املفوضية«، مربهنا عىل  املؤسسات، مطبق داخل عمل  يف كل 
قوله بأن »عملها غري فاعل، ومل تتصَد لقضايا كبرية. ولنا يف قتل 

املحتجني خري مثال«. 
الدستور  من   102 »املادة  ان  الشعب«،  لـ«طريق  عزيز  وبنّي 
تخضع  مستقلة  هيأة  تعد  االنسان  حقوق  مفوضية  ان  تقول 
بأي  ترتبط  وال  بقانون،  اعاملها  وتنظم  النواب  مجلس  لرقابة 

جهة أخرى«. 
مفوضية حقوق  عمل  قانون  التي رشعت  »الجهة  أن  وأضاف 
كان  اذا  املفوضية،  عمل  انهاء  يف  الحق  لها  التي  االنسان هي 
مجلس النواب هو من رشع القانون، فهو الجهة املعنية بإنهاء 

عمل املفوضية واختيار مفوضية جديدة«. 
عملها،  يرتب  داخيل  نظام  فيها  مؤسسات  »هكذا  أن  وزاد 
وهو من يكون مسؤوال عىل تشكيل مجلس املفوضني واختيار 

أعضائه وتحديد الفرتة الزمنية لعمله«.

يونامي تعلق 
عىل  صفحتها  عىل  نرش  بيان  يف  املتحدة،  االمم  بعثة  وعرّبت 
عن  الشعب«  »طريق  طالعته  االجتامعي،  التواصل  منصات 
خرباء  لجنة  تشكيل  من  النواب  مجلس  متكن  لعدم  أسفها 

الختيار األعضاء الجدد يف املفوضية.
االمم  بعثة  اإلنسان يف  البيان عن رئيسة مكتب حقوق  ونقل 
 « ان  قولها  بيل،  دانييل  )يونامي(  العراق  ملساعدة  املتحدة 
يونامي تحث عىل اتخاذ تدابري فورية لتعيني مجلس املفوضني 
تام  امتثاٍل  يف  العراق،  يف  اإلنسان  لحقوق  العليا  للمفوضية 
لسنة  اإلنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  قانون  من   7 للامدة 
2008، ومبا يتفق مع املبادئ الدولية املتعلقة بحالة املؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان«.

بغداد ـ علي شغاتي 

مجلس  النتخابات  اىل  املرشحني  من  عدد  وّجه 
املقبل،  األول  ترشين  يف  اجراؤها  املزمع  النواب 
جملة من االنتقادات لعمل املفوضية، بسبب عدم 
تحديدها سقفا للرصف عىل الدعاية االنتخابية، اىل 
جانب غياب فرق الرقابة والرصد التابعة لها، برغم 
أن  املرشحون  وأكد  االنتخابية.  الدعاية  انطالق 
غياب الضوابط وعدم تطبيق القوانني، سمح لعدد 
استغالل  يف  املتنفذة  األحزاب  مرشحي  من  كبري 

موارد الدولة وتوظفيها يف الدعاية االنتخابية.

أداء مخّيب لآلمال
يقول املرشح يف محافظة واسط، سجاد سامل لـ”طريق 
للرصف  ضوابط  تضع  مل  “املفوضية  إّن  الشعب”، 
أعطت  بذلك  وهي  االنتخابية،  الدعاية  عىل  املايل 
االنتخابات”،  يف  السيايس  املال  الستخدام  فرصة 
مشريا اىل “وجود نقمة شعبية من استخدام املال 

السيايس والنفوذ يف االنتخابات”.
ويصف سامل، أداء مفوضية االنتخابات بأنه “مخيب 
املراقبة  فرق  انطالق  “عدم  انتقد  فيام  لآلمال”، 
التابعة للمفوضية حتى االن، برغم ان العديد من 
األحزاب السياسية بارشت حمالتها االنتخابية قبل 

مصادقة املفوضية عىل أسامء املرشحني”.
وعد سامل ان “هذه الترصفات تعطي انطباعا سلبيا 
عن أداء املفوضية وعدم قدرتها عىل إدارة العملية 

االنتخابية بصورة شفافة ومستقلة”.
االخفاقات  تلك  تقدم  ان  املرشح،  يخمن  وبالتايل 
األحزاب  هيمنة  استمرار  اىل  إضافية  “فرصة 
النفوذ  المتالكها  سطوتها،  وتعاظم  الفاسدة 

والسالح واملال”.

سقف مالي
من جانبه، شّدد املرشح عن محافظة بغداد، دريد 
عىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  الربيعي، 
“رضورة وضع سقف مايل يتناسب مع إمكانيات 
من  قلص  االنتخابات  قانون  ان  خاصة  املرشحني، 
مساحة الدوائر االنتخابية”، داعيا اىل “وضع سقف 
اعىل لإلنفاق عىل الدعاية االنتخابية”، ألنه بخالف 
ذلك سيكون “هناك استغالل واضح ملوارد الدولة 
وامكاناتها البرشية واملادية يف الدعاية االنتخابية، 

لصالح مرشحني ينتمون لكتل سياسية متنفذة”.
بل  بالغرامات،  االكتفاء  “عدم  اىل  املرشح  ويدعو 
املشاركة  من  الحرمان  اىل  تصل  عقوبات  إصدار 
قبل  الخروقات من  تكرار  االنتخابات، يف حال  يف 

األحزاب او املرشحني”.

غياب الضوابط
حديث  يف  الخزعيل  ياس  املرشح  انتقد  ذلك،  اىل 

واملحاسبة  الضوابط  “غياب  الشعب”،  لـ”طريق 
معاناة  باستغالل  يقومون  الذين  للمرشحني 
للتأثري  األساسية  للخدمات  وحاجتهم  املواطنني 
عىل الرأي العام من خالل رشاء اصوات الناخبني، 
محوالت  وتبديل  السبيس،  مبادة  الشوارع  وفرش 
الكهرباء وغري ذلك”. ويكشف الخزعيل عن “قيام 
مرشحني باستغالل نفوذهم وتفريغ عنارص تنتمي 
اىل أجهزة أمنية من عملهم، وتشغيلهم يف مكاتب 

املرشحني كامكنات انتخابية”.
وحول إجراءات املفوضية يف هذا الخصوص، يعلق 
الخزعيل بالقول ان “مفوضية االنتخابات تعلم ما 
يجري، لكنها ال تقوم باتخاذ أي اجراء، رغم كرثة 

االنتهاكات من قبل املتنفذين”.

ال حدود للصرف
وكان مدير عام دائرة اإلعالم واالتصال الجامهريي 
عن  مؤخرا  كشف  سلامن،  حسن  املفوضية،  يف 
عدم وجود اي سقف مايل يحدد دعاية املرشحني 

واألحزاب.
“مسألة  ان  صحفي،  ترصيح  يف  سلامن  وقال 
الحزب”،  أو  املرشح  يحدده  االنتخايب  االنفاق 
الفتاً إىل أن “بعض األحزاب مملوءة مالياً، ولديها 
دعايات انتخابية قوية جداً تصل اىل املليارات، وال 

يوجد اي سقف محدد للدعاية االنتخابية”.
ويضيف أن “املفوضية كان لديها مرشوع بإحدى 
نظام  لتطبيق   2014 عام  يف  االنتخابية  املراحل 
االنفاق االنتخايب يحدد فيه السقف املايل املطلوب 
لكل مرشح وحزب، لكن االمر مل ينجح، فضال عن 

صعوبة مراقبته”.

خلل في العملية الديمقراطية
حديث  يف  كريم  محسن  القانوين  الخبري  وعلق 
ان  بالقول  املوضوع  عىل  الشعب”،  لـ”طريق 
بالرضورة  يفرض  السليم  الدميقراطي  “التأسيس 
بإدارة  يسمح  الذي  املالئم  السيايس  املناخ  تأمني 
العملية االنتخابية بني مختلف املرشحني واالحزاب 
والكيانات السياسية يف إطار من التنافس الجدي 
التعددي واملّنظم”، مبينا انه “من أجل ضامن هكذا 
أجواء، ال بُد للتنافس االنتخايب بني مختلف القوى، 
أن يتم يف أجواء تضمن دميقراطية االنتخابات عرب 
ميكن  التي  املعايري  من  مجموعة  وتطبيق  اعتامد 
أن ينتج عن عدم االلتزام بها، خلل أسايس يقود 

اىل التشكيك يف مرشوعية التمثيل الدميقراطي”. 
من  العامل  يف  التجارب  “معظم  ان  الخبري  ويبنّي 
بالرضورة  تستوجب  وحرة،  نزيهة  انتخابات  اجل 
الفرص. وذلك عرب  تأمني أعىل مستوى من تكافؤ 
واملرشحني  واألحزاب  القوى  كافة  معاملة  ضامن 
دون  من  ومتساوية  عادلة  بطريقة  املستقلني، 
السياسية  الحياة  تنظم  التي  للقوانني  تبعا  متييز، 

الداخلية وال تتعارض مع املعايري الدولية”، مشددا 
عىل “رضورة الحفاظ عىل تكافؤ فرص التعبري، ليك 
عن  التعبري  يف  أحرارا  واملرشحون  الناخبون  يكون 

آرائهم”.

عوائق اساسية
ويردف كريم ان “املتنفذين مل يتوقفوا عند حدود 
قانون االنتخابات الذي فصل عىل مقاساتهم، امنا 
امتدت محاوالتهم للتأثري عىل االنتخابات من خالل 
التي يظهر عليها  املفوضية  تكريس املحاصصة يف 
بسبب  االنتخابية  العملية  إدارة  عن  جليا عجزها 
ضغوط متارس عليها من قبل األحزاب الحاكمة”، 
معتربا ان “حامية التعددية وضامن عدم استفراد 
التغيري،  عملية  وضامن  بالسلطة  الحاكمة  القوى 

رشوط أساسية لرتسيخ رشعية االنتخابات”.
عوائق  تواجه  “االنتخابات  ان  اىل  الخبري  ويشري 
أساسية من أبرزها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص 
العراق، يف ظل  بني املرشحني وهذا ما نفتقده يف 
الدولة  وموارد  السيايس  املال  عىل  السيطرة  عدم 
وعدم شفافية بيانات متويل األحزاب واملرشحني”، 
للدعاية  محدد  مايل  سقف  “وضع  اىل  داعيا 
عليها  الرصف  مراقبة  مهمة  واناطة  االنتخابية، 
واملرشحني  األحزاب  وإلزام  املالية،  الرقابة  بديوان 
بالحملة  الخاصة  املالية  كشوفاتهم  بتقديم 

االنتخابية قبل وبعد اجراء االنتخابات”.
ويؤكد كريم أن “عددا كبريا من املسؤولني يحاول 
عرقلة تطبيق القانون او فرض ضوابط وتعليامت 
تحد من هذه الظاهرة، من اجل ضامن بقائهم يف 
السلطة، وعدم محاسبتهم عىل التمويل الخارجي، 
االنتخابية”،  العملية  يف  مؤثرا  دورا  يلعب  الذي 
واضحة  ضوابط  ووضع  قوانني  “ترشيع  اىل  داعيا 
عىل  وتطبيقها  األحزاب  متويل  مصادر  ملعرفة 

الجميع من دون انتقائية”.

اعادة النظر
الشيوعي  الحزب  عن  املرشح  دعا  جانبه،  من 
مفوضية  االغا،  سلوان  بابل،  محافظة  يف  العراقي 
االنتخابات اىل اعادة النظر يف قرار قبول االنسحاب 
ترصيحات  ان  مؤكداً  االنتخابية،  املنافسة  من 
غري  االنسحاب  امكانية  عدم  شأن  يف  املفوضية 

واقعية كون الرتشح لالنتخابات “حقا”.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  االغا  واضاف 
“الحزب الشيوعي العراقي قرر مقاطعة انتخابات 
الذي  االستفتاء  بعد  نهايئ  بشكل   2021 ترشين 
عميقة  دراسة  وبعد  الجاري،  الشهر  مطلع  اجراه 
املقبلة  “االنتخابات  ان  مضيفا  السيايس”  للواقع 
وهي  فقط،  النفوذ  اصحاب  بني  منافسة  ستشهد 
اجراء  مطالبات  كون  للتغيري،  بوابة  تكون  لن 

انتخابات نزيهة وشفافة مل يجر تنفيذها”.



بغدادـ  محمد التميمي

مل يربْح العراق ذيل قامئة املؤرشات 
العاملية يف مختلف القطاعات، وقد 

اعتاد العراقيون عىل تلك األرقام 
املأساوية التي تخص قضايا التعليم 

والصحة واملعيشة وحرية املرأة والتعبري 
وغريها.  ويعزو العديد من املختصني 

واملراقبني هذه الحالة إىل أسباب كثرية، 
تقف يف مقدمتها ظاهرة الفساد التي 

تجذرت يف بنية الدولة، فضال عن سوء 
اإلدارة وغياب التخطيط، وتداعيات 

نظام املحاصصة الطائفية.

تراجع اقتصادي مؤسف
أسباب  إّن  الزهرة:  عبد  عادل  االقتصادي  ويقول 
“نتيجة  هو  الدولية  املؤرشات  يف  العراق  تراجع 

حتمية ملنهج املحاصصة والفساد”.
الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  الزهرة  عبد  ويضيف 
أن الوضع االقتصادي ميثل عامال مهام يف هذا الجانب 
وقد  الريعي.  طابعه  عىل  بقي  البلد  اقتصاد  “كون 
املؤثرة  القطاعات  إهامل  يف  التوجه  هذا  تسبب 
النفط  عىل  واالعتامد  والسياحة،  والصناعة  كالزراعة 
وحده مصدرا للدخل برغم ذبذبة االسعار. فكل ذلك 
يتطلب تنويع القاعدة االقتصادية واالنتاجية وتفعيل 

القطاعات التي تساهم يف تعزيز االقتصاد الوطني”.
العراق  وضع  “تحسني  إن  قائال:  املتحدث  ويضيف 
مرهون  العاملية  املؤرشات  لوائح  عىل  ومواقعه 
السياسية  االوضاع  تغيريات جذرية واصالح  بإحداث 
من  بدال  املواطنة  مبدأ  واعتامد  واالقتصادية، 
االجتامعية  العدالة  واقامة  الطائفية،  املحاصصة 
املنظومة  تحققه  ان  ميكن  ال  ما  وهو  واملساواة، 
االدارة  بسوء  تتميز  التي  الحالية  السياسية 

والتخطيط”.

فساد مستشر 
عن  الناشط محمود طارق،  يتحدث  ذاته،  السياق  ويف 
الرقابة  وغياب  واإلداري  املايل  الفساد  ملفات  خطورة 
إّن  الشعب”،  لـ”طريق  الجانب. وقال طارق  عىل هذا 
االنباء  وكاالت  معها  تتعاطى  التي  اليومية  “االخبار 
من  نستغرب  ال  تجعلنا  وغريها،  الفضائية  واملحطات 
تردي  بسبب  للعيش  عاصمة  كأسوأ  بغداد  تصنيف 

الخدمات التي تكاد تكون معدومة”.

ولفت إىل أن “هذه املؤرشات تعري املنظومة السياسية 
مدار  فشلها عىل  لنا مدى  بالسلطة، وتكشف  املاسكة 

18 عاما”.
 2003 العام  بعد  ما  حكومات  الناشط  ويحّمل 
مشريا  العاملية،  املؤرشات  يف  العراق  تراجع  مسؤولية 
عن  الخارجة  للجهات  “فريسة  البالد  جعلت  انها  اىل 
الدولة وتدهور وضعها  القانون، وبالتايل أضعف ذلك 

األمني”.

معايير كثيرة
لحقوق  املواطنة  جمعية  رئيس  يقول،  جانبه  من 
العراق  ان أحد أسباب تسيد  السالمي  االنسان، محمد 
البلد مل يغادر املرحلة  العاملية هو أن  التصنيفات  ذيل 
إىل  فايش  ديكتاتوري  نظام  من  االن:  حتى  االنتقالية 

أجواء ميكن التحدث عنها تحت اسم الدميقراطية.
تقييم  يف  املعايري  أبرز  القانون  “سيادة  أن  ويضيف 
هناك  يكون  ال  فعندما  العاملية،  باملؤرشات  الدول 

ان  للمجرمني،  معاقبة  وال  أمن  وال  للقانون،  تطبيق 
تلك  يف  املتأخر  الرتتيب  عن  ينفك  ال  العراق  اسم 

التصنيفات.
بعض  يف  دولية  تأثريات  وجود  اىل  السالمي  ويلوح 
ذاك،  أو  املوقع  هذا  يف  العراق  جعل  عىل  األحيان 
لديها  رصينة،  منظامت  توجد  الوقت  بنفس  ولكن 
الحقيقي،  البلد بوضعه  معايري محددة، وتتعاطى مع 

وتضعه يف مرتبة مستحقة.
بوضع  الخاصة  التصنيفات  يف  السالمي  يشكك  وال 
الطفل،  ووضع  التعليم،  ومجانية  البلد،  يف  املرأة 
هذه  “جميع  االنسان،  وحقوق  الصحية،  والرعاية 

املعايري هي مهنية”.

إحصاءات واستبيانات
“املنظامت  ان  اىل  املواطنة،  جمعية  رئيس  ونوه 
مثال  علنا،  تنرش  التي  املعلومات  عىل  تعتمد  الدولية 
التي  للمعلومات  إضافة  التخطيط  وزارة  إحصاءات 
املعنية،  الحكومية  والجهات  املؤسسات  تنرشها 
من  تتم  مبارشة  معلومات  لديهم  األحيان  وبعض 
خالل مراسلتهم املؤسسة  املعنية وعمل استبيانات”. 
يف  متخصصة  مؤسسات  توجد  العراق  “يف  انه  وبنّي 
هذا املجال، اال ان خربتها قليلة، ألنها نشأت ما بعد 
وال  بالعشوائية،  يتصف  ما  غالبا  وعملها   ،2003 عام 
التي  للضغوط  إضافة  معلوماتها،  يف  دقيقة  تكون 
ما  اذا  املنظمة  رئيس  وسطوة  املؤسسة،  لها  تتعرض 

كان حزبيا أو غري مهني”.
واستدرك بالقول ان “عدم توفري الحقوق الدستورية 
العراقي  الدستور  من  الثاين  الباب  يف  جاءت  التي 
السكن  وحق  الكريم  العيش  حق  مثل   ،2005 عام 
وغريهام، بسبب الفساد أو عدم التنمية، يعد مخالفة 
دستورية، خصوصا ان هناك حقا يسمى بـحق التنمية 
املستدامة، والذي ينص عىل توظيف كافة اإلمكانيات 
عىل  متساٍو  بشكل  الوطني،  الناتج  وتوزيع  للدولة 
وضع  عىل  يؤثر  ما  أيضا  وهو  املجتمع،  رشائح  كافة 

العراق يف املؤرش العاملي”.
وتابع قائال “ليس هناك عقوبات مبارشة بسبب عدم 
يضغط  ان  ميكن  املجتمع  لكن  الحقوق،  هذه  توفري 
عىل الربملان ويفرض عليه ترشيع القوانني التي تضمن 
تأيت  التي  والسكن  والعمل  التنمية  حق  مثل  حقوقه 

عرب الزمن”.
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اخبار وتقارير
 مختصون يحددون أسباب الترتيب المأساوي

الفساد والمحاصصة يقودان العراق الى ذيل التصنيفات العالمية

• بقلوب يعترصها األمل، ودعت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي 
العراقي يف بابل، ابنها البار الرفيق عبد االمري عبد الحسني )ابو 
من  والفقيد  كورونا.  مع  بعد رصاع طويل  تويف  الذي  وسام(، 
وكانوا  والعاميل  التنظيمي  املجال  يف  عملوا  الذين  الشيوعيني 
يف طليعة املناضلني لتحقيق طموحات شعبهم يف الحياة الحرة 
مواصال  وظل  واالضطهاد  االذى  من  نال  ما  نال  وقد  الكرمية. 
مسريته مؤمنا مببادئه حتى ساعاته االخرية، وكان حريصا عىل 

العمل املتفاين والدؤوب يف املجال الجامهريي والحزيب.
 للفقيد الذكر الجميل ولعائلته ورفاقه ومحبيه الصرب وخالص 

العزاء واملواساة.
كام تعزي اللجنة املحلية، الرفيق محمود هجول بوفاة كرميته 

بعد معاناة مع املرض.
 للفقيدة الذكر الطيب ولعائلتها الصرب والسلوان.

• هيئة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي يف قضاء الحي تعزي 
اخيه محمد عگار  ابن  بوفاة  الله عفريت  عبد  الرفيق حسني 

عفريت.
الكرمية  لعائلته  والسلوان  والصرب  للفقيد  دوما  الطيب  الذكر 

وسائر محبيه. 
مدينة  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تعزي   •
الثورة، صديق الحزب جليل مجيد الصفار بوفاة شقيقه صديق 

الحزب يف مدينة الشطرة عزيز مجيد الصفار.
 الذكر الطيب للفقيد والصرب والسلوان لذويه.

• تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف املثنى، عائلة 
الرفيق كاظم محمد آل عباده، موزع جريدة “طريق الشعب” 

يف الساموة، بوفاته.
 للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان.

كذلك تعزي اللجنة املحلية، عائلة الرفيق عيل ارزوقي التورنجي 
بوفاته إثر مضاعفات فريوس كورونا.

للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصرب الجميل والسلوان.
• بقلوب ميلؤها الحزن، تنعى اللجنة املحلية للحزب الشيوعي 
العراقي يف قضاء الشطرة، الرفيق العزيز جبار كريم ابو انور، 

الذي تويف يف مدينة الحلة.
والفقيد شخصية وطنية واكبت الحزب منذ شبابها. 

 له الذكر العطر وألرسته الصرب والسلوان.
وتعزي اللجنة املحلية، الرفيق زامل عويد الهاليل بوفاة شقيقه.

للفقيد الذكر الطيب ولذويه الصرب الجميل. 
وتعزي أيضا، الرفيق شاكر خضري برحيل املربية الفاضلة زوجة 

ولده عدي.
الذكر الطيب للراحلة والصرب والسلوان لذويها.

الوطنية  الشخصية  الشطرة،  يف  املحلية  اللجنة  ودعت  كام 
والرتبوية، الرفيق الرائد عزيز مجيد الصفار.

له الذكر العطر ولذويه ورفاقه ومحبيه الصرب والسلوان. 
املختصة  سكرتري  املحلية،  اللجنة  تعزي  واألمل،  األىس  وببالغ 
الفكرية فيها، الرفيق املهندس جعفر بوفاة والدته، التي قضت 

يف حريق “مستشفى الحسني” بالنارصية. 
الذكر الطيب للفقيدة، والصرب والسلوان لذويها. 

مواساة

امانة بغداد
تنويـــه

ورد سهواً يف تاريخ غلق 

اإلعالن املرقم 2021/50 

أعامل تطوير املحلة 685 

 )2021/8/8( االثنني 

االثنني  هو  والصحيح 

.)2021/8/9(

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من 

نقابة أطباء العراق بإسم )طبيبة  

ممن  يرجى  نجم(  حسن  يرسى 

يعرث عليها تسليمها ملصدرها

فقدان بطاقة 
كي كارد

فقدت بطاقة يك كارد بإسم
)سجاد جواد كاظم عامر( يرجى 
اىل  تسليمها  عليها  يعرث  ممن 

جهة اإلصدار.

محكمة البداءة يف كركوك

اعـــالن
املدعي/ إبراهيم عبدالقادر عبدالواحد

املدعى عليه/ وجدي عبدالقادر عبدالواحد ورشكائه
عطفاً عىل الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد )1298/ب/2018( واملؤرخ 
املوصوف  بكلر(  م   2/529( املرقم  امللك  إزالة شيوع  واملتضمن   2018/11/29
اعتباراً من اليوم التايل للنرش  يف ادناه باملزايدة العلنية ملدة )30( ثالثني يوماً 
فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة يف متام الساعة )12( الثانية عرشة 
ظهراً مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )10%( من القيمة املقدرة 
والبالغة ) 120.000.000 مائة وعرشون مليون دينار( ان مل يكونوا من الرشكاء 
وعند انتهاء املدة املذكورة ستجرى اإلحالة وفقاً لألصول واذا صادف يوم اإلحالة 

عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعداً لذلك.
اوصاف العقار:

رقم العقار ونوعه/ 2/529 م بكلر.
املساحة/ )32(م2 )1( أولك.

املنشآت والشاغل/ العقار مشيد عليه دار وشقة ومحلني بأربع درابات مفرزة 
الصحية  املشتمالت  مع  ومطبخ  غرفتني  من  يتكون  والدار  رسمية  غري  بصورة 
ورسداب والشقة يف الطابق العلوي تتكون من غرفتني وهول ومطبخ واملشتمالت 

الصحية.

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

صالح الدين

قسم شؤون األحوال املدنية

اعــالن
وجعله  لقبه  تبديل  فيه  يروم  طلباً  البيايت(  يوسف  فدعم  غضبان  )يوسف  املواطن  قدم 
)الخزرجي( بدالً من )البيايت( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوماً من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

صالح الدين

قسم شؤون األحوال املدنية

اعــالن
وجعله  لقبه  تبديل  فيه  يروم  طلباً  البيايت(  يوسف  فدعم  غضبان  )جاسم  املواطن  قدم 

)الخزرجي( بدالً من )البيايت( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوماً من 

تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

صالح الدين

قسم شؤون األحوال املدنية

اعــالن
وجعله  لقبه  تبديل  فيه  يروم  طلباً  البيايت(  شوباس  يوسف  فدعم  )غضبان  املواطن  قدم 

)الخزرجي( بدالً من )البيايت( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوماً من 

تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

صالح الدين

قسم شؤون األحوال املدنية

اعــالن
قدم املواطن )إبراهيم سمني عصاف عيل البيايت( طلباً يروم فيه تبديل لقبه وجعله )الخزرجي( 

بدالً من )البيايت( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوماً من تاريخ نرش 

االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

صالح الدين

قسم شؤون األحوال املدنية

اعــالن
قدم املواطن )محمد غضبان فدعم يوسف شوباس البيايت( طلباً يروم فيه تبديل لقبه وجعله 

)الخزرجي( بدالً من )البيايت( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوماً من 

تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

صالح الدين

قسم شؤون األحوال املدنية

اعــالن
قدم املواطن )خليل سمني عصاف عيل البيايت( طلباً يروم فيه تبديل لقبه وجعله )الخزرجي( 

بدالً من )البيايت( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوماً من تاريخ نرش 

االعالن وبعكسه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم )3( لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

مخيامت النزوح مالذ غري آمن لنساء العراق
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متابعةـ  طريق الشعب
جملة  عىل  املايض،  االثنني  صباح  تونس،  افاقت 
قرارات اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعّيد  وسامها 
الدستور  من   80 املادة  اطار  يف  استثنائية”  “اجراءات 
بـ”تجميد عمل  له  انها سمحت  يقول  والتي  التونيس، 
وإقالة  اعضائه،  عن  الحصانة  ورفع  النواب،  مجلس 

رئيس  الحكومة هشام املشييش”. 
توليه  الرئيس  اعالن  االستثنائية،  القرارات  وتضمنت 
رئيسا  التنفيذية،  وتعيينه  والسلطة  العمومية  النيابة 

للحكومة، وفق اختياره هو، عىل حد قوله. 

االرهاب واالغتياالت السياسية 
الدميقراطي  املسار  حزب  حّمل  السياق،  هذا  ويف 
مقدمتها  ويف  الحاكم،  االئتالف  “مكونات  االجتامعي 
مسؤولية  املشييش  هشام  وحكومة  النهضة  حركة 
االنفجار االجتامعي و  انسداد األفق خاصة أمام الشباب 
وتعطيل تركيز املحكمة الدستورية والدفع باألزمة إىل 

أقصاها”. 
عىل  الشعب”،  “طريق  حصلت  بيان  يف  الحزب   وقال 
نسخة منه، أن “الحزب يذكر مبواقفه السابقة التي نّبه 
فيها إىل أن فساد املنظومة الحاكمة قد بلغ ذروته، وأن 
مفاصل  يف  أصبحت  تتحكّم  قد  والفساد  املال  لوبيات 
ملختلف  الذريع  “الفشل  إىل  مشرياً  والحكم”،  الدولة 
مؤسسات الدولة، حكومة وبرملان ورئاسة جمهورية  يف 

إنقاذ تونس من أزمتها الشاملة”. 
اإلرهاب  ملفات  بفتح  “امللّحة  مطالبته  الحزب  وجدد 
مقدمتها  الحكم، ويف  داخل  بأطراف  املتعلقة  والفساد 
الرسي  بالجهاز  وقياداتها  حركة  النهضة  ارتباط  ملف 
لوبيات  وتفكيك  السياسية،  االغتياالت  يف  املتورط 

الفساد ومحاسبة الفاعلني فيها”. 
وحّذر الحزب من “التمديد يف تعطيل مؤسسات الدولة 
أجل  إىل  الجمهورية  رئيس  بيد  السلطات  وتجميع كل 
غري محدد وإدامة هذا  الوضع االستثنايئ، وهو ما من 

شأنه تهديد االنتقال الدميقراطي الهش”. 
والفردية  العامة  الحريات  احرتام  “رضورة  إىل   ونّبه 
البالد  الدولة واحرتام دستور  املدين ملؤسسات  والطابع 

واستقالل  القضاء وعدم االنزالق نحو التسلّط”. 
“ضبط  إىل  الجمهورية  رئيس  بيانه،  يف  الحزب   ودعا 
روزنامة واضحة لعودة نشاط مؤسسات الدولة بشكل 
طبيعي يف ظرف ال  يتجاوز الشهر بالتشاور مع األحزاب 
واملنظامت الوطنية ومؤسسات املجتمع املدين وااللتزام 

مبقتضيات الدستور بصفته  ضامنا له”. 

موجة احتجاجات 
واسعة  احتجاجات  موجة  االخرية،  القرارات  وأثارت 
بحل  الحكومة  مطالبة  التونسية،  الواليات  اغلب  يف 
الذي  النهضة،  حركة  حزب  وجود  وانهاء  والربملان، 
توىل رئاسة الحكومة منذ اسقاط  الرئيس السابق زين 

العابدين بن عيل سنة 2011  .  
حلول  مع  متوز،   25 مساء  املعلنة  القرارات  وتزامنت 
الواسعة  الجمهورية  وانطالق االحتجاجات  ذكرى عيد 
الغاضبة  الجامهري  خاضت  حيث  تونس،  ارجاء  يف 
كّر  بعد  ومتكنت  االمن،  قوات  مع  مواجهات  رشسة 
النهضة يف  املدن  اقتحام مقرات حزب حركة  وفّر من 
النار  وارضام  معداتها  وتحطيم  املختلفة،  والحوارض 
النواب  بينام طوقت جموع  اخرى مجلس  بعضها.  يف 
حلبة  واغالق  بحله  مطالبة  التونسية،  العاصمة  يف 
مدى  عىل  واملتواصلة  التقليدية  املوروثة  الرصاعات 
عرش سنوات مع ازمة سياسية واقتصادية مستحكمة، 
اضافة  اىل انها فشلت يف التصدي لجائحة كورونا، التي 

ارضمت النار يف الهشيم التونيس. 
من جانبه، وصف راشد الغنويش، رئيس مجلس النواب 

القرارات  لحزب حركة  النهضة،  العام  واالمني  املجمد، 
يف  والدستور”،  الثورة  عىل  “انقالب  بأنها  املذكورة 
بالسلطة  “للتشبث  بعض  املراقبني   حسب  مسعى 
من خالل رمي الكرة يف ملعب انصاره وأبناء الشعب، 
وتحميلهم  مسؤولية الدفاع عنها” يف “ترصيحات يراد 

منها شق الصف التونيس”  .  
انتظارها  طال  سياسية  مكاسب  حقق  شارع  بني  وما 
وقوى معارضة من جانب، وبني ازمة  اقتصادية خانقة 
بالبالد  فتكت  جائحة  مع  املواطن  عىل  بوطأتها  رمت 
التونسية:  البالد  يف  السؤال  املطروح  يبقى  فتك،  رش 
القرارات - االجراءات والدة جديدة  هل تشكل هذه 

لتونس، ام  هي اعصار يرضب البالد بكل عواقبه؟

مسار ديمقراطي 
رسيعاً،  املوقف  التونسية  الخارجية  وزارة  وتداركت 
“أجرى  الجرندي  عثامن  وزيرها،  أن  أكدت  حيث 
محادثات هاتفية مع نظرائه يف تركيا وفرنسا وإيطاليا 
وأملانيا واملفوضية األممية لحقوق اإلنسان طأمنهم فيها 
تجميد  قيس سعّيد  الرئيس  قرار  بعد  ما  بشأن مرحلة 

“البالد  أن  مؤكدا  الحكومة”،  رئيس  وإقالة  الربملان 
ستواصل مسارها الدميقراطي”.

لهم  الجرندي “رشح  أن  الوزارة،  عن  بيان صدر  وقال 
تعهدوا  نظراءه  وأن  مؤقتة،  االستثنائية  اإلجراءات  أن 

مبواصلة دعم الدميقراطية الناشئة”.
وبحسب البيان، فإن الجرندي وضح لنظرائه “الطبيعة 
التنظيم  إىل  تهدف  التي  التدابري  لهذه  االستثنائية 
املؤقت للسلط إىل حني زوال حالة الخطر الداهم عىل 
عىل  الجمهورية  رئيس  سيادة  “حرص  مؤكدا  الدولة”، 

ضامن كافة الحقوق والحريات وعدم املساس بها”.
ويف االثناء، رّد الرئيس التونيس قيس سعّيد عىل منتقدي 
إجراءاته. وقال إن األمر ليس انقالبا، وعىل من يدعي 

ذلك أن يراجع دروسه يف القانون.

تحقيق وإعفاءات
القضاء  إن  لـ”رويرتز”،  قضايئ  مصدر  قال  ذلك،  اىل 
التونيس فتح تحقيقا بشأن ثالثة أحزاب سياسية بينها 
حزبا النهضة وقلب تونس، لالشتباه يف تلقيها أمواال من 

الخارج خالل الحملة االنتخابية عام 2019.

وتم فتح التحقيق يوم 14 متوز، قبل أن يقيل الرئيس 
خطوة  يف  الربملان،  ويجمد  الوزراء  رئيس  سعيد  قيس 

وصفتها هذه األحزاب بأنها انقالب.
الرئاسة  أعلنت  الثالثاء،  مساء  من  متأخر  وقت  ويف 
التونسية صدور أمر رئايس بإنهاء مهام عدة مسؤولني، 
رئيس  ديوان  مدير  املقدم  الله  لدين  املعز  منهم 
الحكومة املقال هشام املشييش، وكاتب عام الحكومة 
املقال،  الحكومة  رئيس  مستشاري  وكل  الذهبي،  وليد 
ومفدي  التيساوي  وسليم  رمضان  بن  رشاد  وهم 
الثورة  العامة لشهداء وجرحى  الهيئة  املسدي، ورئيس 

والعمليات اإلرهابية عبد الرزاق الكيالين.
اتخذها  التي  اإلجراءات  إن  التونيس،  الرئيس  وقال 
مؤقتة، وإنها جاءت بسبب تعمق األزمة، حسب وصفه.
محلية  منظامت  ممثيل  لقائه  خالل  سعيد،  وأضاف 
بينها االتحاد التونيس للشغل، أن الحريات لن متس بأي 

شكل.

فتح الملفات الحارقة 
وفتح تصاعد األحداث يف تونس شهية التونسيني إلثارة 
امللفات املسكوت عنها، خاصة التي  متس “أمن الدولة” 
لطمس  اإلخوانية  النهضة  حركة  محاوالت  مقابل  يف 
تلك امللفات وعرقلة أي  خطوات للتعامل معها قضائيا 
وسياسياً، ومن أبرزها ملفات تسفري الشباب التونيس إىل 

بؤر  االرهاب يف ليبيا وسوريا بني عامي 2011 و2013.
ويف أول تعليق لها عىل قرارات الرئيس  التونيس، طالبت 
تونس،  يف  الحر  الدستوري  الحزب  رئيسة  موىس  عبري 
بـ”القيام بشكل عاجل  الجمهورية  قيس سعيد،  رئيس 
وتسفري  الدولة  بأمن  الخاصة  الحارقة،  امللفات  بفتح 
وعنارص  املعارضني  واغتيال  االرهاب  إىل  بؤر  الشباب 

الجيش والقوات األمنية”. 
الرئيس  فيسبوك،  عرب  إطاللة  لها  يف  موىس،  ودعت 
املشبوهة  األهلية  الجمعيات  مقر  “غلق  إىل  التونيس 
يف تونس والتي  يتم عن طريقها تبييض أموال الجهات 

الداعمة لإلرهاب وتجفيف منابع متويلها”.
ورأت السياسية  التونسية أن “الرئيس مطالب باإلعالن 
عن خارطة طريق للمسار السيايس والدستوري للدولة 
أو  إخوان  بال  جديدة  حكومة  وتشكيل   التونسية، 

حلفائهم”.
ووجهت النائبة التونسية حديثها للرئيس  قائلة: “ننتظر 
إحالة ملفات أمن الدولة، وتغلغل اإلرهاب إىل القضاء، 
لرنى أحكاما رادعة  وتحميل مسؤوليات واضحة، ولديك 

كل الصالحيات التي متكنك من ذلك” . 

رشيد غويلب

اللجنة  صوتت  الجاري  متوز  من  العرشين  يف 
 4 نشاط  حظر  عىل  اليمينية  بأكرثيتها  التنفيذية 
منظامت يسارية يف إطار الحزب. باإلضافة إىل طرد 
ألف من أعضاء الحزب اليساريني. وميثل هذا القرار 
غري املفاجئ محطة متقدمة يف الهجوم عىل يسار 

الحزب.
االستنكار  بيانات  تدفقت  القرار  صدور  وفور 
والتضامن مع اليسار من قبل شخصيات بارزة يف 
ومن  كوربني،  السابق جريمي  زعيمه  مثل  الحزب 

العديد من كوادر الحزب وناشطيه.
وشددت البيانات عىل أن حظر النشاط ميثل مقدمة 
عملية لطرد هذه املنظامت والناشطني اليساريني 
العاملية  النقابات  نفوذ  وتحجيم  الحزب،  من 
واليمينيني،  للمحافظني  األبواب  فتح  وباملقابل 

تكريسا لنهج زعيم الحزب الحايل ستارمر. 
وشددت بيانات أخرى عىل أن القرار سيؤدي عمليا 
ولن  ناخبيه،  من  واسعة  أوساطا  الحزب  لخسارة 
يكون ذلك كافيا بالنسبة ملؤسسات اإلعالم اليمينية 

التي ستطالب باملزيد.
وذكّرت بعض البيانات بإرث املكارثية، وأن الهدف 
هو شطب التوجهات االشرتاكية من جدول األعامل.  
تطهري  حمالت  تنظيم  من  املخاوف  تعززت  وقد 
املقر  من  مرسبة  معلومات  إىل  استنادا  أوسع، 
املركزي للحزب، والتي تشري إىل وجود أكرث من 3 
لإلرسال. وعارض جميع  رسالة طرد جاهزة  آالف 
قرار  الوطنية  التنفيذية  اللجنة  يف  اليسار  ممثيل 
الحظر. وكانوا قد أصدروا قبل االجتامع بياناً دان 
اليمني لـ“اسكاته بشكل بريوقراطي آراء معارضة” 

وإفراغ الحزب من طابعه التعددي الدميقراطي.
وبالتوازي مع صدور القرار تم مترير مقرتح إلنشاء 
تتمتع  للحزب،  جديدة  وطنية  تنفيذية  لجنة 
بصالحيات تنظيمية واسعة، تتيح لها تنفيذ املزيد 

من موجات الطرد.
إن ما يجرى يهدف أساسا إىل منع اليسار ثانية من 

يأيت  السياق  هذا  ويف  الحزب.  قيادة  إىل  الوصول 
عدم إعادة جريمي كوربني، حتى اآلن إىل قوام كتلة 

الحزب الربملانية.

احتجاج
واثناء انعقاد اجتامع قيادة الحزب تظاهر املئات 
العامل  حزب  مقر  خارج  والنشطاء  األعضاء  من 
الحالية.  التطهري  بحملة  للتنديد  سايد  ساوث  يف 
وتلقى التجمع رسائل تضامن من عدد من نواب 
فنية  شخصيات  إىل  باإلضافة  اليساريني،  الحزب 
بالطابع  الرسائل  أخرى، وذكرت  يسارية  وثقافية 
التعددي الدميقراطي للحزب، مدينة إفراغ الحزب 
للحظر  اللجوء  وأن  االشرتاكية،  املضامني  من 
والطرد مامرسات استبدادية، للتعامل مع األخطاء 
واملخالفات التي تحدث خالل عمل الحزب، وأن 
أمر مخز”،  العامل  الدميقراطية يف حزب  “تدمري 
و”إنها عودة إىل االنتهازية ودعم سلطة الرشكات 

كام كان عليه الحال يف عهد بلري”.
الحدث،  عىل  يسارية  إعالمية  مواقع  وعلقت 
مشرية إىل أن السبب الحقيقي هو ان املشمولني 
وأن  االشرتاكية،  وقيم  مثل  إىل  يدعون  بالقرار 
“أهداف  ذلك عدم مشاركة يف  يعد  الحزب  ميني 
وقيم” حزب العامل. ويعيب اليمني عىل اليسار 
انه “منظم” وميثل “حزب داخل حزب”، يف حني 
داخل  املنظمة  اليمينية  املنابر  عن  النظر  يغض 

الحزب أيضا، عمال بالتعددية التي يقوم عليها.
اليمني  مواقف  من  بسلسلة  التعليقات  وذكرت 
األبرز  ضحيتها  وكان  الكثري،  الحزب  كلفت  التي 
املنتخب دميقراطيا مرتني متتاليتني  الحزب  زعيم 
االجتامعية،  املضامني  واستبدال  كوربني،  جريمي 

بالثناء عىل “اقتصاد السوق الدينامييك”. 

دفاعا عن الماركسية
معلق  بوث  آدم  كتبه  الذي  التعليق  يف  وجاء   
والجناح  ستارمر  “هدف  ان  “االشرتايك”:  موقع 
اليميني واضح، يريدون تطهري حزب العامل من 

كامل اليسار. لشطب االشرتاكية من حزبنا، لجعل 
حزب العامل مصدرا آمنا للرأساملية”.

“لهذا السبب من الرضوري أن يتخذ اليسار موقفاً 
اآلن، يجب أن نتحد ونحارب هذه الهجامت”.

عدوانهم  يخيفنا  “لن  قائالً:  حديثه  آدم  واختتم 
وقمعهم. هذه الهجامت تجعلنا أكرث تصميامً”.

أما محرر “النداء االشتراكي” 
فأشار إلى:

لهم  “ميكنهم محاولة حظر ومنع أي عدد يحلو 
العظيم  الفرنيس  الكاتب  قال  كام  ولكن  منا. 
فيكتور هوغو: ال ميكن ألي قوة عىل وجه األرض 
املاركسية  واألفكار  وقتها.  حان  فكرة  توقف  أن 

واالشرتاكية هي التي متثل املستقبل.
هذا هو املنظور الذي يجب أن نعتمد عليه. كام 
البكاء  ليست  مهمتنا  سبينوزا:  الفيلسوف  الحظ 

وال الضحك، بل الفهم.
عهد  عكس  عىل  أزماتها.  بأعمق  الرأساملية  متر 
والتقشف  الهجامت  بل  اإلصالحات،  ليست  بلري، 
هي التي عىل جدول األعامل. ليس لدى ستارمر 
والجناح اليميني ما يقدموه سوى التلويح باألعالم 

ومناشدة الرشكات الكربى.
بريطانيا  يف  حادة،  طبقية  رصاعات  تنتظرنا 
هائلة  ضغوط  ترتاكم  العاملي.  الصعيد  وعىل 
بأخرى،  أو  وبطريقة  وستنفجر،  املجتمع.  داخل 
العامل  الشوارع، ويف حزب  انعكاسها يف  وستجد 

والنقابات.
هذا هو سبب عدم شعورنا باإلحباط أو االنهيار 
بسبب قرار اللجنة التنفيذية الوطنية اليوم. بدالً 
يف  الرشوع  عىل  أكرث  مصممون  نحن  ذلك،  من 
املاركيس  التيار  بناء  بصددها:  نحن  التي  املهمة 
للعمل  املاركيس  والصوت  االشرتايك،  النداء   –

والشباب.
الذين تركوا حزب  أو  الذين تم طردهم،  إىل كل 
ستارمر،  قيادة  من  اشمئزازهم  بسبب  العامل 

نحثكم عىل االنضامم إلينا يف هذه املهمة”.

وزارة الخارجية: سنحافظ على المسار الديمقراطي  

تونس.. األحداث تفتح “الملفات الحارقة” والرئيس ينهي مهام مسؤولين 

تكريسا لهيمنة اليمين عليه

قيادة حزب العمال البريطاني تقرر حظر نشاط منظمات ماركسية ويسارية داخله

متابعة – طريق الشعب
الغت املحكمة الدستورية االتحادية األملانية، بقرارها الصادر 
الحزب  بحرمان  الربملانية  لجنة  االنتخابات  قرار  متوز،   22 يف 
الشيوعي االملاين من املشاركة يف االنتخابات  الربملانية العامة 

يف أيلول املقبل. 
ومبوجب قرار املحكمة الدستورية تنتهي أيضا محاوالت  سلب 
رشعية وحق الحزب يف مامرسة النشاط السيايس. وكان الحزب 
قد قدم دعوة لنقض  قرار لجنة االنتخابات الربملانية الصادر 

بحقه يف 8 متوز الحايل. 
الوحيدة  السياسية  املنظمة  هو  ان  الحزب  بالذكر  والجدير 
الدستورية من  بني  املحكمة  امام  النقض  التي ربحت قضية 

19 منظمة وحزبا سياسيا صغريا حرمته اللجنة الربملانية من 
املشاركة يف االنتخابات  املقبلة. 

املتعارض مع  الربملانية قد استندت يف قرارها  اللجنة  وكانت 
تقديم  الحزب يف  تأخر  األحزاب  عىل حجة  وقانون  الدستور 
التقارير املتعلقة بنشاطه ومتويله اىل السلطات الرسمية،  وهي 
الحجة التي اعتربتها جمعية الحقوقيني االملان غري دستورية، 
املحكمة  قرار  بالرتاجع عنها. وجاء  اللجنة  الربملانية  وطالبت 

الدستورية ليؤكد صحة مطالبات جمعية  الحقوقيني االملان. 
الشيوعيني  نشاط  للتضييق عىل  أخرى  محاولة  تفشل  وبهذا 
يف  املانيا  يف  تصاعدت  التي  األخرى  واملنظامت  اليسارية 

السنوات االخرية.

ألمانيا: المحكمة الدستورية 
تعيد للحزب الشيوعي حقوقه كاملة

كوربني أبرز ضحايا هيمنة اليمني عىل قرار حزب العامل
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عيد الصحافة الشيوعية

الصحافة الشيوعية العراقية والثقافة

النوع الجديد من الصحافة

لماذا فقدنا سالح السخرية؟

التثقيف  عمليات  أن  للنظر  الالفتة  العالقات  ومن 
متارسها  كانت  التي  الداخلية  الحزبية  والرتبية 
مل  الحزبيني،  وعي  لتطوير  املختلفة  الحزب  منظامت 
واآليدلوجية  النظرية  املوضوعات  عىل  تقترص  تكن 
عىل  االطالع  عىل  كبرية  بدرجة  تركز  وامنا  والتعبوية، 
النتاج الثقايف العراقي والعريب والعاملي. واذكر أين عند 
 ،1956 عام  العراقي  الشيوعي  الحزب  إىل  انضاممي 
جانب  إىل  غوريك  ملكسيم  “األم”  رواية  يل  قدمت 
ماركس.  كارل  كتبه  الذي  الشيوعي(  )البيان  كتاب 
كام أن املنظامت الحزبية يف املحافظات كانت تشجع 
العروض  بعض  مشاهدة  عىل  واصدقاءها  أعضاءها 
التشكييل،  الفن  ومعارض  والسينامئية  املرسحية 
ملشاهدة  بغداد  إىل  خاصة  زيارات  لهم  تنظم  وكانت 
فرقة  مرسحيات  عرض  عند  حدث  مثلام  الفعاليات، 

املرسح الحديث التي كان يرأسها الفنان يوسف العاين 
الفنان  مثل  العراقي  املرسح  عاملقة  من  نخبة  وتضم 
والفنانتني  جالل  ابراهيم  والفنان  الحميد  عبد  سامي 
األدباء  الحزب  ألهم  كام  الرماح.  وناهدة  زينب 
ومنحها  الفنية  أعاملهم  مبستوى  لالرتفاع  والفنانني 
من  الكثري  فظهر  وحداثياً،  وانسانياً  اجتامعياً  طابعاً 
والقصة  الحر  الشعر  مجاالت  يف  الحداثية  االتجاهات 
وبسياسته  بالحزب  يرتبطون  ممثلوها  كان  والرواية، 
الحداثة  اتجاهات  تطورت  كام  بأخرى.  أو  بطريقة 
الشعر  وحتى  واملرسح  والسينام  والنحت  الرسم  يف 
النواب  مظفر  الكبري  الشاعر  منح  عندما  الشعبي، 

القصيدة الشعبية أفقاً جديداً.
الشيوعيني  املناضلني  واملنايف،  السجون  متنع  ومل 
سجن  ففي  بالثقافة.  اهتاممهم  من  والدميقراطيني 

نقرة السلامن والحلة وبعقوبة وواسط كانت االنشطة 
الثقافية متنوعة ومتواصلة تراوح بني الندوات األدبية 
املرسحية  والعروض  والسياسية  الفكرية  واملحارضات 
فيها  اضطر  التي  املنايف  أن  كام  والرتبوية.  والرتفيهية 
الشيوعيون وأنصارهم إىل اللجوء القرسي اليها شهدت 
متميزة.  وفنية  ثقافية  وأنشطة  فعاليات  األخرى  هي 
واليوم إْذ نحتفل معاً بذكرى صدور أول جريدة مركزية 
 ، سنة  ومثانني  ست  قبل  العراقي  الشيوعي  للحزب 
وتحديداً يوم 31 متوز 1935 أي بعد سنة واحدة من 
والثالثني  الواحد  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  تأسيس 
واعجاب  بإجالل  نستذكر  فإمنا   ،  1934 عام  آذار  من 
سيل الصحف الشيوعية واملاركسية التي صدرت طيلة 
واألساس  والقاعدة  الرشارة  صحف  ومنها  الفرتة  هذه 
 1961( الشعب   وطريق    )  1956( الشعب  واتحاد 
االنصار  (  وريكاي كردستان ونهج  ( وئازادي )1944 
التي  العراق  ورسالة  الجديد  والفكر  السجني،  وكفاح 
كانت تصدر خارج العراق “مناضل الحزب” الداخلية. 
الشيوعي  الحزب  أصدرها  التي  املجالت  أبرز  ومن 
مجلة “ الثقافة الجديدة” التي صدرت ألول مرة عام 
1953 وكان لكل مطبوع من هذه املطبوعات هويته 
يستلهم  كان  لكنه  به،  الخاصة  والصحفية  الفكرية 
خاص،  بشكل  للحزب  واآليديولوجي  الفكري  الخط 

والفكر املاركيس بصورة عامة. 
كان  املاركيس،  الفكر  أن  الباحثني  من  الكثري  ويالحظ 
فقد   ،1934 عام  الشيوعي  الحزب  تشكيل  يسبق 

الرحال صحيفة ذات طابع  الكبري حسني  املفكر  أصدر 
ماركيس يف عرشينات القرن املايض، كان يحررها عدد 
محمود  الرائد  القاص  منهم  والصحفيني  االدباء  من 
الصحافة  كانت  السنوات  هذه  وطيلة  السيد.  أحمد 
حقوق  عن  تدافع  والدميقراطية  واليسارية  الشيوعية 
املضطهدة  االجتامعية  والرشائح  الطبقات  ومطاليب 
والنساء  والطلبة  والفالحني  العامل  مثل  والفقرية 
واملثقفني واالطفال. واستطاعت هذه الصحافة أن متد 
املثقفني  الشعبية ورشائح  الجامهري  مع  عميقة  جذوراً 
والتنوير  للنضال  أداة  وتصبح  واألكادميني،  واملتعلمني 

والجامل. 
يف  املساهمة  رشف  يل  كان  الشخيص،  املستوى  وعىل 
ثورة  فبعد  املراحل.  من  العديد  يف  الحزب  صحافة 
يف  طالباً  كنت  وعندما   ،1958 متوز  من  عرش  الرابع 
كلية اآلداب، عملت يف جريدة اتحاد الشعب يف ورشة 
صغرية تحت ارشاف الرفيق بهاء الدين نوري وظيفتها 
كانت  التي  والتقارير  الرسائل  وصياغة  إعداد  إعادة 
تقارير  ومنها  للجريدة،  الحزبية  املنظامت  ترسلها 
تتآمر  كانت  التي  القوى  وانشطة  تحركات  عن  خطرية 
الجديدة  الثقافة  مجلة  يف  نرشت  كام  الثورة.  عىل 
الرفيق  الوطنية كتبها  البورجوازية  دراسة مرتجمة عن 
من  انتقيتها  إيران  يف  توده  حزب  سكرتري  نوري،  كيا 
والتي  ريفيو  ماركسست  وورلد  مجلة  نرشته  ملف 
ظهرت الحقاً باللغة العربية يف بريوت تحت اسم مجلة 
عبد  سليم  املرحوم  أن  بالذكر  الجدير  ومن  الوقت. 

املقال  ذلك  ترجمة  يف  شاركني  قد  كان  حمدان  االمري 
وكان آنذاك زميالً يل يف الكلية. 

يف  للصدور  الشعب  طريق  جريدة  عادت  وعندما 
للجريدة  الثقايف  القسم  يف  عملت  السبعينات  مطلع 
الراحل  والذي ضم آنذاك الشاعر نبيل ياسني والقاص 
يقوم  كان  الذي  الخاقاين  حميد  والشاعر  الدباغ  غانم 
بسكرتارية القسم، كام كنا نجد دعامً قوياً من زمالئنا 
األدباء يف بقية االقسام فضالً عن الربيد الصحفي الذي 
كان يصلنا من املكاتب الصحفية يف املحافظات، والتي 
الحقاً  احتلت  أدبية  بأصوات  مرة  ألول  رمبا  عّرفت، 
مكانة كبرية يف املشهد الثقايف. وقد كان يل رشف تحرير 
اسئلة  تتلقى  كانت  التي  رسالتك(  )وصلتني  صفحة 

واستفساراتهم.  القراء 
وكنت  الجديدة  الثقافة  ملجلة  الكتابة  واصلت  كام 
لبعض الوقت عضواً يف القسم الثقايف فيها. وقد نرشت 
القسم  نظر  وجهة  عن  تعرب  التي  الدراسات  بعض 
منها  اليارسي  شمران  املرحوم  من  بتكليف  الثقايف 

دراسة عن الفنان محمود صربي وواقعية الكم. 
والتقدمية مصدر  واملاركسية  الشيوعية  الصحافة  تظل 
وامنوذجاً  التنويريني  العراقيني  املثقفني  لجميع  الهام 

العراقية امللتزمة.  مرشفاً للصحافة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االعالم  لجنة  نظمتها  فكرية  ندوة  يف  قدمت  مداخلة 
املركزي للحزب الشيوعي العراقي يوم الثالثاء 23 متوز 

.2021

د. بدر الجبوري

“ال يقترص دور الصحيفة عىل نرش األفكار، وليس فقط 
السياسيني.  الحلفاء  وكسب  السيايس  التثقيف  عىل 
ومحرض  جامعي  داعية  مجرد  ليست  والصحيفة 

جامعي، ولكنها أيضا منظم جامعي”. 
الشيوعي  الحزب  املقولة، بذل ويبذل  عىل ضوء هذه 
امكانياته  ضمن  وماليا  تنظيميا  جهدا  العراقي 
من  آالف  عدة  طباعة  من  يتمكن  حتى  املحدودة، 

املنشورات لتحقيق هذا الهدف.
أول  أن  عىل  العراقية  الصحافة  تاريخ  مؤرخو  ويتفق 
)الصحيفة(  صحيفة  كانت  ماركسية  يسارية  صحيفة 
الصادرة عن أول حلقة يسارية عراقية بقيادة املاركيس 

الرائد )حسني الرحال(. 

يف  صدرت  التي  الشعب”  “كفاح  صحيفة  وتعد   
العامل  “ياعامل  الطبقي  بشعارها   1935/07/31
والتي  الحاسمة  الثورية  االنطالقة  هي  اتحدوا”، 
العراق.  يف  العراقية  الشيوعية  للصحافة  مبيالد  برشت 
ثم جاءت جريدة )الرشارة( نهاية عام 1940 فجريدة 
الصحف  وهذه   .1943 مطلع  الصادرة  )القاعدة( 
الذي  القايس  والرصاع  التأسيس  مرحلة  يف  صدرت 
وما  الثانية  الكونية  الحرب  ظروف  يف  رحاه  دارت 
آنذاك، حيث  العراق من مكابدات معقدة  له  تعرض 
عىل  والوطنية  الطبقية  املعارك  أرشس  خوض  فرض 
الخاص  والداخيل  املحيط  املوضوعي  الواقع  صعد 
الجامهريي  ودوره  العراقي  الشيوعي  الحزب  مبسرية 
عرب ما ميثله من ثقل يف الحياة السياسية ... وصدرت 
يف  و  الجديدة”،  الثقافة   “ مجلة   1953 العام  غي 

العام 1954 جريدة” راية الشغيلة” تحت شعار )سلم 
 22 يف  صدرت  ثم  سعيد(  وشعب  حر  وطن  وطيد.. 
الجريدة  وهي  الشعب”  “اتحاد  جريدة  متوز1956 
التي ظهرت للعلن بعد ثورة 14 متوز املجيدة بوصفها 
الصحفية  الحياة  طبعت  التي  الجامهريية  الجريدة 
وأغنتها بتجربة ممّيزة عميقة. و يف عام 1961 أصدر 
عام  ويف  الشعب(.  )طريق  الرسية  جريدته  الحزب 

1973صدرت علنية.
الجديد”)بريى نوى( األسبوعية يف  ثم صدرت “الفكر 
تلك  كّل  عصارة   الصحف  هذه  وتعد   ،1972 العام 
قضية  أجل  من  بالشهادة  دة  املعمَّ النضالية  التجارب 
دفع  بل  حسب  املتاعب  ال  ملهنة  والوفاء  الشعب 
الحقيقة  وقدسية  الكلمة  برشف  لاللتزام  مثنا  الحياة 
املطالب  عن  والدفاع  العريض  للجمهور  وتقدميها 

وعيه  وشحذ  اإلنسان  وتثقيف  املرشوعة  العادلة 
مع  العالقة  يف  مهام  عامال  ظل  الذي  األمر  الطبقي 
أغلب رشائح الشعب من عامل وفالحني وطلبة ونساء 

وشبيبة.
  ومازالت حاجتنا أكرث من أي وقت مىض اىل صحافة 
يف  الشيوعية   الصحافة  فمهمة  جامهريية،  شيوعية 
عىل  تعمل   أن  ملموس،  بشكل  وداعية  وظيفتها 
املختلفة،   االحداث  اتجاه  وسياسته  الحزب  فكر  نرش 
املضطهدة   والجامهري  العاملة  الطبقة  تدرب  وأن 
ملواجهة مضطهديها، وأن تبتكر مقاربات لرفع وعيهم 
واأليديولوجية  النظرية  باألدوات  تدريجيا  وتسليحهم 

لتمكينهم من تحرير أنفسهم.
أن  وظيفتها،  يف  الشيوعية،  الصحافة  عىل  يجب  كام 
التحديد، هذا يعني: يجب أن  تقوم بدور، عىل وجه 

والجامهري  املتناثرين  للشيوعيني  تجمع  نقطة  تكون 
التقدمية الناشطة، وأن تدمج النشطاء األكرث تقدمية 
يف كادرها وتثقيفهم ليصبحوا كوادر املستقبل للحزب 
الشيوعي من خالل عملهم املستمر يف الصحافة ومعها، 
واملواهب  للكوادر  مدرسة  مبثابة  تكون  أن  وبالتايل 
الذي ميكن فيه  املكان  إنه  الناضجني.  للثوار املحرتفني 
الشاملة للشيوعيني  القدرات األولية للمطالب  تطوير 
املناضلني وخلق الصلة بني املنظمة والثوريني الذين ما 
زالوا معزولني، ورمبا حتى غري منظمني، والذين ما زالوا 
والذي  املستمر  أو  العام  الثوري  العمل  عن  بعيدين 
الجامهري  بني  األوىل  االتصال  نقطة  خلق  عىل  يساعد 
للصحافة  ميكن  وبهذا  والتنظيم.  املضطهدة  الناشطة 
تقوية  الوقت  مبرور  البالد  مستوى  عىل  الشيوعية 

التنظيم وتعزيز دور الحزب عىل كافة املستويات.

عبد جعفر

يف  املهمة  الوسائل  إحدى  الصحافة،  يف  الهادفة  الساخرة  الكتابة  تعد 
نوعا من  الكتاب عىل أهميتها كونها ليست  الكثري من  النقد، ويجمع 
الضحك أو الهزل، عىل حد قول الكاتب املرصي هاين بركات، )بل هي 

محاولة ثورية نقدية لتغيري الواقع بطريقة فنية ناعمة(.
من  شكل  أي  تحارب  والقمعية  الدكتاتورية  األنظمة  أن  ومعروف 

اشكال هذه الكتابة، وتعده تهديدا سياسيا له.
اليارسي  شمران  للشهيد  كاطع(  أبو  )برصاحة  عمود  شكل  ولهذا 
دامئا  صداعا  السبعينات،  أيام  العلنية  الشعب  طريق  يف  )أبوكاطع( 
يف  حتى  األمر  وطرح  الجريدة،  مضايقة  إىل  فعمدت  للسلطات، 
إىل  باإلضافة  الوطنية(  )الجبهة  يسمى  ملا  العليا  اللجنة  اجتامعات 
مام  تصفيته،  أجل  من  له  الباطلة  التهم  كيل  ثم  للكاتب  التهديدات 

اضطره إىل الهروب إىل املنايف.
عبد  الشهيد  قتلت  أن   1963 عام  جاءت  التي  الطغمة  لهذا  وسبق   
الجبار وهبي )أبو سعيد( املعروف بعموده الساخر يف اتحاد الشعب 

أيام حكومة عبد الكريم قاسم.
يف  العلنية  الحزب  صحافة  نكهات  إحدى  أن  عىل  الجميع  ويتفق   
)طريق الشعب( و)اتحاد الشعب( هي األعمدة الساخرة التي متثلت 
اليارسي  يف كتابات الشهيدين عبد الجبار وهبي )أبو سعيد( وشمران 
مؤيد  الراحلني  ابداع  من  الكاريكاتري  رسوم  إىل  باإلضافة  )أبوكاطع(، 
نعمة وبسام فرج ونبيل، وأخرين مل تسعفني الذاكرة يف ذكر اسامئهم 

باإلضافة إىل مساهامت الفنان فيصل لعيبي يف هذا الجانب. 
من  الكثري  يخترص  الكاريكاتريي  الرسم  أو  الساخر  العمود  أن  كام 
لديه  ويخلق  القارئ،  يف  تأثريا  وأكرث  عميقة،  داللة  وله  الكلامت 
تساؤالت حول الضخ اإلعالمي الرسمي الهائل الذي يريد منه أن يبلع 

بال هضم.
الكتابات  هذه  إىل  مىض  وقت  أي  من  أحوج  اليوم  إننا  وباعتقادنا 
الشيوعية،  صحافتنا  يف  الرسيايل  العراقي  وضعنا  ملعالجة  والرسومات 
الخرضاء،  املنطقة  أبعد من  الحكومة لن تخرج  حيث نرى أن قرارات 
والسالح  املال  متلك  عميقة  دولة  من  املجتمع  يعاين  ومبوازاتها 
ال  برملان  ومن  محتج،  أي  قتل  أو  اختطاف  من  تتورع  ال  ومليشيات 
يعرف نفسه هل هو سلطة ترشيعية ورقابية، ام أنه وسيط التعاقدات 
الجهة  يهمه  وال  )الكوميشنات(؟  عىل  الحصول  مقابل  واملضاربات 

املستفيدة من ذلك!
يبلطون  الشاشات  يف  لنا  يظهرون  املحافظات  يف  املسؤولني  أن  كام   
البحر، ويقدمون لنا مشاريع انجزوها ال نراها )ال يف العني وال يف  لنا 
العقل( واملواطنون يتلظون من انقطاع الكهرباء واملاء وسوء الخدمات 

 . جميعها
وإال  الرىش،  يدفع  أي  )يوّرق(  أن  عليه  معاملته  ينجز  أن  يريد  ومن 

صاحبها  بأنني  أحد  يهتم  ولن  النصب  يف رساديب  تنئ  تظل  فمعاملته 
أيضا وإن سمعه حتى )أهل القبور(.

من  ونجعل  قصائده،  يف  الشعراء  أحد  قال  كام  نبتسم(  )دعونا  ف 
الكاريكاتريية، سالحنا  الرسوم  الساخرة وأن قّل كتابها، ومن  الكتابات 
)حتى  ونغري  عليهم  )لتنغيص(  وأداتنا  الفاسدين  به  نفضح  املايض، 

الوليد( كام يقول شاعرنا الجواهري، يف شتمهم والسخرية منهم.

فاضل ثامر 

العالقة بني الثقافة العراقية والصحافة الشيوعية عالقة عضوية ومتواصلة ال ميكن 
لها أن تنقطع، كام ال ميكن ألي باحث موضوعي ومنصف أن يدرس مسرية التاريخ 
الثقايف العراقي مبعزل عن دراسة تأثري األفكار املاركسية واليسارية والتقدمية التي 

كان يبرش بها الحزب الشيوعي العراقي وصحافته عىل مر املراحل. 

أبو سعيد
معنا دائما

سعود الناصري

ال شك أن جيل ثورة 14 متوز 1958 يتذكر جيدا 
ركنه  كان  فلقد  وهبي(  الجبار  )عبد  سعيد  أبا 
من  األخرية  الصفحة  يف  اليوم(  )كلمة  اليومي 
من  القراء  اهتامم  مثار  الشعب(  )اتحاد  جريدة 
كل االتجاهات أو كام يقال )األعداء واألصدقاء(.. 
نفس  يكتسب  مقاالته  من  العديد  يزال  وما 
الحيوية التي كتبت فيها قبل ما يقارب األربعني 
مقطعا  اليكم  أنقل  املثال  سبيل  وعىل  عاما.. 
واليسار(  )اليمني  بعنوان  املشهورة  مقالته  من 
26-10- بتاريخ  الشعب(  )اتحاد  يف  املنشور 

1959 حيث يقول: )إذا وقفت عىل جرس األمئة، 
)االعظمية(  كانت  الشامل،  شطر  وجهك  وميمت 
عىل ميينك، و )الكاظمية( عىل اليسار: فاذا غريت 
أو  الفنون  معهد  عند  وقفتك  وكانت  مكانك، 
االعظمية  فأن  االمام،  شارع  يف  السيادة  مجلس 
تكونان عىل يسارك، وبغداد  كلتيهام  والكاظمية، 
اليمني  موقع  يتغري  هكذا  اليمني.  عىل  كلها 
واليسار يف الجغرافيا، تبعا )لوقفة( الواقف بينهام 
أه  العزيز..  الشهيد  الرفيق  أيها  انتهى..  وحركته، 
الناس غريوا مكانهم بعد هذه  لو تعرف كم من 
وأنت  واليمني،  اليسار  بني  األربعني،  السنوات 

العليم بأسباب تغيري املواقع ألنك معنا دامئا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

النارصي منشور يف )رسالة  للراحل سعود  من عمود 
العراق( عدد 42 السنة 4 - حزيران 1998

كاريكاتري  ملؤيد نعمة
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عيد الصحافة الشيوعية

آزادي.. أول صحيفة كردية 
علنية للحزب

الصحافة الشيوعية
في السجون الدكتاتورية 

غفار كريم.. جندي مجهول في صحافة الحزب الشيوعي

نجمات متألقات في الصحافة الشيوعية

عبد المنعم األعسم

)آزادي-  العلن صحيفة  إىل  ظهرت  )الرسية(  من  عاما  أربعة عرش  بعد 
يومية  1959 كصحيفة  )ابريل(  نيسان  الرابع من  مرة يف  الحرية( ألول 
من  أسبوع  وبعد  الكردي،  القارئ  إىل  موجهة  الكردية  باللغة  ناطقة 
الحزب  منظمة  بأرشاف  أربيل  مدينة  يف  )آزادي(  صدرت  إجازتها، 
من  العديد  فيه  صدر  وقت  يف  كردستان،  إقليم  يف  العراقي  الشيوعي 
الشيوعيون  وكان  األخرى،  الوطنية  واملنظامت  للقوى  الكردية  الصحف 
وانتقلت  بنتاجاتهم.  وميدونها  فيها  يساهمون  وصحفيني،  كتابا  األكراد، 
لدواعي  بغداد،  العاصمة  إىل  صدروها  من  أشهر  ثالثة  بعد  )آزادي( 

طباعية دون أن يغري ذلك من طبيعتها وال من حدود انتشارها.
رأس تحرير آزادي املحامي الشهيد نافع يونس، الذي أمدها مبساهامت 
وإيصاله  وإغنائه  نهجها  توطيد  عىل  عامال  وكان  ومتميزة،  رصينة 
عن  الدفاع  يف  بارزا  دورا  لتلعب  الصحيفة  أهل  والعمق،  بالتبسيط 
مكاسب ثورة متوز الوطنية، ويف نرش األفكار الطليعية، ومبادئ وسياسة 
جامهري  مطالب  عن  الدفاع  بأمانة  واصلت  )و  الشيوعي،  الحزب 
تاريخ نضالها  افتتاحية )آزادي(  الشعب(. ويف عددها األول استعرضت 
الوطني والطبقي يف عهدها الرسي.  كانت درعا بوجه كل فكر مسموم 
والحرية،  للسالم  املحبة  الشعوب  عن  الكردي  الشعب  كفاح  فصل  أراد 
من  لكل  قاتال  سهام  وكانت  العراق..  لكادحي  الطبقي  الكفاح  وعن 
العراقيني،  الكادحني  صفوف  وشق  العاملة  الطبقة  صفوف  يف  يخرب 

ولجميع األفكار الشوفينية واالنعزالية القومية.
 وزخرت أعداد –آزادي- الالحقة مبواد ثقافية وسياسية متنوعة وتركت 
تراثا غنيا يف معالجة املشكالت املحلية والتوفر عليها واللمحات الصحفية، 
آخذة  الفالحية،  وبخاصة  الجامهري،  ملشاكل  ملحوظا  اهتامما  واعطت 
يشكلون  الفالحون  حيث  الكردي  للشعب  السكانية  الرتكيبة  باالعتبار 
يف  الفالحية  الجمعيات  بإجازة  بعدها  فرحبت  فيه.  الساحقة  األغلبية 

االقطاع، ومن اجل صيانة  بقايا  النضال سوية ضد  إىل  كردستان ودعت 
الجمهورية. 

وربطت –آزادي- يف افتتاحية لها بعنوان )جبهة االتحاد الوطني مشعل 
ينري طريق الشعب العراقي وضامنة لحقوق الشعب الكردي( بني آمال 
الشعب الكردي القومية وبني النضال املشرتك مع شقيقه الشعب العريب 

ومع القوى التقدمية كافة وصوال إىل الهدف.
الشعب  ثورة  أبدا  لتنترص  14 متوز:  لثورة  األوىل  الذكرى  وتكتب عشية 
والجيش.. ثورة األكراد والعرب. ويف املناسبة نفسها ومبكان آخر تكشف 
أمام السلطة والجامهري الشعبية وقائع للتحركات االقطاعية املعادية يف 
املنطقة. ويف عددها -31- فضحت موقف الرشكات االحتكارية النفطية 
وقالت: إن عىل الحكومة أن تتخذ االجراءات الرادعة ضدها إذا استمرت 
يف توقيف االنتاج، ومتادت يف تجاهلها ملطالب العراق الرشعية العادلة.

 ومع تزايد النشاط التآمري االستفزازي ضد الجمهورية، هتفت آزادي:- 
ذلك  تحت  افتتاحيتها  يف  وأشارت  ولنتحد.  األبواب...  عىل  املؤامرة 
العنوان إىل أن هناك نشاطا هادئا ودقيقا من قبل املستعمرين اإلنكليز 
واالمريكان يستهدف مكاسب الشعب العراقي. وعىل أرضية صلدة من 
للمشكلة  –آزادي-  تصدت  القومية،  للمسألة  اللينيني  املاركيس  التحليل 
وأهداف  مصالح  أن  يف  وبرشت  الشائكة  جوانبها  وعالجت  الكردية، 
الكادحني  العامل  الكرد هي نفس طموحات وأهداف  العامل والشغيلة 

العراقيني.
التي  الرضيبة  العلني بعدها يواجه صعوبات قسطا من  غري أن شوطها 
دفعتها الصحافة الشيوعية يف العراق عىل يد قيادة ثورة 14 متوز، حيث 

احتجبت فرتة طويلة.. حتى الغي امتيازها يف 6 آب)أغسطس( 1961.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  أكادميي  بحث  وهو  الشعب(  )طريق  إىل  )العصبة(  من  كتابه  من 
املاجستري  شهادة  به  ونال  العراقي  الشيوعي  للحزب  العلنية  الصحافة 

عام 1982 من رومانيا، وقد صدر عن دار الرواد املزدهرة عام 2011.

جاسم محمد مطير 

الشيوعيني  الصحافيني  تحدي  متابعايت  خالل  سمعي،  طرق 
العراقية  السجون  يف  الفكر(  )حرية  قهر  وسائل  لجميع 
بعرش،  أو  نسختني  أو  واحدة،  بنسخة  يومية،  جرائد  بإصدار 

كام كان ذلك يف سجن )نقرة السلامن(. 
الهيئة  بداية عام ١٩٦٤ كلفتني  )النقرة( يف  إىل  حال دخويل 
تحرير  هيئة  إىل  باالنضامم  السجن،  يف  القيادية،  الحزبية 
الجريدة السجنية وإصدارها، يومياً، بانتظام. صار طموح كل 
واحد من أعضاء التحرير هو العمل عىل إصدار جريدة راقية 
املعاين. مل يكن لدينا اي تحفظ بشأن حجم الجريدة. أحياناً 
الغالب  لكن  صفحات.  بعرش  وأحياناً  بصفحتني  أصدرناها 
عليها هو الصدور بصفحة واحدة.  علينا ان نواصل اإلصدار 
تسكت  وأال  افكارنا  كتابة  عن  أصابعنا  تتوقف  أن  دون  من 

روحنا يف الحوار مع عقولنا، نحن املحررين.
اخذنا  حني  العظمى  القفزة  حققنا   ١٩٦٥ العام  فرتة  يف 
بإصدار مالحق أسبوعية.. مرة إصدار امللحق األديب - الثقايف 
امللحق  ثالثة  مرة  النفطي،   - االقتصادي  امللحق  اخرى  ومرة 
االستطالعية  النزعة  منثل  كّنا  هكذا  الزراعي.   - الصناعي 
والكتاب  الشعراء  مجازاة  ذلك  مبا يف  وطننا  كل يشء يف  إىل 
الساعني من اجل التغلب عىل كل ما يعيق تقدم )االنسانية( 

يف السجون العراقية ومنها سجن )النقرة(. 
كانت جميع صفحات الجريدة السجنية متجد العقل وبحوث 
السياسة  يف  السجن  داخل  الباحثني  املوهوبني،  القليلني، 
األكادمييني  والعلامء  والشعراء  الفنانني  وغريها  الوطنية 
كّنا  بينام  املالحق،  بتحرير  يساهمون  جميعاً  كانوا  وغريهم. 
مالحق  أصدرنا  يوم.  كل  بالتحرير،  أساسيني  )الخمسة(  نحن 

الفيلسوف  العظيم مكسيم غوريك وعن  الرويس  الكاتب  عن 
وعن  أينشتاين  وعن  فرمان  غائب طعمة  وعن  رسل  برتراند 
الشعبية  االنتفاضات  يف  الشعبي  واالندفاع  العاصفة  حركة 
الوطنية يف عام ١٩٤٨ ويف ترشين عام ١٩٥٢ ويف عام ١٩٥٦ 

ثم يف ١٤ متوز الخالدة.
أحمد  وسامي  املطري  جاسم  من  يتكونون  الخمسة  كان 
من  اخرون  كتاب  إليهام  ينضم  ان  ميكن  ثابتان(  )محرران 
زهري  املراين،  هامم  سمعان،  الفريد  الحكيم،  صاحب  امثال 
املاُل  محمد  الطعان،  هاشم  جواد،  عيل  كاظم  الدجييل، 
عمل  يغادر  ثم  تجريبية  أياماً  يستمر  بعضهم  الكريم.  عبد 

الجريدة والبعض منهم يتواصل إىل فرتة مقبولة. 
راق  مستوى  ذات  السجنية،  الشيوعية،  الصحافة  كانت 

ومتقدم. 
كانت مواد النرشة اليومية تعد بني الساعة السابعة والثانية 
وتدقيقها  عليها  لالطالع  أحمد(  )سامي  إىل  تسلم  ثم  عرشة. 
من ناحية اإلعداد، ثم يقوم بإيصالها إىل )الكتبة( يف الغرفة 
املجاورة للمطبخ العمومي. كل واحد يكتب اربع نسخ عىل 

األقل، ثم يجري توزيع النسخ، كل نسخة إىل قاووش. 
يف متام الساعة الثامنة صباحاً يقوم أحد الرفاق بقراءة النرشة 
امام سكان القاووش. كل قاووش عىل حدة، برشط ان يكون 
متمكناً  الجهوري،  الصوت  ذوي  من  اختياره  تم  قد  القاريء 

من تحايش اخطاء اللغة العربية. 
نحتفظ  مل  اذ  األرشفة،  بقضايا  نهتم  مل  اننا  املؤسف  اليشء 
السجنية، مام  الجرائد والصحف  تلك  وال بنسخة واحدة من 
اضاع جهوداً كربى بذلها السجناء السياسيون يف العراق. كان 
بصفة  )النقرة(  سجناء  قبل  من  ترسخ  قد  الرئييس  النموذج 

خاصة. 

ومل تكن املساعدة الدراسية التي ترصف للطلبة الجامعيني 
كافية له للعيش والدراسة. فسعى للبحث عن عمل لييل 
الصعبة.  املعيشة  مقاومة ظروف  يعينه عىل  بغداد  يف 
فعرض عليه الصحفي الشيوعي محمد كريم فتح الله ـ 
أبو سامان ـ العمل يف صحيفة الفكر الجديد ـ بريي نوى 
ـ يف مقر هيئة التحرير الواقع يف شارع السعدون عند 
“بارك السعدون”. حيث ميتلك غفار مقدرة ملحوظة يف 
الرتجمة إىل اللغة الكردية. ومتتاز لغته الكردية بالسالسة 
وصحفي،  كمرتجم  عمله  جانب  وإىل  املتينة.  والسباكة 
الجديد  الفكر  تحرير  مقر هيئة  اإلقامة يف  عليه  عرض 
بدال من السكن يف القسم الداخيل للطلبة، ليتمكن من 

تقليص تكاليف معيشته الصعبة.
ومنح غفار كريم اسام حركيا هو “نوزاد”، حيث عرف 
الجديد  والفكر  الشعب  طريق  تحرير  أرسة  وسط  به 

هناك  والعمل  املعيش  يف  وشاركه  الجديدة.  والثقافة 
الفقيد حاجي جامل، الذي فقدناه يف حادث سيارة يف 
بعد  املايض  القرن  تسعينات  مطلع  يف  أربيل  محافظة 
حياة حفلت باملآثر البطولية، والذي عرفه رفاقه بطيبة 

قلبه الشديدة وحبه الكبري لرفاقه.
مل يكتف نوزاد يف أداء عمله الصحفي الرتيب يف الرتجمة 
وصقل  تحسني  إىل  توجه  بل  الكردية،  باللغة  واإلعداد 
لغته العربية ليقوم بالكتابة باللغة العربية أيضا. وجرى 
طريق  يف  والشباب  الطلبة  صفحة  يف  للعمل  تنسيبه 
عام  منتصف  يف  التقينا  لقاؤنا.  كان  وهناك  الشعب. 
شارع  يف  الواقع  الشعب  تحرير  هيئة  مقر  يف   1975

السعدون بالقرب من سينام بابل.
بل وسعى ألن  والدرايس،  الصحفي  بالعمل  يكتف  ومل 
ينشط حزبيا يف املنظمة الطالبية للحزب يف بغداد. وتم 

الجامعة  يف  الطالبية  الحزب  منظمة  يف  للعمل  تنسيبه 
شبكة  تشكيل  عىل  بالعمل  كلف  حيث  املستنرصية، 
هيئات  داخل  الحزب  لصحافة  الصحفيني  املراسلني  من 
الحزب  صحافة  اعتمدت  حيث  الجامعة،  يف  الحزب 
الصحفيني  املراسلني  من  شبكة  عىل  السبعينات  يف 
املتطوعني امتدت إىل كافة منظامت الحزب يف العراق. 
املنطقية  اللجان  يف  الصحفية  املكاتب  مع  ربطها  وتم 
واملحلية. وعملت مع نوزاد يف املكتب الصحفي الطاليب 
الرسائل  مئات  يوميا  تصله  كانت  والذي  بغداد،  يف 
الحزب. وكنا  أعضاء وأصدقاء  الورقية من  والقصاصات 
ما  وإرسال  املساهامت  هذه  لجرد  شاق  بشكل  نعمل 
يصلح منها للنرش يف صحافة الحزب بعد إعادة صياغتها. 
لقد ساعدتنا هذه القصاصات عىل صقل قدراتنا اللغوية 
والصحفية والفكرية، كام جعلتنا قريبني جدا من واقع 
ومدارس  ومعاهد  كليات  مختلف  يف  الطلبة  ومعاناة 
ـ  كمونة  باسل  ـ  ساهر  الشهيد  وكان  بغداد.  محافظة 
متميزا يف استقبال وإعداد هذه القصاصات. أما نوزاد، 
فكانت هذه القصاصات فرصة له لتقويم وتهذيب لغته 
العربية. وكان معنا رفيق آخر قادم من أهوار النارصية، 
خالل  واستشهد  التكنولوجية،  الجامعة  يف  طالبا  وكان 
الهجمة الرشسة التي شنها البعث ضد الحزب الشيوعي 
انكب إلعداد  املايض، حيث  القرن  نهاية سبعينيات  يف 
مساهامته  بكتابة  يقم  ومل  الواردة،  القصاصات  وصقل 

الخاصة إال ما ندر.
واملكتب  ـ  مصط  ـ  الطاليب  الصحفي  املكتب  كان  لقد 
الصحفي ملنطقة بغدادـ  مصبـ  رافدين مهمني لصحافة 
الحزب آنذاك، حيث تنوعت املساهامت إىل كافة أقسام 
النرش يف صحافة الحزب، سواء طريق الشعب، الثقافة 
حياة  صفحات  واعتمدت  الجديد.  والفكر  الجديدة 
واملهنية  والشباب  والطلبة  واملعلم  والتعليم  الشعب 

واملرأة بشكل كبري عىل ما يردها من - مصب -. وكذلك 
ومنوعات.  والزراعية  والعاملية  الثقافية  الصفحات 
الجديدة  الثقافة  مجلة  تزويد  يف  مصب  وساهم 

بالدراسات األكادميية القيمة.
لقد كانت املكاتب الصحفية سببا رئيسيا يف نجاح عمل 
صحافة  جعلت  حيث  السبعينات.  يف  الحزب  صحافة 
الرقابة  ورغم  ومعاناتهم.  الناس  من  قريبة  الحزب 
الشديدة املفروضة عىل ما ينرش يف صحافة الحزب من 
لدن هيئة التحرير، إال أن مساهامت املكاتب الصحفية 

متكنت من رفد الجريدة بالعديد من املساهامت.
بشكل  نلتقي  جعلتنا   ،- مصط   - يف  العمل  زحمة  إن 
ونخرج  الشعب.  طريق  تحرير  هيئة  مبنى  يف  يومي 
سوية بعد عمل شاق لنكمل السهرة يف مقاهي أبو نؤاس 
الباب  عند  الشاورمة  بسندويجات  نكتفي  أو  العامرة، 
الرشقي، أو نحو مطعم صغري عند بارك السعدون كان 
الوقت ملشاهدة  يبيع كبة املوصل. وأحيانا كنا نصطاد 
فلم يف دور العرض السيناميئ املنترشة يف أطراف شارع 
السعدون. لقد أصبحنا عائلة واحدة، وكنا نكن االحرتام 
الكبري للرفيقتني أماين وفاطمة اللتني شاركتا يف العمل يف 
- مصط -. ولقد تأملت كثريا حني استشهد بالقرب مني 
حزيران  يف  سفني  جبل  سفوح  عند  أماين  الرفيقة  زوج 
1984 يف كمني غادر وقعت فيه مفرزة من مفارز أنصارنا 
يف قاطع أربيل. حيث كنا يف - مصط -نتابع كيف التقت 
وكيف  الحزيب،  العمل  خالل  من  بزوجها  أماين  الرفيقة 
جهاد عسري  بعد  الزواج  إىل  لتصل  بينهام  العالقة  منت 
عائلية شديدة،  معارضة  واجها  عنيدين، حيث  وإرصار 
لهذين  والديني  القومي  االنحدار  اختالف  من  بسبب 
الشعب  تعبريا عن وحدة  زواجهام  كان  لقد  العاشقني. 
انهكت هذه  الغدر يف سفني  ولكن رصاصات  العراقي، 

املغامرة العاطفية.

التضييق  البعث  قيادة  واصلت  عام 1977  منتصف  يف 
بعد  وسافر،  واضح  بشكل  الحزب  منظامت  عمل  عىل 
خان  منطقة  عند  العفوية  الجامهريية  االنتفاضة  قمع 
النص التي تتوسط املسافة ما بني وادي الطف وهضبات 
النجف. كام اتخذت قرارات إدارية مبنع تداول صحافة 
الحزب يف دور العلم ودوائر حكومية. وبدأت القصاصات 
والرسائل تصل مصب ومصط لتعكس الخناق الذي بدأ 
يضيق عىل منظامت الحزب وأصدقائه. وتوجت حملة 
البعث السافرة ضد الحزب يف إعدام كوكبة من أعضاء 

الحزب يف آيار 1978.
ويف آيار 1978 تم إيفاد الرفيق نوزاد إىل باريس لتغطية 
مهرجان الشبيبة الشيوعية هناك، حيث كلف باملشاركة 
يف فعاليات املهرجان وإلقاء كلمة باسم شبيبة الحزب، إىل 
جانب تغطية وقائع املهرجان. وبعد سفره، كلفت هيئة 
تحرير الجريدة منظمة الحزب يف باريس بتبليغ الرفيق 
نوزاد بالبقاء هناك وعدم العودة، بسبب من قرار الحزب 
العلني، وحامية كادر  التدريجي من العمل  باالنسحاب 
الحزب من الهجمة البعثية الرشسة. إال أن الرفيق نوزاد 
رفض االلتزام بهذا القرار، إلنه كان مكلفا ـ من البداية ـ 
باملشاركة يف هذا املهرجان والعودة للعراق. وكانت معه 
نوعا  باريس  بقاءه يف  أن  العودة. واعترب  بطاقة وموعد 
من الغدر لرفاقه الذين تركهم يف العراق. فقفل عائدا إىل 
الوطن، بالرغم من إلحاح منظمة الحزب يف باريس عليه 
بالبقاء. وما أن وصل مطار بغداد حتى قامت أجهزة أمن 
املطار بإلقاء القبض عليه، واقتيد إىل أقبية دوائر األمن 
يف بغداد، واستشهد الرفيق الصحفي الشجاع غفار كريم 
ـ نوزاد ـ تحت التعذيب ليلتحق بكوكبة شهداء الصحافة 
الشيوعية يف السبعينات.. إسامعيل خليل، باسم كمونة، 
ياسني طه، قاسم محمد حمزة، خليل املعاضيدي.. وكوكبة 

بررة معهم.. فهم الخالدون، بينام لحق الخزي بقتلتهم. 

ماجدة الجبوري

املايض  القرن  من  السبعينات  فرتة  إن  القول،  نستطيع 
سجلت بروز الكثري من الكاتبات والصحفيات يف الصحافة 
الشيوعية مع صدور )الفكر الجديد( و )طريق الشعب(.

الصحفي،  العمل  يف  أصال  املتمرسات  من  منهن  قسم 
يف  مدرسة  الشعب(  )طريق  يف  وجدن  منهن  والبعض 

التعلم واالبداع.
وفاطمة  زكو،  سلوى  منها:  الالمعة  األسامء  هي  وكثرية 
واقبال  الزنبوري،  ورجاء  ياسني،  وعايدة  املحسن، 
القزويني، وسعاد الجزائري، ومنى سعيد، وكواكب حسني 

ويف األرشيف سهام الظاهر.
والتحقيقات،  املقال،  يف  متنوعة  مساهامتهن  وكانت 
املواد  توفري  إىل  باإلضافة  الصحفي،  واإلخراج  والرتجمة، 
يعمل  متنوع  أرشيف  خالل  من  للصحفيني  املرجعية 
واألصدقاء  الرفاق  من  املتطوعون  وخاصة  الكثري   فيه 

والصديقات.
 وتعد صفحة املرأة يف طريق الشعب نقطة استقطاب 
مهمة للكتابات النسوية ودفاعها عن حقوق املرأة العراقية 

ومنها النساء العامالت والفالحات وربات البيوت.
وهي خطوة تصب نحو االهتامم بتنوير و تحّرر املرأة 
وفك القيود االجتامعية و املوروث املتخلف الذي يحد 

من حريتها وحركتها. 
الجريدة  نهج  ضمن  الصحفيات  كتابات  وكانت 
فال  الفاشية،  البعثية  السلطات  نقمة  تثري  وتوجهها، 
املعتقالت،  يف  ياسني  عايدة  فغيبت  الحقتهن،  ان  غرو 
واعتقلت فاطمة املحسن و تعرضت إىل تعذيب بشع، 
الشهيد  سعيد،  منى  الصحفية  زوج  السلطات  وّصفت 
سامي العتايب، الذي كان مخرجا فنيا يف طريق الشعب، 

وتعرضت هي أيضا لالبتزاز.
رجاء  الراحلة  ومتيزت  املنايف،  يف  األخريات  وتوزعت 
إعالم  يف  واملساهمة  األنصار  بحركة  بالتحاقها  الزنبوري 

الحزب.

إن رائدات العمل يف الصحافة الشيوعية وقبلهن الكثري، 
اليوم  يشكلن  حافظ،  جميل  سافرة  الكاتبة  ومنهن 
املرأة  قضايا  عن  الدفاع  يف  ليس  مـتألقات  نجامت 

فحسب بل عن قضايا الشعب عموما.
 وكام هو معروف، فانه منذ نشوء الصحافة الشيوعية 
العراقية، تدعو منابرها اىل إنصاف املرأة، وتبحث فيها 
عن مشاكلها اليومية وكيفية مواجهتها، وترصد نشاطاتها 
األدبية والفنية، وتؤرش أيضا الخروقات التي تهدد حياة 
جائرة  قوانني  سن  خالل  من  وأخرى،  فرتة  بني  النساء 

تهدد السلم االهيل والعائلة عىل حد سواء.
هذه  ولكن  نفسه،   التاريخ  يعيد  أن  املؤسف  ومن    

املرة بشكل مسخرة، أذ ال يوجد  يف )دولتنا الدميقراطية( 
قانون عادل يحمي الصحفية والصحفي يف العراق ويوفر 
املعلومة، ونتيجة  الغطاء والحامية والحصول عىل  لهم 
حياتهم  والصحفيات  الصحفيني  من  الكثري  فقد  ذلك 
السالح  تحمل  قوى ظالمية  يد   لعملهم هذا عىل  مثناً 
املنفلت،  وخارجة عن القانون، حيث تعرض العرشات 
من الصحفيني والصحفيات لالعتقال والتصفية الجسدية 
تغطيتهم  بعد  خاصًة  هذا  عملهم  بسبب  والترشيد 
وتعريتهم   ،2019 املجيدة  ترشين  انتفاضة  ألحداث 
واساليب  الدولة،  مؤسسات  كل  يف  املسترشي  للفساد 

القمع واملطاردة والتسقيط.

كفاح حسن

يف خريف 1973، ترك غفار كريم مدينته حلبجه، متوجها إىل بغداد ليلتحق 
بالدراسة يف كلية الصيدلة يف جامعة بغداد. جاء إىل بغداد فرحا، حيث كانت 

بغداد هدفا قىض الليايل مجاهدا للوصول إليه، حيث ينحدر غفار من عائلة فقرية، 
وكان مصابا بعوق يف ساقه منذ والدته. أجربته الظروف االقتصادية الصعبة للعمل 
كمساعد خياط يف حلبجه إىل جانب دراسته يف إعدادية حلبجه اليتيمة. رغم ذلك 
جاهد غفار للسعي يف دراسته للحصول عىل معدل جيد يوصله إىل كلية الصيدلة 

يف بغداد. كانت بغداد له محطة يستثمرها للوصول ألحالمه األكادميية والسياسية، 
فلقد ضاقت مدينة حلبجه به.
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قضايا

ملاذا  الحارق:  السؤال  عىل  االجابة  هنا،  نحاول، 
ندعو اىل مقاطعة هذه االنتخابات ؟ وملاذا يدعو 
“اليسار”،  اىل  “اليمني”  من  طيفهم  ميتد  آخرون، 

اىل مشاركة “فعالة” يف االنتخابات ؟

تحول عميق في المشهد السياسي
االنتخابات  يف  املشاركة  أن  ابتداء،  القول،  يتعني 
هي، مبدئيا وبشكل عام، مامرسة سليمة. غري أن 
اقامتها يف  املزمع  الحالية،  االنتخابات  املشاركة يف 
اآلن،  حتى  تتوفر،  مل  والتي  املقبل،  األول  ترشين 
بقدرة  توفرها،  املتوقع  غري  ومن  نزاهتها،  رشوط 
تكون،  لن  املقبلة،  الثالثة  األشهر  خالل  قادر، 
والحال هذه، سوى تزكية للقوى الحاكمة املتنفذة، 

واضفاء غطاء الرشعية عىل آثامها.
ويف هذا السياق جاء اعالن حزبنا تعليق املشاركة 
يف انتخابات ترشين األول، يف بيان اللجنة املركزية 
اعتربنا  “حيث   ،2021 ايار   9 يف  الصادر  للحزب 
الرشوط  توفر  دون  تتم  أن  ميكن  ال  مشاركتنا  أن 
عادلة  نزيهة  انتخابات  اجراء  لضامن  الرضورية 
نريد لها، انسجاما مع ما عربت عنه إرادة انتفاضة 
وأكدنا  املنشود.  للتغيري  رافعة  تكون  ان  ترشين، 
قانون  عرب  آمنة،  انتخابية  بيئة  تتوفر  مل  ما  أنه 
انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مستقلة حقا، 
وتوقف  السيايس،  املال  استخدام  متنع  واجراءات 
مل  وما  الفساد،  رؤوس  وتحاسب  السالح،  انفالت 
تتم االستجابة ملطالب املنتفضني العادلة والكشف 
وراءهم  يقف  ومن  االغتيال  أعامل  منفذي  عن 
االنتخابات  يف  املشاركة  فان  هذا  يتحقق  مل  ما   ..
للمنظومة  انتاج  اعادة  عملية  سوى  تكون  لن 
والفساد،  املحاصصة  منظومة  ذاتها،  السياسية 

والّدة األزمات واملآيس”.
نخوض  أن  منا  يريدون  األوضاع  هذه  أفبمثل 
الفاسدين  نزيك  أن  منا  يراد  وهل  ؟  االنتخابات 

وقتلة املتظاهرين السلميني ؟ 
من ناحية أخرى يتعني علينا أن نوضح أننا ال نضع 
توفر “النزاهة املطلقة” رشطا يف االنتخابات، فقد 
مل  سابقة  انتخابات  يف  معلوم،  هو  كام  شاركنا، 
تتوفر فيها رشوط النزاهة. غري أن الظرف الراهن 
انتفاضة  بعد  تأيت  االنتخابات  فهذه  مختلف. 
املشهد  يف  عميق  تحول  وهو   ،2019 ترشين 
السيايس، وبالتايل فان حقائق الواقع الجديد هذه 
مقاطعة  موقف  يتخذ  أن  الحزب  من  استدعت 

االنتخابات املقبلة.
ومعلوم أن هذا املوقف جاء، كام أشار بيان اللجنة 
دراسة  بعد   ،2021 متوز   24 يف  لحزبنا  املركزية 
معمقة للواقع وتطوراته، ويف أعقاب استفتاء جرى 
أوائل متوز 2021، و”جاءت نتائج االستفتاء، الذي 
الداخلية،  الدميقراطية  للمامرسة  تجسيدا  يعد 
نسبة  أن  علام  واضحة.  بأغلبية  املقاطعة  مؤيدة 
يف  منظامته  سائر  يف  الحزب  أعضاء  من  عالية 
يف  شاركوا  الوطن،  وخارج  جميعا  املحافظات 
االستفتاء بنشاط. وينتمي هؤالء الرفاق اىل رشائح 
عّينتهم ال  أن  يبنّي  الذي  األمر  اجتامعية متنوعة، 
شعبيا  مزاجا  تعكس  وامنا  فقط،  الشيوعيني  متثل 

واضحا”.
ومن ناحية أخرى يتعني علينا التمييز بني مقاطعة 
االنتخابات “االيجابية”، وهي فعل سيايس ينتمي 
الحقيقي،  التغيري  اىل  الداعي  الثوري  املوقف  اىل 
هذا  يستند  أن  دون  املشاركة،  عن  والعزوف 
اليأس من  بالطبع، تعبري عن  الذي هو،  العزوف، 
يف  “سلبي”  لكنه  عليها،  لالحتجاج  وتجٍل  السلطة 

جوهره ، اىل وعي سيايس برضورة التغيري. 

خوض الصراع الطبقي
يف  الطفويل  اليسارية  )مرض  يف  لينني  يقول 
الشيوعية( “إن بسطاء العقول وحدهم هم الذين 
يقولون إنه يجب عىل الربوليتاريا، قبل كل يشء، 
تحت  الجارية  االنتخابات  يف  األغلبية  تكسب  أن 
نري الربجوازية، ويف ظل نري عبودية األجر، وعليها، 
بعد ذلك، أن تنتزع السلطة. إن هذه قمة الرعونة 
الطبقي  الرصاع  استبدال  ذلك  ومعنى  الرياء.  أو 
والثورة بالتصويت يف ظل النظام القديم والسلطة 

القدمية”.
امليكانيكية،  بطريقتهم  يوظفون،  االصالحيني  إن 
املعتادة، مقوالت ماركس وانجلز ولينني، وسواهم 
املشاركة  لتربير  واملفكرين،  الثوريني  القادة  من 
“املطلقة” يف االنتخابات، يف كل الظروف واألحوال، 
والرتويج ألوهام امكانيات اصالح نظام املحاصصة 
السياسية  األزمة  وحل  داخله،  من  والفساد 
الربملاين،  النضال  عرب  واالجتامعية  واالقتصادية 
الجامهري  أن  حقيقة  بالحسبان،  يأخذوا  أن  دون 
بالطبع،  )وهي،  االنتخابات  عرب  كسبها  ميكن  ال 
رشوطها(،  تتوفر  عندما  صحيحة  سليمة  مامرسة 
الذي  الطبقي،  االجتامعي  الرصاع  وامنا عرب خوض 
والقادة  الجامهري  لتدريب  الحقيقية  املدرسة  هو 

الثوريني.
أما بالنسبة ملن يتخذون مواقف متعصبة مسبقة 
فتعد مسألة املشاركة يف االنتخابات أو مقاطعتها 
مسألة محسومة سلفا، أي ال تحتاج اىل تحليل أو 
عدمي  موقف  املقاطعة  أن  يرى  فبعضهم  جدل. 
أكرث  الواقع  أن  املشاركة موقف عقالين، غري  بينام 

تعقيدا من هذا التبسيط امليكانييك. 

رؤيتان متعارضتان 
أملانيا  يف  الثوريني  االشرتاكيني  أن  املعروف  من 
شاركوا يف مؤسسات رجعية، وكذلك فعل البالشفة 
يف روسيا، رغم اجحاف قوانني االنتخابات. وشارك 
أنحاء  مختلف  ويف  العرشين،  القرن  يف  الثوريون 
العامل، يف انتخابات يصعب القول إنها كانت نزيهة 
املؤسسات  انتخابات  يف  اليوم،  ويشاركون،  حقا. 
الربجوازية، وهم يعرفون، متاما، أنهم غري قادرين 
اللعبة  هذه  يف  املؤسسات  تلك  استبدال  عىل 
السيايس واالجتامعي ال  التوازن  الدميقراطية، ألن 

يسمح، ببساطة، باالخالل املطلوب. 
من  املوقف  عىل  الكالسيكية  األدلة  بني  ومن 
االنتخابات موقف لينني، الذي دعا يف أيلول 1905، 
اىل مقاطعة مجلس الدوما )وهو سبيل استخدمه 
ذلك مجرد  وكان  الثورية،  الحركة  القيرص الحتواء 
مجلس شورى يستطيع القيرص حله يف أي وقت(. 
وكان موقفه صائبا وعمليا يف حينه، وله ما يربره، 

شأن موقف حزبنا يف املقاطعة اليوم. 
أنه  ذلك  ميكانيكيا،  موقفا  لينني  موقف  يكن  ومل 
 1905 بانتفاضة  ألحقت  هزمية  أن  تبني  أن  بعد 
ومل يعد هناك أفق يف تجدد االنتفاضة، غرّي لينني 
الربملان،  يف  املشاركة  وأيد   ،1906 آب  يف  موقفه 
وخاض نضاال مريرا من أجل ذلك، حتى وصل األمر 
به اىل التصويت، يف مؤمتر للحزب عام 1907، مع 
أن  علينا  يتعني  أنه  غري  البالشفة.  وضد  املناشفة 
النشطة”  “املقاطعة  أن  من  لينني  رؤية  نغفل  ال 
تكون هي التاكتيك الصحيح يف ظل توفر الرشوط 

الثورية.
فأين تكمن صحة شعار املقاطعة الذي رفعه لينني 
عام 1905 ودعا اليه بحامس ؟ الجواب ال عالقة له 
بالظروف  بل  البالشفة،  بعصمة  أو  لينني  بعبقرية 

املوضوعية التي رفع فيها شعار املقاطعة. 
التاريخية  الثوري والتجربة  االرتاث  إن العودة اىل 
رضورية، غري أن األهم واألكرث حسام هو التقييم 
الواقعي للوضع الطبقي وميزان القوى االجتامعي 
التي  امليكانيكية،  النظرة  والسيايس، واالبتعاد عن 
االجتامعي  التوازن  أن  املثال،  سبيل  عىل  ترى، 
اتخاذ  صالح  يف  ليس  بالدنا  يف  الحايل  والسيايس 
االنتخابات،  مقاطعة  كموقف  “انعزايل”  موقف 
متناسية أن هذا التوازن ليس خالدا، وأنه البد من 
الثوري  الفعل  املساهمة يف هّز جدرانه، ومراكمة 

لهدم هذه الجدران مستقبال. 
ويعد موقف ماركس من كومونة باريس هو املثال 
الظروف  تبدل  استيعاب  يف  األسطع  الكالسييك 
وبالتايل رضورة اتخاذ املواقف يف ضوء ما يستجد 

من ظروف. 
حول  متعارضتان  رؤيتان  هناك  املاركسية  يف 
مسألة االنتخابات: الرؤية االصالحية التي ترى أن 
النضال الربملاين يتيح للطبقة العاملة فرصة تحقيق 
أهددافها، وقد ازدهر هذا االتجاه يف أملانيا أواخر 
أما  العرشين.  القرن  وأوائل  عرش  التاسع  القرن 

طرحها  التي  الثورية  الرؤية  فهي  الثانية  الرؤية 
ماركس وانجلز واضاءها لينني وروزا لوكسمبورغ. 
ويف سياق الرؤية االصالحية يرى ادوارد برينشتاين 
النضال  أن مهمة االشرتاكية الدميقراطية تكمن يف 
ترفع  التي  الدولة  يف  االصالحات  كل  أجل  من 
اتجاه  يف  الدولة  وتحول  العاملة  الطبقة  شأن  من 
متمسكا  وحده  برينشتاين  يكن  ومل  الدميقراطية. 
بهذه الرؤية. فقد رأى كارل كاوتسيك )وكان ناقدا 
االستيالء  معنى  أن  عام(  بوجه  برينشتاين  ألفكار 
كاوتسيك  واعترب  الربملان.  كسب  هو  السلطة  عىل 
واالرضابات،  كاملظاهرات  الجامهريي،  العمل  أن 
وسائل استثنائية، يعترب الرتكيز عليها انحيازا خاطئا 
انحرافا  االتجاه  هذا  كان  وقد  مواجهته.  من  البد 

خطريا عن الرتاث املاركيس الثوري.
ففي عام 1879 كتب ماركس وانجلز رسالة نقدية 
األملاين  الدميقراطي  االشرتايك  الحزب  قيادات  اىل 
“أصيب  قد  الحزب  كان  اذا  عام  فيها  تساءال 
باألمراض الربملانية”. وردا عىل دعوات الحزب اىل 
تخويف  “عدم  أجل  من  واالتزان  بالصرب  التحيل 
الربجوازية بالشبح األحمر”، هاجم ماركس وانجلز 
هذه األفكار بقوة، وطرحا عىل من يتبناها أن يرتك 
الحزب اذا كان يف نيته “استخدام موقعه الرسمي 

ملحاربة الطابع الربوليتاري للحزب”.
وأشار ماركس وانجلز يف رسالتهام اىل أنه بالنسبة 
لربنامج  يريدان  فانهام  وكاوتسيك  لبرينشتاين 
يف  مرياثا  ليكون  الرف  عىل  يوضع  أن  الحزب 
التيار االصالحي،  املستقبل ألبناء وأحفاد “سادة” 
الربجوازية”،  تخويف  “عدم  عىل  الحريصني 
الرافعة  هو  الطبقي  الرصاع  يكون  ألن  والرافضني 

األساسية للتاريخ.
يف  كتبت  لوكسمبورغ  روزا  أن  الداللة  بالغ  ومن 
تقول:  زيتكني  كونستانتني  اىل   1908 عام  رسالة 
يشء  أي  قراءة  عن  متاما  عاجزة  قريبا،  “سأكون، 
إنها سلسلة مقرفة من شبكات   ... كتبه كاوتسيك 
العنكبوت ... ال ميكن إزالتها اال بحامم ذهني عرب 

قراءة ماركس نفسه”. 
 1891 عام  ايرفورت  برنامج  من  املوقف  ويف 
الحزب  أعده  الذي  الربنامج  بشدة  انجلز  انتقد 
نقده  جوهر  وكان  األملاين،  الدميقراطي  االشرتايك 
هو أوهام الحزب حول التغيري من خالل الربملان. 
جزء  يف  تنترش  التي  االنتهازية  من  انجلز  وحذر 
أن  وتريد  الدميقراطية،  االشرتاكية  صحافة  من 
ويف  السلمية  بالطرق  الحزب  مطالب  كل  تطرح 
اطار النظام القانوين يف أملانيا. وأشار انجلز اىل أن 
بدون  اللحظي  النجاح  تحقيق  أجل  من  النضال 
مبستقبل  تضحية  هو  التالية،  العواقب  يف  التفكري 
يكون  وقد  زائل.  مؤقت  راهن  أجل  من  الحركة 
هذا املوقف نابعا من نوايا صادقة لكنها انتهازية، 
انواع  أخطر  هي  الصادقة  “االنتهازية  ولعل 

االنتهازية عىل االطالق”.
النقد  لينني عىل  تعليق  استثنائية  أهمية  له  ومام 
برومري  من  عرش  )الثامن  يف  ماركس  أورده  الذي 
والثورة(:  )الدولة  يف  بالقول  بونابرت(  لويس 
سنة  املكتوب يف  للربملانية،  الرائع  النقد  هذا  “إن 
سيطرة  بفضل  اآلخر،  هو  اآلن،  غدا  قد   ،1871

عداد  يف  واالنتهازية،  الشوفينية   – االشرتاكية 
“الكلامت املنسية” من املاركسية .. البت مرة كل 
سنوات عدة يف مسألة معرفة أي عضو من الطبقة 
هذا   – الربملان  يف  الشعب  بقمع  سيقوم  السائدة 
ليس  الربجوازية،  للربملانية  الحقيقي  الجوهر  هو 
كذلك  بل  الدستورية،  الربملانية  امللكيات  يف  فقط 

يف الجمهوريات األوسع دميقراطية”.
االتجاه  بقوة،  لوكسمبورغ،  روزا  وانتقدت 
يف  واضحة  وكانت  األملاين.  الحزب  يف  االنتهازي 
اذا  حتى  أنه  مؤكدة  الربملانية،  لحدود  فهمها 
الربملان  يف  أغلبية  عىل  الحصول  الحزب  استطاع 
فالطبقة  لالشرتاكية.  انتصارا  يكون  لن  ذلك  فان 
كالبوليس  الوفية  أجهزتها  اىل  ستلجأ  الحاكمة 
والجيش وبريوقراطية الدولة، للتوحد ضد الربملان، 
الشكل  يف  دميقراطية  متثيلية  مؤسسات  وهي 
املثال،  الجوهر )نذكّر هنا، عىل سبيل  وقمعية يف 
بتجربة تشييل، حيث أطاح انقالب بقيادة الجرنال 
أليندي  بحكومة   ،1973 عام  بينوشيت  الفايش 

الرشعية، وأغرق االنقالبيون تشييل بالدماء(.

مشاركة ؟ مقاطعة ؟
من الخطأ االعتقاد بأن الربملان هو موضع السلطة 
الرئييس. فالحراك الجامهريي، عىل أهمية الربملان 
النشاط  من  شأنا  أعظم  هو  داخله،  من  والنضال 
يروجه  مبا  االعتقاد  أيضا،  الخطا،  ومن  الربملاين. 
املشاركة  أن  من  املتثاقفني”  “اليساريني  بعض 
اىل  ستؤدي  التي  هي  واألحوال،  الظروف  كل  يف 

التغيري. 
الخيار  عام،  بوجه  هي،  املشاركة  كانت  واذا 
الحقيقيني،  املاركسيني  رأي  هو  وهذا  الصحيح، 
هي  املقاطعة  فيها  تكون  معينة  ظروف  فهناك 

الخيار الصحيح. 
مقاطعة  حملة  شن  تربر  التي  الظروف  إن 
“ايجابية” هي عندما تكون هذه املقاطعة  جزءا 
وهذا  ظافرة،  ثورية”  “انتفاضة  لـ  التحضري  من 
الظرف  يف  بالدنا  يف  بالطبع،  قائم،  غري  الرشط 
الراهن وال يسمح به التوازن السيايس واالجتامعي. 
التفكري  الوقوع ضحية  الفادح  الخطأ  من  أنه  غري 
امليكانييك يف تفسري الظروف. صحيح أن الظروف 
الحالية ال تشكل انعطافة ثورية، غري أن ما حدث 
يف انتفاضة ترشين 2019 )رغم الرتاجع والتوقف 
املؤقت( يشري اىل بذور انعطافة ثورية. وال ريب 
وثائق  شخصتها  أساسية  أخرى  وعوامل  هذا،  أن 
الشيوعيني عندما  الذي كان يف ذهن  الحزب، هو 
االستفتاء  واستخدموا  املقاطعة،  موقف  اتخذوا 

لتعظيم املوقف الجامعي.

هجوم على موقف الحزب
يف  املقاطعة  موقف  الحزب  اعالن  منذ  تتصاعد، 
املؤمتر الصحفي الذي عقده الحزب يوم 24 متوز 
منذ  التحديد،  وجه  وعىل  ذلك،  وقبل  )بل   2021
بيان اللجنة املركزية للحزب يف 9 أيار 2021 الذي 

أعلن تعليق املشاركة يف االنتخابات(. 
غري  ومن  متوقعة،  الحملة  هذه  أن  املؤكد  ومن 
الحزب  خصوم  بأن  التوهم  املنطقي  وال  املعقول 

الشيوعي سيلقون أسلحتهم، بل إنهم سيشحذونها 
تتسم  مؤثرة  مواقف  الحزب  اتخذ  كلام  أكرث 
ملصالح  واالخالص  والجرأة،  والنضج  بالواقعية 
املدنية  الدولة  نحو  املاليني  وطموح  الكادحني  

الدميقراطية والعدالة االجتامعية.
أشكاال  تتخذ  التي  الحملة،  هذه  أن  لنعلم  إننا 
متنوعة مقيتة، مرشحة للتصاعد كلام اتخذ حزبنا 
مصالح  عن  دفاعا  وأمىض  نضجا  أكرث  مواقف 
الشعب، وإن هؤالء الذي يهاجمون حزبنا لديهم 
من  الكثري  لديهم  وسيكون  األسالف  من  الكثري 
األحفاد، وال يجدر باملرء أن يبدد الكثري من الوقت 

ليدحض مواعظ انحطاطهم.
اآلراء  من  نتطري  ال  أن  ينبغي  أخرى  ناحية  من 
نتحدث  ال  )نحن  املقاطعة  من  ملوقفنا  املناقضة 
عن موقف الهجوم عىل الحزب املستند اىل مواقف 
ثورية”  و”جمل  “صبيانية”  واىل  مسبقة  عصبوية 
جوفاء، ومزايدة بشعارات براقة، بعيدة عن الواقع 
الحيس، وتصب، يف خامتة املطاف، يف املجرى ذاته 
هذه  إن  املتتنفذة(.  القوى  طواحني  يحرك  الذي 
الفكري  السيايس،  الرصاع  من  جزء  هي  القضية 
واالجتامعي، الذي يتطلب منا أن نتسلح بالتحليل 
واملبدأية  السيايس،  التعامل  واملرونة يف  املاركيس، 
والتنظيمي،  والسيايس  الفكري  االستقالل  يف 
ونحن نرّوج، يف دعايتنا السلمية النشطة، ملوقف 

املقاطعة الذي نعتربه إحدى بوابات التغيري.
الفعل  ردود  واالعتزاز  األمل  عىل  يبعث  ومام 
الواسعة، املتنوعة واملتواصلة، التي تنظر اىل موقف 

الحزب يف املقاطعة بعني التعاطف واالحرتام.
املتنفذة،  القديم،  املجتمع  قوى  أن  ندرك  ونحن 
من  الرغم  عىل  ستهب،  بل  بسهولة،  تستسلم  لن 
وتتوحد  االمتيازات،  حول  ورصاعاتها  اختالفاتها 
ما  كل  مستخدمة  الطبقية،  مصالحها  عن  دفاعا 
يف ترسانتها من أسلحة يف مجابهة القوى الساعية 
اىل التغيري، التي يتعني عليها، من بني أمور أخرى، 
امتالك فن ادارة الرصاع حتى ميكن االخالل مبيزان 
القوى السيايس واالجتامعي لصالح عملية التغيري. 

*    *    *
اىل الكفاح .. من أجل االطاحة مبنظومة املحاصصة 

والفساد .. 
اذا كنا اليوم قلّة ... فلن يكون هذا الواقع مؤبدا ..  
لقد رفع مقتحمو السامء راية الكومونة عىل مبنى 
يكن  مل  “التوازن”  أن  رغم  الثائرة،  باريس  بلدية 
يف  البالشفة  سار  إثرهم  ويف  باالنتفاضة،  يسمح 
االنتفاضات  االنتفاضة عام 1905، وتوالت  طريق 
تاريخ  يف  مرشقة  صفحات  لتضيف  والثورات 
يف  شعبنا  انتفاضة  صفحة  فيها  تلتمع  الشعوب، 
أعظم  بنهوض  تجددها  أفق  نرى  التي  ترشين، 

يطيح بسدنة املحاصصة والفساد. 
استثامر  وعرب   .. التغيري  اىل  سبيل  املقاطعة  إن 
السخط وإضاءته واطالق رشارته، نصل اىل ضفاف 

التغيري .. 
الذي  األمل  اىل  سبيال  تجد  أن  املآيس  لبالد  آن 
يضع الرايات والينابيع بأيادي من يحولون موقف 
أجل  من  ينضب  ال  كفاحي  معني  اىل  املقاطعة 

التغيري ..  

االنتخابات: وهم المشاركة .. حقيقة المقاطعة !
رضا الظاهر

ما من عاقل منصف يتوهم بأن االنتخابات املقبلة )اذا ما جرت يف موعدها 
فعال(، والتي يتحدث البعض، وبينهم “مستقلون” يف املفوضية، ومتنفذون يف 

السلطة وقوى سياسية اعتادت تقمص األدوار وفقا لـ “املوضة الرائجة”، ستغري 
الواقع، وستكون بوابة مأمولة للدخول اىل عملية سياسية سليمة، ونهج يفيض 

اىل التغيري.

املؤمتر الصحفي للحزب الشيوعي العراقي الذي اعلن مقاطعة االنتخابات



جميع  أن  عقود،  ومنذ  املعروف،  من  بات  لقد 
األنظمة السياسية يف العامل، تسعى ألن تتلفع برداء 
اإلنتخابات لتحقق “رشعية” ما لها، حتى صارعدد 
الدكتاتورية  األنظمة  يف  اإلنتخابية  املامرسات 
الكبري  والجهد  عنها  لإلعالن  تقرع  التي  والطبول 
وأعىل  أكرث  البشع،  وجهها  لتجميل  يبذل  الذي 
وأوسع منها مام هو عليه يف األنظمة الدميقراطية. 
ولهذا فإن إعتبار أي إنتخابات مامرسة دميقراطية 

حقيقية، إمنا يعتمد عىل توفر رشوط ثالثة فيها: 
• أن تضمن تداوالً سلمياً للسلطة.

حزبية  وحياة  مدين  مجتمع  هناك  يكون  أن   •
فعالة ومشاركة حقيقية.

السياسية  الحرية  من  مناسب  قدر  يتوفر  ان   •
والعدالة االجتامعية.

اإلنتخابات العراقية والتداول السلمي 
للسلطة 

املجتمع  لقيام  األساس  الرشط  أن  عليه  املتفق  من 
للسلطة،  السلمي  التداول  هو  الدميقراطي  املدين 

والذي تتمثل مظاهره يف:
ظل  ويف  نزيهة  بطريقة  للسلطة  الوصول  • ضامن 

ظروف منافسة عادلة وإشرتاطات متكافئة. 
امللزم  والتشاور  الحكم  أثناء  للمحاسبة  الخضوع   •
خالله مع أحزاب املعارضة ومنظامت املجتمع املدين.

• ترك السلطة بطريقة سلمية. 
أو  الحكم  إىل  للوصول  كوسيلة  العنف  نبذ   •

للمحافظة عليه أو إستعادته.
األخرية  وخاصة  العراقية،  اإلنتخابات  أثبتت  لقد 
السلمي  بالتداول  لها  أية عالقة  منها، عدم وجود 
للتغيري،  كسبيل  بالدميقراطية  وبالتايل  للسلطة، 

وذلك لألسباب التالية:
إنتخابات  إلجراء  األساسية  املستلزمات  غياب   •
ومستفتى  عادل  قانون  )كوجود  نزيهة  ترشيعية 
لألحزاب  دميقراطي  قانون  وتنفيذ  شعبياً،  عليه 
السياسية، وضامن تكافؤ الفرص يف املنافسة، وعدم 
ومؤسسات  الحكومة  وحيادية  املقدس،  إستخدام 
سالح  وجود  وعدم  املسلحة،  والقوات  الدولة 

أو  باستخدام  التلويح  أو  استخدام  ومنع  منفلت، 
التوفر عىل وسائل العنف ...والخ(.

تم  التي  اإلنتخابات،  مفوضية  إستقاللية  عدم   •
والذين  الحزبية،  املحاصصة  عرب  أعضائها  إختيار 
أُفتضحت دامئاً، أثناء أو بعيد اإلنتخابات، عالقتهم 

باإلحزاب وعدم إستقالليتهم.  
• اإلرهاب الفكري والسيايس واإلستخدام الرصيح 
الجسدية  والتصفية  األفواه،  تكميم  يف  للسالح 
املعتقدات  وتسخري  واملنافسني،  للمعارضني 
والطائفية  العشائرية  واإلنتامءات  واملقدسات 

واإلثنية من أجل تحقيق ذلك. 
السيايس  للامل  والعلني  املكثف  اإلستخدام   •
متويل  يف  غسلها،  تم  التي  واألموال  العام  واملال 

العمليات اإلنتخابية. 
• غياب أي سلطة للرقابة الداخلية، ورفض الرقابة 
األممية الحقيقية بدعوى خرق “السيادة”، وتأطري 

ما توفر منها يف مشاركة شكلية أو مشرتاة. 
• إتفاق القوى املتنفذة عىل عدم وجود معارضة 
من  املعارضني  مع  تشاور  أي  ورفضها  برملانية، 

خارج الربملان. 
السلطة سلمياً، وإستخدام  قيام أحد برتك  • عدم 
األغلبية للعنف، بأشكال مختلفة، لتأمني مصالحها. 

وجود مجتمع مدني وحياة حزبية فعالة 
ومشاركة حقيقية

ضعيف  مدين  مجتمع  ظل  يف  اإلنتخابات  تجري 
وعزوف  مخربة  حزبية  وحياة  عليه  ومهيمن 
القاعدة  ظل  ففي  املشاركة.  عن  جامهريي 
يف  واملتمثلة  السياسية،  للعملية  اإلجتامعية 
والكومربادور  والطفيلية  البريوقراطية  الفئات 
واملهربني  العملة  سوق  وتجار  العام  املال  ورساق 
ضبط  تم  العشائر،  ورؤساء  اإلقطاعيني  وبقايا 
وإختزالها  الدميقراطية  وتسفيه  الرصاع  إيقاع 
الدستورية  املؤسسات  وإضعاف  باإلنتخابات، 
واألنظمة  القوانني  إلصدار  وإستخدامها  القامئة، 
األيديولوجية.  والتصورات  اإلستبداد  تقّنـون  التي 
كام جرى تأجيج املشاعر الدينية واإلثنية والطائفية 

والعشائرية، وإعالء شأن الهويات الفرعية وطمس 
الهوية الوطنية الجامعة. وتغييب مفهوم املواطنة 
الجميع  وخضوع  املواطنني  بني  التامة  واملساواة 

للدستور والقضاء املستقل. 
الحياة  القوى،  هذه  حاربت  مكملة،  وكخطوة 
الحزبية وأفقدتها دورها املطلوب بني الناس، بشكل 
مبارش )عنفي وتسقيطي( وبشكل غري مبارش )عرب 
الثقافية  الوعي والسيطرة عىل املؤسسات  تغييب 
الحياة  مفهوم  وتبشيع  وتشويه  والتعليمية، 
كام  الناس(.  أذهان  يف  املدين  واملجتمع  الحزبية 
الهيمنة  ـ أو تكاد تنجح ـ يف  القوى  نجحت هذه 
وحرفها  وتجميدها  املدين،  املجتمع  منظامت  عىل 

عن طبيعتها وأضعاف دورها املنشود.
وإعرتاف  للناخبني،  الواسعة  املشاركة  كانت  وإذا 
أغلبية الناس بنتائج اإلنتخابات، وإطمئنانهم لها، 
حساباً  فإن  وصدّقيتها،  لنزاهتها  األرأس  الرشط 
إنتخابية  رشعية  أي  غياب  يؤكد  جري  ملا  بسيطاً 
نسبة  كانت  إن  فبعد  املتنفذة.  للقوى  حقيقية 
املشاركة يف أول انتخابات نيابية سنة 2005، 80% 
تراجعت يف سنة 2010 إىل %62.4، ويف 2014 إىل 
حوايل %60 ويف 2018 إىل %44، حسب املفوضية 
املصادر  بنسبة %20 حسب  أو  لالنتخابات  العليا 
 60% من  أكرث  أن  يعني  وهذا  املصداقية.  ذات 
بالعملية اإلنتخابية  الناخبني قد فقدوا ثقتهم  من 
عىل  الرشعية  إضفاء  يف  املشاركة  عن  وعزفوا 

نتائجها. 
ملنظامت  فاعل  دور  أي  غياب  ومع  وهكذا، 
لقانون  الجاد  غري  والتطبيق  املدين،  املجتمع 
الحزبية،  الحياة  وتشويه  السياسية،  اإلحزاب 
عن  الناخبني  من  الساحقة  الغالبية  وعزوف 

املشاركة يف التصويت، يصبح من الوهم، إن مل نقل 
باملامرسة  اإلنتخابية  العملية  وصف  النفاق،  من 
مع  صارخ  تضاد  يف  وببساطة،  ألنها،  الدميقراطية 

الدميقراطية كسبيل للتغيري.

توفر قدر مناسب من الحرية السياسية 
والعدالة اإلجتماعية

ثقايف  تخلف  من  عقود  منذ  العراق  يعاين 
الوطني  الوعي  تبلور  إعاقة  إىل  أدى  واجتامعي، 
تحول  مع  السيام  املواطنة،  فكرة  ووأد  وتشويه 
إىل  املجتمع  صيانة  مهمة  من  السيايس  النظام 
جهاز لتأمني السلطة والرثوة لإلقطاعيات الطائفية 
يف  املريع  التفيش  مع  وأيضاً  املتصارعة،  والقومية 
الرتبوية  العملية  يف  املتصاعد  والتخلف  األمية 
اإلعرتاف  ورغم  اإلعالم.  وسائل  عىل  والسيطرة 
املواطنني،  بني  باملساواة  والدستوري  الشكيل 
املحسوبية  وإنترشت  الفرص  تكافؤ  غاب  فقد 
و  العراقية،  والشبيبة  املرأة  أوضاع  وتدهورت 
القوميات  من  كبرية  أعداد  هاجرت  أو  رت  هجُّ
جراء  النازحني  ماليني  مشكلة  تحل  ومل  الصغرية، 
مظاهر  وإستمرت  الداعيش،  اإلرهاب  مع  الرصاع 
حكم الفرد أو العائلة أو الجامعة أو الفئة، وعاد 
أن  البديهي  ومن  الجامهري.  بني  ليرسي  الخوف 
األوضاع،  هذه  ظل  يف  السياسية،  الحرية  تصبح 

مظهراً ال جوهر له.  
الدولة  موارد  املتنفذين  من  الكثري  نهب  وفيام 
السياسة  أدت  له،  مثيل  ال  فساد  يف  وأفقروها 
اإلقتصاد  بنية  يف  الفجوة  اتساع  إىل  االقتصادية 
رائجة  وتجارية  مالية  نشاطات  بني  العراقي، 
التفاوت  من  فاقم  مام  راكدة،  إنتاجية  ونشاطات 

املريع يف الدخل والرثوة، وأدى إىل ارتفاع األسعار 
ومستوى التضخم وتقلص الخدمات وزيادة البطالة 
خاصة بني الشباب وغياب فرص التوظيف املنتج، 
فأشتد الكادحون ورشائح من الطبقة الوسطى فقراً، 

وغابت أية مالمح للعدالة اإلجتامعية. 
إن شعباً جائعاً وخائفاً وقلقاً، إرتهن مصريه ومصري 
ال  وبقروض  فاسدة  مبؤسسات  وأحفاده،  أبنائه 
نهاية لها، ال يستطيع أن يبنى مجتمعاً دميقراطياً 
هذا  كل  سببت  قوى  أن  كام  اإلنتخابات.  عرب 
أي تحول  تكون مؤمتنة عىل  أن  الخراب، ال ميكن 

دميقراطي حقيقي.  

ما البديل عن المشاركة في اإلنتخابات؟
ومن خالل هذا اإلستعراض الرسيع، ميكن التأكيد 
أغلبية  قناعة  مع  منسجامً  جاء  الحزب  قرار  بأن 
أن  الشيوعيون، من  منهم  الصميم  العراقيني، ويف 
سلمياً  حالًّ  متّثل  أن  ميكن  ال  القادمة  االنتخابات 
دميقراطياً ألزمة الّنظام السيايّس يف العراق، أو أن 
تكون سبيالً إلصالح العملية السياسية أو تغيريها. 
بل  اإلنتخابات،  مبقاطعة  يكتف  مل   الحزب  لكن 
كل  تعاون  يف  املتمثل  للبديل  وبوضوح  أشار 
األحزاب والقوى التي تريد تغيري العملية السياسية 
وإقامة املجتمع املدين الدميقراطي، ويف إقامة عالقة 
الباسلة،  ترشين  إنتفاضة  أبناء  مع  وتحالف  دعم 
واملستلزمات  الرشوط  توفري  أجل  من  وذلك 
األساسية لقيام إنتخابات دميقراطية حقيقية، تنهي 
بديل  نحو  الطريق  وتفتح  والفساد  املحاصصة 
إسقاط  إن  واملأزومة.  املخربة  السياسية  للعملية 
خطوة  املحاصصة  نظام  عن  اإلنتخابية  الرشعية 

جادة عىل هذا الطريق. 
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الديمقراطية و اإلنتخابات
د. إبراهيم إسماعيل

مل ميض وقت طويل عىل إعالن الحزب الشيوعي العراقي، وبقرار أغلبية أعضائه، 
مقاطعة اإلنتخابات املزمع إجراؤها يف الخريف، حتى إحتدم جدل واسع، بني مؤيد 
للقرار ومختلف معه. وإذ يبدو هذا اإلهتامم أمراً متسقاً مع املكانة التاريخية التي 

يتمتع بها الحزب، ولجامهرييته، سواء الظاهرة منها أو الكامنة يف أعامق كادحي 
البالد، وإلميانه باألساليب السلمية إلقامة دولة الحريات والعدالة االجتامعية، فإن 
سعي البعض لنفث اإلحقاد، عرب التشكيك بإميان الحزب بالدميقراطية، أو خشيته 

من عدم تحقيق نتائج مرضية من مشاركته يف اإلنتخابات، أو عجزه عن طرح 
برنامج بديل إلحداث التغيري، يستدعي شيئاً من توضيح األسباب الحقيقية التي 

دفعت الحزب إلتخاذ هذا املوقف، الذي يشكل يف جوهره دفاعاً عن الدميقراطية 
والتغيري السلمي املنشود للعملية السياسية، مع التأكيد عىل إحرتام من أتفق مع 

هذا القرار أو من إختلف معه.    

حسين علوان
 

السياسية  لألوضاع  املحتدم  الرصاع  خضم  يف 
قرار  جاء  والصحية  واألمنية  واالقتصادية 
املامرسة  خالل  من  الجامعي  الحزب 
الداخلية  الحزب  حياة  يف  الدميقراطية 
باملقاطعة بأغلبية واضحة وبدراسة مستفيضة 
باستقراء أراء الرفاق يف مفاصل التنظيم وبكل 

مستوياته.
يف  للمشاركة  مالمئة  غري  السياسية  البيئة 
التغيري  إىل  تفيض  ونزيهة  حرة  انتخابات 
له  مثناً  دماءهم  الشباب  دفع  الذي  املنشود 
بسبب  اللحظة  لغاية  املستمرة  انتفاضتهم  يف 

عدم زوال عوامل اندالعها.
لك  تعيد  انتخابات  يف  تشرتك  ان  الفائدة  فام 

نفس املنظومة الفاسدة.!
َمن يضمن لك أن املال العام سوف لن يستخدم 
املتنفذة  الكتل  ملرشحي  االنتخابية  الدعاية  يف 
والتي بدأت تتصارع وتتسابق يف إعطاء الهبات 
يف  الدولة  اليات  باستخدام  والقيام  والهدايا 
عمليات تبليط الشوارع وإنشاء االرصفة وزيارة 
بالتمليك  لساكنها  الوعود  واعطاء  العشوائيات 

لألرايض املتجاوزين عليها ...!
او  يهدد  لن  سوف  أنه  للمرشح  سيضمن  من 
ظل  يف  االقرتاع  صندوق  إىل  سيصل  الناخب 
)الالدولة(  قوى  لدى  املنفلت  السالح  كمية 
الدائرة  يف  ينافسها  من  هناك  ان  تشعر  حني 
االنتخابية التي يتواجدون فيها وباألخص تلك 
والحكومة  االمنية  القوى  تعرف  التي  الدوائر 
املسيطر  غري  والقوى  للمليشيات  مرتع  بأنها 
لقوى  مغلق  بعضها  أن  بل  ال  أمنياً  عليها 
واحزاب وتيارات جميعها من االسالم السيايس 

وتتنافس عليها بكل رشاسة ...!
من يجرأ أن يديل بصوته يف تلك املناطق.!

أمل ترتاجع الحكومة عن وعودها التي تضمنها 
برنامجها الحكومي بأنها جاءت لتلبية مطالب 
قتلة  تقديم  وأهمها  الباسلة  االنتفاضة  قوى 

!... املتظاهرين السلميني 
هل سمعتم بقاتل متت محاسبته ...!

وملاذا املشاركة.!
موقف  هي  أم  وجود  اثبات  ألجل  هي  هل 
تسعى  التي  الوطنية  للقوى  يسجل  تاريخي 
التي  الفاسدة  الحكم  منظومة  نهج  لتغيري 
الدول  بيد  مصريها  ورهنت  البالد  يف  عبثت 

سدة  يف  البقاء  أجل  من  والدولية  االقليمية 
السلطة وبأي مثن ...!

املقاطعة تعني أنك ليس ضد االنتخابات كآلية 
من آليات الدميقراطية وأنت الساعي لها دون 

جدال..
كبري  حد  إىل  مبدئياً  الحزب  موقف  كان  لقد 
تغيري  يف  منها  جدوى  ال  النتخابات  مبقاطعته 
رقاب  عىل  املتسلطة  الفاسدة  املنظومة 
وعىل  شعبنا.  أبناء  من  والكادحني  الفقراء 
العكر أن يتنبهوا  باملاء  الذين يحاولون الصيد 
مشاركته  تعليق  يف  الحزب  قرار  أن  ويعلموا 
قبل  أيار  من  التاسع  يف  كان  االنتخابات  من 
الحزب  املقاطعة، وان  أية جهة قرار  تتخذ  ان 
الجامعي  بالرأي  املبدئية  مواقفه  يبني 
لقواعده التي متارس الدميقراطية الحزبية بكل 

ارتياح ومسؤولية دون أي ضغط ...!
للجميع الحق يف النقد البناء والهادف لتقويم 
يصوب  املامرسة  بهذه  فهو  الحزب  سياسة 
ويتعامل  واملستقبيل  الحارض  نهجه  من  الكثري 
التي تختلف مع توجهاته  اآلراء حتى  مع كل 
بكل محبة، واالختالف يف الرأي ال يفسد للود 

قضية ...!

لماذا المقاطعة لالنتخابات المبكرة...!
عدنان الفضلي  

بعض  اىل  داعش  دخول  استثنينا  إذا   
اإلداري  الفساد  فإن  العراقية،  املدن 
واملايل املسترشي يف مؤسسا   ت الدولة، 
املشهد  وجه  يف  الفارقة  العالمة  هو 
البعثي،  الصنم  انهيار  بعد  العراقي 
السياسية  والكتل  األحزاب  قدمت  فقد 
السيايس صوراً هي  املشهد  املتواجدة يف 
األبشع يف تاريخ العراق الحديث، واذا ما 
التي  الرتكيز أكرث فان األحزاب ….  أردنا 
هيمنت عىل مقدرات الوطن، كانت هي 
فقد  للفاسدين،  األول  والداعم  املتهم 
تخصهم ورسقوا  اىل ضيعة  العراق  حولوا 
ونهبوا ثروات العراق، ومل يبقوا فرصة اال 
وبصورة  العام  املال  نهب  يف  واستغلوها 
املركز  يحتل  العراق  صار  حتى  علنية، 

األول يف قامئة الدول األكرث فساداً.
وحيد  حزب  لدينا  الحديث  هذا  قبالة 
شارك  إنه  رغم  الفساد  خانة  يدخل  مل 
الربملان  ودخل  السياسية  العملية  يف 
الحزب،  عن  ممثلني  عرب  والحكومة 

العراقي  الشيوعي  الحزب  هنا  واقصد 
فالحزب  ووزراء،  بربملانيني  ممثالً 
وزارات  لديه  كانت  العراقي  الشيوعي 
استوزر  التي  الثقافة  وزارة  وهام  مهمة 
ووزارة  الجزائري  مفيد  االستاذ  عليها 
كان وزيرها  التي  والتكنولوجيا  العلوم   
منصب  يشغل  الذي  فهمي  رائد  األستاذ 
اليوم،  للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري 
هيئة  يف  املسؤولني  أحد  أخربين  حيث 
نبشت  الهيئة  ان  أعوام  قبل  النزاهة 
ملف  عن  بحثاً  الوزارتني  هاتني  ملفات 
فشلت  املحاوالت  كل  لكن  واحد  فساد 
الوزيران  بها  يتحىل  التي  النزاهة  نتيجة 

الشيوعيان.
هو  العراقي  الشيوعي  الحزب  نعم، 
أيدي  تتلطخ  مل  الذي  الوحيد  الحزب 
ال  الشيوعيني  كون  بالفساد،  أعضائه 
وامليلء  املرشف  تاريخهم  بيع  ميكنهم 
بالنضال بحفنة من الدوالرات، فهم أكرب 
وأسمى من ان يدخلوا هذه الخانة التي 
ال تليق بهم، بل راحوا بأنفسهم ليدخلوا 
كام  الرأس.  مرفوعي  وهم  النزاهة  خانة 

االحرتاب وسفك  يدخلوا معمعة  مل  انهم 
املبتلية  األحزاب  بقية  فعلت  كام  الدماء 
هذه  وطوال  والطائفة،  الحزب  بعقدة 
كأضداد  انفسهم  يقدموا  مل  السنوات 
اليصطدم  فكراً  يحملون  كونهم  ألحد، 
بأي فكر آخر، النه فكر متفرد ومختلف 
كام  حقيقية،  مبعرفة  ومتسلح  ومتقد 
يكونوا  مل  التاريخ  يقوله  ما  وهذا  انهم 
كانوا  بل  الشعب،  بقضايا  متاجرين  يوماً 
ومازالوا وسيبقون املضحني ابداً بدمائهم 
شعبنا  حقوق  اجل  من  طاقاتهم  وكل 
العراق  تاريخ  يقرأ  ومن  األيب،  الصابر 
من  جيداً  سيعرف  سواده  بكل  الحديث 
هم الشيوعيون العراقيون؟ وماذا قدموا 
وكيف  واملواطن،  الوطن  حرية  اجل  من 
هذا  يف  البياض  الناصعة  املحطة  كانوا 

التاريخ املدلهم بسواده.
ال  زجاج  من  قرنك  كان  إن  أخرية:  كلمة 
الصخرة  هي  فتلك  صلبة،  صخرة  تنطح 

التي ستكرس قرنك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور عىل صفحته يف فيسبوك 
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أدب شعبيأدب شعبي

ريسان الخزعلي

» يانيس ريتسوس » ، شاعر يوناين ولَد عام 
1909 بقرية ) ومنواسيا ( التي تتسم بطابع 
القرون الوسطى . ترجم له الشاعر / سعدي 
 ( عنوان  تحت  قصيدة  سبعني   / يوسف 
امياءات ( عام 1978 وبتقديم :  ملاذا ترجمت 
لقد   : فيه  ..، ومام جاء  ؟  يانيس ريتسوس   ُ
إن  ريتسوس  أقرأ شعر  وأنا  دامئاً   ُ أحسست 
وراء  قصيدته جهداً عظيام ، وروحاً ُمصّفاةً ، 
صافيًة أوصلت قصيدة الحياة اليومية لديه ، 

إىل هذه القطعة الغريبة من البلّور .
اليومية  الظاهرة  قصيدة   – قصيدته  إن 
هذه  الرتكيب،  ُمعادة  مبينولوجيا  املترشبه 
، وقد ترجمت  ُتّثل مفخرة للشعر  القصيدة 
ُ القصائد يف جو من اللهفة والقرب ، بحيث 
كتابة  لحظات  من  أحياناً  أقرتب  أين  يل  ُخّيل 

يف  ماجاء  انتهى   (  . لقصيدته  ريتسوس 
التقديم ( .

شعرية  مجاميع  له   / ريتسوس   / الشاعر 
 ، امياءآت   ، إعادات   ، أحجار   : منها   ، عّدة 
املمر والسلّم ، االهرامات ، كتابة عىل القرب ، 

سيمفونية الصيف األول .
حصل الشاعر عىل جائزيت لينني ودميرتوف . 
وعنهُ  قال الشعراء : أراغون ، نريودا ، باملاس 
هذا  حّي  شاعر  أعظم  إنّه   ، التوايل  وعىل   ،
تُقارن  أن  أرىض  وال   ، ريتسوس   األغريقي 
نتنّحى  أننا   ، ريتسوس  بأشعار  إال  أشعاري 

جانباً يك ترَّ أنت َ أيها الشاعر .
 / الشاعر  كتب   ، املرُتَجم  الكتاب  نهاية  يف 
 ) معلومات   (  ../ طهامزي  الرحمن  عبد 
تاريخية وفنية عن ريتسوس  . ومن تقديم / 
سعدي يوسف / الخاطف ، حيث االشارة إىل 
 ، اليومية  والظاهرة  اليومية  الحياة  قصيدة 

ومعلومات طهامزي ، حيث االيضاح : إيصال 
 ، الشعبية  اللغة  الشعب عرب  الشعر إىل  لغة 
وإن َّ أشعاره تعتمد يف البناء عىل االستفادة 
من الشعر الشعبي التقليدي والدمج الفّعال 

بني الحياة اليومية وامليثولوجيا .
واملعلومات  التقديم   : اإلشارتني  هاتني  من 
ريتسوس    َّ بأن   ، وارداً  االستنتاج  يكون   ،..
شاعر شعبي ، وهو التوصيف األلصق بنوعه 
لُتشري  املرتجمة  القصائد   َّ وإن   ، الشعري 
 ) شعبّية   ( وإىل  هذا  التوصيف  أىل  بوضوح 

ريتسوس أيضاً .
كل ليلة

حني تدق الساعة الثانية عرشة
بحركة  عينيها  عن  شعرها  العجوز  تدفع 

غريبة
كام لو كانت تسك من السرتة لصاً قفز من 

النافذة

ثم تستيقظ تاماً
تحتذي خّفيها وتقرتب من املرآة

وتنظر إىل نفسها فيها
تنظر إىل املسافة التي بني عينيها 

وهَي تُعيد النظر إليها من وراء املرآة .
تقول العجوز :

املتى ال يَبلَون األحذية
إنّهم ميشون بنعومة عىل أشياء ناعمة

املوىت ميشون داخلنا 
بل للتوفري أحياناً  ، يحتذون أحذيتنا .

يف مثل هذه املناخات الشعبية ، ورصد حركة 
اللغة  عرب  الشعر  وإيصال   ، اليومية  الحياة 
 . الشعبي  الشعر  من  ،واالستفادة  الشعبية 
ريتسوس  كان   ،.. وطهامزي  وبداللة سعدي 
امياءات  امياءاته  وكانت   ، شعبياً  شاعراً 
 ُ إنّه   : التوصيف   ُ منحته   ، محلّية  شعبية   ٍ

أعظم شاعر ...

 ايماءات »ريتسوس«

المناخ الشعبي وقصيدة الحياة اليومّية تأمالت في 
)جروح  الشاعر علي الخفاجي(

علوان السلمان

“للشاعر ..
او بعد ما لفني العذاب

اوجنت ميت
وكفوين..ال تفوت

التفوت...انته هسه بسيطرة”
الواقع  مواكبة  الخفاجي..  الشاعر  عند  الشعري  فالنص 
احضانه  يف  تولد  التي  املتصارعة  وتناقضاته  باحداثه 
اجل  من  بالخيال  ممزوجا  فنيا  نسجا  ونسجها  ومحاكاتها 
واملنفعة  الجاملية   للمتعة  املحققة  الشعرية  الصورة  خلق 

الفكرية الناتجة من التساؤالت..
بعدك طري..

او بعدك قصيدة او تنقري
بعدك طري..

تكدر تشب حد السمه
وتصري كوكب مشرتي

او بعدك حلو
لو غازلن عينك مري

الشاعر  قول  من  املنطلقة  املتفائلة  اللحظة  تسجيل  فالنص 
الطغرايئ يف الميته:

اعلل النفس باآلمال ارقبها     ما اضيق العيش لوال فسحة 
االمل

صوب  املستهلك)املتلقي(  تستدعي  التي  اليومية  بتفاصيلها 
واالمل.. الحياة  برائحة  املشبعة  ولحظتها  االنساين  دفئها 

فتكشف عن سرية نفسية وفكرية سابحة يف واقعها..
اتنطر..تجيني وعيني حريه بخوف

طّول سهر لييل ابال نجم وتأمل االحالم
خلصت امنيايت اورحت ابيع اللون

من يشرتي بيايض؟او سويك بس عميان
محد كلب الشهكات ظلت علرصيف اتذوب

وتنادي بأذن طرشان
فاملنتج)الشاعر(يواكب الذاكرة الشعبية مبسار يومي ولهجة 
متداولة عىل النطاق االجتامعي باسلوب الرسد الشعري مع 
توظيف تقنية التناص وقول الشاعر )عمرو بن معدي كرب 

الزبيدي(..
لقد اسمعت لو ناديت حيا    ولكن ال حياة ملن تنادي

والسياسية  االجتامعية  القيمة  عىل  والتدليل  لالشارة 
التي  الحركة  اعتامده  عن  تتملكه..فضال  التي  واالنسانية 
وظفت  التي  للغته  الحيس  املستوى  معطيات  احد  شكلت 
الدرامي  البناء  تطوير  يف  اسهمت  موحية  بطريقة  االشياء 
دخيلة  عن  للكشف  الجزئيات  توظيف  خالل  من  للنص 
شكلت  انها  اىل  الشعري..اضافة  الحدث  وتطوير  الذات 
معريف  وعي  عن  الجاملية..والكشف  البنية  تطوير  يف  حافزا 

باستلهام الواقع ورصد تحوالته..
من  نبضها  تستمد  نصوصا  املنتج)الشاعر(  قدم  وبذلك    
باقتناص  االجتامعي  للوعي  الخالق  االجتامعي  الوجود 
مضامينها  بتنوع  تيزها  اىل  الواقعي..اضافة  املعنى 
بايحاءاتها  واتسامها  والعاطفية  والنفسية  االجتامعية 
عن  يكشف  الذي  الداليل  وعمقها  الحكائية  التصويرية 
منطلق  وجداين  املنتجة)الشاعرة(ببوح  الذات  مكنونات 
من مرجعيات فكرية اسهمت يف اتساع عواملها املنصهرة يف 
بوتقة تراكيبها الجملية التي شكلتها الفاظ يومية بعيدة عن 
الضبابية والتعقيد يف السياق واملواجهة الداللية وفق دوافع 
عوامل  امتداد  واالسلوبية مع  الفنية  تتفاعل عنارصها  نفسية 

الذاتية... التجربة 

فضاء شعبي

نستني مرايتي

الشاعر ديار الربيعي

يثكلن باملالكه وبالرحيل اخفاف

بيك الحريين الخطوة والنية 

باطل من تهمتك واعرتف غلطان 

ضلمتك من كلتلك بيك حنية

ويكتلني العطش وبريجي اصرب الروح

كليش وال احس بالعطوة منية 

نهري وتارسك وبكطرتك شحيت 

من مرين العطش ما شفتك اميه 

وامس من تختنك كل اهيل يختنكون

امللملك هواهم وافزع برية 

ولون جاسك وجع جنت انه اصري وياك

مثل التوم ثلثني الوجع بيه 

كمت ما تستحي صدك عرفتك من 

صوفر وجهك ونشفن سواجيه

ونستني مرايتي كدما اباوع بيك 

وملة اتعنت ثاري الخلل بيه 

اتعامل وياك بطيب وادري تخون 

وادري الطيب نزل راس راعيه 

بهال اتلكاك حسبالك لون رديت

يا ليل بهال اتلكالة صبحيه

كبل ال اعرفك اهيل باسمي ما يحجون

انة ديرم رصت وبحلك بدوية 

وكليش انطيك وانه ادري البخور شلون

ينطينه العطر وميوت تاليه.

ياليل

جعفر البدري 

اخ يا ليل شيخلصك واين بيك

 الكه سوالف تخنك التوه انولد 

دورت بيه واشو ملكيت روحي شكد مصيبة 

اين من تايل اعرفتهه ميوت املفارگ حبيبه 

ودوروا بيه ولكوا حرسة جبرية 

مثل واحد خذو حكه وهوه ما عده عشرية 

ودوروا بيه ولكوا صفنة جبرية بكرب حاله 

واحد بلحظة اعدامه وصافن يفكر بجهاله 

هذا شيب عمر يتمشه اعىل رايس وما كلت فد مرة عيب 

يعني اذا حبيت ثاين عمر ثاين منني أجيب 

انته ماي ورصت ناعور اعله مودك 

انته تيش واين اخلصهه نحيب 

اين كل اجروحي منك لجن حسيتك طبيب 

هذا ظهري اكراب ميك وانته خنجر 

اطعني خاطر اين اطيب 

اين ادري الوردة هيه تعيش لو شمهه الحبيب.



ناجح المعموري

هو  )هذا  الناجي  أحمد  الباحث  منجز  عن  الكتابة 
وهذه  عديدة،  خصائص  ذات  رضورة  محمد(  موفق 
بالتاريخ  الحلة  عالقة  عىل  لالطالع  قادتني  الحاجة 
عن  جداً  الخاصة  ورؤيته  الهيغيل،  املوقف  طريق  عن 
واألحداث  الوقائع  مكونات  من  يتضمنه  وما  التاريخ 
حفظت  رسديات  بوصفها  والكبرية  الصغرية  والتفاصيل 
ألهمية  نظري  لفت  والذي  تبلورها.  وكيفية  العالقات 
املهمة  العتبات  نضج  حيوية  األوىل  املبكرة  األصول 
والجوهرية يف تجربة الشاعر، وهذا ما تلمسته يف كتاب 
أحمد الناجي الذي أنجزه وبروز الخاليا البدئية وذات 
العودة إلعادة قراءة  بأن  املضيئة. وجدت  التجوهرات 
التاريخ والحلة أكرث عتبة مهمة ألنها أضاءت خاليا عن 
التاريخ والتحوالت الحاصلة يف حياة هذه املدينة. وكل 
به  االستعانة  بل  له،  التنكر  ميكن  ال  كشاف  مالحظة 
وتوظيفه مبا يوفره هذا الكشاف من مساعدات للصعود 
مع هذه التجربة الثقافية الذكية التي أجد أهمية بالغة 
الضوء  وتسليط  اجتام-ثقافياً،  نوعاً  بوصفها  لتكريسها 
عارف  الناجي  أحمد  واألستاذ  بتنوعاتها،  الحياة  عىل 
ممتاز باآلليات املغذية ملرشوعه وتجربته املهمة والتي 
تضع الحياة السريية مندمجة يف كل ما سجلته رسديات 
الثقايف.  الجهد  فيها  اكتمل  التي  اللحظة  حتى  التاريخ 
الثقايف/ موفق محمد  االسم  لوضع  نجاحاً  مبعنى حقق 
موجوداً يف التاريخ وخزاناته، حتى قبل والدته.. مبعنى 
ميكن  وال  األبد  اىل  وسيستمر  حضور  له  التاريخ  كل 
ينهض  فاعل  الرباكامت  ألن  لذلك،  يتنكر  أن  للباحث 
واثق  وأنا  واألزمنة.  التواريخ  وتنامي  الكينونة  بقوته 

تواريخ  باعتامده  األكادميي  الباحث  األستاذ  نجاح  بأن 
التحوالت  بكل  وتغذيتها  وسياسية  اجتامعية،  ثقافية، 
من  بشكل  وتربز  وتتكرس  تعيش  خاليا  هي  التي 
عن  كله  التاريخ  ألن  املبدع،  املثقف  حياة  يف  األشكال 
طريق خالياه الرسدية كامن وال يقبل االختفاء والركون 
السنوات،  من  كثرياً  تتعطل  فاليقظة  واملحو،  لإللغاء 
فرداً  تطرد  ال  التي  التاريخ  طاقة  بسبب  تنتفض  لكنها 
ورثته..  أو  هو  بوقائعه،  ساهمت  التي  الجامعات  من 
كمرويات  الحارضة  والكبرية،  الصغرية  الوحدات  ألن 
ضاج  لسانها  بل  الصمت،  لقبول  قابلة  غري  ومدونات 
الروح  فأن  الوقائع  بعض  تجاهل  تم  وإن  باالستعادة 
له  أملح  ما  وهذا  مؤثر.  فعل  لها  للرسديات  الخفية 
أن  البداهة  من   “ قال:  عندما  الناجي  أحمد  الباحث 
تتعدى الفائدة املرجوة من دراسة مايض اإلنسان اىل ما 
هو أبعد من مديات العرب والدروس والخربات، حتى ال 
التاريخ، فالبد له أن يروم  ثنايا  تائها يف  يبقى اإلنسان 
من ذلك الجهد وتلك املثابرة، الوصول اىل حيث يكون 
متعلق  هو  فيام  سواء  شؤونه  بتدبر  االشتغال  حقل 
الناجي/  )أحمد  مبستقبله”.  صلة  له  ما  أو  بحارضه 

التاريخ والحلة يف رحاب الفلسفة الهيغيلية/ ص7(
تغتني  والعميق  املمتد  التاريخ  ذات  السريية  العناية 
كلام تراكمت السنوات وحتى بعد غياب االسم الثقايف، 
ألن الحيوية التي يتمتع به االسم الذي استحق البحث 
حتى  يهدأ صوت حضوره  وال  التامعه  يزداد  والدراسة 
حيوية  ذات  إضافات  به  االنشغال  ألن  غيابه،  بعد 
يؤديه  ما  باملثقف  صلة  له  ما  مع  تحوز  ألنه  وطاقة، 
الفرد والجامعة وما تربز جارفة بحركة الحياة واملجتمع 
املتاعب  نحو  كثرياً  تعود  ومفاعيل،  وهموم  أحالم  من 

والتحديات.. لذا أنا أعتقد بأن ما يربز بتأثريات التجربة 
حي  إمتداد  هو  محمد  موفق  للشاعر  الفذة  الشعرية 
ويقظ، يزاول تحفيزاته وكأنه يؤدي وظيفته االجتامعية 
ورسديات  الذاكرة  خزان  ضمن  ويدخل  والسياسية 
التي  التاريخ  تفاصيل  تدوين  يف  والجامعات  األفراد 
وإحياء  التصعيد  يف  بارزاً  دوراً  والجامعة  الفرد  لعب 
ما هو ايجايب، بحيث تحول هذه الرمز –موفق محمد- 
حيويتها..  تعطيل  عىل  الزمن  قادر  غري  تحفيزية  طاقة 
الكائن  به  قام  ما  الحياة كل  مرايا  لنا  تعكس  من هذا 
التي تنبه اىل  الجوهرية  الكشوف  وهذا يفيض لتقديم 
ملزمات ملحة يك يكون اإلنسان فاعالً حتى بعد غيابه، 
ألن املنجزات العظيمة لن تتعطل، فهي باقية، حارضة 

بإنتاج ما يأيت من تواريخ وأيضاً تتمظهر ناشطة، متحركة 
يستذكر  وكلنا  السنوات.  من  مئات  من  ما مىض  بتأثري 
باملنجز  موظفة  الحلة  وخزان  بابل  ذاكرة  ويستعيد 
يساهم  الكبري موفق محمد. كل هذا  للشاعر  الشعري 
دون ضجيج  من  الذي هو حارض  املايض  كتابة  بإعادة 
األنا/  تستمر  وهكذا  األيام..  من  اآليت  يكونان  وكالهام 
والنحن يف ترسيامت الهوية أو الهويات، وال أخفي بأين 
ألن  الجديدة  للحلة  املضادة  هيغل  آراء  من  استفدت 
املرويات  بتفاصيلها من خالل  البابلية مدونة  الحضارة 
يتشكل  عام  وضوحاً  أكرث  تأثري  لها  وحتامً  والتدوينات 
يعيش  ال  التاريخ  ألن  جديدة،  حضارية  تطورات  من 

معتمداً عىل القطيعة كام قال ميشيل فوكو.  
ميكن  للتغذية  وانفتاحها  وتفاعالتها  الهوية  دور  ان 
مدركة  والجامعة  الفرد  يجعل  الذي  هو  املرتاكم  يف 
من  موجود  هو  مبا  مندمجة  بحياة  القبول  لرضورات 

املايض وأيضاً الجديد.
القدمية  بابل  من  هيغل  مخاوف  حول  مالحظتي  تربز 
يرتدون  أهلها  يرى  أن  يريد  وال  الجديد،  الحلة  عىل 
مالبس قدمية؟ هذا رأي متطرف للغاية!! ألن الشعوب 
الحية ال تتنكر ملاضيها، ليس تقديساً بل توظيفاً ابداعياً 
خالقاً. ويف قراءة كتاب األستاذ أحمد الناجي )املجتمع 
الحيل مطلع القرن العرشين( ال تغيب الذاكرة البابلية 
البابيل  أنتجه  ما  أن  عىل  الدراسات  وأكدت  بحيويتها، 
البقاء  توفراً عىل عوامل  أكرث  البناء  القديم من وسائل 
جداً.  طويلة  تاريخية  لفرتة  البقاء  وضامن  واالستمرار 
وأن تعددات املالمح البدئية ملدينة الحلة، أخذت من 
من  تبدأ  ومل  متطورة  وعوامل  وعلمية  ثقافية/  قيم 
مع  العالقة  يفك  وال  وموجود  باق  التاريخ  ألن  فراغ. 

التاريخ يف املدن  ما هو قادم. وكلام تشابكت وحدات 
حصلت  هنا  من  وتالحامً،  نضجاً  أكرث  تظهر  الجديدة، 
طفرات بيئية يف الحلة الجديدة، يف الكتاتيب واملدارس 
هذا  ومثل  الخ   .. التجارة  الزراعة،  والعمران،  والبناء 
التداخل نوع من التالحم والتشابك وال نستطيع التنكر 
تجربته  الشاعر موفق محمد يف  يعشه  أو  نعرفه  مل  ملا 
الشعرية.. وهو أكرث الشعراء تكراراً ملايض مدينته، وهو 
بابلية  رمزيات  توظيف  يف  وابداعاً  قدرة  األكرث  -أيضاً- 
عليها  واحتفى  املكانية  الهوية  بها  وعزز  قدمية  وحلّية 

شعرية متسامية وعالية جداً.  
الناجي  أحمد  الباحث  منجز  عن  الكتابة  محاولتي  إن 
لتواريخ  االلتفات  يستدعي  محمد(  موفق  هو  )هذا 
بذلك  كثرياً  ومتيز  الشاعر  استلهمه  ما  وهذا  سابقة، 
الذاكرة  يف  الكامنة  الحيوية  عىل  التأكيد  يريد  وكأنه 
لدى  يربز  مل  أنا  سجلته  الذي  الرأي  وهذا  وخزانها. 
والسبب  الكتاب  عن  كتبوا  الذين  من  غريي  شخص 
تاريخ  ولها  عميقة  بذاكرة  أحتفظ  أنني  هو  موضوعي 
العالقة مع شاعر مهم وحيوي مثل موفق،  طويل عن 
نقدي  كتاب  للغاية إلنجاز  توفرت يل فرصة مهمة  كام 
الرغم   عىل  مهامً  مرجعاً  مازالت  محمد(  موفق  )قبعة 

من وجود عديد من الرسائل الجامعية عن الشاعر. 
ملقال  االستهاللية  املقالة  هذه  به  أختتم  أن  أريد  ما 
آت هو أين أدركت تأثريات املايض الخالق عىل تفاصيل 
مكونات  من  اعرفه  ما  وكذلك  محمد  موفق  تجربة 
األستاذ  اليه  ذهب  وما  واجتامعية.  ثقافية/  سياسية/ 
أحمد الناجي مثري لالطالع واالعجاب، ألنه حفظ خزان 
حيّل لن يضيع، ألن الجامعات حافظة له ويتبادالن معاً 

الذاكرة والصحو والحنني للاميض املتجوهر.

قصة قصيرة

لوحة لم تكتمل

ايمان المحمداوي
 

لوحاتها  رسيرها،  يحيطها،  ما  كل  تتفحص  بناظريها  أحالم  جالت 
املعلقة عىل الجدار، التي مل تعد ترى فيها روحا، كل يشء من حولها 
فقد روحه، إال صوت أنني يقرع صدرها، ظلت تنصت لذلك االنني 
وتنهمر  جديد  من  الصمت  يعم  يك  كل يشء  تدريجيا  تالىش  حتى 
الدموع عىل خديها…. مثة قلب ما يزال ينبض عىل الرغم من أنه 
مثقل باألغالل حتى أحست بتقويض أفراحها رويدا رويدا. اعتمدت 
يف رضبات فرشاتها عىل تجسيد ما يدور يف نفسها من أفكار تراوح 
بني الدهشة والوجع. يف هذا الفضاء بحثت أحالم عن ذاتها تحاول 
تجسيده من جديد، يك متسك بخيوط القمر، سابحة يف عطر ليليك. 
بدأت  الجائرة،  األيام  صهيل  متتطي  وهي  روحها  ترسم  أن  أرادت 
برسم العينني اللتني ألهبهام الحنني الحارق ملنقذ ينتشلها من الواقع 
الذي تعيشه، ثم رسمت شفتني لهام صمت الدهاليز املقفلة، وطوق 
الشعر  توجت خصالت  املرمري،  بعنقها  يحيط  الياسمني  زهور  من 
بأزهار التوليب، لتبق وحدها تعاقر وحدتها فتضيع مالمح الفرح من 
التشظي، واختلطت ألوانها،  جديد، فهي كلام رسمت لوحة أغرقها 
وضاعت مالمحها. حينها أخذت عهدا عىل نفسها؛ بأن تقيص جميع 
تراتيل االلوان ولن ترسم لوحتها إال بقلم الرصاص، تكتفي من تلك 
محاولة  األحالم  تخاتل  هي  وبينام  مالمحها.  تشوش  التي  األلوان 
رأب الصدع الذي بينها وبني ذاك التشظي يك ال يلقي ظالله عليها؛ 
حني  نافذتها،  حافة  عىل  كانت  الشمس  تعانق  مزهرية  تراقصت 
النافذة باب مالصق يطل عىل رشفتها  داعبتها ريح الصباح، ولتلك 
عن طريق تلك النافذة تترسب خيوط ضوء طافحة باالنكسار، تحمل 
وسط  خيوطه  تتالىش  حتى  فجرها  يبزغ  واليكاد  واألحالم  األوهام 
الورقة  بياض  الرصاص عىل  بقلم  اآلفاق. خطت  يعم  أسود  سحاب 
إىل  الولوج  أودية ودهاليز معتمة، خالية من دالالت  املالمح،  أول 
أمانيها، رسمت جسدا أجدبا متصحرا. وقبل أن تكمل لوحتها، جاءها 
نورس محلق من بعيد، يرضب بجناحيه عىل تلك النافذة . هو ذلك 
العابر بخيالها نحو الالحدود، يسابق أحالمها. سلبها أنفاسها يف لحظة 

يرتئيها يف ظل  لحظة  أثر  يقتفي  كمن  فهو  الزمن،  غفلت عن سري 
حلم، حتى سقط القلم من يدها، وهي تغرق يف لّجة نظراته، تائهة 
بني الال بني، تحملها أحالمها فوق جناحيه األبيضني. طوت أهازيج 
صهوة  ومتتطي  الغائبة،  أيامها  لظى  عىل  الستار  لتسدل  الذاكرة، 
أمانيها، تحملها لهفتها نحو الرشفة . ترتعش وميتلئ جسدها بانفاسه، 
لتدخله  النافذة  تفتح  أن  وقبل  نحوه  تحسبها  خطوات  بال  تنهض 
رغبتها  بها  عصفت  بعيد.  غري  بجناحيه  يرفرف  حلق  غرفتها،  إىل 
والسفر  املوصدة  األبواب  كل  لفتح  توقها  نحو  املشتهى  الرحيل  يف 
ويأىب  أمامها،  املثول  يرفض  النورس  ذلك  يزال  ما  البحار.  نحو  معه 
مغادرتها، ممسكا روحها بخيوط خفية، يسحب شهقات أنفاسها عىل 
مهل. عادت رغبتها من جديد أقالمها امللونة، هشمت قلم الرصاص 
الورق  عن  لتبحث  الغرفة  تجوب  أخذت  الصامتة.  لوحتها  ومزقت 
الذي ترسم به لوحتها الجديدة، كانت تناغي أصوات موسيقى وغناء 
..وقفت يف وسط الرشفة رأته يحدق فيها من الطرف املقابل ..نادته 
فأىت.. خارصها..وأخذا يرقصان ويرقصان .. رقصت معها كل لوحاتها 
القدمية، مل تعد تلك اللوحات حزينة كام رسمتها، وها هي اليوم مثل 
ترسم  أن  قررت  معه.  الرقص  أجمل  ما  اااه  وترقص،  زوربا تضحك 
رحلتها مع ذلك النورس عىل الشاطئ ، لتمزج بياض السحب بزرقة 
 . لوحة سحريّة.  نورسها يف  مع  نشوة  املرتعش  قلبها  وتضع  البحر، 
شّمت رائحة البحر الذي كان يجّمل يومها وهي ترى نورسها يرضب 
الزبد بجناحيه، فيتطاير من حولها،.. لحظات وشمت لذتها يف روحها 
.. ونّضدت متعتها يف قلبها .. وقفت يف ذلك املكان ترسم له وهو 
لذا  املكان،  انتظارها سيطول يف هذا  كان  إن  تعلم  فيها، ال  يحدق 
راقصني من جديد  تعال   (( له وتغني يف صمت  تراتيل حبها  تقرأ 
يا أغىل من روحي .. لنبقى متفردين(( وهام يداعبان زرقة املياه. 
خطاهام  مالمح  وترسم  فرشاتها  تحمل  وهي  زهو  وكلها  جلست 
فوق الحىص والرمل عىل مّد جرف البحر، ففي لعبة الحىص تنتيش 
النوارس املرتعة بالحواس، لتحمل تلك الحىص وشم خطاهام فرتتسم 
ظاللها فوق السامء لتمحو من ذاكرتها طفولة ممزقة، بصيص فرح 
جناحي  رضبات  من  املتطاير  الزبد  تبعرث  رسمت  طويال.  يلبث  مل 
نورسها، اقرتب نحوها، قربت وجهها منه، نظرت يف عينيه كمرآة ترى 
من خاللها حرائق المست روحها، متلكها خوفا و اجربها عىل الرتاجع 
نحو الخلف، اخرتق مبنقاره االحمر لوحتها، مزقها فضاعت مالمحها، 
لحظات دهشة وأمل مرت قبل أن تغرقهام عاصفة يحملها موج البحر 
يتابطان  كانا  جديد،  من  األلوان  وتتشظى  لوحتها  وتغرق  العايت؛ 
وهي  املجهول،  أعامق  إىل  أحالمها  مع  انسحبت  حني  ذراعيهام 
البعيد. هي ال تعلم كم  به إىل  ليحملها منفردة  بنورسها  تستغيث 
مىض من الوقت وهام يواجهان مصريهام الغامض غري أنها انتبهت 
باملغادرة  تهّم  واقفة  فاستوت   . املجهول  وغيابه  الخاوية،  لذراعها 
تفاصيل  تسرتجع  وهي  خلفها  طوتها  التي  تفاصيلها  نحو  والرجوع 
األحداث التي عاشتها هذا اليوم و طوال الزمن املتوقف خلف صدى 
األيام. أحداث ال توجد إال يف خيالها وحده املسكون بكل تفاصيله 

منذ أن عكفت عىل رسم لوحتها الجديدة.
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قراءة

موفق محمد يلتفت للوراء ويلتقط ما يريده

جديد دار الشؤون الثقافية 
دار الشؤون الثقافية يف وزارة الثقافةK صدر عنها مؤخرا الكتب االتية:

الخطيب.. وكانت روايته  برهان  الرائد  العراقي  للكاتب  ـ سرية(  / رواية  قارات  )عابر   •
االوىل بعنوان )ضباب يف الظهرية( صد صدرت عام )1967(.

• )فاالنتاين( رواية مشرتكة لناهي العامري وضحى االحمد وتتناول عالقة حب بني سورية 
وعراقي. الناهي سبق ان اصدر روايتني حظيتا باالهتامم النقدي.

• )امة ال اسم لها / من بناء االمة اىل تفككها( للباحث البحريني ناذر كاظم الذي سبق له 
واصدر من قبل )15( كتابا معرفيا جادا. 

يف  صدرت  شعرية  مجاميع  وللشاعر  الخرساين  رحيم  حسن  شعر:  وعصافري”  “كواغد   •
اسبانيا والبحرين والنمسا والسويد وبريوت، وقد نال جوائز يف الشعر والقصة القصرية. 

خربشات عربية 
على قلب رخامي ِ

مروان سليم الهيتي 

كوين للحزن مقاما مستحيال 

او خربشات عىل اعمدة القلب الرخامي 

فأنا ال يشء...

انا هامش وانطباع 

انا جنازة مؤجلة 

تسري نحو قرب عروبتنا ..

بني الهجرة والتهجري 

اتذكرين حني خبأنا قصائدنا بني الحشائش والنجوم؟

مل اجد منهى سوى صوتك

من خلف ظل املجاز البعيد يناديني ...

انت لست وحدك ايها املنيس عىل االشواك 

مللم ما تبقى من بقاياك 

واعتنق مذهب االوهام والطيف املكبل يف مراياك 

فكل ماعدا الوهم , وهم .

وانت شموسا 

مل تنتشل شطان عمري 

حني ماتت يف محيطك 

كبحار عريب يبحث عنك يف روايات الحروب 

ويف ازمة اليسار العريب 

يامداري البعيد ..

يا اماين العمر التي تلتف حول أمنيتي ...

انقذيني ... فام بني شيك ويقيني خيط متهالك
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مشمسC° 48طقس اليوم

اتحاد الشبيبة الديمقراطي 
العراقي يلتقي قرينه 

الكردستاني
 

أربيل – طريق الشعب 
اتحاد  أخريا،  العراقي،  الدميقراطي  الشبيبة  اتحاد  من  وفد  زار 
الشبيبة الكردستاين يف أربيل، وذلك يف إطار تطوير العالقات بني 
املستويات  عىل  الخربات  تبادل  عن  فضال  وتوسيعها،  الطرفني 
التنظيمية والفكرية واإلعالمية. وناقش الطرفان خالل اللقاء، الوضع 
السيايس عىل مستوى البلد وإقليم كردستان. وتبادال الحديث حول 
العامة،  الخدمات  تراجع  ظل  يف  املتواصلة  الشعبية  االحتجاجات 
سيام الكهرباء. كام عرّجا عىل االنتخابات الربملانية املزمع إجراؤها يف 
ترشين األول املقبل.  ويف ختام اللقاء، بحث الطرفان إمكانية إقامة 

فعاليات ومخيم كشفي مشرتك يف األيام القادمة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابطة المرأة تكّرم نائب 
محافظ البنك المركزي

 

بغداد – هند كريم 

كرّمت رابطة املرأة العراقية، نائب محافظ البنك املركزي العراقي، 
املرأة  متكني  دعم  يف  لجهوده  تثمينا  اليارسي،  شمران  إحسان 

اقتصاديا. 
جاء ذلك خالل زيارة وفد من الرابطة، االثنني املايض، اليارسي يف 

مكتبه الرسمي ببغداد. 
مروكل  الرابطة شمريان  من سكرترية  كال  الذي ضم  الوفد،  وهنأ 
بتسنمه  اليارسي  كريم،  وهند  توما  نضال  السكرتارية  وعضويت 
منصبه الجديد، نائبا ملحافظ البنك املركزي. وقدم له شهادة شكر 

ولوح تقدير باسم الرابطة.
واستقبل نائب محافظ البنك، الوفد بحفاوة وترحاب، معربا عن 
استعداده ملد جسور التعاون مع الرابطة، يف ما يتعلق بدعم املرأة 
ومنحها قروض ميرسة للمشاريع الصغرية، وذلك يف سياق مبادرة 
أطلقها البنك املركزي ملساعدة النساء - خاصة الاليت ليس لديهن 

معيل - يف إعالة أنفسهن وعائالتهن.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيوعيو ميسان يحيون 
ذكرى ثورة تموز 

  
العمارة – طريق الشعب

محافظة  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  أقامت 
ميسان، مساء االثنني املايض، حفال خطابيا يف مناسبة الذكرى الـ 

63 لثورة 14 متوز املجيدة. 
العامرة،  مدينة  يف  املحلية  اللجنة  قاعة  عىل  أقيم  الذي  الحفل 
وتحت شعار “ثورة متوز حافز لتعظيم زخم الحراك االحتجاجي 

إلحداث تغيري شامل”، حرضه جمع من الشيوعيني. 
وتضمن الحفل كلامت يف املناسبة، ومحارضة عن منجزات الثورة 
وتأثريها يف املايض والحارض، قدمها سكرتري اللجنة املحلية الرفيق 

جاسم محمد عيل. 
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عن “مكتب زايك” يف بغداد، صدر للكاتب طارق أحمد 
السلطاين، أخريا، الجزء الثاين من كتابه “واقع ومستقبل 

األمم املتحدة/ دراسة شخصية مستقلة”. 
يحاول الكتاب، إعادة النظر يف بعض القوانني السارية 
املوضوعات  ببعض  والتعريف  الدويل،  املجتمع  يف 
املهمة يف شأن مواصلة العالقات الدولية بني الشعوب 
الدوليني،  واألمن  السالم  حفظ  أجل  من  والحكومات 
وبناء عالقات دولية عىل أسس املساواة واحرتام حرية 

اإلنسان وحقوقه دون متييز. 
يقع الكتاب يف 174 صفحة من القطع املتوسط.

واقع ومستقبل األمم المتحدة 

إصدار السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

في مناسبة الذكرى الـ86 لعيد الصحافة الشيوعية

ندوة فكرية في مقر االندلس

بغداد – طريق الشعب
املركزي ندوة فكرية يف  عقدت لجنة االعالم 
للصحافة  والثامنني  السادس  العيد  مناسبة 
الحزب  صحافة   “ عنوان  تحت  الشيوعية 
املجتمع  وتحديث  والتنوير  الشيوعي 
فيها  شارك  املايض،  الثالثاء  عرص  العراقي” 
عدد كبري من املثقفني واالكادمييني واملهتمني 
الدائرة  عرب  الوطن  وخارج  داخل  من 
االلكرتونية بينهم الرفيق رائد فهمي سكرتري 

اللجنة املركزية للحزب.
وبعد ترحيب الرفيق يارس السامل عضو اللجنة 
املركزية الذي ادار الفعالية، قدم األستاذ فاضل 
والثقافة  الحزب  صحافة  عن  مداخلة  ثامر 

يف  منشور  املادة  عن  مخترص  )نص  العراقية 
الكاتب  وقدم  الجريدة(.  من  أخرى  صفحة 
الحزب  صحافة  عن  مداخلة  الظاهر  رضا 
النسوية  مفاهيم  فيها  أضاء  املرأة،  وقضية 
لقضية  االجتامعي  والجوهر  والبطرياركية 
املرأة. وتحدث عن بدايات النهضة النسوية، 
ودور جامعة حسني الرحال، وتأسيس رابطة 
بعد  املرأة  ودور   ،1952 عام  العراقية  املرأة 
يف  النصريات  ومأثرة   1958 متوز   14 ثورة 
بإضاءة  مداخلته  الظاهر  وختم  كردستان. 

دور املرأة املميز يف انتفاضة ترشين. 
وعرض االستاذ ناجح املعموري رئيس االتحاد 
يف  عمله  تجربة  والكتاب،  لألدباء  العام 

املكتب الصحفي يف منطقة الفرات االوسط، 
ويف محافظة بابل عىل وجه الخصوص، وأضاء 
املعموري هذه التجربة املميزة، متحدثاً عن 
آليات العمل، ودور املكاتب الصحفية يف رفد 

جريدة الحزب باملواد املتنوعة. 
وقدم الحارضون يف القاعة مداخالت متنوعة 
وهم كل من االساتذة: د نهلة النداوي، سافرة 
جاسم،  عامد  شرب،  صبيحة  حافظ،  جميل 
باسم جميل أنطوان، د. شاكر كتاب، ومحمد 
املداخالت  تقديم  يف  شارك  فيام  السالمي، 
من  كل  االلكرتونية  الدائرة  عرب  الخارج  من 
االساتذة: عادل حبة، حميد الخاقاين، ماجدة 

الجبوري، كامل يلدو، يوسف ابو الفوز.

طريق الشعب - خاص
الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  نظمت 
منظمة  ومعها  بابل،  محافظة  يف  العراقي 
املاضيني،  اليومني  املحاويل،  يف  الحزب 
مدينة  مركزي  يف  راجلة  إعالمية  مسريات 

الحلة والقضاء.
ووزع املشاركون يف املسريات، عىل املواطنني 
املقاهي،  ورّواد  التجارية  املحال  وأصحاب 
نسخا من بيان اللجنة املركزية األخري املعنون 
“ال مشاركة يف انتخابات ال تكون بوابة للتغيري 

املنشود”. 
ويف السياق، شكلت منظمة الحزب يف قضاء 
جاب  جّواال  فريقا  كربالء،  مبحافظة  الهندية 

شوارع القضاء وأسواقه سريا عىل األقدام. 
من  نسخا  املواطنني،  عىل  الفريق  ووزع 
بعض  لهم  ورشح  االنتخابات،  مقاطعة  بيان 

التفاصيل الواردة فيه. 
املدينة  “خلية  نظمت  النجف،  محافظة  ويف 
عوينة  حسن  لجنة  إىل  التابعة  القدمية” 

األساسية للحزب الشيوعي العراقي، و”الخلية 
الكوفة  ريف  لجنة  إىل  التابعة  الفالحية” 
مركز  يف  راجلة  جوالت  للحزب،  األساسية 

املحافظة وناحية الحرية. 
املواطنني  الجوالت، عىل  املشاركون يف  ووزع 
املقاهي،  ورواد  التجارية  املحال  وأصحاب 

نسخا من البيان املذكور. 

شيوعيي  من  شبايب  فريق  تجّول  كذلك، 
النجف، يف عدد من األحياء والشوارع العامة 

مبركز املحافظة. 
ووزع الفريق، عىل املواطنني وأصحاب املحال 
حيي  يف  الشعبية،  املقاهي  ورواد  التجارية 
املثنى”،  و”شارع  و”العسكري”  “السعد” 

نسخا من البيان آنف الذكر.

عن “التجربة 
األنصارية واإلبداع” 

طريق الشعب – خاص 
الشيوعيني  األنصار  لرابطة  التابعة  الثقافية  اللجنة  بثت 
املوسوم  برنامجها  من  الثانية  الحلقة  أخريا،  العراقيني، 
التواصل  منصة  عىل  وذلك  واإلبداع”،  األنصارية  “التجربة 

االجتامعي “زوم”. 
وكانت اللجنة الثقافية، قد بثت يف وقت سابق الحلقة األوىل 
من الربنامج، الذي يضّيف فنانني وأدباء وكّتابا من األنصار 
الشيوعيني، ليتحدثوا عن تجاربهم اإلبداعية خالل وجودهم 

يف صفوف فصائل األنصار. 
ويعد هذا الربنامج ويقدمه فريق من األنصار، هم كل من 
برشى عبد علوان، شاكر جابر، مزهر بن مدلول ويوسف أبو 

الفوز. 
وشاهد هذه الحلقة، التي ضّيفت فيها اللجنة الثقافية كال 
الرسامني وسام صكريي )سمري جاسم( وعباس  الفنانني  من 
العباس، جمع من األنصار وأصدقائهم من املقيمني يف العراق 

ومختلف أنحاء العامل. 
النصري يوسف أبو الفوز، استهل الحلقة مرحبا بالحارضين، 
ثقافية  حركة  امتلكت  الحزب  أنصار  فصائل  بأن  ومذكرا 

حيوية، خصوصا يف الفرتة بني عامي 1978 و1988. 
وبنّي، أنه “مع تواجد العرشات من الكتاب والفنانني املحرتفني 
يف صفوف الحركة االنصارية، ووجود املئات من املتعلمني، تم 
توفري أرضية ملزاولة النشاطات الثقافية. فتطورت وتجذرت 
تجارب الكثري من املبدعني، وبرزت وتفتحت مواهب عديدة 
أدبية وفنية صقلتها التجربة واأليام”، الفتا إىل أن “األنصار 
فني:  عمل  تقديم  أجل  من  الكلمة  مبعنى  يصارعون  كانوا 
قصيدة.  أو  قصة  كتابة  حتى  أو  منحوتة  لوحة،  مرسحية، 
فهم سخروا ما حولهم من مواد بسيطة، واستعانوا مبا توفره 

الطبيعة، إلنتاج اعامل فنية تقدم فكرا تنويريا”.
الفنان وسام صگريي،  الضيف األول  الفوز،  أبو  بعدها دعا 
يدرسه  ومل  للفن  هاٍو  األساس  يف  أنه  جانبه  من  بنّي  الذي 
أكادمييا، لكنه، باملتابعة واالطالع والتعلم من اآلخرين، طّور 

إمكاناته. 
وأشار صگريي اىل ان الطبيعة يف كردستان كانت تعطيه الهاما 
كأم  تبدو  صخرة  او  شجرة،  تحتضن  شجرة  “فمشهد  كبريا 
تحضن طفلها، دفعني ملحاكاة ذلك بالرسم والتخطيطات”، 
الفتا إىل أن يف أيام األنصار، كانت هناك صعوبات كبرية يف 
الحصول عىل مواد الرسم، لهذا حني اهداه أحد رفاقه يوما 

علبة ألوان، كانت هدية ال تقدر بثمن. 
واشاد النصري باملساعدة التي حصل عليها من رفاقه األنصار 
الفنانني املحرتفني، مثل قاسم الساعدي )أبو عراق( والشهيد 
فؤاد يلدا )أبو أيار(. وهكذا استطاع ان ينجز اعامال عرضها 

يف معارض بكردستان، وأخرى يف هولندا.
وعرب الكامريا، عرض صگريي العديد من تخطيطاته وبوسرتاته، 

وأيضا بعض أعامله اليدوية.
أما الضيف الثاين، الفنان عباس العباس، فقد ذكر يف حديثه، 
أنه منذ الـ13 من العمر، كانت لديه موهبة يف الرسم، لكنه 
مل يتمكن من دراسة الفن أكادمييا، فعلّم نفسه بنفسه من 
خالل االطالع عىل تجارب الفنانني اآلخرين ومتابعتهم اثناء 

العمل.
وبنّي انه يف كردستان كان يتابع الفنان النصري أبو عراق اثناء 
عالقته  إىل  أشار  كام  منه.  التعلم  ويحاول  أعامله،  إنجازه 
النحت  بخصوص  منه  تعلمه  وما  أيار،  أبو  الشهيد  بالفنان 

والتعامل مع الحجر. 
حركة  يف  الثقايف  النشاط  تطور  بعد  أنه  العباس،  وأوضح 
الدفرتية،  والصحافة  االعالمية  املكاتب  وظهور  األنصار، 
ساهم يف كل ذلك، فأنجز أغلفة ورسوما لعديد من املجالت 
الدفرتية االنصارية، مؤكدا أن فرتة األنصار كانت بالنسبة له 

مرحلة مترين كبرية ومهمة.
أواخر عام  أقيم  الذي  األول  الفني  ثم تحدث عن معرضه 
1987يف كردستان، والثاين الذي أقيم عام 2008 يف بغداد، 

فضال عن معرضه الثالث املقام يف السويد. 
مناذج  “زوم”،  منصة  ملشاهديه عىل  النصري  الفنان  وعرض 

من أعامله الفنية. 
مداخالت  املشاهدين  من  عدد  قدم  الحلقة،  هامش  وعىل 
مثنوا فيها نشاطات اللجنة الثقافية يف رابطة األنصار، وجهود 

فريق عمل الربنامج.

في بابل وكربالء والنجف 

الشيوعيون يوزعون »بيان مقاطعة االنتخابات« 

تهنئة
الدكتورة أسامء شاكر عاشور مبناسبة  للعزيزة  التهاين  صادق 
حصولها عىل املرتبة العلمية )األستاذية( بتخصص "الشبكات 
االنجاز  من  باملزيد  األماين  وجميل   .. املعلومات"  وأمنية 

العلمي.

"طريق الشعب"


