
»جمعة الناصرية«.. تظاهرة مرتقبة في محافظات عدة

حمالت أمنية تستهدف »عشبة الحياة«
في انتفاضة تشرين

بغداد ـ طريق الشعب
مختلف  يف  االحتجاجية  الفعاليات  تواصلت 
عىل  للتأكيد  املاضيني،  اليومني  خالل  املحافظات، 
محاوالت  واستنكار  لالنتفاضة،  املرشوعة  املطالب 

استهداف “عشبة الحياة” النتفاضة ترشين.
مدينة  احتجاجات  يف  الناشطني  من  عدد  وتعرض 
الثالثاء  اإلثنني/  ليلة  مداهامت  لحملة  النارصية، 
بهدف اعتقالهم. وجاء ذلك بعد ساعات من زيارة 
فريق أزمة الطوارئ برئاسة قاسم االعرجي لعوائل 
وسط  الحبويب،  ساحة  يف  االخري  الحراك  ضحايا 

املدينة.
مضايقات  من  الحبويب  ميدان  يواجهه  ما  وعىل 
يحّشدون  التظاهرات  ناشطو  بدأ  وتهديدات، 

لتظاهرة كبرية، يوم الجمعة املقبل.

اعتقاالت في ذي قار
الحبويب،  ساحة  متظاهرو  استنكر  النارصية،  ويف 
نشطاء  اعتقال عدد من  االمنية  القوات  محاوالت 
نحو  الكثيف  توافدهم  خالل  من  االحتجاجات، 

ساحة الحبويب.
حديث  يف  حسن،  ميثم  املدين،  الناشط  وقال 
شنت  االمنية  “القوات  ان  الشعب”،  لـ”طريق 
الحركة  نشطاء  استهدفت  واسعة  اعتقاالت  حملة 
مداهمة  خالل  من  املحافظة،  يف  االحتجاجية 
رغم  الثالثاء،  فجر  عوائلهم،  وترويع  منازلهم 
االتفاق مع الوفد الحكومي برئاسة مستشار األمن 
الوطني قاسم األعرجي، يرافقه رئيس جهاز األمن 
التهدئة، وضامن  الغني األسدي، عىل  الوطني عبد 
التعبري”،  حرية  يف  حقنا  وكفالة  الناشطني،  امن 
مشرياً اىل “اعتقال عدد من الناشطني وهروب عدد 

اخر منهم اىل اماكن أخرى”.
تستهدف  االعتقاالت  “حملة  ان  حسن،  واضاف 
عشبة  ميثلون  الذين  النارصية،  ابناء  صوت  اخامد 
يف  للرفض  وعنفوان  ترشين،  النتفاضة  الحياة 
“استمرار  مؤكداً  واملحاصصة”،  الفساد  قوى  وجه 
املرشوعة  املطالب  كافة  تحقيق  لحني  االحتجاج 
املتظاهرين  قتلة  محاسبة  عن  فضال  لالنتفاضة، 
سجاد  املختطف  املدين  الناشط  عن  واالفراج 

العراقي”.

إعادة نصب الخيام في واسط
واسط،  محافظة  يف  املحتجون  أعاد  جانبهم،  من 
نصب رسادقاتهم، بعد قيام القوات االمنية برفعها 

قبل أيام.
لـ”طريق  حديث  يف  نصار،  عزيز  املتظاهر،  وقال 

رفعها  بعد  الخيام  نصب  “اعادة  إن  الشعب”، 
عىل  تأكيد  هي  االمنية،  االقوات  قبل  من  بالقوة 
إلجراء  موعد  تحديد  لحني  االحتجاج  استمرار 
منصف  قانون  مظلة  تحت  املبكرة،  االنتخابات 
لالنتخابات،  مستقلة  مفوضية  وبارشاف  وعادل، 

فضال عن الكشف عن قتلة املتظاهرين”.  
نظموا  املحتجني،  من  كبريا  عددا  ان  اىل  يُشار 
محافظة  اعتصام  ساحة  يف  للشهداء  رمزيا  تشييعا 
عىل  املتكررة  االعتداء  محاوالت  مستنكرين  بابل، 
املتظاهرين وساحات االحتجاج، السيام يف ذي قار.

تظاهرة مرتقبة 
الناشطون  بدأ  النارصية،  يف  جرى  ما  أثر  وعىل 
الجمعة  يوم  واسعة،  تظاهرات  لتنظيم  يحشدون 
املحافظات،  وبقية  بغداد،  العاصمة  يف  املقبل، 
عىل  للتأكيد  النارصية”،  “جمعة  عليها  مطلقني 
يف  املتظاهرون  له  يتعرض  الذي  القمع  رفض 

النارصية من قبل جامعات مسلحة.

قطع للطرق في بغداد
طريق  الخريجني  من  املئات  قطع  جهتهم،  من 
بتوفري  بغداد، مطالبني  العاصمة  القاسم، يف  محمد 
ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وذكر  العمل.  فرص 
“حملة الشهادات العليا، وخريجي كليات الهندسة، 
الكهرباء، نظموا مسرية،  العقود يف وزارة  واصحاب 
وزارة  اىل  العايل  التعليم  وزارة  امام  من  انطلقت 
املالية، للمطالبة بتوفري درجات وظيفية يف مؤسسات 
الدولة وإدراجهم يف موازنة العام املقبل”، مشرياً اىل 
اثناء  القاسم،  ان “املتظاهرين قطعوا رسيع محمد 

مسريتهم”.

مسيرة في البصرة 
ومل متنع االمطار الغزيرة التي هطلت عىل محافظة 
تجديد  من  الهندسة  كليات  خريجي  البرصة، 
مسريتهم املطالبة بتوفري فرص العمل يف رشكة نفط 
حديث  يف  فالح،  حسني  املتظاهر  واشار  البرصة. 
لـ”طريق الشعب”، اىل ان “هطول االمطار مل مينع 

مطالبني رشكة  املسرية،  عىل  كبرية  اعداد  توافد  من 
الحقول  يف  لهم  عمل  فرص  بتوفري  البرصة  نفط 

النفطية والرشكات التابعة لها”.

إضراب لمعلمي كركوك
يف  الرتبوية  الكوادر  من  العرشات  نظم  كذلك 
عىل  احتجاجا  العمل،  عن  ارضابا  كركوك،  محافظة 
حكومة  قبل  من  اشهر،   5 لـ  رواتبهم  رصف  تأخري 
اقليم كُردستان. واعلنت هيئة املدافعني عن حقوق 
عام عن  تنظيم “ارضاب  املحافظة عن  املعلمني يف 
الدوام بسبب تأخر واستقطاع الرواتب والذي يؤثر 
وتابعت  للمعلمني”.  املعيشية  الحياة  عىل  سلبا 
الهيئة يف بيان طالعته “طريق الشعب”، انه “مل يعد 
بسبب  الرتبوية  العملية  يف  االستمرار  باستطاعتنا 
بـ”رصف  مطالبني  املزرية”،  االقتصادية  الحالة 
من  استقطاعها  وعدم  املحدد،  الوقت  يف  رواتبهم 
أسوة  باالمتيازات  وشمولهم  االقليم،  حكومة  قبل 
بأقرانهم يف اختصاصات اللغتني العربية والكُردية”. 

خمسة مليارات دوالر
تحرق في سماء العراق !

 17,73 مجموعه  ما   ٢٠١٦ عام  أحرق  العراق  ان  اىل  الدويل  للبنك  تقرير  يشري 
مليار مرت مكعب من الغاز، وان الرقم ارتفع يف 2019 اىل ١٧,٩١مليارا. 

متخصصون قالوا ان اكتفاء العراق ذاتيا بانتاجه من الغاز كان يفرتض ان يدشن 
عام ٢٠١١.  لكن مرت 9 أعوام إضافية وبلدنا يحرق غازه ومعه خمسة مليارات 

دوالر سنويا،  فيام نستورد من ايران الغاز السائل ملحطات توليد الكهرباء لقاء 
نحو ملياري دوالر سنويا. 

باهض،  بثمن  ميغاواط   ٣٥٠٠ النتاج  اإليرانيني  والكهرباء  الغاز  استرياد  ويجري 
النواب،  مجلس  يف  عضو  وحسب   . سنويا  دوالر  مليار   4,5 اىل  مجموعه  يصل 

يشرتي العراق  الغاز اإليراين بأربعة اضعاف السعر الذي تعرضه دول أخرى !
العراق  يحرقها   التي  الغاز  كمية  فان  الدولية  الطاقة  وكالة  لبيانات  ووفقا 
بالطاقة  االقل  ٣ ماليني منزل يف  يوميا، وقيمتها ١٨ مليون دوالر، تكفي المداد 

الكهربائية. 
فمتى يتوقف هذا االهدار املريع، بل واالجرام بحق العراق وشعبه وثرواته، التي 

د وترَسق وال من حسيب او رقيب؟! تبدَّ

من قرية جبلية
الى انتفاضة آل ازيرج

العمالة االجنبية
ومن وراء تغلغلها

عن واردات الدولة
وتسونامي االستيراد الربيع العربي 237-6                 
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العبة »الركبي« لينا الطاهر:
الدعم الحكومي

والمجتمعي للرياضة النسوية
ضعيف جدا
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ال للعنف
في العمل السياسي 

اقحام العنف يف السياسة وجعله اداة ملامرساتها منهج خطر، 
الدستور  فظ  بشكل  وينتهك  مستقرة،  حياة  او  دولة  يبني  ال 
العراقي، الذي يفرتض ان يكون السقف الذي يلتزمه مختلف 
األحزاب والكتل السياسية، وكل من يلج باب السياسة أيا كان 

موقعه الحكومي او الترشيعي او الديني او االجتامعي.
العنف  أشكال  “كل  منع  عىل  تنص  الدستور  من   ٢٩ فاملادة 
املادة  وتقول  واملجتمع”،  واملدرسة  االرسة  يف  والتعسف 
القوات  اطار  خارج  عسكرية  مليشيات  تكوين  “يحظر  ٩/ب: 
املسلحة”، فيام املادة ٣٧ / ثانيا تحدد مسؤولية الدولة حيث 
االكراه  من  الفرد  حرية  حامية  الدولة  “تكفل  ان  عىل  تنص 

الفكري والسيايس والديني”. 
وبتفصيل اكرث واستنادا اىل مواد الدستور، عالج قانون األحزاب 
اجنحة  وامتالك  العنف  قضايا   ٢٠١٥ لسنة   ٣٦ رقم  السياسية 
عسكرية او مليشياوية. فمن رشوط تأسيس األحزاب كام جاء 
الحزب وعمله متخذا  تأسيس  يكون  “ان ال  /ثالثا   ٨ املادة  يف 
يجوز  ال  كام  العسكرية،  شبه  او  العسكرية  التنظيامت  شكل 

االرتباط بأية قوة عسكرية“. 
للتأويل  قابل  وغري  مبارش  بشكل  أوال   /٣٢ املادة  وتشري 
واالجتهاد، اىل انه يجوز حل الحزب السيايس بقرار من محكمة 
املوضوع بناء عىل طلب مسبب من دائرة األحزاب، يف حاالت 

معينة منها املنصوص عليه يف )ج( و) د(: 
ج- قيامه بنشاط ذي طابع عسكري او شبه عسكري. 

د- استخدامه العنف يف مامرسة نشاطه السيايس. 
بها  اريد  التي  وغريها،  النصوص  هذه  ان  له  يؤسف  ومام 
اللجوء  وتكريس  سليمة،  ودستورية  سياسية  حياة  تأسيس 
غري،  ال  وحده  الجامهريي  والدميقراطي  السلمي  العمل  اىل 
املزيد  عىل  يوم  كل  البعض  ويرص  بل  تطبق،  مل  فقط  ليس 
واألحزاب  القوى  هي  من  للجميع  اآلن  وواضح  انتهاكها.  من 
والتيارات والكتل التي متلك اذرعا مسلحة، وتُحل نفسها محل 

الدولة والقضاء يف واجباتهام الحرصية املحددة دستوريا. 
يف بالدنا ومنذ ثالثينيات القرن املايض ادخل العنف يف الحياة 
بالدنا وغريها  تراكم من تجربة  ما  العراقية، وان كل  السياسة 
مسدود  طريق  هذا  ان  عال  بصوت  يقول  الخصوص،  هذا  يف 
والتخلف  والدمار  الخراب  طريق  فهو  منه.  يرتجى  خري  وال 
فهل  الدماء..  سفك  من  واملزيد  االستقرار  وعدم  والفوىض 
يتعظ البعض بذلك ويكف عن السري عىل هذا الطريق الذي 
وعجز  دمار  من  فيه  نحن  ما  اىل  اخرى،  عوامل  مع   ، اوصلنا 

حتى عن تسديد الرواتب! 
ان اإلرصار عىل هذا النهج يتحدى كل اعالن او ترصيح بشأن 
الدستور،  عليها  نص  كام  وحرياتهم  املواطنني  خيارات  احرتام 
اىل  املواطنني ونرصتهم والوقوف  االدعاء بخدمة  ويتقاطع مع 

جانب املظلومني واملسحوقني والفقراء.
من جانب آخر فان الحركة االحتجاجية منذ انطالقها يف ٢٠١١ 
مل تتأجج برغبة هذا الشخص او ذاك، او هذه الجهة او تلك، 
فعلها. وكام  تفعل  زالت  ما  أسباب وعوامل  كانت وراءها  بل 
العنف وهو يسبب سقوط ضحايا  فان  اكدنا يف مرات سابقة 
وشهداء ابرار، ال يلغي تلك الدوافع واألسباب، بل ويفاقمها. 

والعنف  القمع  ان  يظن  من  يخطيء  القول:  اليوم  ونكرر 
إرادة  تكرس  ان  ميكن  واألمنية،   العسكرية  القوات  وجحفلة 
او  سلمياً،  حقوقها  انتزاع  عىل  املصممة  والجامهري  الشعب 

تفرض عليها الرتاجع واالنكفاء. 
آن  فقد  مبكرة،  انتخابات  أبواب  عىل  بلدنا  كون  اىل  وبالنظر 
أوان القول بحرمان من يخالف مواد الدستور وقانون األحزاب 
ويرص  العنف  ميارس  من  خاصة  فيها،  املشاركة  من  السياسية 
ان  يتوجب  كام  واملليشياوية.  املسلحة  االذرع  امتالك  عىل 
املنترشة  األسلحة  لنزع  ملموسة  الحكومة عىل خطوات  تقدم 
خارج االطار القانوين، وحرص العمل العسكري واألمني بالدولة 
ومؤسساتها املعروفة، وهذا كجزء من متطلبات تهيئة الظروف 
عادلة  انتخابات  الجراء  املمهدة  واملستقرة،  اآلمنة  املناسبة، 
املواطنني  إرادة  عن  حقا  نتائجها  تعرب  صدقية،  وذات  ونزيهة 

وتطلعهم اىل التغيري.

على طريق الشعب 

راصد الطريق 

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqalshaab.com  www.iraqicp.com
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بيت داخل مستشفى خاص مبرىض الرسطان يف أربيل تم تخصيصه لتعليم األطفال املصابني القراءة والرسم.



بغداد – طريق الشعب 
احتل العراق املرتبة الثالثة بني أكرث الدول استريادا من تركيا يف ترشين االول، حسب بيانات هيئة االحصاء الرتكية.

وقالت الهيئة يف ترصيح صحفي طالعته “طريق الشعب”، ان “الصادرات الرتكية ارتفعت يف ترشين األول املايض، بنسبة 5.6 باملائة 
مقارنة مع الفرتة نفسها من العام 2019، لتبلغ 17 مليارا و329 مليون دوالر”.

واضافت ان “حصة الصناعات التحويلية من الصادرات بلغت يف أكتوبر 94.8 باملائة، فيام بلغت حصة الزراعة والرثوة املائية 3.3 
باملئة، وحصة قطاع التعدين 1.5 باملئة.”

للعراق وتشمل  ايران تذهب  باملائة من صادرات  السابق “ان 27  الشعب” خرباً يف عددها  لـ”طريق  االقتصادية  الصفحة  ونرشت 
البخارية،  التوربينات  غيار  املائية، فضال عن قطع  واملكيفات  والبطيخ،  والسرياميك،  والكايش،  والطامطم  والحديد  والكهرباء  الغاز 
والبسكويت، واألجبان”، وذلك بحسب مدير عام مكتب الشؤون العربية واألفريقية يف منظمة التنمية التجارية اإليرانية فرزاد بيلنت.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareeqalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي
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العراق ثالث مستوردي البضائع التركية
وطن حر وشعب سعيد

من قرية على سفح الجبل 
الى انتفاضة آل ازيرج

جاسم الحلفي

“مل افعل مااندم عليه ومل امارس النشاط السيايس حبا بالجاه، وامنا 
ناضلت من أجل حلم الكادحني يف حياة حرة سعيدة تسودها العدالة 

الحقيقية، بعيدا عن  الظلم وكل أنواع االضطها”. 
هذا هو لّب مقدمة مذكرات الرفيق بهاء الدين نوري، القيادي السابق 
يف الحزب الشيوعي العراقي، جوابا عىل سؤال عام اذا كان نادما عىل 
انتامئه اىل الحزب الشيوعي غداة اختالفه مع الحزب ومغادرته إطاره 

التنظيمي.
أقول غادر االطار التنظيمي للحزب لكنه بقي قريبا من قيمه ومثله. 
لهذا فاننا ال ننظر اليه واىل معظم من غادروا مثله االطار التنظيمي 
للحزب لسبب او آلخر، اال كناشطني معطائني، واصحاب فعل متواصل 
والوجدان  انساين، حفر يف وجدانهم  تقدمي  ضمن مرشوع حضاري 
بعدها  هامة،  رسالة  ونرش  حي  ضمري  تشكيل  يف  واسهم  الشعبي، 

الطبقي هو جوهر الرصاع بني الظاملني واملظلومني.  
يغادرنا  الشيوعي، كام مل  الحزب  “أبو سالم”  يغادر  املعنى مل  بهذا   
املحرومني  جامهري  انقاذ  اجل  من  الكفاح  ملنهج  حقا  املنتمني  كل 
واملضطهدين من االستعباد واالستغالل. لذا كان بديهيا ان تأيت إجابة 
أبو سالم عىل السؤال صارمة ال ريب فيها، خاصة وهو معروف بتمسكه 

برأيه، واعتداده بنفسه، وعدم التنازل عن قناعاته.
 بهاء الدين نوري الذي عرفناه قبل ان نلتقيه. هو من كان كتابه ) 
أيام صعبة( من بني الكتب الشيوعية البسيطة يف صياغاتها، السهلة 
يف اسلوبها، وقد اعتربت زادا للشبان اليافعني الجدد يف االنتامء، حيث 
يوميات الكفاح ومآثر وطرائف تفادي املناضلني خبث ورصد أجهزة 
القمع السلطوية، التي تالحق الشيوعيني وهم يرّوجون لقيم الثورة 

عىل الذل والهوان.
الكتابة  طريق  ولج  والجريء،  والعنيد  الصلب  نوري  الدين  بهاء 
“قرية عىل  ونشأ يف  ولد  امليدان، حيث  اسام يف هذا  لنفسه  وصنع 
سفح الجبل”، قرية )التكية( التي ال مدرسة فيها آنذاك وال معلم غري 
بهاء  ابنه  الفالحني، ومنهم  أبناء  الذي علم  امام جامعها،  نوري  املال 
رسم الحروف. ثم اصبح من مل تطأ قدماه ارض مدرسة كاتبا ومؤلفا، 
اسوة مبن يزخر الحزب بأسامئهم من كبار املثقفني والكتاب. ومتكن 
من تسجيل صفحات الكفاح املضني للكادحني، مثل انتفاضة فالحي 
العامرة املكدودين بوجه اقطاعييها الظاملني، يف كتيبه الصغري “انتفاضة 
ال ازيرج”الذي رصد فيه وقفة الفالحني االلبطولية. فلواله ملا جرى 
تدوين تلك املأثرة ، وقد حفظ  لألجيال يومياتها يف صفحات املجد 

البطولية الفريدة.
بهاء الدين نوري، الشخصية امللهمة لنا يف بدايات انحيازنا لليسار. كم 
ليجاريها سوى تعلقنا  التعرف عليه جارفة، مل يكن  كانت رغبتنا يف 
بجيفارا وثوار التوباماروس. تلك الرغبة التي  تبددت عندما عايشناه 
كام  استثنائية  يحمل صفات  ال  اعتياديا  قرب، ووجدناه شخصا  عن 
كنا نتخيل، وقد رصدنا أخطاءه، هواياته وغواياته، واخذنا عليه عدم 
استامعه للرأي االخر، وعدم تقبله للنقد، وتشبثه برأيه حد التعصب، 

واستنكرنا عدم تقبله الخسارة يف لعبة الشطرنج!
متحركة يف  كقوة  قادنا  عندما  بشأنه  السلبية  تبددت مالحظاتنا  ثم 
مناطق شارباجري، حيث ادهشنا مبعرفته تضاريس جبل قرداغ، وهو 
يتقدم امامنا عىل صهوة جواد متبخرتا بعكازه وكأنه صولجان القيادة، 
معه  ومن  وهو  الشاسع،  الريف  يف  خلفه  القرى  نجوب  نحن  وكنا 

يستقبلون الرتحاب واالحرتام الكبريين.
وفاضت دهشتنا ونحن نحط الركاب يف قرية )التكية( التي ولد وترعرع 
فيها، وهي القرية املنسية عىل سفح جبل وعر وبعيد عن املدينة. وبرز 
السؤال امامنا صعبا عصيا عىل الفهم: كيف وصل الحزب الشيوعي اىل 
هذه القرية املتلفعة بهذه التضاريس الصعبة، وأي قدرة كان ميتلكها 
املنسية،  القرية  يافع مغمور يف  االوائل وهم يصلون اىل  الشيوعيني 
ويؤهلونه ليصبح قائدا لحزب انترشت خالياه يف مدن العراق واريافه؟
 هذا السؤال يصعب ان يجيب عليه من ال يعرف الرسالة اإلنسانية 
للحزب الشيوعي، وروح التفاين ونكران الذات والتضحية عند اعضائه. 
الكادحني،  قلوب  اىل  الوصول  الحزب عىل  االندهاش من قدرة  وهو 
والذي تجدد يف دواخلنا، ليعود فيتبدد مجددا بعد املوقف الذي اتخذه 
“أبو سالم” منفردا بالتفاوض وتوقيع عهد مع قادة االتحاد الوطني، يف 

ذروة تقتيل الشيوعيني يف بشتاشان.
اللقاء معه،   وإنتهت فرص  الثالثاء ٢٠٢٠/١٢/١،  يوم  أبو سالم  رحل 
الفرص التي مل افرط بها منذ عرفته عن قرب يف منطقة ناوزنك، والتي 
تكثفت يف نهاية تسعينات القرن املنرصم. توقف النقاش معه حول 
املستجدات، كام كان يسميها، وبقى االختالف معه حول موقفه من 
بشتاشان حتى النهاية، مع انني مل انس لحظة انه شدين اكرث لليسار 

يف أيام شبايب.
ويبقى احرتام االختالف يف االجتهاد فضيلة.

أصحاب العقود يهددون بـ”التصعيد” أمام وزارة الماليةكل خميس

الكهرباء تنتظر “الجباية المركزية” 
إلطالق مستحقات 113 ألف متعاقد وأجير 

  
 

ونتيجة للتخبط يف اطالق التعيينات وشبهات الفساد 
املوارد  استثامر  يف  الرؤية  وغياب  رافقتها،  التي 
البرشية يف دوائر الدولة، تبدو الحكومة عاجزة عن 
الكتل  بعض  تنتظر  ورمبا  املستحقات.  تلك  تسديد 
هذه  الستثامر  الوقت،  من  مزيد  مرور  السياسية 
املشكلة يف الدعاية االنتخابية. ويقول متعاقدون إن 
عددهم يصل لـ 113 الفا، فيام تذكر وزارة الكهرباء، 
التي احالت أجورهم عىل أموال الجباية املركزية، ان 
وزارات الدولة مدينة لها بـ1500 مليار دينار، تشكل 

تلك املستحقات 156 مليارا منها.

بال رواتب لسبعة أشهر 
ويواصل أصحاب العقود واالجور اليومية، تظاهراتهم 
املالية، حتى يوم امس، مطالبني برصف  أمام وزارة 
مستحقاتهم. ويقول عيل محمد )متعاقد مع وزارة 
اصحاب  “عدد  إن  الشعب”،  لـ”طريق  الكهرباء(، 
الف   113 هو  الكهرباء  وزارة  يف  واالجور  العقود 
موظف، توقفت رواتبنا منذ شهر آذار املايض، بحجة 
عدم وجود تخصيص مايل من قبل وزارة املالية، رغم 
استمرارنا يف العمل وبدون انقطاع، وتحملنا معاناة 
املاضية،  الفرتة  طوال  الصعبة  االقتصادية  الظروف 
وبدوام كامل عكس بقية موظفي الدولة بخاصة يف 

فرتة تطبيق الحجر الصحي يف البالد”.
ويضيف أن “مجلس الوزراء وافق يف أيلول املايض 
عىل تحويل آلية التعاقد معنا من املوازنة االستثامرية 

اىل املوازنة التشغيلية، عىل ان يتم رصف مستحقاتنا 
ودوائر  وزارات  ذمة  يف  املرتتبة  الكهرباء  اجور  من 
الدولة املمولة مركزيا لألعوام السابقة”، منوها، اىل 
أن “القرار ألزام وزارة املالية بتخصيص مبلغ الديون 
املرتتبة يف ذمة الوزارات ودوائر الدولة، لغرض تغطية 
مستحقات رواتب العقود، لكن اي يشء من ذلك مل 

يتحقق”.

تهديدات بالتصعيد 
ويكمل عيل “منذ فرتة طويلة ونحن نتظاهر أمام 
رصف  بتأخر  املبارش  املعني  كونها  املالية،  وزارة 
رواتبنا، دون استجابة او تربير مقنع لذلك التأخري”، 

مشريا اىل تعرضهم “للقمع يف أكرث من مناسبة”.
امام  احتجاجي”  بـ”تصعيد  وزمالؤه  عيل  ويهدد 
حال  يف  ابوابها”،  واغالق  الخيم  بـ”نصب  الوزارة 

استمرار تجاهل مطالبهم من قبل الحكومة.
النواب  ومجلس  الحكومة  املتحدث،  ويطالب 
عن  وإبعادهم  ملشكلتهم،  عاجل  حل  بـ”ايجاد 
االنتخابية، وعدم  والرصاعات  السياسية  التجاذبات 
من  اغلبهم  ان  خاصة  عوائلهم،  بقوت  التالعب 

العوائل الكادحة”.

الكهرباء تخلي مسؤوليتها 
وزارة  باسم  املتحدث  يقول  املوضوع،  وحول 

إن  الشعب”،  لـ”طريق  موىس،  احمد  الكهرباء 
“الوزارة وضعت حال مناسبا ملعالجة موضوع أجور 
اصحاب العقود واالجور اليومية من خالل تخصيص 
للدوائر  املجهزة  )الطاقة  املركزية  الجباية  اموال 
الحكومية( لصالح مستحقاتهم”، مشريا اىل أن “حل 
رصف  وبحال  املالية،  بوزارة  متعلق  االن  املشكلة 
للوزارة،  الدفع  املستحقة  املركزية  الجباية  اموال 
سنقوم  دينار،  مليار   1500 بحوايل  تقدر  والتي 

برصف مستحقاتهم يف الحال”.
مجلس  قرار  تطبيق  تنتظر  “الوزارة  أن  ويضيف 
مليار   156 بتخصيص  القايض   59 رقم  الوزراء 
دينار، لتغطية مستحقات اصحاب العقود واالجور 
املاضية”،  االشهر  عن  الدفع  املستحقة  اليومية، 
النواب  مجلس  “اعضاء  طالبت  وزارته  أن  مبيناً، 
بتعضيد الجهود بغية ايجاد مخرج لألزمة، والضغط 
املودعة  املستحقات  إلطالق  املالية،  وزارة  عىل 

لديها”.
أصحاب  من  اي  خدمات  “انهاء  موىس  ويستبعد 
العقود واالجور اليومية يف الوزارة. امنا نحن بانتظار 

توفر السيولة املالية”.

حراك نيابي لحل األزمة
ان  النواب،  مجلس  يف  املالية  اللجنة  وتحاول 
العقود واالجور، من خالل  تجد حال ألصحاب 

زيارات مستمرة لوزاريت الكهرباء واملالية.
لجنته  ان  الوائيل،  ماجد  اللجنة  عضو  ويقول 
مسؤويل  مع  املشكلة،  هذه  “متابعة  تواصل 

وزاريت الكهرباء واملالية”.
وذكر الوائيل، يف بيان تلقت “طريق الشعب”، 
من  مجموعة  مبعية  “قدم  أنه  منه،  نسخة 
الوزراء،  مجلس  فيه  يطالب  مقرتحاً  النواب 
االستحقاقات  إلطالق  وزاري  قرار  بإصدار 
ذمة  عىل  التي  الكهرباء،  وزارة  لصالح  املالية 
التمويل  نسبة  من  استثناًء  الوزارات  بقية 
اليومية  االجور  لعاميل  رصفها  لغرض   ١٢  /١

والعقود، املتوقفة رواتبهم منذ أشهر”.

شبهات فساد
وزارة  يف  العقود  تعيينات  ملف  أن  يذكر 
تهم  بسبب  واسعا،  جدال  أثار  الكهرباء، 
النيابية،  النزاهة  لجنة  وثقتها  التي  الفساد، 
جواد  فيها  للنائب  سابق  ترصيح  بحسب 

الساعدي.
التعيينات  “ملف  إن  حينها  الساعدي  وقال 
وقد  وشائك،  جداً  كبري  الكهرباء  وزارة  يف 
فوجئنا بعدد املعينني الهائل )91( الفاً يف حني 
اىل “توثيق  الفا فقط”، مشرياً  الرقم 30  كان 

عمليات فساد يف ملف التعيينات”.

بغداد ـ علي شغاتي 

حتى اآلن، تحاول الحكومة أن 
تجد حال مناسبا لدفع مستحقات 
أصحاب العقود واألجور اليومية 

يف وزارة الكهرباء، لكن بعد 
تسعة أشهر من تأخر الرواتب، 

بدأ املتعاقدون يهددون 
بـ”تصعيد” االحتجاج أمام وزارة 
املالية، التي تقول عنها الكهرباء، 

ان أجورهم يف ذمتها.
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بهاء الدين  نوري .. وداعا 
بحزن وأمل  ننعى القائد الشيوعي والشخصية  الوطنية 
أبو   ( نوري  الدين  بهاء  والكردية  العراقية  الدميقراطية 

سالم( الذي تويف يوم الثالثاء عن 93 عاما. 
كان الرفيق الفقيد مناضال جسورا، عاش سنوات حافلة 
بالعطاء يف صفوف حزبنا، وتبوأ مواقع قيادية فيه لفرتات 

طويلة وحتى اوائل الثامنينات. 
كافح أبو سالم  ضد األنظمة الدكتاتورية والرجعية ، ومن 
العراق  واستقالل  وحريته  العراقي  الشعب  خري  اجل  
وتقدمه ، ويِف سبيل نيل الشعب الكردي حقوقه القومية . 
يف  واملعاناة  واالعتقال  السجن  اىل  ذلك  جراء  وتعرض 

املنايف.
يف هذه املناسبة الحزينة نتقدم باملواساة الحارة اىل اهله 

ورفاقه، راجني للجميع الصرب والسلوان وطول العمر. 

املكتب السيايس

للحزب الشيوعي العراقي

  ١-١٢-٢٠٢٠

بغداد ـ طريق الشعب 
االنتخابات  إجراء  إمكانية  بشأن  الجدل  يتواصل 
أن  أم  الحكومة،  اعلنته  الذي  الوقت  يف  املبكرة، 
التزام  وعدم  املالية  واالمور  القانونية  املشاكل 
انتفاضة  وضعتها  التي  الرشوط  تنفيذ  يف  الحكومة 

ترشين، ستعيق ذلك.

إجراءات لمنع التزوير
االنتخابات  لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  وأكد 
مجموعة  هناك  ان  الهنداوي،  الحسني  عبد 
باالنتخابات  والتزوير  االنتهاكات  ملنع  إجراءات 

املقبلة.
“طريق  تابعته  الهنداوي يف ترصيح صحايف  وقال 
الشعب” امس االربعاء، إنه “ليس هناك أي تغيري 
جميع  ان  مؤكدا  االنتخابات”،  إجراء  موعد  عىل 

اإلجراءات تسري بهذا االتجاه.
ستتخذ  إجراءات  مجموعة  “هناك  ان  واضاف: 

وتشديد  باالنتخابات  والتزوير  االنتهاكات  ملنع 
الرقابة الدولية ووكالء الكيانات السياسية”.

مالحظات بشأن قانون االنتخابات
ولفت عضو مجلس النواب عامر الفايز اىل “وجود 
تقسيم  لتعديل  النواب  من  العديد  لدى  رغبة 
اهواء  وفق  عىل  وزعت  التي  االنتخابية(  )الدوائر 
بالبطاقة  التصويت  وحرص  معينة،  ومزاجيات 

البايوميرتية “
ومرر  التي رشع  الظروف  “طبيعة  الفايز،ان  وقال 
جعل  ما  مشحونة،  كانت  االنتخابات،  قانون  بها 
وبعدها  رسيعاً،  القانون  لتمرير  يسعى  الجميع 

الذهاب اىل التعديالت”.

ال داعي لالقتراض
مجلس  املالية يف  اللجنة  قالت عضو  من جهتها، 
ترصيح  يف  التميمي،  ماجدة  النائبة  النواب 

مرشوع  أرسلت  “الحكومة  إن  الرسمية،  للوكالة 
للموافقة  الربملان  إىل  االنتخابات  متويل  قانون 
أن  التميمي،  وأوضحت  عليه،  والتصويت 
هذه  تضمني  ميكن  بأنه  ترى  املالية  “اللجنة 
اىل  للذهاب  داعي  وال   ،2021 موازنة  يف  املبالغ 

اقرتاض ثالث جديد”.

البرلمان عاجز
“إجراء  من  مؤخراً  الشمري،  كاظم  النائب  وحذر 

انتخابات غري ناضجة، قد تتسبب بكارثة كبرية”. 
للسالح  حد  وضع  “رضورة  عىل  الشمري  وشدد 
واملحاصصة  السياسية  الطائفية  ومعالجة  املنفلت 
التي كرسها القانون”، مشرياً اىل ان “الربملان اصبح 
التي  الترصيحات  بدليل  دوره،  اداء  عن  عاجزا 
الكتل،  عليها  ستحصل  التي  املقاعد  عدد  تحدد 
الحايل  بشكله  االنتخابات  قانون  بقاء  اىل  باالضافة 

الذي ال يلبي طموحات الجامهري”.

التعديالت القانونية والتمويل قد تؤجل االنتخابات 
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»غياب التنسيق« يغذي الظاهرة.. والداخلية تتهم المستثمرين

العمالة االجنبية .. سائحون يتحولون الى عناصر خطرة
بغداد - نورس حسن

يواجه ملف العاملة االجنبية يف العراق، مشكالت كثرية 
تتعلق بصالحيات الوزارات وأعاملها، ومزاجية أصحاب 
الرشكات واملشاريع، ويف العامل أنفسهم، الذين يتحول 
بعضهم اىل مصدر تهديد للمجتمع، تحت “غياب الرقابة 

الحكومية”.
وتتهم مصادر حكومية يف وزارة العمل، وزارة الداخلية 
بانها تعزز بقاء الظاهرة من خالل منح مزيد من العامل 
فرصة  عن  يبحث  العراقي  العامل  بينام  دخول،  فيزة 
عمل، مضيفة ان “الجهات املعنية يف الداخلية ال تتعامل 

مع وزارة العمل” يف هذا االطار. 
أنها  االتهامات، مؤكدة  تلك  نفت  الداخلية  وزارة  لكن 

تواصل العمل مع الجهات املعنية يف وزارة العمل.
وذكرت الداخلية، ان أغلب الرشكات االستثامرية تعمل 

عىل املتاجرة بالعامل االجانب.
ويقول نقابيون ان أغلب العامل يدخلون البالد بصفة 
مختلفة،  مهن  يف  عامل  اىل  يتحولون  لكنهم  سياح، 
وبعضهم يشرتك يف املتاجرة باالعضاء البرشية، او يتحول 

اىل سارق. 
لنقابات  العام  الخدمات يف االتحاد  نقابة  وتقول عضو 
عامل العراق، مروة سعد لـ”طريق الشعب”، يوم أمس، 
إن “أغلب العاملة الوافدة من الخارج تدخل العراق يف 

أوقات املناسبات الدينية”.
األول  العراق؛  يف  العاملة  من  نوعان  “هناك  وتضيف 
يدخل عن طريق الرشكات االستثامرية، وهؤالء عاملة 
بحجة  يدخلون  الذين  فهم  الثاين  النوع  اما  رسمية. 
زائرين اىل العتبات املقدسة، وبعد ذلك يخالفون رشوط 

الفيزة”.
ويشري سعد اىل تعرض الفئة الثانية من العامل “استغالل 
كبري”، يشمل االتجار بأعضائهم البرشية، بينام يتحول 

آخرون منهم اىل ُسّاق، بحسب قولها.

بعيدين عن  بكون هؤالء  املخالفات  تلك  وتعلل سعد 
“الرقابة القانونية”.

“كبش فداء”
وتالحظ مروة أن أغلب أصحاب الورش واملعامل “تفضل 
العامل، لكونهم يجعلون منهم كبش  الفئات من  هذه 

فداء يف تأدية االعامل الخطرة”.

نقابات عمالية “شكلية”
وانتقدت مروة عمل النقابات العاملية الثامنية املوجودة 
فعال”،  وغري  “شكيل  انه  عنه  قالت  والتي  العراق،  يف 
“يف  النقابات  تلك  جانب  من  واضحا”  “تقصريا  مؤرشة 

رصد االنتهاكات”.

والشؤون  العمل  وزارة  يف  مطلع  مصدر  قال  بدوره، 
“اعداد  ان  امس،  يوم  الشعب”،  لـ”طريق  االجتامعية 
العاملة األجنبية يف العراق كبرية جدا”، مؤكدا ان “الوزارة 

ال متتلك احصائيات محددة”.
“متنع  االستثامرية  الرشكات  بعض  ان  املصدر،  وأكد 
لتسجيل  مقراتها  اىل  الدخول  من  العمل  وزارة  مفتيش 
اعداد العاملني فيها”، االمر الذي مينع إيجاد احصائيات 

دقيقة لهم.

ا
ّ
العمل: الداخلية تعمل بمعزل عن

وحّمل املصدر، مديرية اإلقامة يف وزارة الداخلية مسؤولية 
دخول العاملة األجنبية، قائال ان “وزارة الداخلية متنح فيز 

اإلقامة اىل العاملة األجنبية، دون املرور بوزارة العمل”.

وأكد أن “الكثري من العامل األجانب يدخلون اىل العراق 
فيز  رشوط  يخالفون  بعدها  ومن  السياحة،  بحجة 
اإلقامة”، مشريا اىل أن املسؤولية يف هذا الجانب “تقع 

عىل وزارة الداخلية يف مالحقة هؤالء”.

شباب عاطلون عن العمل
وبرر املصدر، أسباب لجوء الوزارة اىل العاملة األجنبية، 
“العاملة  تفّضل  االستثامرية  الرشكات  أغلب  بأن 
االجنبية”، بينام هناك االف العراقيني من الشباب العاطل 

عن العمل.
يشرتط   37 رقم  العمل  قانون  ان  اىل  املتحدث  ولفت 
تشغيل 50 يف املائة من العاملة الوطنية، والنصف االخر 

يذهب للعامل األجانب.

وأكد ان “الرشكات االستثامرية ال تلزم بهذا القانون”.
وزارة  باسم  املتحدث  نفى  جهته،  من  تنفي  الداخلية 
الداخلية خالد املنحا يف ترصيح لـ”طريق الشعب”، ما 

تحدث به مصدر وزارة العمل، بشأن العامل األجانب.
وأكد ان مديرية اإلقامة التابعة للوزارة “تعمل بالتعاون 
مع وزارة العمل بشأن دخول العاملة األجنبية اىل العراق، 
ومنح االقامات”. وحول اعداد العاملة األجنبية التي تم 
إدخالها للبالد بطرق رسمية، ذكر املحنا ان “االحصائيات 
الكبرية”، مشريا اىل ان ذلك  غري متوفرة بسبب االعداد 

يحتاج لـ”جهود مضاعفة”.
وبنّي املحنا، ان “بعض العاملة يكون دخولها رسميا، لكن 
اقامتهم غري رسمية”، منبها اىل ان بعض الرشكات تقدم 
مربرات رسمية الجل استقدام عاملة اجنبية، لكنها تزج 

بها يف سوق العمل، بعد حني.

أجور مضاعفة لعشر مرات
ودعت عضو لجنة الخدمات الربملانية، النائبة منار عبد 
الطلب، اىل معالجة ملف العملة األجنبية، معتربة اياها 

متثل “نزفا لألموال العراقية”.
وقالت عبد الطلب يف ترصيح صحايف، طالعته “طريق 
الشعب”، إن “العامل األجانب يتقاضون اجورا تعدل 10 

أضعاف ما يتقاضاه العامل العراقيون”.
األجنبية”،  العاملة  فوىض  “يعاين  العراق  ان  وأضافت 
مشرية اىل ان “يف جميع دول العامل هناك محددات ثابتة 
لنسبة العاملة األجنبية يف الرشكات االستثامرية، اذ تعطى 
“أجور  ان  النائبة  وذكرت  املحلية”.  للعاملة  األولوية 
العامل العراقي يف بعض القطاعات ال تزيد عىل 500 الف 
دينار، يف حني يتقاىض األجنبي أجورا تصل الكرث من 5 

االف دوالر”، وفقا لحديثها.
ودعت عضو لجنة الخدمات يف مجلس النواب، الحكومة 
اىل رفض أي عرض استثامري ال يكون للعاملة العراقية 

حصة األسد فيه.

العاملة االجنبية تغذي جيش العاطلني من العراقيني 
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قبل يوم من الذكرى السنوية األوىل ملجزرة جرس الزيتون، كانت 
مدينة النارصية الحبيبة عىل موعد مع  عملية سفك دماء زكية  
ترشين  والنتفاضة  لشعبنا   تريد  ال  قوى  لها   خططت  أخرى 
املجيدة خريا ، وتقف بالضد من تطلعات املنتفضني   املرشوعة 
والعادلة ،اذ شهدت املدينة  مساء يوم الجمعة 27/11 هجمة 
رشسة قامت بها  عنارص مسلحة  خارجة  عىل  القانون  ، القتحام 
الخيام  حرق  عىل  االنتفاضة(فأقدمت  أيقونة   ( الحبويب  ساحة 
املتظاهرين  الحي عىل  الرصاص  واطالق  وجرفها ب)الشفالت( 
املواطنني وهي تحاول ان تحكم  الرعب بني  ، واثارة  السلميني 
سيطرتها  عىل مركز املدينة وشوارعها تحت وابل من الرصاص. 

بحامية  املكلفة  األمنية  األجهزة  انظار  امام  جرى  ذلك  كل 
القتل  تعمد  والقبض عىل من  االعتصام،  املتظاهرين يف ساحة 
لفرض ارادته، مام أتاح ملرتكبي املجزرة حرية الحركة والتامدي 

يف التجاوز عىل أمن املواطن.

لقد راح ضحية هذا االعتداء املدان واقتحام الحبويب واستخدام 
العنف بكل اشكاله وأدواته عدد من الشهداء وأكرث من )70( 

جريحا.
يف الوقت الذي نجدد فيه موقفنا الثابت واملؤازر لحق املواطنني 
الدستوري يف التظاهر واالعتصام السلميني واملطالبة بحقهم يف 
املنفلت،  والسالح  الفاسدين  الكريم يف وطن خاٍل من  العيش 
نكرر  نفسه  الوقت  يف  خارجية،  إرادة  ألية  تابع  غري  وطن حر 
بالقتل  املتظاهرين  واستهداف  للعنف  وبشدة  استنكارنا 
والتهديد واملالحقة، وان من تسبب مبا حدث يتحمل مسؤولية 

إراقة الدماء وتداعيات ذلك عىل السلم األهيل. 
األمنية  واألجهزة  واملحلية  االتحادية  الحكومة  نحمل  كام 
السلميني  املتظاهرين  وتعريض  األرواح  فقدان  عن  املسؤولية 
عن  املربر  غري  الرتاخي  بسبب  والرتويع،  العنف  اشكال  لشتى 
مالحقة كل من تسبب بأحداث هذه االعتداء املستنكر واملدان 

وتقدميه للقضاء بال تسويف ومامطلة.
املواطنني  ثقة  وإعادة  واالستقرار  االمن  لرتسيخ  السبيل  ان 
املتمثلة  الشعب  ملطالب  االستجابة  هو  الدولة،  مبؤسسات 
السالح  ونزع  ومحاكمتهم،  املتظاهرين  قتلة  عن  الكشف  يف 
الشعب  أموال  واسرتداد  والفاسدين  الفساد  ومكافحة  املنفلت 
املنهوبة، وخلق بيئة سياسية آمنة ألجراء انتخابات مبكرة حرة 

وعادلة ونزيهة وتحت ارشاف دويل.
عاش العراق

المجد والخلود 
لشهداء االنتفاضة

الشفاء العاجل للجرحى
لجنة محلية الناصرية
للحزب الشيوعي العراقي
2020/11/29

بيان  محلية الناصرية

ال للقتل .. ال  لمصادرة حق  المواطن  في الحياة

رابطة المرأة في بريطانيا تعقد مؤتمرها الـ 13
لندن – طريق الشعب 

عقد فرع رابطة املرأة العراقية يف بريطانيا، يوم السبت 28 ترشين 
الثاين املايض، مؤمتره الـ 13، وذلك عىل تطبيق التواصل االجتامعي 

“زوم”.
ودورها  العراقية  للمرأة  “تحية  شعار  تحت  عقد  الذي  املؤمتر 
والعدالة  املساواة  اجل  من  نضالها  ولدعم  ترشين  انتفاضة  يف 
جائحة  أن  إال  عام،  قبل  يعقد  أن  املقرر  من  كان  االجتامعية”، 

كورونا حالت دون ذلك. 
الناشطة ذكرى عيل، واستهلته مرحبة بالحارضات  أدارت املؤمتر، 
الربيطانية  النسوية  املنظامت  وممثالت  الرابطة  عضوات  من 
وبعض املنظامت األجنبية يف بريطانيا. كام رحبت برئيسة رابطة 
من  التطبيق  إىل  انضمت  التي  مروكل،  شمريان  العراقية  املرأة 

بغداد.
كلمة  السيدة شمريان مروكل  ألقت  املؤمتر،  لجان  انتخاب  وبعد 
نقلت فيها تحيات عضوات الرابطة يف العراق، وشكرهن عىل كل 
الدعم املادي واملعنوي الذي يقدمه الفرع وحمالت التضامن التي 
ينظمها باستمرار، متمنية النجاح ألعامل املؤمتر، والخروج بقرارات 
تعزز من لُحمة الرابطيات يف بريطانيا مع بعضهن البعض، ومع 
الرابطة األم من اجل تحقيق اهدافها يف عراق مستقر دميقراطي 
للمرأة وحامية  املساواة  الدستور يف ضامن  نصوص  تنفيذ  يكفل 

الطفولة. 
وكانت بني حضور املؤمتر، عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد النسايئ 
السوداين يف اململكة املتحدة وايرلندا، السيدة آمال الشيخ، التي 
تحدثت يف كلمة لها عن معاناة املرأة السودانية، والتي ال تختلف 
العراقية من مصادرة للحقوق والتجويع  كثريا عام تواجهه املرأة 

والخطف والقتل. 

وأعلنت الشيخ عن تضامن عضوات االتحاد ومؤيداته، مع رابطة 
وكل  ترشين  انتفاضة  وشباب  العراقيات  والنساء  العراقية  املرأة 
القوى املدنية الدميقراطية العراقية التي تناضل من أجل استعادة 

الحقوق. 
وتلقى املؤمتر تهنئة من رئيسة املجلس الوطني للمرأة الربيطانية 
)NAW(، روز  كيبنگ، أكدت فيها تضامن منظمتها مع النساء 

العراقيات يف كفاحهن. 
املتحدة،  اململكة  يف  اإليرانيات  للنساء  الدميقراطية  املنظمة  أما 
فقد بعثت رسالة إىل املؤمتر متنت فيها للنساء العراقيات التوفيق 

يف نضالهن من أجل السالم والحرية والعدالة االجتامعية. 
العاملة  التخصصية  وارسلت منظامت املجتمع املدين واملنظامت 
اعامله.  بنجاح  والتمنيات  للمؤمتر  التهاين  الربيطانية،  الساحة  يف 
العراقيني”  األكادمييني  و”رابطة  العراقي”  “املنتدى  بينها  وكان 
و”تنسيقية التيار الدميقراطي العراقي” و”املقهى الثقايف العراقي”.

ويف سياق املؤمتر، عرضت سكرترية فرع الرابطة، احالم السعدي، 
مدى  الرابطة عىل  لفرع  االدارية  الهيئة  لعمل  االنجازي  التقرير 

عامني، متناولة النشاطات املقامة. 
وبعد مناقشة التقرير اإلنجازي واقراره، استعرضت الناشطة بلسم 
عجينة، التقرير املايل، وتناولت فيه واردات الرابطة وأوجه الرصف 

والتربعات املستلمة، ليتم إقراره أيضا. 
للهيئة  عضوات  ثالث  املؤمتر  لينتخب  الرتشيح،  باب  فتح  ثم 

اإلدارية الجديدة. 
هذا وحّيا املؤمتر الشباب املنتفض يف النارصية، وأدان االعتداءات 
الحكومة  طالب  فيام  السلميني.  املتظاهرين  طالت  التي  األخرية 
التظاهر  يف  الدستوري  حقهم  ميارسون  الذين  الشباب  بحامية 

السلمي وحرية التعبري.

بغداد – طريق الشعب 
يومي  االتحادية  املانيا  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  عقدت 
السبت واالحد املصادفني 29-28 ترشين الثاين 2020 مجلسها الحزيب 
الـ 21 عىل برنامج الزوم، بحضور مندويب املنظمة وبحضور الرفيق رائد 
فهمي سكرتري اللجنة املركزية والرفيق بسام محي والرفيق سلم عيل 
أعضاء قيادة الحزب.  يف مستهل جلسات املجلس دعا احد رفاق اللجنة 
أرواح  عىل  حدادا  دقيقة صمت  للوقوف  الحضور  السابقة  القيادية 
انتفاضة  وشهداء  عنا   رحلوا  الذين  والرفاق  والوطن  الحزب  شهداء 

ترشين  وشهداء الشعب العراقي بني املجلسني الـ 20 والـ 21. 
بعد الرتحيب مبندويب املجلس والرفاق املرشفني ألقى الرفيق سكرتري 
املنظمة كلمة قصرية أستعرض فيها أهم اإلنجازات التي تحققت بني 
تنظيامت  لكل  الجامعي  للجهد  إيجابية  نتيجة  واعتبارها  املجلسني 
إىل  كلمته  يف  أشار  و  الرفاق،  وجميع  الحزبية  والهيئات  املقاطعات 
العمل  وأهمية  املنظمة  عمل  اعرتضت  التي  واملعوقات  الصعوبات 
الجاد عىل تذليلها خالل الفرتة املقبلة، وقدم تصورات أساسية ملهامت 
املنظمة خالل الفرتة الالحقة، ثم طرح رشعية املجلس عىل التصويت 

بعد تحقق النصاب القانوين فأقرت باإلجامع .
وبعد انتخاب هيئة رئاسة املجلس جرى أيضا انتخاب اللجان األخرى 
لتسيري أعامله، وتم إقرار جدول عمل املجلس  الذي تضمن مناقشة 
الوضع  مستجدات  و  واقرارهام،  املايل  ،والتقرير  التنظيمي  التقرير 

السيايس يف الوطن، وانتخاب لجنة قيادية جديدة.
املندوبني  من  العديد  قدم  املجلس،  أعامل  من  األوىل  الفقرة  ففي 
الشامل وعالجت جوانب  التنظيمي  التقرير  أغنت  التي  مداخالتهم 
الخلل واملعوقات . ومن الجدير بالذكر إن التقرير تطرق لكل جوانب 

خالل  تواجهها  التي  املهام  عىل  تفصييل  بشكل  وركز  املنظمة  عمل 
بسبب  للمنظمة  جديدة  هيكلية  اعتامد  وأبرزها  القادمة  الدورة 
املستجدات التي طرأت عىل التنظيم وتجاوز املصاعب التي تعرتضها 
وفسح املجال الرحب أمام الشبيبة التي تزخر بها املنظمة ليك تحتل 

دورها يف املفاصل القيادية للمنظمة . 
ودعا املجلس الحزيب الحادي و العرشون جميع الرفاق إىل بذل املزيد 
من الجهود لتعزيز العالقة مع املنظامت املدنية ألبناء الجالية العراقية، 
و يف مجال آخر أكد املجلس ترحيبه بأي جهد ومسعى يهدفان إىل 
تنشيط تنسيقية التيار الدميقراطي العراقي يف أملانيا، وحرص كذلك عىل 
أهمية تعزيز العالقة مع األحزاب األملانية وتعزيز العالقة مع منظامت 
األحزاب الشيوعية والعاملية العاملة عىل الساحة األملانية و كذلك مع 
منظامت القوى السياسية املدنية والدميقراطية العراقية بشأن القضايا 
الوطنية املشرتكة . وقام املجلس بانتخاب قيادة جديدة للمنظمة عن 
طريق االقرتاع الرسي، وعند مناقشة مستجدات الوضع السيايس، قدم 
الرفيق  رائد فهمي صورة واضحة ووافية عن تعقيدات الوضع السيايس 
يف البالد ومساعي الحزب من أجل التغيري الشامل وأنهاء املحاصصة 
بكل أشكالها، ويف هذا الصدد تحدث عن أهمية تغيري موازين القوى 
لصالح قيام الدولة املدنية الدميقراطية وعن جهود الحزب الحثيثة من 

أجل تجميع ومللمة كافة القوى املعنية بالتغيري. 
الرفيقات والرفاق مداخالتهم  العديد من  الفقرة  وقدم  ضمن هذه 
املحورية،   العراقية  القضايا  من  الحزب  مبواقف  املتعلقة  وتصوراتهم 
التي يشوبها الكثري من التعقيد، مؤكدين ارصارهم  الالمحدود عىل 
واملشاركة  العراقية   الساحة  عىل  دوره  لتعزيز  الحزب،  جهود  دعم 

الفعالة يف انتفاضة ترشين من اجل التغيري الشامل. 

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في ألمانيا 
تعقد مجلسها الحزبي
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الفساد يطال غذاء النازحين!
بغداد ـ طريق الشعب 

كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس االربعاء، عن متكن فرقها »من 
تنفيذ عملية ضبط ألكرث من 3000 سلة غذائية كان يفرتض توزيعها 

مجاناً بني املهجرين«.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »طريق الشعب« نسخة منه، إن »العمليَّة 
أفضت إىل التحرز عىل السالت الغذائيَّة لدى مركز رشطة »رزكاري« يف 
ة )240(،  قضاء كالر، وجرى توقيف أحد املتهمني عىل وفق أحكام املادَّ

بتهمة  رشاء السالت الغذائية املخصصة للمهجرين«.  

الرطبة تعيش ظالمًا دامسًا
بغداد ـ طريق الشعب

 ناشد قامئمقام الرطبة عامد الدليمي، امس، وزارة النفط لتوفري الوقود 
للقضاء، مشريا اىل ان املدينة »تعيش ظالما دامسا منذ 4 ايام«.

الشعب«،  »طريق  عليه  اطلعت  الدليمي يف ترصيح صحايف  وطالب 
غري  املدينة  كون  الديزالت  محطة  اىل  الوقود  بتوفري  النفط  وزارة 
مرتبطة بالشبكة الوطنية، بسبب تدمري داعش للخط الناقل بني القائم 

والرطبة غريب االنبار.

اليوم .. كردستان تصرف الرواتب
بغداد ـ طريق الشعب

قال رئيس وزراء اقليم كردستان مرسور بارزاين، يوم امس، ان رئيس 
األيام  خالل  الرواتب  مسألة  بحل  »وعد  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 

القليلة املقبلة«.
واضاف بارزاين يف حديث خالل جلسة مجلس الوزراء، وتابعته »طريق 
الشعب«، انه »إذا مل تصل رواتب االقليم من بغداد يف الوقت املحدد، 

فإن حكومة االقليم ستوفر النقص«.
واكد انه »سيتم توزيع الرواتب صباح يوم غد )اليوم(«. 

تقييم الموقف الدراسي 
كل أسبوعين

بغداد ـ طريق الشعب
كل  دوري  اجتامع  عقد  عن  العطا،  محمد  بغداد  محافظ  كشف   
الجديد،  الدرايس  العام  لتقييم  والصحة  الرتبية  وزاريت  مع  اسبوعني 

واالجراءات املتبعة لحامية التالميذ والطلبة من جائحة كورونا.
اىل  الشعب«،  طريق   « تابعته  صحايف،  ترصيح  يف  املحافظ  ودعا 
ان  اىل  مشريا  ابنائهم«،  تعليم  يف  للمساهمة  االمور  اولياء  »تعاون 

»هناك مرشفاً صحياً لكل مدرسة يتابع الوضع الصحي«.
واكد العطا ان »الطلبة سيحرضون يومياً واحدا يف االسبوع للمدرسة، 

لفهم املواد الدراسية التي تجري اعادتها بشكل مفصل«.

قصف جوي يفتك بـ7 دواعش 
بغداد ـ طريق الشعب

اعلن مصدر أمني يف محافظة صالح الدين، يوم امس، مقتل 7 عنارص 
يف تنظيم داعش، يف قصف جوي ومدفعي عىل جبال مكحول.

صحايف،  ترصيح  يف  ـ  اسمه  كشف  عدم  طلب  الذي  ـ  املصدر  وقال 
قصف  خالل  قتلوا  بداعش  عنارص   7« إن  الشعب«،  »طريق  تابعته 
كثيف لطريان ومدفعية الجيش العراقي، عىل أهداف للتنظيم يف جبال 

مكحول«. 

ضبط تالعب بعقار قيمته 
مليار دينار

 بغداد ـ طريق الشعب 
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، امس، »ضبط حالة تالعب 
املصايف  ملصلحة  العامة  للمديرية  ملكيـته  تعود  بابل،  يف  بعقار 
اكرث من  دينار، ومبساحته  مليار  أكرث من  إىل  بقيمة تصل  والسياحة، 

4 دوانم ».
أن  منه،  نسخة  عىل  الشعب«  »طريق  حصلت  للهيئة،  بيان  وذكر 
»العقار تم تسجيله يف مديرية التسجيل العقاري عىل الشيوع باسم 

مواطنني، واآلخر باسم املديرية مبساحة )2 دونم(«.
واشار البيان اىل أنه »تم تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ باملضبوطات بناًء 
ة  عىل مذكرٍة قضائيَّـٍة، وجرى عرضها عىل محكمة تحقيق الحلة املُختصَّ

يف قضايا النزاهة«.

حجز اموال مدير كي كارد
 بغداد ـ طريق الشعب

أمر البنك املركزي العراقي، بحجز األموال املنقولة وغري املنقولة، ملدير 
رشكة »يك كارد«، وافراد عائلته ومقربني منه.

وبحسب وثيقة صادرة من الدائرة القانونية يف البنك املركزي، نرشتها 
وكاالت انباء محلية، واطلعت عليها »طريق الشعب«، فان التوجيهات 
وغري  املنقولة  األموال  حجز  عىل  وتنص  املصارف،  جميع  اىل  وجهت 
املنقولة، ملدير رشكة »يك كارد« بهاء عبد الحسني عبد الهادي وافراد 

ارسته، ومقربني منه.
من  لكل  املنقولة،  وغري  املنقولة  األموال  الوثيقة، حجز  تضمنت  كام 
للدفع  العراقية  املنظومة  رشكة   - الذكية  للبطاقة  العاملية  »الرشكة 

االلكرتوين- رشكة انجاز تكنلوجيا املعلومات«.

دعوات نيابية لتجربة »التطبيع« في مناطق أخرى

اتفاق سنجار.. هل يتآكل الال استقرار في قمة الجبل؟

وفور سيطرة قوات االمن االتحادية عىل مفاصل القضاء، فتحت 50 
مدرسة أبوابها أمام الطلبة يف سنجار.

إىل  املايض،  األول  ترشين  من  التاسع  يف  وأربيل  بغداد  وتوصلت 
اتفاق عىل »تطبيع األوضاع« يف سنجار، برعاية بعثة األمم املتحدة، 
والخدمية  واألمنية  اإلدارية  النواحي  من  القضاء  إدارة  عىل  ينص 
»بشكل مشرتك«. لكن هذا االتفاق أثار ردود فعل سياسية متباينة؛ 
إذ عّدته أحزاب وجهات سياسية »حال مثاليا« إلعادة االستقرار يف 
البالد«،  من  أخرى  مناطق  يف  تطبيقها  ميكن  »تجربة  وانه  القضاء. 

لكن أطراف أخرى قرأته عىل أنه »إذعان« لطرف معني.
أن  كام  اإلدارة.  ازدواجية  مسألة  ملعالجة  الجديد  االتفاق  ويهدف 
حكومة الكاظمي تقول انها تحرص عىل خلو سنجار من »الجامعات 
البالد، يف إشارة إىل  الوافدة من خارج  املسلحة« سواء الداخلية أو 

حزب العامل الكردستاين.

اتفاق بثالثة محاور 
وتضمن االتفاق ثالثة محاور، وهي اإلداري واألمني ومحور إعادة 
اإلعامر. وبحسب املحور اإلداري، يتم اختيار قامئمقام جديد لقضاء 
مشرتكة  لجنة  قبل  من  األخرى،  اإلدارية  باملواقع  والنظر  سنجار، 

مشكلة من جانب حكومة املركز واقليم كردستان.
األمن  وجهازا  املحلية  الرشطة  تتوىل  بأن  الثاين  املحور  يقيض  فيام 
بعد  القضاء،  داخل  األمن  مسؤولية  »حرصاً«  واملخابرات  الوطني 
وتعيني  حدوده.  خارج  األخرى  املسلحة  التشكيالت  جميع  إبعاد 

2500 عنرص ضمن قوى األمن الداخيل يف سنجار.
أما محور إعادة اإلعامر، فيشمل تشكيل لجنة مشرتكة من الطرفني 

إلعادة إعامر القضاء بالتنسيق مع اإلدارة املحلية يف نينوى.
عىل  نّصت  االمنية  السلطات  توجيهات  فان  أمني،  ملصدر  ووفقا 

»رفع العلم العراقي فقط عىل املباين الحكومية يف القضاء«.
القوات األمنية بإجراءاتها لتحقيق كامل االمن  أنّه »ستستمر  وأكد 

واالستقرار يف قضاء سنجار ووحداته اإلدارية«.
عنارص  اجتاح   ،2014 حزيران  يف  املوصل  عىل  سيطرتهم  وبعد 
ارتكبوا  العام، حيث  نفس  الثالث من آب من  »داعش« سنجار يف 
وجّندوا  النساء  وسبوا  اإليزيديني،  بحق  الجامعية  اإلبادة  جرمية 
األطفال الصغار، كام نزح مئات اآلالف اآلخرين، قبل أن يتم تحرير 

القضاء يف 13 ترشين األول 2015.
أخرى  مكونات  يضم  لكنه  االيزيدية،  الديانة  معقل  سنجار  وتعد 

من العرب والرتكامن.
أن  حيث  الطوفان؛  بقصة  سنجار  مدينة  اسم  يربط  من  وهناك 
بالجبل نطحت به، فقال »هذا سن جبل جار  سفينة نوح ملّا مرّت 
علينا« فسميت )سن- جار(. ويقال: أّن السلطان سنجرين ملك شاه 
بن ألب، أرسل ولده ليكون ملكاً عليها بعد سلطان خراسان. ويعود 
تاريخ سنجار إىل األلف الثالث ق.م. وزنج تعني أسود أو املصدي 
وقد سميت  االسم.  ملعنى  آخر  تفسري  وهذا  الجبل،  قمة  ايل  نسبة 

لبطن  نسبة  بذلك  سمي  الذي  القريب  سنجار  لجبل  نسبة  البلدة 
سنجارة من قبيلة شمر الطائية.

قرابة 3 آالف إيزيدي مجهول المصير
قبضة  تحت  املائةـ   45 يف  يعدل  ما  أي   - إيزيدياً   2887 يزال  وال 
»داعش«، أو أنهم واجهوا مصرياً مجهوالً، حسب قول مدير شؤون 

اإليزيديني يف وزارة أوقاف إقليم كردستان، خريي بوزاين.
يف   20 نسبة  يتجاوز  مل  سنجار  إىل  العائدين  عدد  ان  بوزاين،  وذكر 
املائة. وأغلب هؤالء كان يقيم يف 14 مخيامً مبحافظة دهوك، شامل 

العراق.
وتشري منظمة العفو الدولية إىل أن نحو ألفي فتاة وطفل إيزيدي 
عىل  له  تعرضوا  ما  بسبب  نفسية،  مشاكل  من  يعانون  يزالون  ال 
العالج  تلقى  من  تعرض  عدم  إىل رضورة ضامن  مشريًة  داعش،  يد 

النفيس منهم ألي صدمات جديدة.

دور لألمم المتحدة
املايض،  الشهر  املوصل،  لثالث ساعات يف  استمر  اجتامع مغلق  ويف 
سعت ممثلة األمم املتحدة يف العراق جينني هينيس بالسخارت، إىل 
ردم الفجوات واالنقسامات بني مكونات سنجار، لفتح الطريق أمام 

تنفيذ اتفاق التطبيع املربم بني بغداد وأربيل.
دعتهم  املختلفة،  املكونات  ممثيل  من  شخصية   36 االجتامع  وضم 

بالسخارت لالجتامع الذي عقد يف مقر الحكومة املحلية باملوصل.
وتباينت مطالب املكونات بشأن مسار إنهاء األزمة يف قضاء سنجار، 
اتخاذها  الواجب  األوىل  الخطوة  بشأن  اآلراء بدت متطابقة  أن  إال 

وهي »إرساء األمن لضامن عودة النازحني وإعادة إعامر القضاء«.
الحكومة  االجتامع،  أعقب  صحفي  مؤمتر  خالل  بالسخارت،  وحثت 
اتفاق  تنفيذ  خطوات  ترسيع  عىل  كردستان،  وإقليم  االتحادية 

سنجار.
واعتربت أن االتفاق بداية عودة االستقرار إىل القضاء، وإنهاء معاناة 
»ستقاتل«  املتحدة  األمم  بعثة  أن  عىل  مشددة  النازحني،  سكانه 

االتفاقية. لتطبيق 

أزمة النازحين 
الجتامع  املدعوين  أحد  وهو  متقاعد(،  )عميد  حسن  أحمد  وقال 
بالسخارت عن املكون الرتكامين، »نريد أن تدخل األمم املتحدة لحل 
ملف  إنهاء  إىل  إضافة  الخدمية،  أو  األمنية  سواًء  املشاكل  جميع 
وإنهاء  لنا  حل  ايجاد  اجل  من  القضاء  عىل  السياسية  الرصاعات 

معاناة اآلالف«.
وأضاف حسن أن »حال النازحني من أبناء سنجار يرىث له سواًء أكانوا 

من االيزيديني أو العرب أو الرتكامن، وما يجري يدمي القلب«.
وتعقيبا عىل كالم حسن، يذكر قامئقام سنجار محام خليل، إن هناك 
فصائل مسلحة داخل القضاء »تضع عراقيل أمام عودة النازحني«. 

أجل  من  األمن  توفري  يف  يكمن  التطبيع  »مفتاح  إن  خليل  وقال 
إعادة النازحني وتوفري الخدمات«.

السياسية يف جامعة املوصل د. عيل اغوان، فرأى  العلوم  أما أستاذ 
أن »الحل الوحيد النهاء ملف سنجار هو البدء من داخل القضاء، 
رصف  ثم  ومن  حقيقية،  بصورة  الخدمات  وإعادة  باإلعامر  وذلك 

التعويضات للمترضرين وانصاف ذوي الضحايا بشكل كامل«.
وأشار إىل أهمية »التوجه نحو متكني االقتصاد يف القضاء«، الفتا اىل 

ان هذا االمر »يخفف الضغط واالحتقان املجتمعي«.

مناطق أخرى تنتظر »التطبيع«
صائب  اإليزيدي  املكون  عن  النواب  مجلس  عضو  قال  جهته،  من 
خدر إن »الفوىض يف سنجار يجب أن تنظم، وإن أرواح الناس هناك 

ليست رخيصة وإعامر املدينة أصبح واجبا«.
داعيا  باالتفاق،  الصالحي  أرشد  الرتكامنية  الجبهة  رئيس  رّحب  كام 

لـ«اتفاق مشابه يف قضاء مخمور«.
ظافر  النائب  القرار،  تحالف  عن  النواب  مجلس  قال عضو  يف حني 
الصخر«  »جرف  يف  مامثلة  جهودا  الحكومة  من  ينتظر  إنه  العاين، 

شامل بابل، ويف مناطق دياىل وصالح الدين.

مخاوف األقليات  
وخالف ما ذهب اليه النواب، جاء حديث النائب عن مكون الشبك 
لديهم  نينوى  سهل  يف  واألقليات  »الشبك  إن  قائال  عباس،  قيص 
تخوف من إقدام الحكومة عىل اتخاذ قرار من شأنه تغيري الخارطة 

األمنية يف مناطقهم«.
والكاكائية،  واملسيحيني  وااليزيدية  والرتكامن  »الشبك  أن  وأضاف 

متخوفون من وضع مناطقهم تحت سلطة اإلقليم«. 
عباس،  كالم  من  استغرابا  أبدى  شنكايل،  محمد  النائب جاسم  لكن 
سهل  يف  املوجودة  االقليات  لدى  بالتخوف  »مبالغة  ذلك  معتربا 

نينوى وسنجار«.
وقال شنكايل لـ«طريق الشعب«، ان »االقليات لديهم قوات مسلحة 
تعمل مع هيئة الحشد الشعبي، داخل مناطق سهل نينوى، وبالتايل 

فهم يتمتعون بنفوذ جيد«.
املناطق  هذه  يف  االكرب  النفوذ  جعل  رضورة  عىل  النائب  وشّدد 

لصالح القوات الحكومية الرسمية.
ومتاشيا مع ما ذكره النائب شنكايل، عّد طالل مراد صحايف أيزيدي، 
عىل  سلباً  انعكس  سنجار،  عىل  مسيطرة  واحدة  قوة  وجود  »عدم 

االوضاع الداخلية فيها«.
»ان  الجديد  االتفاق  أثر  عىل  سيتغري  شيئا  ان  مراد  يعتقد  وال 
قسوة  بسبب  مضطرين،  كانوا  منازلهم  اىل  عادوا  الذين  النازحني 

الحياة يف املخيامت«.
باالتفاق  جديدين  وقامئقام  ناحية  مدير  »تعيني  عىل  مراد  وحض 
تحت  بها،  وجود  لهم  التي  املناطق  تكون  ان  عىل  االيزيديني،  مع 

ادارتهم«. 

توجهات جديدة
وأفرزت مجزرة »داعش« وما لحقها من أحداث »توجهات جديدة« 
فراس  املدين  الناشط  بحسب  القضاء،  اهايل  يطالب  إذ  سنجار،  يف 
لاليزيديني،  فقط  مخصصة  »محافظة  اىل  البلدة  تتحول  ان  نوري، 

وان تكون االدارة لهم وحدهم«.
ذات  ـ  نينوى  سهل  »قرى  ان  الشعب«،  لـ«طريق  الناشط  وقال 
االغلبية املسيحية ـ تطالب ايضا بانشاء اقليم خاص لهم. كل ذلك 
بهم بسبب دخول داعش وتداعيات  التي لحقت  بعد االرضار  جاء 

ما قبل التحرير وبعده«.

بغداد ـ طريق الشعب

قبل يومني، دخلت اتفاقية سنجار حيز التنفيذ، بإعالن الحكومة االتحادية انسحاب »وحدات مقاومة 
سنجار ـ البيشة«، وملء الفراغ من طرف قوات عراقية مشرتكة.

وقالت قيادة عمليات غرب نينوى، إنها تسلمت الثالثاء جميع املقرات العسكرية التابعة لـ »البيشة«، 
يف اوىل خطوات تنفيذ اتفاق سنجار.

وبحسب املتحدث باسم قيادة العمليات املشرتكة، اللواء تحسني الخفاجي فإن »الفرقة السادسة من 
قوات الرشطة االتحادية ستكون مسؤولة عن إدارة امللف األمني داخل القضاء ».

املتحدث باسم قيادة العمليات املشرتكة اللواء تحسني الخفاجي يوزع االعالم العراقية عىل املواطنني يف أسواق سنجار، يوم الثالثاء.
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افتتاح الورش الصناعية قرب المنازل في ازدياد
بغداد – وكاالت

الورش  افتتاح  ظاهرة  األخرية،  السنوات  خالل  اتسعت 
يخلف  ما  بغداد،  يف  السكنية  األحياء  داخل  الصناعية 
تسبب  وضوضاء  للبيئة،  ملوثة  وأنقاضا  سامة  غازات 

اإلزعاج للسكان. 
ومعلوم انه توجد يف معظم دول العامل مناطق مخصصة 
األحياء  عن  بعيدة  العادة  يف  تكون  الصناعية،  للورش 
لكنها  املناطق،  هذه  مثل  توجد  العراق  ويف  السكنية. 
غالبا ما تعاين ضعفا يف الخدمات وغيابا للتنظيم، فضال 
عن عدم القدرة عىل احتواء األعداد الكبرية من الورش 

التي تتزايد يوما بعد آخر. 
يف  الرسمية  الرقابة  ضعف  الورش  اصحاب  ويستغل 
االنتقال بها إىل األحياء املأهولة بالسكان، ما يساعدهم 
املرتفعة  اإليجار  أبدال  الرضائب ومن  التهرب من  عىل 

يف األحياء الصناعية.
وفيام يرى مواطنون أن هذه الورش صارت تسبب لهم 
منازلهم  من  قربها  أن  آخرون  يرى  وبيئيا،  نفسيا  أذى 
يوفر عليهم عناء الذهاب إىل األحياء الصناعية البعيدة. 

أمانة بغداد تضع خطة دون تنفيذ
أمانة  لدى  اسرتاتيجية  خطة  وجود  من  الرغم  وعىل 
بغداد، وضعت منذ سنوات عدة لنقل األحياء الصناعية 
انشاء  عرب  العاصمة،  أطراف  إىل  واملعامل  والورش 
منطقة صناعية متخصصة، إال أن هذا املوضوع ما زال 

حربا عىل ورق! وأعلنت األمانة عن وجود جملة عراقيل 
تحول دون تنفيذ املرشوع.

املعامل  انتشار  العاصمة  سكان  من  كثريون  وانتقد 
أمتار  بضعة  واقرتابه  بعضها  واتساع  الصناعية  والورش 
يف  وأمانتها،  بغداد  ملحافظة  املحلية  اإلدارة  مركز  عن 
الوقت الذي مل تقم فيه هاتان الجهتان املعنيتان بوضع 

الجادة للمشكلة.  الحلول 
واشار مراقبون يف احاديث صحفية، اىل إن املواطن هو 
انتشار  قضية  يف  وجسديا  ونفسيا  صحيا  األول  املترضر 

الورش واملعامل الصغرية داخل األحياء السكنية، “فبني 
والخشبية  الحديدية  املواد  ومخلفات  الطرق  ضجيج 
يستهان  التي  الظاهرة  لتلك  الحقيقة  املخاطر  تكمن 

بها”.

دراسات: الضوضاء أخطر مصادر التلوث 
للورش  السلبية  اآلثار  حديثة  علمية  دراسات  أرشت 
الضوضاء،  أبرزها  والتي  اإلنسان،  الصناعية عىل صحة 
وأكرثها  البيئي  التلوث  مصادر  أخطر  إياها  معتربة 

واالستهانة  إهاملها  يتم  ما  كثريا  “فالضوضاء  انتشارا. 
بأرضارها ألنها بال لون وطعم ورائحة، ومصدرها أجهزة 
املجتمعات  التي مل تكن تعرف يف  املستحدثة  الصوت 
البيئية الطبيعية السالفة” – بحسب إحدى الدراسات. 
سابق  تقرير  يف  العاملية،  الصحة  منظمة  ذكرت  فيام 
املنزل أو املدرسة يؤثر عىل قدرة  لها، أن الضجيج يف 
الذين  األطفال  أن  إىل  الفتة  التعلّم،  عىل  األطفال 
يف  أقل  نسباً  حّققوا  واملعامل،  الورش  بجوار  يقطنون 
تعلم القراءة وعانوا تأخراً يف تطوير القدرات اللغوية.
يفقد  الضوضايئ  التلوث  استمرار  يف  انه  وأضافت 
املزاج  يف  تقلبات  ويعاين  الرتكيز  عىل  القدرة  الطفل 
األداء  اإلنجاز يف  والتعب وضعف  باإلرهاق  وإحساسا 
املدريس بشكل عام، مع زيادة الروح العدائية وضعف 

التعاون.

مطالبات بمعالجة الظاهرة
التواصل  مواقع   يف  ومدونون  مواطنون  يعرب  ما  وكثريا 
الصناعية  الورش  انتشار  من  استيائهم  عن  االجتامعي، 
تأثري سلبي  السكنية، وما يخلفه ذلك من  املنازل  قرب 
عىل الواقعني البيئي والصحي، مطالبني الجهات املعنية 
صناعية  أحياء  إنشاء  خالل  من  املشكلة  هذه  مبعالجة 
كافية، وتوفري الخدمات يف األحياء املوجودة، إىل جانب 
تشديد الرقابة عىل عمل الورش وإلزامها باتباع رشوط 

السالمة واملحافظة عىل البيئة. 

وزارة الكهرباء
الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى

GENERAL COMPANY OF
ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) MIDDLE REGION 

اعالن المناقصة العامة المحلية المرقمة 
)L15 - 064(

تعلن الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى اعالن املناقصة الخاصة بتجهيز (حامض السلفاميك (بكمية 150 طن) ملحطة كهرباء واسط الحرارية 
(للمرة األوىل) وبكلفة تخمينية (600.000.000) ستامئة مليون دينار عراقي ضمن املوازنة التشغيلية لعام 2020 عىل حساب مواد كيمياوية (321 /27).

فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهيز املادة املذكورة اعاله وفق الرشوط التالية: 

1 - عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني بالحصول عىل معلومات اضافية االتصال (الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى) عرب الربيد االلكرتوين:

www.gcep.moelc.gov.iq.com املوقع االلكرتوين للرشكة

commercial.dept.m@moelc.gov.iq :الربيد االلكرتوين للقسم التجاري

وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس (من الساعة الثامنة صباحاً اىل الساعة الثانية ظهراً) وكام موضح بالتعليامت ملقدمي العطاءات.

2 - متطلبات التأهيل املطلوبة (كام موضحة يف وثائق العطاء).

3 - بامكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (100.000) مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل الرشكة 

حيث يعاد مثن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.

4 - يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآليت: مقر الرشكة الكائن يف الباب الرشقي ساحة غرناطة محلة (109) شارع (19) بناية (15) ص.ب (1085) ويكون آخر موعد لتقديم 

العطاءات الساعة (12) (الثانية عرشة ظهرا) من تاريخ الغلق املصادف 23/12/2020 يوم االربعاء ويف حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف نفس الوقت من 

اليوم الذي ييل العطلة، العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاء بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآليت (مقر الرشكة) يف نفس يوم 

غلق  العطاءات والرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش اإلعالن وتكون املناشئ املطلوبة واملبلغ التخميني حسب استامرة املناطق 

االقتصادية ضمن الجزء الثاين/ القسم السادس لوثائق املناقصة.

مع مراعاة ما ييل:

1 - يكون موعد الفتح يف نفس موعد الغلق او يف اليوم الذي يليه.

2 - يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع عىل التعليامت ملقدمي العطاءات املبينة فيها، وبخالفه سيتم استبعاد 

عطائه، مع مراعاة ملء القسم الرابع من الوثائق وجداول الكميات وتقدميها ورقياً بعد ختمها بالختم الحي الخاص مبقدم العطاء مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب قرص الـ 

(CD) الذي يستلمه، إضافة اىل استامرة تقديم العطاء (االستامرتني 1و2 ومنوذج ضامن العطاء (الكفالة املرصفية)، والنموذج االسرتشادي (صيغة العقد).

( ملئها بشكل واضح وبلون ومميز) (مهم جداً).

3 - يف حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه.

4 - عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً النامذج املوجودة يف (مناذج العطاء).

تفصيلية بنوع السيارات واعدادها وسعة كل منها.

5 - عىل مقدم العطاء ملء استامرة تعريف الرشكة (املرفقة طياً يف الطلب) وتعترب مكملة للوثائق القياسية (مهمة جداً).

6 - يتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل:

www.moelc.gov.iq.com  :املوقع االلكرتوين لوزارة الكهرباء

مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة األوىل

الرقم 12635

التاريخ 24/11/2020

اعــالن
طلب تسجيل عقار مجدداً

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 24/11/2020 
بإسم  الفضيلية  بزايز   15  (614/  17) العقار  لتسجيل 
(حنوش حمد بشار) مجدداً باعتباره حائزاً له بصفة املالك 
متهيداً  املذكورة  امللكية  تثبيت  ولغرض  القانونية  للمدة 
 (43) رقم  العقاري  التسجيل  قانون  احكام  وفق  للتسجيل 
يدعي  الطلب فعىل كل من  اعالن هذا  قررنا   1971 لسنة 
ما  تقديم  العقار  هذا  معينة عىل  او حقوق  عالقة  بوجود 
يوماً  ثالثني  مدة  خالل  الدائرة  هذه  اىل  بيانات  من  لديه 
الحضور  وكذلك  االعالن  لنرش هذا  التايل  اليوم  من  اعتباراً 
التايل  اليوم  يف موقع العقار يف الساعة العارشة صباحاً من 
يف  موقعياً  حقوقه  الثبات  وذلك  االعالن  هذا  مدة  النتهاء 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.

ع/ منتهى هاشم علوان
مدير التسجيل العقاري يف الرصافة/1

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
عليوي  خرض  (قيس  املواطن  قدم 

املديرية  هذه  يف  دعوى  سالب) 

اىل  (العبيدي)  من  لقبه  لتبديل 

اعرتاض  لديه  فمن  (السعدي) 

مراجعة هذه املديرية خالل خمسة 

يف  نرشه  تاريخ  من  يوماً  عرش 

الجريدة وبعكسه سوف تنظر هذه 

احكام  وفق  الدعوى  يف  املديرية 

البطاقة  قانون  من   (22) املادة 

الوطنية رقم (3) لسنة 2016.

اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم

مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العام

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تتقدم   *
أكرم  للرفيق  بالتعازي  كربالء  يف  العراقي 
ناظم بوفاة والده، داعني له ولعائلته بالصرب 

والسلوان، وللفقيد الذكر الطيب دوما.
للحزب  األوىل  الكرخ  محلية  تعزي   *
الشيوعي العراقي، الرفيقة ام قحطان بوفاة 
إثر  رايض،  مشحوت  عباس  الحاج  والدها 
الطيب  الذكر  مرض عضال مل ميهله طويال. 

للفقيد ولعائلته الصرب والسلوان.
ببالغ  املحرتم،  شريين  ابو  العزيز  الرفيق   *
شقيقكم  وفاة  نبأ  تلقينا  واألىس،  الحزن 
أملكم  نشاطركم  ثائر.  أبو  هاشم  الفقيد 
وبهذه  الجلل.  املصاب  بهذا  واحزانكم 
افراد  ولجميع  لكم  نتقدم  األليمة  املناسبة 
الراحل،  ومحبي  وألصدقاء  الكرمية  العائلة 
بأحر التعازي واملواساة، راجني للجميع الصرب 
الطيب  الذكر  وللفقيد  والسلوان،  الجميل 

دوما.
يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة 

الجمهورية التشيكية
العراقي  الشيوعي  الحزب  تنظيم  *هيئة 
واملواساة  التعازي  خالص  تقدم  الحي  يف 
اليارسي وجميع  الحسني  عبد  ناظم  للرفيق 
املريب  االستاذ  شقيقه  وفاة  يف  ارسته  افراد 
عضال،  مرض  اثر  اليارسي  فاهم  السيد 
الرحمة والذكر الطيب دوما للفقيد والصرب 

والسلوان للعائلة الكرمية .

مواساة

كربالء – طريق الشعب
منطقة  يف  الخدمية  الدوائر  خصصت 
طينيا  طريقا  كربالء،  مبحافظة  الجاملية 
يعيق  الذي  األمر  الحمل،  ملركبات  وعرا 
حموالت  ينقل  معظمها  أن  خاصة  سريها، 
كبرية تصل إىل عرشات األطنان من البضائع 

والوقود.
كربالء،  والجسور يف  الطرق  وكانت مديرية 
الرئيس  الشارع  وتبليط  تأهيل  أعادت  قد 
نظمها  تظاهرات  خلفية  عىل  املنطقة،  يف 

األهايل وطالبوا فيها بذلك. 
السري  من  الحمل  مركبات  ُمنعت  وباملقابل 

لها  واختري  املؤهل،  الطريق  هذا  عىل 
أصحاب  ويشكو  بديال.   الطيني  الطريق 
الطريق  الحمل، عدم صالحية هذا  مركبات 
يقارب  ما  يوميا  يستقبل  انه  خاصة  للسري، 
حديث  يف  مشريين  عجلة،  آالف   3 الـ 
كربالء،  بلدية  أن  الشعب”،  “طريق  لـ 

تفرض  البديل،  الطريق  رداءة  من  وبالرغم 
إىل  منه جباية تصل  التي متر  املركبات  عىل 
املركبات،  30 ألف دينار. ويطالب أصحاب 
مقبوال  يكون  لهم،  آخر  طريق  بتخصيص 
عىل األقل، يك يتجنبوا مخاطر االنزالق الذي 

يعرض بضاعتهم للسقوط والتلف.

جباية العبور 30 ألف دينار
الجمالية تخصص “طريقا طينيا” لمركبات الحمل!

البرك اآلسنة تحتل 
“الجمعيات الثانية” 

في العمارة! 

العمارة – وكاالت 
مدينة  يف  الثانية  الجمعيات  منطقة  أهايل  شكا 
خاصة  الخدمي،  واقعهم  تردي  من  العامرة 
شبكات الرصف الصحي التي تعاين طفحا مستمرا. 
يف  سكن  انه  البهاديل،  مهدي  املواطن  وقال 
أعوام، ومنذ ذلك   9 نحو  قبل  الثانية  الجمعيات 
الحني واملنطقة تفتقر ألبسط الخدمات، مشريا يف 
حديث صحفي، إىل أن الشوارع والساحات العامة 
تتحول يف كل موسم أمطار إىل برك آسنة، يختلط 
يف  يتسبب  ما  املجاري  مياه  مع  املطر  ماء  فيها 
انتشار األمراض الجلدية. واضاف قائال، انه بسبب 
عدم تعبيد الطرق يف املنطقة، يكون من الصعوبة 

عىل املواطنني التحرك والتنقل خالل األمطار.

المحاويل.. من الغرق إلى 
تراكم النفايات!

المحاويل - محمد صادق

من  بابل  محافظة  يف  املحاويل  قضاء  يعاين 
رداءة  من  بدءا  الخدمي،  القطاع  يف  املشكالت 
البنى التحتية وانتهاء برتاكم النفايات يف الطرقات. 
ويشكو أهايل القضاء غرق شوارعهم مع أول زخة 
مطر وتحولها اىل أوحال، ما يصعب عىل املواطن 
الحركة والتنقل سواء سريا عىل األقدام أم بواسطة 
السيارة. وأشاروا يف احاديث لـ “طريق الشعب”، 
يف  أجريت  التي  الشوارع  تبليط  أعامل  أن  إىل 
القضاء غري مجدية وما هي إال “ترقيع”، ما يدلل 
وغريها،  بلدية  من  املعنية،  الجهات  إخفاق  عىل 
االهايل  للقضاء. واشتىك  الخدمي  الواقع  إدارة  يف 
ايضا من تراكم النفايات يف غالبية شوارع القضاء، 
أن  مبينني  السكنية،  األحياء  أم  املركز  يف  سواء 
ذلك يأيت بسبب غياب املتابعة والرقابة من قبل 
املرشفني عىل النظافة.  أهايل املحاويل يتساءلون: 
إىل متى يبقى واقعهم الخدمي عىل هذه الدرجة 
تتفاقم  التي  لألزمة  عالج  من  وهل  الرتدي؟  من 

يوما بعد آخر؟ 

مناطق عشوائية في 
السماوة تطالب بالخدمات 

الساموة – وكاالت 
طالب سكان املناطق العشوائية (التجاوز) الواقعة يف 
اطراف مدينة الساموة، الجهات الحكومية، بشمول 
مناطقهم بالخدمات البلدية، سيام التنظيف وإدامة 
الطرق.  وقال عدد من املواطنني يف حديث صحفي، 
أن هذه املناطق تضم مئات الدور السكنية التي 
تعاين غياب الخدمات وتردي مياه اإلسالة، مضيفني 
أن النفايات ترتاكم يف مناطقهم بشكل الفت، ما أثر 

سلبا عىل واقعهم الصحي.

واسطيون إلى البلدية: 
امنعوا رمي مواد البناء ومخلفاته 

في الشوارع
الكوت - وكاالت

البلدية  انتقد عدد من املواطنني يف مدينة الكوت، مديرية 
اثناء  البناء،  لعدم وضعها ضوابط متنع قطع الشوارع مبواد 

تشييد الدور السكنية أو املباين التجارية. 
وقالوا يف حديث صحفي، أنه "يف الوقت الذي يطالب فيه 
برمي  البعض  يقوم  الخدمات،  بتوفري  الحكومة  املواطنون، 
مواد البناء ومخلفاته كبقايا (خبطة االسمنت)، عىل الطرق 
مطبات  إىل  املواد  تلك  آثار  تتحول  حتى  التبليط،  حديثة 

دامئة".
وطالب املواطنون، البلدية مبتابعة هذه الظاهرة التي تتكرر 
أهمية  الرئيسة، مشددين عىل  الفرعية، وحتى  الشوارع  يف 

إلزام أصحاب املشاريع بعدم قطع الطرق مبواد البناء.

البصرة - وكاالت
جالل وأخته هدى يسكنان وحيدين يف بيت قديم بائس ورثاه 

عن والديهام، يف قضاء الزبري غريب البرصة.
جالل الذي يبلغ من العمر 37 عاما، يعاين إعاقة مستدمية تتمثل 
يف عدم قدرته عىل امليش. فيام أصيبت اخته هدى مبرض غامض 

افقدها عقلها وحركتها.
يف لقاء مصور مع وكالة أنباء “املربد”، يتحدث جالل عن سبب 
السبع  بلوغي  وبعد  طبيعيا،  طفال  “ولدت  انه  قائال  إعاقته، 
سنوات ارتفعت حراريت يوما فأخذين والدي إىل أحد األطباء يف 
الزبري، وهذا أعطاين حقنة تسببت يف إصابتي بشلل يف الساقني. 

ومنذ ذلك الحني مل استطع امليش”.
املدرسة  يرغب يف دخول  كان  ويستذكر جالل طفولته، وكيف 
أسوة بأقرانه، ويقول: “كنت آخذ دفاتري وأقالمي وأجلس عند 
باب املدرسة لعلهم يقبلون يب تلميذا. وكان والدي يتوسل بإدارة 

املدرسة يك تقبلني، لكنها ترفض. وأنا اآلن ال أقرأ وال أكتب”.
وعن معيشته واخته، يقول أن “الخريين مل يقرصوا معي. صحيح 
أن حيايت شاقة، لكن عيل أن أعيشها مهام كانت”، مشريا إىل أن 
نائب ضابط، عمل  بصفته  الجيش  تقاعد من  أن  وبعد  والده، 
فالحا يف حديقة “مستشفى الزبري”، وبعد أن تويف قطعوا راتبه 
التقاعدي. ويتابع قائال: “حاولت إعادة الراتب لكنني مل استطع. 
فاألمر يحتاج إىل توكيل محاٍم، وهذا يتطلب دفع مبلغ مليوين 
دينار ال أقوى عىل توفريه”.   أما هدى، فلها قصة أخرى أكرث 
العرش سنوات  بلغت  فتاة طبيعية، وحينام  إيالما. فهي كانت 
أصيبت بعقلها، حتى باتت مقعدة يتكفل برعايتها شقيقها املقعد 
هو اآلخر. ويأمل جالل إيجاد “بنت حالل تقبل بالزواج مني، 
البيت”،  وتنظيف  املالبس  وغسل  الطعام  إعداد  يف  وتعينني 
راتب  ومنحهام  واخته،  مساعدته  الحكومية،  الجهات  مناشدا 

الرعاية االجتامعية.  

جالل وهدى
أخوان معاقان قست عليهما ظروف الحياة 
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إن الدورة االقتصادية يف العراق بعد عام 2003 كانت 
الدورة  لهذه  أن  حني  يف  النفط  عىل  تعتمد  زالت  وال 
أسسا علمية وعملية وثوابت درجت عليها الحكومات 
عىل  تقوم   1921 عام  الدولة  تأسيس  منذ  املتعاقبة 
والغرامات  واملكوس  والرسوم  الرضائب  استحصال 
الخزانة  يرفد  العام  القطاع  وكان  املحاكم.  وعقوبات 
عن  الناجمة  األرباح  نتيجة  طائلة  مببالغ  الحكومية 
املتاجرة أو الصناعة أو تقديم الخدمات، مثل خدمات 
واملاء  والكهرباء  الربيد  وخدمات  واملواصالت  النقل 
الدولة، وعىل سبيل  وغريها مام كان يعضد من موارد 
املثال كانت الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية تسدد 
للخزينة املركزية ما ال يقل عن 150 مليون دينار سنويا، 
وأكرث من ذلك الرشكة العامة لتجارة املكائن والسيارات 
وينطبق الحال عىل جميع الرشكات التجارية والصناعية 
يساوي  العراقي  الدينار  وكان  واإلعامرية،  والزراعية 
التسديد  بشأن  حاسمة  القوانني  وكانت  دوالر.   3،3
والحسابات  العامة  املوازنات  وتقديم  لألرباح  السنوي 
الختامية بداية كل عام. وأن الرضائب كانت تستحصل 
بكل بساطة وسهولة وكذا الرسوم، والسبب هو خشية 
املوظف  واحرتام  القانونية،  العقوبات  من  املواطن 
دفع  عدم  آنذاك  مثال  تجد  فلم  العام،  املال  لقدسية 
املواطن لفاتورة الكهرباء أو املاء ألن الخدمة ستقطع 
التسديد  عند  غرامة  وتفرض  فورا،  األويل  اإلنذار  بعد 
ومن ثم تعاد الخدمة )كل هذه االجراءات وفق قانون 

استحصال ديون الحكومة(. 
بكوادرها  كانت  املالية  وزارة  أن  أوضح   أن  وأود 
كونها  العراقيني  كل  احرتام  موضع  الكفوئني  ووزرائها 
تنفذ بكل حرص قوانني صيانة وتنمية املال العام وكانت 
املالك  وحسب  الوظيفية  بالدرجات  الوزارات  تلزم 
يجوز  وال  مبوافقتها  اال  االستحداث  يجوز  وال  والدرجة 
التجاوز عىل أصول وقواعد الرصف الحكومي ، وكانت 
هذه الوزارة ال تعبأ حتى بطلبات امللوك والرؤساء اال 
لبعض  التجاوزات  بعض  باستثناء  العامة  املوازنة  وفق 
أن  غري  الحدود.  بأضيق  وكانت  السابق  النظام  أزالم 
الحاكم  لقرارات  ونتيجة   ،  2003 عام  بعد  حصل  ما 
وسافرا  فاضحا  خروجا  الخروج  هو  برمير  بول  املدين 
الوزراء  تخويل  وأن  الحكومي،  الرصف  أصول  عىل 
التعليامت  التمرد عىل  صالحيات واسعة كان وراء كل 
للدرجات  الكيفي  واالستحداث  باملالك  والتالعب 
جديدة  وظائف  ابتداع  أو  املنضبطة  غري  والتعيينات 
والتي  اخرى  عناوين  أو  الحامية(  ورجل  )كاملستشار 
أدت اىل الرتهل الحكومي وزيادة الرواتب عىل حساب 
الخروج عىل  تم  العامة واالستثامرية، كذلك  املوازنات 
األخرى  األبواب  يخص  فيام  الحكومي  الرصف  ضوابط 
للموازنات التشغيلية، كام وأن تعاقب وزراء غري كفوئني 
ومن غري االختصاصيني عىل وزارة املالية كان وراء فشل 
مصادر  من  املطلوبة  الواردات  تأمني  يف  الوزارة  هذه 
اإلداريني يف  و  السياسيني  بعض  وأن  . كام  النفط،  غري 

الدولة كانوا عوامل مبارشة لالستهتار باملال العام ايرادا 
فيام  التعليامت  التمرد عىل  كانوا وراء  ورصفا،،  فهم  
يخص الرواتب واألجور أو فيام يخص الحرص عىل دفع 
الرضائب من قبلهم أو مساعدة الحكومة يف االستمرار  
بفرض ذات الرضائب السابقة ، كام أن املواطن العادي 
استحصال  قوانني  احرتام  عن  بالكف  بدوره  هو  قام 
يف  عضو  أعلنه  ما  ذلك  عىل  ومثالنا  الحكومي،  الدين 
اللجنة املالية النيابية، أن وزارة الكهرباء تنفق سنويا ما 
التوليد،  يقارب ال 540 مليون دوالر لصيانة محطات 
وأن االستحصال العام ألجور الكهرباء يبلغ 7  يف املائة 

سنويا. 
عن  الحكومة  عجز  عملية  يف  الجميع  ساهم  وهكذا 
أدناه  نقرتح  تقدم  ومام  عليه  املايل،  واجبها  تأدية 
والغرامات  والرسوم  للرضائب  األولية  التقديرات 
ويف  املتوفرة،  املعلومات  ضوء  يف  استحصالها،  الواجب 
فقرات  من  فقرة  كل  بشأن  العلمية  التقديرات  ضوء 
املشوه  الحكومي  وااليراد  الحقيقي  الحكومي  اإليراد 

وغري االمني. 
أن ما نضعه امامكم يقع يف اقل االحتامالت والتي ميكن 
ما  وأن  عليها.  البناء  االختصاص  وأصحاب  للحكومة 
سنقدمه يقترص عىل الواضح من فقرات املوارد، وهناك 
الكثري من املوارد التي تحصل عليها الوزارات والدوائر 
الحكومية يف مسرية عملها اليومي وهي كثرية ومجزية 
لو سلمت النوايا ونظفت الدوائر من املتجاوزين عىل 
املال العام ويف العموم إليكم ما توصلت عليه معلوماتنا 

املتواضعة وفق األرقام املتاحة: 

أوال الضرائب: 
أ. ضريبة الدخل 

وعدد  الحكوميني  املوظفني  عىل  الدخل  رضيبة  أوال- 
من املتقاعدين.

تفرض هذه الرضيبة وفق مبدأ العدالة االجتامعية عىل 
ومخصصاتهم  راتبهم  زاد  ملن  األفراد  وواردات  رواتب 
مليون،   5 مليون،   2.5 مليون،   2 مليون،   1،5 ال  عىل 
متوسط  فوق، سيكون  فام  دينار  مليون 15مليون   10
الرواتب يساوي 36 ÷ 6 = 6 مليون، وأن نسب الرضيبة 
املقرتحة حسب الفئات تبدأ من 3 %، 5%، 7 %، 10 
 8  =  5  ÷  40 الرضيبة،  متوسط  سيكون   ،%  15  ،%
املالية. وهي يجب  األولويات لدى وزارة  %، وحسب 
بني  ألف   100 املقدر هو  والعدد  تصاعدية.  تكون  أن 
موظف ومتقاعد، عليه ستكون مجموع اإليراد السنوي 
من هذه الرضيبة، هو، 100 ألف مشمول × 6 مليون 

دينار ×12×8 %  = 576 مليار دينار سنويا.
التجارية  املحالت  اصحاب  عىل  الدخل  رضيبة  ثانيا- 
وعددها يتجاوز ال 2 مليون  بني محل تجاري، وفرت 
واملعامل  اليدوية  والورش  بقالة،  ومحل  صمون، 
الرشاء  مهنة  تعاطى  من  فئات  من  وغريها  الصغرية 
والبيع بالتجزئة والجملة أو االعامل اليدوية كالحدادة 

اما  الحرة،  املهن  من  ما  وغري  والنجارة  والخراطة 
املحامني  مكاتب  الكبرية،  واملعامل  الكبرية  الرشكات 
واملعامرية،   الهندسية  واملكاتب  االطباء،  وعيادات 
التجاري  العمل  أنشطة  من  وغريها  الصريفة  ومكاتب 
واإلنتاجي والخدمي، وعددها  املقدر 200 الف محل 
ووحدة مستهدفة يف عموم العراق. يكون مجموع من 
يخضع لرضيبة الدخل 2.2 مليون هدف رضيبي. فاذا 
100الف  بني  ترتاوح  املقدرة  السنوية  الرضيبة  كانت 
دينار، 150الف دينار 200، ألف دينار 250 الف دينار، 
500 ألف دينار، مليون دينار، ومليوين دينار فسيكون 
سنويا  دينار  مليون   4،2 الرضيبة،  متوسط  مجموع 
فسيكون  فئات  سبع  أي  الفئات،  مجموع  عىل  يقسم 
دينار  ألف   600 السنوي  الرضيبة  معدل  متوسط 
عندها  مليون وحدة رضيبية   2.2  × الواحدة  للوحدة 
سيكون إجاميل الرضيبة السنوية 1.32 تريليون دينار. 
مع مالحظة أن متوسط الرضيبة املقرتحة هو ألغراض 
الهدف الرضيبي فهو  اما ما يفرض عىل  العام  التقدير 
املؤرش يف تقدير الرضيبة السنوية لكل صنف أو درجة.

ب. ضريبة العقار
أوال- رضيبة ايجار العقار ألغراض السكن.

وحدة  مليون   7 العراق  يف  السكنية  الوحدات  عدد 
من  املستأجرة  الوحدات  عدد  أن  افرتضنا  ولو  سكنية، 
الغري 25 %  من مجل إجاميل الوحدات املسكونة سواء 
أكانت دار أو شقة أو عرصة، عندها ستكون الوحدات 
السكنية املستأجرة فعال  1.75 مليون وحدة مستأجرة 
وأن متوسط بدل االيجار الشهري يبدأ من  100 الف، 
150 الف 250 الف، 350 الف، 450 الف، 500 الف، 
750 الف، مليون و1.2 مليون، 1.5 مليون دينار شهريا، 
أي يكون متوسط مجموع األيجار الشهري 6.250.000 
العرش يكون متوسط معدل  الفئات  دينار يقسم عىل 
االيجار الشهري. 625.000 دينار،  وأن نسبة الرضيبة 
عىل حساب االيجار  مبوجب القانون هي 10 % سنويا، 
املستهدف  السنوي  الرضيبة  مبلغ  متوسط  فسيكون 
وحدة   مليون   1.75  ×  12× شهريا  دينار   62500

ويساوي 1،312،5 تريليون دينار.
والعيادات  واملكاتب  املحالت  ايجار  رضيبة  ثانيا- 

والرشكات، الخ.
املحالت  عدد  فأن  أسلفنا  وكام  املالحظة  خالل  من 
التجارية لكافة األغراض اضافة اىل املكاتب والعيادات 
االستخدام  ألغراض  وغريها  األهلية  الرشكات  ومقرات 
غري السكني يبلغ 2.2 مليون محل ومقر، وميكن اعتبار 
منها عىل   % 60 فأن  للمستخدم  مملوكة  منها   % 40
مبوجب  البالغة  االيجار  لرضيبة  خاضعة  تكون  االقل 
النسبة 1،32   املأمول وفق  العدد  وأن  القانون 10 %. 
مليون مستأجر، وأن بدالت  اإليجار الشهرية  ترتاوح 
بني 250 الف دينار،  300 الف دينار، 350 الف دينار، 
450 الف دينار، 500 الف دينار، 600 الف دينار، 750 
الف دينار، مليون دينار، 1.500 مليون دينار، و1.800 
االيجار  مجموع  متوسط  يكون  عليه  دينار،  مليون 
الفئات  عىل  تقسم  دينار  مليون   7.500 هو  الشهري، 
العرش يكون متوسط االيجار الشهري الخاضع للرضيبة 
750 الف دينار، ومبا أن نسبة الرضيبة حسب القانون 

10 %  فستكون الرضيبة الشهرية مبعدل 75 الف دينار 
× 1.32 مليون وحدة ×12= 1.188 تريليون دينار.

ثالثا- رضيبة مبيعات العقار. 
يف  السكنية   وغري  السكنية  الوحدات  عدد  كان  اذا 
العراق، هو 9 مليون وحدة فأن نسبة املعروض للبيع 
حسب تقديرات الوقائع  اليومية )450 الف وحدة اي 
بنسبة 5 %( وحدة  تباع سنويا، وأن نسبة رضيبة البيع 
بني  ترتاوح  النافذ  القانون  األويل مبوجب   االعفاء  بعد 
الرضيبة هو  متوسط  أن  اي   ،% 6  ،% 5  ،% 4 ،% 3
4.5 %، وأن معدالت سعر البيع ترتاوح بني 50 مليون 
دينار، 75 مليون دينار و100 مليون دينار، 150 ملني 
دينار، 200 مليون دينار، 250 مليون دينار،300 مليون 
دينار، 400 مليون دينار 500 مليون دينار، 600 مليون 
الوحدات  بيع  من  املتحقق  فأن مجموع  عليه   دينار، 
العرش هو 2،625 مليار دينار وعليه فأن ناتج القسمة 
عىل 10 سيشكل متوسط أسعار بيع العقار السنوي أال 
وهو 262،5 مليون دينار  فأن متوسط اإليراد السنوي 
واألرايض،  السكنية  وغري  السكنية  الوحدات  ملبيعات 
سيكون ناتج رضب 450 الف وحدة × 262.500.000، 
مليون دينار × 4.5 %  نسبة الرضيبة، فسيكون اإليراد 
 5.315 هو   املبيعات  رضيبة  من  املتحقق  السنوي 
ألغراض  عقارات  مثة  أن  مالحظة  مع  دينار.  تريليون 
لذات  وتخضع  العام  يف  مرة  من  ألكرث  تباع  املتاجرة 

الرضيبة.

ج. الرسوم الكمركية.
متوسط  عىل  بناء  الكمركية  الرسوم  تقدر  أن  ميكن 
مبيعات البنك املركزي للعملة األجنبية، ألن بيع هذه 
الحاجات االجتامعية  استرياد  العملة يقوم عل  أساس 
البيع  معدل  متوسط  أن  افرتضنا  ولو  للبلد،  والتنموية 
البيع  أيام  عدد  وأن  دوالر،  مليون   150 هو  اليومي 
للدوالر  الشهرية  املبيعات  اجاميل  فأن  يوما،   20 هو 
سيكون 3 مليار دوالر شهريا، وأن متوسط معدل الرسم 
الكمريك يرتاوح بني اإلعفاء للمواد األساسية،  10 %، 15 
الرسم هو  %، 20 %، 25 %، 30 %، فسيكون معدل 
ناتج قسمة املجموع وهو  100عىل 5 يساوي 20 %، 
عليه فأن إجاميل الرسوم الكمركية السنوية  سيكون 3 
مليار × 12 × × 20 مقسوما عىل 100، سيكون االيراد 
 8.64 يعادل  ما  أي  دوالر  مليار   7،2 املقدر  السنوي 
تريليون دينار، وميكن اضافة ذات النسبة الكمركية عىل 
واملقدرة ب  املركزي  البنك  مبيعات  خارج  أخرى  سلع 
1،25 مليار شهريا، أي ما يعادل 15 مليار دوالر سنويا 
دينار،  تريليون   3.6 يعادل  ما  أي  مليار   3  =  20% ×
الكمركية  الرسوم  من  السنوي  اإليراد  مجموع  ليصبح 

12،24 تريليون دينار.

ح. الهاتف النقال
النقال  الهاتف  شحن  كارت  مبيعات  رضيبة  أوال- 

املفروضة عام 2016 لوحدها هي،
أن العدد املتداول من الهواتف النقالة يف العراق حسب 
الجهاز املركزي لالحصاء هو 40 مليون هاتف نقال، وأن 
هي   ،2016 عام  واملفروضة  لوحدها  املبيعات  رضيبة 
ألف دينار لكل كارت مستبدل، فلو افرتضنا أن 25 %  

من الهواتف املتداولة تشحن يوميا، سيكون املشحون 
يوميا 10 ماليني هاتف، عليه سيكون إجاميل الرضيبة 
باملتوسط هو 10 ماليني ×1000 دينار × 30 يوم × 12 

شهر ويساوي، 3.6 تريليون دينار سنويا. 
ثانيا- الرضيبة االعتيادية عىل مبيعات كارت الشحن 
السنوية. عدد الكارتات املباعة يوميا 10 مليون كارت، 
الناتج هو  البيع 5 آالف دينار فسيكون  متوسط سعر 
حاصل رضب 10 ماليني كارت × 5 آالف دينار × 365 
سيكون   ،100 مقسوما عىل  الرضيبة  نسبة   10  × يوم 

الناتج 1،825 تريليون دينار سنويا.

خ. الرسوم العامة 
أوال- رسوم األمانة والبلديات. 

تقوم أمانة بغداد والبلديات يف املحافظات، بفرض رسوم 
عىل املهنة والقطعة، وغرامات التجاوز، فلو افرتضنا أن 
عدد الوحدات املستهدفة سنويا وملرة واحدة 4 مليون 
وورشة  طبيب  وعيادة  محاماة  ومكتب  ومعمل  محل 
ورشكة وغريها بشأن املهنة وقطعة اإلعالن، وأن متوسط 
الرسم هو 150 ألف دينار سنويا فأن إجاميل الواردات 

السنوية هي 600 مليار دينار. 
ثانيا- رسوم التبليط واجازة البناء.

عدد الوحدات السكنية والتجارية املباعة أو التي تبنى 
األمانة  تستويف  وحدة،  ألف   450 عن  يقل  ال  سنويا 
والبلديات رسوما يقع معدلها املتوسط، بني اجازة بناء 
ورسوم املاء والتبليط ورسوم اخرى ب 750 ألف دينار، 
وأن املستحصل من هذه الرسوم هو 337.5 مليار دينار 

سنويا.
ثالثا- املمتلكات املؤجرة للغري، متتلك األمانة والبلديات 
تشكل  هي  للغري،  بتأجريها  تقوم  وعقارات  أرايض 
لنحددها  سنويا،  الدنانري  من  املليارات  مبئات  واردات 

بالقليل ألغراض هذه التقديرات 50 مليار دينار.

د. واردات وزارة الكهرباء
والرشكات  واملشاريع  السكنية  الوحدات  عدد  أن 
واملحالت التجارية تقدر ب 10 مليون وحدة مستهدفة 
 15 الكهرباء  اجور  معدل  متوسط  كان  فإذا  كهربائيا، 
 10 سنويا،  يستحيل  ما  فسيكون  شهريا  دينار  ألف 
مليون ×15000 دينار شهريا × 12= 1.8 تريليون دينار 

سنويا. 

ذ. واردات الماء الصالح للشرب
واملحالت  السكن  من  املستهدفة  الوحدات  كانت  فإذا 
واملكاتب والعيادات والرشكات وغريها تبلغ 10 مليون 
وحدة، فأن املستهدف ألغراض املاء الصالح للرشب أكرث 
من 75 %، اي 7.5 ماليني وحدة، وأن متوسط معدل 
من  املتوقع  فأن  دينار،  آالف   10 الشهري  املاء  أجور 
دينار   10000  × مليون   7.5 سيكون،  السنوي،  اإليراد 
دينار  مليون  ال 900  بحدود  فأنه سيكون  × 12شهر، 

سنويا. 
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عن واردات دوائر الدولة
خليل ابراهيم العبيدي 

وجهت صحيفة طريق الشعب سؤاال محددا لعدد من الوزارات واملؤسسات الحكومية 
عن وارداتها املالية الداعمة للموازنة العامة، كام ورد بعددها 20 الصادر يوم الجمعة 
البعض بشفافية وامتنع  ، وقد أجاب  السادس من ترشين ثاين عام 2020  املوافق 
الغراء يف اكتشاف  البعض اآلخر عن اإلجابة، واسهاما منا يف جهود هذه الصحيفة 
التالعب باملال العام وتحديد أسباب فشل الجهاز الحكومي يف دعم املوازنات العامة 
باألموال الالزمة بعيدا عن الواردات النفطية، نود أن نضع أمام الجميع أنه مل يعد 
للعراق عذر أو مخرج إال بالتوجه نحو تعظيم موارده من مصادر أخرى تقف جنبا 
باتت متواضعة ورمبا تتواضع أكرث يف املستقبل  التي  النفط  إيرادات  إىل جنب مع 
جراء اكتشاف مصادر أخرى للطاقة يف دول أخرى مثل كويانا يف أمريكا الالتينية، 
القريبة من الواليات املتحدة، أو اكتشاف حقول نفطية يف رشق املتوسط اضافة اىل 
اكتشاف مكامن غاز يف هذه املنطقة ومناطق أخرى من العامل،  وإن املتعقل يرى 
أن مبيعات النفط مل تعد عمال تجاريا بعيدا عن املواقف السياسية للدول املنتجة أو 
الدول املستوردة،  وأن األسعار تسري تبعا للمواقف، وأنها يف طريقها للتدين بسبب 
اكتشافات الطاقة البديلة أو التوجه الدويل إليها موضوعيا  بسبب التلوث البيئي، 
وأن االحتياجات للنفط الخام قد تقترص يوما ما عىل الصناعات التحويلية واإلنتاجية 
األخرى كامدة أولية ال كامدة لتحريك املكائن واآلليات إال يف أضيق الحدود .هذا 
اضافة اىل التقلبات املفاجئة يف اسعار الخام. كل هذا وغريه عوامل ال بد أن تكون 
دافعة لحكومات العراق واقتصادييه ورجال األعامل والفنيني واملواطن العادي اىل 
معرفة هذه الحقائق، بعد أن اصبحت املواجهة وجها لوجه يف مسألة دفع الرواتب 

أو إيجاد فرص عمل حكومية أو أهلية.

 الى عتالين 
ً
معيب ان يتحول المنتجون في جميلة الصناعية سابقا

للبضائع المستوردة، وان تغدو مصانعنا مستودعات للسلع االجنبية
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مجزرة المصانع  

وفق ترصيحٍ للنائب يف الربملان العراقي رعد املكصويص، 
فإن عدد مصانع العراق قبل 2003 كان يصُل إىل 178 
ويصّنف  ويُنتج.   يعمل  كان  وجميعها  مصنع،  ألف 
واملعادن  الصناعة  باسم وزارة  املتحدُث  الصايف  مرتىض 
 285 وهي  العام  القطاع  معامل  صنفني:  إىل  املصانع 
معمالً منها 85 معمالً متعطالً، ويقول إن “لدى الوزارة 
خطة إلعادة تشغيل جميع املعامل املتوقفة يف القطاع 
العام” أما الصنُف الثاين فيشمل معامل القطاع الخاص 
قبل  التأسيس  مكتملة  الصناعية  املشاريع  عدد  “كان 
2003 يبلغ 15726” يقول الصايف. ويُضيف:”بعد 2003 
ليصل املجوع 20144”   تم تأسيس 4418 معمالً خاصاً 
الصناعة فهناك 72093 مرشوعا  باسم  الناطق  وحسب 
صناعياً خاصا، جميعها متوقف عن العمل. وفق بيانات 
الكبرية  الصناعية  املنشات  عدد  بلغ  التخطيط،  وزارة 
التي  السنوات  1161 منشأة يف سنة 2018، وهي آخر 
و591  منشأةعاملة   600 منها  إحصاءات،  لها  تتوفر 
منشأة متوقفة. ويف ترصيحات له خالل حزيران املايض، 
عن  الدراجي  محمد  األسبق  الصناعة  وزير  كشف 
وضغط  بتنسيق  العراقية  الصناعة  لتحطيم  “مخطط 
“إن  الدراجي:  وقال  يسمها.   مل  خارجية”  أطراف  من 
املهمة التي تفرضها القوى السياسية النافذة يف العراق 
إيقاف  الصناعة هي  بإدارة وزارة  عىل أي وزير يكلف 
االسترياد”.   عىل  واالعتامد  املحلية  واملعامل  املصانع 
الربملان  يف  واالستثامر  االقتصاد  لجنة  عضو  وتصُف 
“الال  بـ  العراقية  الحالة  جودت،  شاكر  ندى  العراقي 
تخطيط” مؤكدًة أن عمل اللجنة يف الوقت الحايل رقايّب 
إرشادي “نراقب بعض املشاريع والعقود ونتحرى زوايا 
املشاريع  يتعدى عدد  تقول جودت. وال  فيها”  الشبهة 
يف  العراقية،  الصناعات  اتحاد  يف  املسجلة  الصناعية 
الوقت الراهن، كبريًة كانت أم صغرية، عن 54 ألفاً وذلك 
حسب رئيس االتحاد عيل الساعدي، والذي يكشف يف 
متوقف،  املسجلة  املشاريع  من   90%“ أن  عن  حديثه 
و10 % فقط التي تعمل وتُنتج”.  ويتوّزُع ما تبّقى من 
املشاريع واملصانع عىل مناطق متفرقة من العراق، غالباً 
ما تكون عىل شكل مجموعات تُشكُّل مناطق صناعية، 
وليس القصُد هنا املدَن الصناعيَة املشّيدة من أجل هذه 

الوظيفة، بل هناك مناطُق صناعية تتجمُع فيها املصانع 
مخازن  إىل  الغالب  يف  تحولت  كثرية،  وهي  واملعامل، 
الصناعية وجميلة  الوزيرة  املستوردة كمنطقة  للبضائع 
عيل  ويقول  بغداد.    العاصمة  يف  وعويريج  الصناعية 
فقط،  صناعية  مدن  خمسة  العراق  “يف  أن  الساعدي 
أربٌع منها يف محافظات متفرقة هي بغداد والبرصة وذي 
قار واالنبار واألخرية عىل الحدود العراقية االردنية، لكن 
صناعية”.  حياًة  تشهد  ال  وأغلبها  مكتمل  غري  جميعها 
وحسب الساعدي أيضاً، فإن مدينًة واحدًة فقط من بني 
هذه املدن الخمس، تأسست بعد العام 2003.  يف 25 
الله  عبد  عامر  الصناعة  وزارة  مستشاُر  أعلن  سبتمرب، 
املدن  إلنجاز  خطًة  الرسمية  األنباء  لوكالة  ترصيح  يف 
الصناعية الخمس، موضحاً أن ثالثاً منها وصلت ملراحل 
متقدمة.  بينام يؤكد عيل الساعدي أن مدينًة كمدينة 
النهروان الصناعية -إحدى املدن الخمس- تفتقر ألبسط 
“طارد  بالـ  وضعها  واصفاً  الصناعية  البيئة  مقومات 
لالستثامر”.  ينطبق وصف الساعدي هذا عىل املناطق 
الصناعية الصغرية حيث طردت النشاط الصناعي وتغري 

جوهرُها للنشاط االستريادي.   

تسونامي االستيراد يجتاح المناطق 
الصناعية  

يقف  للزجاج،  مصنعاً  كان  ملا  املقابل  الرصيف  عىل 
يف  تتزاحم  والذكريات  البناية  يطالع  وهو  حّنا  كميل 
املصنع  متأل  التي  الكارتونية  الصناديق  كزحام  خاطره 
يحمل  كان  الذي  املصنع  مخزن.   إىل  تحول  أن  بعد 
القرن  ستينات  نهايَة  كميل  عائلُة  أسستُه  أسم)النرس( 
العراق،  يف  الزجاج  املصانع  أوائل  من  ويعد  املايض، 
تغطي حاجة  أخرى،  “كان مصنعنا مع مصانع عراقية 
السوق العراقية من الزجاجيات.  كّنا متفوقني بجودة 
إىل  اضطّر   2003 بعد  كميل.  يقول  نُنِتج”  ما  وغزارة 
الوزيرية  منطقة  يف  الواقع  مصنعه،  من  جزء  تأجري 
مخزناً  ليكون  بغداد،  العراقية  العاصمة  يف  الصناعية 
بالكامل  إلغالقه  الحال  وصل  حتى  مستوردة،  لبضائع 

عام 2007 وتأجري ما تبّقى من بنايته، وتحّوِل املنطقة 
قبل  ومشغل  مصنع   200 من  أكرث  تحوي  كانت  التي 
2003 إىل مخازن ومعارض تجارية للبضائع املستوردة. 
يف الجهة املقابلة ملا كان مصنع كميل، متتد بناية أنيقة 
التصميم بثالثة أبواب كبرية، تُفيض جميُعها إىل مخازن 
تقاسم مساحتها أكرثُ من تاجر مستورد، هذا يف الوقت 
كميات  منها  تتدفق  كانت  عاماً،   20 قبل  أما  الراهن، 
بأرسهاكان  العراقية  السوق  تكفي  الُفرش  من  كبرية 
املبنى اكربَ مصانع الُفرش يف العراق، تُنتُج أكرثَ من 50 
املصنَع  لكن  واالستخدامات،  االحجام  متعددة  نوعاً، 

تراجع بعد 2003 وأغلق متاماً يف 2006. 
يعزو أُستاذ االقتصاد الصناعي يف الجامعة املستنرصية 
إىل  االسترياد  عىل  الكبريَ  االنفتاَح  الربيعي  فالح  د. 
 2003 بعد  السيايس  النظام  فلسفة  يف  التحّول   “
ويُضيف:  االنتاجي”  النشاط  من  الدولة  وانسحاب 
االحتالل  حكومة  تبنتها  التي  القوانني  كّل  “جاءت 
 2004 منذ  املتعاقبة  الحكومات  هديها  عىل  وسارت 
وألحقت  املستورد  املنتج  مصلحة  يف  االن،  وإىل 
عضو  وتُرجُع  الوطنية”.  بالصناعة  األرضار  أفدح 
ندى  العراقي  الربملان  يف  واالستثامر  االقتصاد  لجنة 
العراقية  الصناعة  يف  الكبري  الرتاجع  جودت،  شاكر 
وغري  سياسية  عراقية  “شخصيات  إىل  االسترياد  لصالح 
أجل  من  الصناعة  تطوير  طريق  يف  تقف  سياسية 
مصالحهم الشخصية والسياسية”  وقالت:”بعُض هذه 
مع  وتتعامل  العراق  خارج  مصانع  متتلك  الشخصيات 
العراق كسوٍق استهاليك”  وتعلُّق عضو لجنة االقتصاد 
الحكومات  أداء  عىل  العراقي  الربملان  يف  واالستثامر 
بعد  الحكومات  من  أي  تستطع  بالقول:”مل  العراقية 
نشهد  ومل  الشخصيات  هذه  مواجهَة  اآلن  إىل   2003
منها عمالً حقيقيا وجاداً إلسعاف الصناعات العراقية”  
يذكُر أن إجاميل االستريادات بلغ يف العام 2018 حسب 
دوالر،  مليار   37 العراقية،  التخطيط  وزارة  بيانات 
بعجز تجارّي للسلع غري النفطية وصل إىل 33.1 مليار 
يف  االستريادات  قيمة  أنتصل  مختصون  دوالرويُرّجُح 

األخريتني  السنتني  يف  دوالر  مليار   55 نحو  إىل  العراق 
بإيرادات جمركية ال تتجاوز 1,5 مليار دوالر، أي نحو 
تصل  أن  املفرتض  من  بينام  املستورد،  قيمة  من   3%
إيرادات الجامرك إىل معدل %20 من املستورد، وهذا 
ما معمول به يف أغلب دول املنطقة عىل سبيل املثال. 
بيانات  للعراق، حسب  الدوَل املصّدرة  الصني  وتتصدر 
وما  املتحدة،  والواليات  تركيا  ثم  إيران  وتليها  رسمية، 

زال هذا الرتتيب محافظاً عىل نفسه.  

 وال خدمات  
َ

ال حماية
العراقيني  الصناعيني  من  املتبقي  القليُل  ويشكو 
أبسِط  توفريِ  وعدَم  اإلهامَل  الصناعية  املناطق  يف 
أحدى  صاحُب  يقول  الصناعي.  العمل  مستلزمات 
بغداد:  جنويب  الصناعية  عويريج  منطقة  مصانع 
من  مضاعفة  أجرًة  الحمل  سيارات  سائقو  “يطلُب 
معبدة”.   غري  شوارعها  ألّن  ذلك  املنطقة،  دخول  أجل 
الساعدي  العراقية عيل  الصناعات  اتحاد  رئيُس  ويُعزُز 
يف  معدومة  تكون  تكاد  “الخدمات  بالقول:  ذلك 
املشاريع  عىل  تُفرُض  ذلك  ومع  الصناعية،  املناطق 
تعتربه  ما  مبقابل  مرتفعة  ورضائب  رسوم  الصناعية 
ويتعرُض  الصناعية”.   كاملخلفات  خدمات  الدولة 
أو  أمن  قوات  قبل  من  البتزاز  املصانع  أصحاب  بعُض 
تعبري  حد  عىل  بحالهم”  “تركهم  أجل  من  مليشيات 
صاحب املصنع املتلكّئ والواقع يف عويريج، “من أجل 
مترير بضاعة إىل خارج املنطقة، يجب أن ندفع، ومن 
أجل إدخال مواّد أولية يجُب أن ندفع أيضاً ومن أجل 
مّد  أجل  ندفع من  أننا  ندفع، حتى  أن  يجب  ال يشء 
الذي فّضل حجَب  أنبوب مياه” يقول صاحب املصنع 
باإلغالق  املهددة  املصانع  أصحاُب  ويضطرُّ  اسمه.  
قد  التي  للمضايقات  تجّنباً  االبتزاز  لهذا  الخضوع  إىل 

يتعرّضون لها من قبل امللتزين. 

»اصالح الخراب«  
يُجيُب عامد طه العراقي، وهو صناعي سابق، نشط يف 

يُشبُه  مبا  السؤال  هذا  عىل  الجلدية،  الصناعات  مجال 
دعم  عدم  عىل  باالحتجاج  بدأنا   2004 منذ  اليأس:” 
يف  السياسيني  رغبة  لكن  العشوايئ  واالسترياد  الصناعة 
إرضاء دول أخرى واالرمتاء بحضنها حالت دون تحقيق 
ما يف مصلحة الصناعة”  ويتساءُل طه:” ملاذا ال تتوفر 
بعد  ما  حكومات  توفُر  كالتي  للصناعيني  تسهيالت 
2003 للتجار املستوردين”. وعىل مدى سنوات خلت، 
عّدة  مبادرات  املتعاقبة  العراقية  الحكومات  أطلقت 
إلنعاش القطاع الصناعي لكنها مل تكن جديًة كاملبادرة 
املشاريع  مبادرة دعم  تُثمر، وكذلك  مل  التي  الصناعية 
الشبابية يف البنك املركزي، والذي قدمته لجنة االقتصاد 
واالستثامر يف الربملان العراقي، وعن مصريه تقول عضو 
إلرادة  “باإلضافة  جودت:  شاكر  ندى  النائبة  اللجنة 
أخرى  دول  مصالح  يفضلون  الذين  السياسيني  بعض 
يشء  عن  املبادرة  هذه  تُثمر  مل  العراق،  مصلحة  عىل 
 .“ الشبابية  للمشاريع  املستثمرين  دعم  لعدم  نظراً 
االقتصادات  يُصّنُف يف خانة  العراقي  االقتصاد  ومازال 
يف  التحويلية  الصناعات  مساهمة  تشكّل  وال  الريعية 
ظل  يف  أقل،  أو   1,5% سوى  االجاميل  املحيل  الناتج 
يف  االستثامرية  التخصيصات  من  األكرب  الحصة  اتجاه 
بنسبة  النفط،  قطاع  نحو  للدولة  السنوية  املوازنات 
يف  االستثامرية  التخصيصات  اجاميل  من   34,6%
ــ   2006 للمدة  كمتوسط  للدولة  السنوية  املوازنات 
الصناعة  لقطاع  استثامرية  تخصيصات  مقابل   ،2019
دخول  كيفية  وعن    1,1% حدود  يف  كانت  التحويلية 
أستاذ  يجيب  املستورد  مع  املنافسة  العراقي  املنتج 
فالح  د.  املستنرصية  الجامعة  يف  الصناعي  االقتصاد 
الحامية  توفري  إىل  يحتاج  املحيل  “املنتج  الربيعي: 
النشاط  ملامرسة  مالمئة  أعامل  بيئة  وتهيأة  والدعم 
عىل  عالوة  للمنافسة  تؤهله  وامكانات  االستثامري، 

الحاجة للتسويق الناجح والشكل العرصي”.  
ـــــــــــــــــــــــ

للتحقيقات  “نرييج”  مؤسسة  بدعم  التقرير  أنجز 
االستقصائية.  

ر. المصارف األهلية
تتعامل حرصيا  ال 80 مرصف، وهي  يقارب  وعددها 
بالعملة االجنبية وأن املباع سنويا من العملة الصعبة 
هذه  من    %  70 وأن  دوالر،  مليار   40 ال  يقارب 
فرض  تم  فلو  املصارف،    هذه  لصالح  تتم  املبيعات 
املصارف  هذه  عىل  تصاعدية  سنوية  دخل  رضيبة 
مليار   28 سيكون،  الناتج  فأن   ،  %  7،5 وباملتوسط 
دوالر ×  7،5 تقسيم 100= 2،1 مليار دوالر ×1200 

= 2،520 تريليون دينار.

ز. واردات وزارة النفط.
الدولة، وهي  موارد  أحد  النفطية  املشتقات  بيع  يعد 
عىل  التسويق  حيث  من  األهم  حرص  وميكن  كثرية، 

التايل. النحو 
ب  العراق  يف  السيارات  عدد  يقدر  البنزين..  أوال- 
اليومي  االستهالك  متوسط  وأن  سيارة،  مليون   2،1
مليون   6.3 مبعدل  اي  بنزين،  لرت   3 هو  ك  للسيارة 
لرت يوميا، عليه فأن اإليراد السنوي سيكون من هذه 
املادة 6.3 مليون ×365 يوم 450 دينار = 1.35 مليار 

دينار سنويا.
ناتج  العراق، هو  العوائل يف  الطبخ.. عدد  غاز  ثانيا- 

العائلة  أفراد  عدد  متوسط   5 عىل  مليون   40 قسمة 
 500 اليها  يضاف  مستهدفة،  عائلة  مليون   8 ويساوي 
مليون   8،5 املجموع  أخرى.  مستهلكة  وحدة  ألف 
مستهلك، لو افرتضنا أن مدة استهالك القنينة الواحدة 
يساوي باملتوسط شهرا واحدا، يكون االستهالك السنوي 
8،5 مليون ×12×4000 دينار = 408 مليار دينار سنويا.

النفطية  املشتقات  من  النفط  وزارة  مبيعات  ثالثا- 
األخرى ميكن بها تسديد مبالغ مستورداتها من املواد 

األولية ومشتقات النفط املباعة يف السوق العراقية.

س. واردات وزارة الداخلية.
رسوم  من  جمة  واردات  الداخلية  وزارة  تستحصل 
تسجيل السيارات الجديدة، ورسوم مبيعات السيارات 
إجازات  ورسوم  السنوية،  تجديد  ورسوم  الداخل  يف 
وإيرادات  املرور  غرامات  اىل  اضافة  وغريها  السوق 
واستبدال  املدنية  األحوال  هوية  استبدال  منها  أخرى 
فيز  واستصدار  األخرى،  الوثائق  وتجديد  الجوازات 
املسافرين والسؤال هل تقل عن تريليون دينار سنويا.

ش. واردات وزارة العدل
رسوم  املحاكامت،  رسوم  العدول،  كتاب  رسوم  منها 

العقاري  التسجيل  مستندات  واستبدال  استخراج 
تقل  هل  أخرى،  ورسوم  املحاكم  غرامات  وتجديدها، 

وارداتها عن 500 مليار دينار سنويا.

ص. واردات وزارة النقل
البضائع  نقل  رشكات  العراقية،  الجوية  الخطوط 
للسكك  العامة  الرشكة  املسافرين،  نقل  ورشكات 

الحديدية، هل تقل وارداتها عن 500 مليار سنويا 

ض. وزارة اإلسكان والتعمير
ميكن  أخرى،  ودوائر  عمالقة  وتشييد  بناء  رشكات  لها 

تقدير ايرادها السنوي ب 500 مليار.

ط. وزارة الصحة
املستشفيات  تذاكر  من  السنوية  مواردها 
عنن  سنويا  تقل  ال  الخاصة  والردهات  واملستوصفات 

500 مليار دينار.

ظ. وزارة الصناعة والمعادن
العامة  الرشكة  مثل  عمالقة،  إنتاجية  رشكات  متتلك 
السكر،  صناعة  رشكات  النباتية،  الزيوت  لصناعة 

العاملة  رشكات األسمنت، وغريها من مئات الرشكات 
عن  يقل  ال  السنوي  ايرادها  فاعل،  بفعل  املعطلة  أو 

تريليون دينار.

ع. الفضائيون
مدين  بني  موظف  ألف   150 عن  األنباء  تتحدث 
وعسكري فضايئ، لو افرتضنا أن متوسط رواتب أولئك 
املجموع  فأن   ،=12× دينار  ألف   600 هو  املوظفني 

السنوي لرواتبهم سيكون 1.080 تريليون دينار.

غ. مزدوجو الرواتب
وحسب املتداول أن عددهم هو أيضا 150 ألف ومتوسط 
رواتبهم هو 600 ألف دينار ×12 = فأن املجموع السنوي 

رواتبهم سيكون 1.080 تريليون دينار.

ف. السياحة الدينية
وأخذنا  للعراق،  الزيارات  أنواع  كل  جانبا  تركنا  لو 
وزيارة  محرم  من  العارش  زيارة  فقط،  بالحسبان  أوال 
األربعني، فأن العدد املقدر للزائرين األجانب يف هاتني 
نسبة  إليها  أضفنا  ولو  زائر  مليون   8 هو  املناسبتني 
20% لزيارات األمئة الجارية يوميا، فأن اإلجاميل عرشة 

ماليني زائر سنويا، ولو افرتضنا رسم الفيزا هو 40 دوالر 
لكل زائر فأن اإليراد السنوي سيكون 4.8 مليار دينار، 
املجموع الكيل املقدر لإليرادات السنوية، )425، 512، 
دراسة  هو  أنفا  به  تقدمنا  ما  أن  دينار(.  تريليون   41
عليها،  البناء  واالقتصاديني  املعنية  للدوائر  ميكن  أولية 
برواتب  النظر  اعادة  منها  أخرى  إجراءات  اتخاذ  مع 
ومخصصات املسؤولني من درجة مدير عام فام فوق، أو 
الغاء الكثري من درجات املدراء العامني، والعمل بجدية 
بإعادة النظر يف املخصصات واملصاريف األخرى وتحت 
الرصف  حدود  خارج  متاما  كانت  جديدة  مسميات 
االقتصادي  اإلصالح  وأن   ،2003 عام  قبل  الحكومي 
ووعي  التخطيط  وزارة  عىل  االساس  بالدرجة  يعتمد 
وزارة املالية والرجوع إىل تعليامت ديوان الرقابة املالية.
 أن تفعيل دور ما مل يذكر يف هذه االحصائية من دوائر 
وإعادة  السياحة  مثل  ضئيل  بقدر  اال  حاليا  تعمل  ال 
جديدة  مصايف  وبناء  العام،  القطاع  مصانع  تشغيل 
للمشتقات النفطية، واالكتفاء الذايت زراعيا كلها عوامل 
عيب  أقول  االنتهاء  وقبل  االقتصاد،  بناء  عىل  تساعد 
عىل بلد مثل العراق أن تصبح القوى املنتجة يف جميلة 
الصناعية سابقا قوى تقوم بالعتالة للبضائع املستوردة، 

وأن املصانع صارت مخازن للسلع األجنبية.

تقرير: تسونامي االستيراد ينسف »ُصنع في العراق«.. أرقام »مفزعة« عن المعامل المتوقفة!
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نرشت وكالة ناس نيوز تقريراً استقصائياً حول واقع الصناعة يف بلدنا. ونظراً الهمية ما 
جاء فيه نعيد هنا نرشه:

بعد حروب مدمرة وأكرث من عقد عاشته البالد يف ظل عقوبات دولية، تراجعت الصناعة 
العراقية وانهارت املصانع الحكومية الكبرية يف ظل غياب الدعم وانعدام االستثامر، قبل 

ان توجه الفوىض عقب االحتالل األمرييك لبغداد عام 2003 الرضبة القاضية ملا تبقى 
من مصانع.  ويف ظل سياسة االسترياد العشوايئ ملختلف السلع اىل حد اغراق األسواق 

مبختلف البضائع مبا فيها الرديئة، أصبحت املواقع الصناعية صغريًة كانت أم كبرية، 
مباين ومساحات مهجورة، ثم تحولت شيئا فشيئا بفعل تضاعف االسترياد إىل مخازن 

للسلع املصنوعة يف كل بقاع األرض، إاّل العراق. يف مناطق كانت تعج يف املايض مبنشآت 
صناعية، تصطفُّ اليوم شاحناُت الحمِل الكبرية يف شوارِعها الخِربِة وهي تفرغ حمولتها 

من املستورد الذي ميلؤ كل زواياها التي يرتدد فيها صدى أصوات الحاّملني، بعد أن كانت 
متتلئ بضجيج العاملني املهرة يف مختلف الصناعات.  
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الخرطوم - قرشي عوض

يف  منتخب  وزراء  رئيس  آخر  املهدي،  الصادق  رحل 
االمارات  دولة  يف  املايض  الخميس  مساء  السودان، 
عمر  عن  درمان  بام  االرسة  مقابر  يف  ودفن  العربية، 
يناهز 85 عاماً. وقد نقل جثامنه يف جنازة رسمية، كان 
يف استقبالها مبطار الخرطوم رئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح الربهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وودعه 
اىل مثواه االخري عرشات آالف من انصاره ومريديه وجمع 

غفري من السودانيون يف ظل احرتازات جائحة كرونا.
املهدي،  الرحمن  عبد  الصديق  الصادق  السيد  ولد 
يف  الرتيك،  االستعامر  وطنية ضد  ثورة  اول  مفجر  حفيد 
حي العباسية بام درمان عام، 1935 ودرس يف املدارس 
ونال  الخرطوم،  وجامعة  الثانوية  واالحفاد  االنجيلية 

درجة املاجستري من جامعة اوكسفورد.

تقلد منصب رئيس الوزراء يف العام 1965 وهو مل يبلغ 
بعد الثالثني من عمره، وجرى ذلك بعد تعديل للدستور، 
الن حزبه كان وقتها ميلك االغلبية يف الربملان، يف سابقة 
عهده  ويف  معارضيه.  وسط  كبري  باستهجان  استقبلت 
شهدت البالد اول انتهاك للدستور، بحل الحزب الشيوعي 
الصدور.  عن  وايقاف صحيفته  الربملان  من  نوابه  وطرد 
وهو قرار اعلنت املحكمة العليا عدم دستوريته، ولكن 
دفع  مام  انفاذه  يف  مضت  املهدي  برئاسة  الحكومة 
رئيس املحكمة وقتها السيد بابكر عوض الله اىل تقديم 

استقالته.
انقلب عليه يف العام 1969 العقيد جعفر النمريي، واعلن 
االنصار  كيان  رئيس  املهدي  الهادي  االمام  عمه  وقتها 
املقاومة املسلحة ضد النظام الجديد من مقر اقامته يف 
الخرطوم، والتي  النيل االبيض جنوب  )ابا(، عىل  جزيرة 
الثورة  املهدي  احمد  محمد  االمام  جدهم  منها  قاد 

قوات  لكن   .1881 عام  الرتيك  الحكم  وجه  يف  املهدية 
عىل  وقتلته  الهادي  وطاردت  الجزيرة  احتلت  الحكومة 

الحدود االثيوبية.
 تقلد الصادق املهدي رئاسة حزب االمة بعد هذا التاريخ، 
ليبي،  وبدعم  السودان  خارج  من  عمه  كفاح  ليواصل 
االتحادي  الحزب  من  الهندي  حسني  الرشيف  يعاونه 
االخوان  حركة  من  مضوي  خالد  وعثامن  الدميقراطي، 
الوطنية،  الجبهة  الثالثة  التنظيامت  وكونت  املسلمني.  
التي قامت بهجوم عىل الخرطوم عام 1976 من الحدود 

الليبية، متكنت الحكومة من دحره.
النمريي  نظام  مع  ووقع  السودان  ايل  الصادق  عاد 
بورتسودان  مدينة  يف   1977 عام  الوطنية  املصالحة 
الساحلية.  ومبوجبها تقلد مناصب قيادية، ولكنه اختلف 
مع النمريي بعد مساندة االخري للرئيس املرصي الراحل 
سجن  فاودع  ديفيد،  كامب  اتفاقية  يف  السادات  انور 

كوبر الذي اخرجته منه ثورة ابريل 1985 التي اطاحت 
بالحكم الديكتاتوري.

للوزراء بعد ان فاز حزبه  انتخب رئيساً   يف عام 1986 
يف 100 دائرة انتخابية. وشهدت فرتة حكمه اضطرابات 
وتفاقم  الجنوب  يف  الحرب  استمرار  بسبب  عديدة   
واملالية  االقتصادية  السياسات  نتيجة  املعيشية  الضائقة 
االرضابات  وعمت  النقايب  النشاط  فاتسع  للحكومة. 
النقالب  الطريق  مهد  مام  البالد  انحاء  كل  واملظاهرات 
وادخلته  عليه  القبض  االنقالب  سلطات  والقت  البشري. 

السجن.
يف  متخفياً  )اريرتيا(  اىل  البالد  غادر  رساحه  اطالق  بعد 
عملية نوعية نفذها حزبه واطلق عليها اسم )تهتدون(. 
السودان،  رشق  يف  املسلح  العمل  من  جزءا  واصبح 
ونفذت قواته عدة عمليات. ولكنه مل يتفق مع الفصائل 
الحركة  الدميقراطي خاصة  الوطني  التجمع  يف  اليسارية 

الحكومة  الخرطوم بعد توقيعه مع  اىل  الشعبية.  فعاد 
اتفاق )نداء الوطن(. وقال البشري يف لقاء تلفزيوين عن 
هذا االتفاق ان حده االقىص املشاركة يف السلطة، وحده 
االدىن  الحد  الصادق  فاختار  بسالم.   التعايش  االدىن 
يف  تيارات  لكن  الداخلية.  املعارضة  من  جزءا  واصبح 
الحزب كانت تتلهف للمشاركة يف السلطة، فخرج عليه 
ابن عمه وحامل اختامه مبارك الفاضل املهدي وشارك يف 
السلطة كمستشار يف القرص، وتبعته مجموعة من كوادر 

الحزب القيادية والوسيطة.
ووقع حزب االمة الحقا عىل كل مواثيق املعارضة التي 
الذي  الحراك  يف  وشارك  الدميقراطية،  باستعادة  تنادي 
انتظم الساحة السياسية حتى سقوط النظام يف 11ابريل 

عام 2019.
املكتبة  رفد  وقد  مهمة،  فكرية  اسهامات  وللمهدي 
السودانية بحوايل 100 كتاب.  واجتهد كثرياً يف ان يوفق 
يتزعمه.  الذي  التقليدي  والكيان  املعارصة  املدنية  بني 
واطلق عىل تلك املحاولة اسم )جدلية االصل والعرص(. 
الحياة  مجاالت  مختلف  يف  مميز  حضور  صاحب  وكان 
الخارجي  اىل جانب حضوره  والرياضية،  واالدبية  الفنية 
للرؤساء.   مدريد  ونادي  االسالمية  الوسطية  يف  كعضو 

واتسم بقدرة فائقة عىل احتامل الخالف والصرب عليه. 

رحيل آخر رئيس وزراء منتخب في السودان

وكاالت
به  تتصل  أخرى  اليمن وأسبابًا  الرصاع يف  إّن  املتحدة  األمم  قالت 

أودت بحياة 233 ألف ميني.
 فقد افاد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عرب تويرت 
إّن “اليمن وصل إىل نقطة الالّ عودة، وان هناك حاجة لوقف إطالق 
النار اآلن”. ويف الوقت عينه طالبت منظامت حقوقية الكونغرس 
األمرييك بوقف صفقة بيع أسلحة لإلمارات، بسبب تدخلها العسكري 
يف اليمن وليبيا. وأعلنت األمم املتحدة يف وقٍت سابق أّن نحو مليوين 
طفل يف اليمن بحاجة إىل عالج من سوء التغذية الحاد، بينهم 360 
ألفاً معرّضون لخطر املوت. وذكر املتحدث باسم املنظمة الدولية  
ستيفان دوجاريك يف ترشين األول إّن “20 مليون شخص يف اليمن 
يعانون من انعدام األمن الغذايئ”. وأكَّد أّن املنظمة تتجه إلغالق 26 

برنامًجا إنسانًيا يف اليمن بسب نقص التمويل. وادى هذا النقص إىل 
شل العمليات اإلنسانية يف البالد، وتم بالفعل تقليص أو إيقاف 16 
من برامج األمم املتحدة الرئيسة البالغ عددها 41برنامجا. كام أشار 
إىل احتامل إغالق 26 برنامًجا آخر أو تقليل الخدمات، بحلول نهاية 

العام الحايل، ما مل يتوفر متويل إضايف. 
يذكر ان خطة االستجابة اإلنسانية لليمن تم متويلها بنسبة 42يف 
املائة فقط حتى اآلن، وهو أدىن مستوى متويل عىل اإلطالق يتم 
الجهات  املتحدث جميع  دعا  وقد  العام.  أواخر  عليه يف  الحصول 

املانحة إىل دفع التعهدات غري املسددة وزيادة الدعم.
هذا ويواجه اليمنيون أسوأ أزمة إنسانية يف العامل، حيث إّن ما يقرب 
من 80 يف املائة  من إجاميل السكان بحاجة إىل املساعدات اإلنسانية، 

بحسب األمم املتحدة.

وكاالت
قال الخبري اإلقتصادي األمرييك ستيفن روتش، إنه بينام تدفع آمال 
لقاح كورونا األسواق إىل األعىل لتحقق أرباحا قوية، ال يزال االقتصاد 

األمرييك يف وضع غري محصن بسبب الوباء. 
ويعتقد روتش أن تزايد عدد إصابات كورونا يف الواليات املتحدة قد 
يؤدي إىل إغالق البالد مرة أخرى، وستؤثر عواقب ذلك عىل االقتصاد 
بالتأكيد، مشريا إىل أنه يف وضع غري محصن وهو عرضة  األمرييك 

النتكاسات.
وأفاد الخبري أن هذه االنتكاسات تعكس الضعف املستمر الناجم عن 
الركود، موضحا أن االنتعاش القيايس األخري الذي شهده االقتصاد بعد 

الرتاجع الحاد كان تقنيا فقط، يف ظل استمرار فشل قطاع الخدمات 
بالعمل بالشكل الصحيح.

بنسبة 1يف  االمرييك  االقتصاد  يف  انكامش  الخبري، حدوث  ويتوقع 
املائة يف الربع األول من عام 2021، كام أعرب عن تشاؤمه بشأن 
مصري الدوالر، وتوقع انخفاضه بأكرث من30 يف املائة حتى نهاية العامل 
القادم. مضيفا أنه منذ أن حطمت جائحة كورونا األسواق العاملية يف 
شهر آذار، هبطت قيمة الدوالر أكرث من 10يف املائة، بحسب مؤرش 

“انديكس”، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العمالت.
واختتم روتش حديثه قائال: “هذه فقط املراحل األوىل، ومن املرجح 

أن يكون الضغط عىل الدوالر الحقا أكرث حدة”.

األمم المتحدة: اليمن في نقطة الال عودة 
ويجب وقف النار اآلن!

خبير: الدوالر واالقتصاد األمريكي
غير محصنين ازاء كورونا
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متابعة – طريق الشعب
مبارشا  اعتذاًرا  كامبل  أنجوس  األسرتالية،  الدفاع  قوات  قائد  قدم 
الخاصة  القوات  للشعبني األفغاين واألسرتايل، عن جرائم تورطت فيها 

األسرتالية يف أفغانستان.
وكان تقرير قد صدر عن املفتش العام لقوات الدفاع األسرتالية بعد 
تحقيق استمر أربع سنوات بشأن سلوك القوات األسرتالية الخاصة يف 
أفغانستان بني عامي 2005 و2016. وأفاد التقرير بوقوع 39 جرمية 
قتل غري قانونية ألشخاص عىل أيدي أفراد القوات الخاصة األسرتالية أو 

تورطهم فيها. وأن عمليات القتل مل تحدث خالل املعارك.
وأكد املفتش العام: “القتل )بشكل عام( والقتل غري القانوين للمدنيني 
زماليئ  وواجب  واجبي  ومن  اإلطالق،  عىل  مقبول  غري  أمر  والسجناء 
أن أعيد األمور إىل نصابها الصحيح”، و” أعتذر بصدق ودون تحفظ 

لشعب أفغانستان عن أي مخالفات ارتكبها الجنود األسرتاليون”.
ووصف القايض األسرتايل بول بريريتون املعلومات الواردة يف التقرير، 
أن هذه الواقعة “أكرث األحداث املخزية يف تاريخ أسرتاليا العسكري”.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء األسرتايل سكوت موريسون أنه سيتم 
إنشاء مكتب محقق خاص لتحديد ما إذا كان سيتم مقاضاة “السلوك 

املزعج” الوارد يف تقرير.
حاولت  ان  بعد  األمام  اىل  هربا  ليمثل  الوزراء  رئيس  إعالن  ويأيت 
تتناول  التي  التقارير  املتعاقبة تعتيم ومحارصة  الحكومات األسرتالية 
اي يب يس  العاملون يف محطة  العام 2017 تعرض  الحرب. يف  جرائم 
األسرتالية اىل تحقيقات أمنية بعد نرش تحقيقهم االستقصايئ يف جرائم 

الحرب املزعومة، واملعروف باسم “ملفات أفغانستان”
ان املبلغني عن فظائع مثل قتل األطفال أو إطالق النار عىل السجناء 
واملدنيني كانوا رفاقا للجناة املحتملني. وال شك أن مثل هذه األعامل 
التي يقوم بها منتسبون لجيش بلد يحلو له أن يصف نفسه بالدميقراطي 

وقائم عىل املساواة تثري االشمئزاز. وكذلك يهدد التقرير الصورة التي 
رسمتها الدعاية التي متتد ملئة عام للجنود الوقورين الذين يجسدون 

“ الرفقة املتساوية” التي متثل مثالية الشخصية الوطنية األسرتالية.
األسرتايل  الجيش  فيلق  إىل  األسرتايل  الجندي  أسطورة  جذور  وتعود 
غاليبويل  منطقة  يف  الربيطانيني  جانب  إىل  قاتل  الذي  والنيوزيلندي، 
الرتكية خالل الحرب العاملية األوىل وتكبد خسائر فادحة. ومنذ ذلك 
من  والعرشين  الخامس  يف  القدامى  باملحاربني  االحتفال  يتم  الحني، 
والصالة  املسريات  فيه  تقام  الذي  اليوم  وهو  عام،  كل  من  نيسان 
مرورا  الثانية،  العاملية  الحرب  يف  شاركت  التي  بالقوات  واالحتفال 
ان  يذكر  أفغانستان.  يف  الحرب  يف  املشاركة  اىل  وصوال  فيتنام  بحرب 
رابطة املحاربني القدامى املحافظة والقومية، التي تضم أكرث من 170 
ألف عضو، هي قوة سياسية راسخة اجتامعيا واقتصاديا يف اسرتاليا، من 

خالل نواديها وحاناتها ومطاعمها وصاالت القامر التابعة لها. 
وتخفي خلف هذه األسطورة أيًضا جرائم حرب سابقة، فوفًقا ملؤرخني، 
ليس رًسا أن الجنود األسرتاليني قاموا بتصفيات رسيعة لجنود وأرسى 
عرب يف فلسطني ومرص يف سنوات 1918-1917. ويف صور تعود اىل 
الطرائد  صيادي  مثل  أسرتاليون،  جنود  يقف  الثانية،  العاملية  الحرب 
الكبار، بفخر بجوار جثث الجنود اليابانيني. ويف عام 2001، ويف مقابلة 
مع محطة أي يب يس األسرتالية، اتهم رائد نيوزيلندي جنودا أسرتاليني 

بإعدام جرحى من مقاتيل فيت كونغ يف فيتنام.
الخاص  املكتب  تحقيق  ونتائج  العام،  املفتش  تقرير  ان  ويبدو   
والتهم املحتملة ستشغل املجتمع األسرتايل لسنوات. ويتهم بريندان 
اإلعالم  وسائل  الحرب،  ذكرى  إحياء  لهيئة  السابق  الرئيس  نيلسون، 
الناقدة بـ “الرغبة يف إسقاط نصب ابطالنا”. ويخىش خرباء املخابرات 
مثل  أسرتاليا  أعداء  يوظفها  مادة  الحرب  جرائم  تكون  أن  والدفاع 

طالبان أو داعش.

 عنها   
ً
قدمت الحكومة اعتذارا

جرائم القوات الخاصة األسترالية في أفغانستان

أفغانستان واألمن املفقود

انزالق  إىل  تؤدي  قد  التي  الخطوة  عن  األربعاء  لبنانية  صحيفة  كشفت 
األوضاع يف الشارع اللبناين، يف حال تم رفع الدعم عن املواد األساسية.

أن رفع  نقال عن مصادر خاصة،  البريوتية  “الجمهورية”  وذكرت صحيفة 
حاكم  أبلغ  حيث  الجدية،  غاية  يف  أصبح  املحروقات  مادة  عن  الدعم 
هذا  تأمني  استطاعته  يف  يعد  مل  أنه  املعنيني  سالمة  رياض  لبنان  مرصف 
مليون   400 قيمته  ما  أي  سنوياً،  دوالر  مليارات   5 يكلّف  الذي  الدعم 

دوالر شهرياً. 
ورأت املصادر أن “ليس املهم حالياً ما إذا كان هناك قانون يتيح للحاكم 
هذا  سيكفي  كم  هو  املهم  أن  بل  ال،  أم  اإللزامي  االحتياط  من  الرصف 
وقت  إىل  وسنصل  قريبة،  حلول  وال  املشكلة  نؤجل  فنحن  االحتياط. 

يف   12 إىل    15 من  أصالً  انخفض  الذي  اإللزامي  االحتياط  فيه  نستنزف 
يف  األموال  قيمة  أن  يعني  وهذا  دوالر،  مليار   17.1 نحو  أصبح  و  املائة 

املصارف ستصبح صفرا”.
وبالتأكيد  وضخمة  كبرية  وهي  وقعت  “الخسارة  أن  إىل  املصادر  ولفتت 
ستخلف أرضارا فادحة، لكن النقاش يجب أن يحسم قرارا سياسيا للبدء 
كانت  التي  واملدة  جديد.  من  بالبلد  اإلقالع  من  نتمكن  حتى  باإلنقاذ 
اآلن يف  5 سنوات، أصبحت  أي  عافيته،  باستعادة  البلد  يبدأ  مقدرة ليك 

حدود 10 سنوات بسبب التأخري يف الحلول”.
ورأت املصادر “إن قرار رفع الدعم، وخصوصا عن املحروقات .. سيكون 

قراراً خطرياً جداً” متخوفة من أن يشِعل الشارع من جديد.

لبنان أمام منزلق خطير في حال اتخاذ الخطوة االستثنائية
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قبل عقد من الزمن، منحت مواقع التواصل االجتامعي 
والهواتف الذكية املتظاهرين الشباب خالل الربيع العريب 
متسلطة  بأنظمة  اإلطاحة  عىل  ساعدتهم  تقنية  وسيلة 

ومتجّذرة، بعد أن انترشت بواسطتها روح الثورة.
توسعت  أحد  يتوقعها  مل  شعبية  انتفاضات  وقامت 
ولسوء  لكن  ويوتيوب.  وفيسبوك  تويرت  بفضل  برسعة 
الدول  دخلت  للدميوقراطية،  املؤيدة  التحركات  حظ 
االستبدادية بعد ذلك يف سباق التسلح الرقمي، فعززت 
والجيوش  اإلنرتنت  عىل  والرقابة  اإللكرتونية  املراقبة 

االلكرتونية.
وبعد أن قدم الربيع العريب بصيص أمل لكثريين، انتهى 
من  قمعية  أكرث  بأنظمة  شهدته  التي  الدول  معظم  يف 
قبل أو بحروب مدمرة، كام هي الحال يف سوريا وليبيا 

واليمن.
التحركات  يف  شاركوا  الذين  الناشطون  يقول  ذلك،  رغم 
الفرتة، إن هناك لحظة فاصلة يف تلك  الشعبية يف تلك 
الثورات تتمثل يف إطالق حقبة “احتجاجات الهاشتاغ” 
الذين  إىل  سرتيت  وول  احتلوا  الذين  استخدمها  التي 
نظموا احتجاجات املظالت يف هونغ كونغ وحركة “حياة 

السود مهمة” أخريا يف الواليات املتحدة...
الذي  السابق سامي بن غربية  التونيس  الناشط  ويقول 
بدء  إثر  وطنه  إىل  وعاد  املنفى  من  مدونة  يدير  كان 
التواصل  وشبكات  املدونات  تكن  “مل   2010 انتفاضة 
الحركات  دعمت  لكنها  املحفز،  هي  االجتامعي 

االجتامعية”. ويضيف “كانت سالحا هائال للتواصل”.
يف  السلطات  إن  اليوم  العرب  اإلنرتنت  نشطاء  ويقول 
الدول العربية فقدت جزءا من قدرتها عىل التحكم مبا 
اتضح من  للمواطنني رؤيته ومعرفته وقوله، كام  ميكن 
خالل املوجة الثانية من االحتجاجات التي هزت الجزائر 

والسودان والعراق ولبنان يف 2019 و2020.
وبالتايل، فإن الرقابة الرسمية الثقيلة تزعزعت يف العديد 
من األماكن. وأحدثت هذه الروح الحرة أيضا تغيريا نحو 
األفضل يف البلد املتوسطي الصغري حيث بدأ كل يشء: 

تونس.

ومّثلت حادثة االنتحار املأساوية للبائع التونيس الجوال 
محمد البوعزيزي )26 عاما( الذي أرضم النار يف نفسه 
بعد أن تعرض للخداع واإلذالل من مسؤولني يف الدولة، 

الرشارة التي أطلقت الربيع العريب.
وإذا كان ترصفه اليائس يف 17 كانون األول 2010 عّب عن 
غضب حقيقي كان يشعر به املاليني، فإن العامل االفرتايض 
يف  واألمل  الغضب  نرش  ما  هو  اإلنرتنت  عب  للتواصل 

التغيري كالنار يف الهشيم.
هادئة  نار  عىل  يُطَبخ  كان  الذي  السخط  تسخري  وتم 
وعرف  الفقرية،  الشعبية  األوساط  يف  طويلة  فرتة  منذ 
واملتحدرون  التكنولوجيا  مجال  يف  البارعون  الناشطون 
مبعظمهم من الطبقة الوسطى كيف يضاعفونه لتظهري 
إىل  املغرب  من  انترشت  أن  لبثت  ما  جامهريية  حركة 

إيران...
وأصبحت الهواتف الذكية بكامرياتها سالحا للمواطنني يف 
حرب املعلومات التي سمحت للجميع تقريبا أن يصبحوا 
بالهواتف  شاملة  “تعبئة  يف  أنفسهم،  وينظموا  شهودا 

الذكية”.
ومتت مشاركة املقاطع املصورة بشكل خاص عىل موقع 
الدول  سيطرة  عن  خارجة  وسيلة  وهو  “فيسبوك”، 
عىل  عقود  مدار  عىل  بشدة  سيطرت  التي  البوليسية 

وسائل اإلعالم املطبوعة واملرئية...
عىل رسم جداري يف مدينة تونسية، كان يف اإلمكان رؤية 
عبارة “شكرا لك فيسبوك”، وذلك قبل وقت طويل من 
إثارة عمالق وسائل التواصل االجتامعي االنتباه لتسببه 
األخبار  أيضا  ولكن  الحرية  دعوات  بنرش  فقط  ليس 

املزيفة وخطاب الكراهية.
إىل  تونس  زلزال  يؤدي  أن  قبل  طويل  وقت  ميض  ومل 
إفريقيا.  القوة يف شامل  ارتدادية يف مرص، مركز  هزّات 
وكانت حملة “فيسبوك” املسامة “كلنا خالد سعيد” أحد 
االحتجاجات  وتنظيم  لحشد  املحّفزة  الرئيسية  العوامل 
التي سلطت الضوء عىل عنف الرشطة وانتشار الفساد ...
الغضب”،  “جمعة  يوم  يف   ،2011 الثاين  كانون   28 يف 
وخدمات  اإلنرتنت  بحجب  املرصية  الحكومة  أوعزت 

الهاتف املحمول، لكن فقط بعد فوات األوان. إذ وصلت 
من  املزيد  ليغادر  حاسمة  مستويات  إىل  التفاعالت 
الشباب مواقعهم خلف شاشات الكمبيوتر لالنضامم إىل 

األحداث الحّية يف الشوارع.
ويف ذروة االحتجاجات، كان ما يصل إىل مليون مرصي 
يطالبون باإلطاحة بحسني مبارك الذي وافق أخريا عىل 
التنحي يف 11 شباط، منهيا بذلك حكام دام ثالثة عقود 

تقريبا.
يف سوريا، شكلت الهواتف الذكية جرس عبور الناشطني 

قمع  الهواتف  بهذه  وثقوا  فقد  العامل.  اىل  املعارضني 
ثم   ،2011 يف  الثورة  بداية  يف  السلمية  التظاهرات 
املعارك، وحصار املناطق، والجوع الذي فتك بالناس قبل 

سقوط مناطقهم يف أيدي قوات النظام...
يقول سامي بن غربية إنه “ساد جدل كبري بعد سقوط 
وبأي  نستمر؟  هل  هدفنا؟  إىل  وصلنا  هل  عيل.  بن 
أسلوب؟. بعد فرتة انتقالية، قررنا يف عام 2013 إضفاء 
معلومات  لنرش  التحرير  طاقم  عىل  االحرتاف  عنرص 
مستقلة ذات جودة عالية، ال تزال تفتقر إليها تونس إىل 

اليوم”.
حيويا  اجتامعا  مؤخرا  ترأس  أنه  اىل  غربية  بن  ويشري 
ناقش خالله صحافيو الوسيلة اإلعالمية أسامء األحزاب 
السياسية التي سيتناولونها قريبا يف تحقيقات. ويوضح 
يعملون  الصحافيني  من  وفريق  مكاتب  وجود  “كان 
بحرية يف هذا املجال حلام قبل عرش سنوات”، مضيفا 

“لقد تحقق هذا الحلم”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حسن مصاروة*

ما الذي تحمله الرفيقة عايدة توما** لتجعل كل هذا الفزع يدب 
يف قلوب شيوخ القبيلة وتثري كل هذا الهجوم والتحريض الغوغايئ 
يف أكرث الحلقات رجعية يف مجتمعنا؟ ملاذا يدّب اسمها، تواجدها يف 
محارضة، لقاؤها مع نساء، كل هذا الرعب يف قلوب أعتى املدافعني 
عن أعراف القبيلة. أعراف القبيلة التي تتعامل مع املرأة عىل انها 
بيان شيوخ  للـ”إفساد”، مثل ما جاء يف  كائن قارص وضعيف قابل 
القبيلة املطالب بإلغاء محارضة الرفيقة عايدة يف قلنسوة عن عنف 
ضد النساء بحجة أنها تسعى للـ”إفساد”. والـ”إفساد” يف عرفهم أن 
بأيديهن وأن يعرفن حقوقهن ويدافعن عن  النساء مصريهن  تأخذ 

كرامتهن وأن يواجهن الهيمنة الذكورية التي تفرضها أعراف القبيلة.
هي الهيمنة الذكورية الرجعية التي يشعر من يهاجم عايدة اليوم 

واألمس أنها مهددة، ال هوية متخيلة وكالم مطلق عن “نسيج مجتمعي” 
ذلك الذي يدافع عنه، بل هو خلق لتامٍه خادع بني تصور متخلف لشكل 

قبيل ملجتمع يكون فيه دور املرأة محددا يف هامشيته وخضوعه والعنف ضدها بشتى أشكاله رشعيا، وبني “أصالة 
ثقافية” يعاد اخرتاعها وبني الدين يف نسخة  مشوهة منه، فيصبح “دفاعه” عام يطلق عليه “تعاليم الدين” 
و”أعراف املجتمع” متويها للدفاع عن هيمنته الذكورية الرجعية وفزع عميق من تفسخ البنية االجتامعية-

اآليديولوجية القبلية املتخلفة التي تضمن إعادة انتاج هيمنته هذه.
والهجوم عىل عايدة ومنعها من إلقاء محارضة يف قلنسوة هو تجل للمعركة مع العنف ضد املرأة” عىل مستويني، 
فهو عىل مستوى محاولة ملنع واقصاء امرأة ذات مكانة اجتامعية وسياسية وقوة فكرية والشعور بالتهديد من 
وجودها وحضورها يف الحيز العام، لذلك ال غرابة أن يختلط الهجوم الرجعي عليها بشتائم وتعبريات ذكورية 
تثقيفية توعوية لنساء حول “العنف ضد النساء” وطرق  معادية للنساء. وهو عىل مستوى آخر منع ملساعٍ 
مواجهته، ال يسعى ملنعه والوقوف بوجهه اال من ينوي أن مينح رشعية لتعنيف النساء وقمعهن دون منحهن 
أي قدرة أو وعي عىل املواجهة. وال ميكن فصل الهجوم والتحريض املتكرر عىل عايدة توما يف األشهر االخرية 
عن مساعي قوى سياسية ايديولوجية رجعية مارست عىل مر سنوات أشكال الهيمنة االيديولوجية الرجعية 
برتسيخ ذلك االيهام عن تلك الثقافة والهوية املهددة واملتآمر عليها من جهات خارجية تحاول تدمري هذه الثقافة 
والهوية بأفكار “شاذة” وغريبة يحمل وكالتها فاعلون داخلويون يف قلب ذات املجتمع املهدد. فتصور نفسها 
املدافع عن هذه الهوية املهددة أمام تلك األفكار الشاذة، كأنهم الفرسان املدافعون عن قالع الهوية املحارصة 
من التهديدات القادمة من الخارج مستهدفة ما يدعون أنه “قيم املجتمع” وهويته وثقافته. وهم يخلقون 
متاهيا بني آيديولوجيتهم الرجعية وبني هوية املجتمع ويصورون أنفسهم املنقذ الوحيد لها يف سبيل إعادة إنتاج 
رشعيتهم ورشعية وجودهم يف مواقعهم املسيطرة، وإعادة انتاج هيمنتهم االيديولوجية عىل املجتمع واالمساك 
مبفاتيح االيديولوجيا السائدة فيه. وهي معركة الهيمنة ميارسونها مع النسوية والنضال النسوي واملشاركة النسائية 
يف الحيز العام االجتامعي والسيايس والجمعيات النسوية “املمولة من الغرب لتدمري مجتمعنا وقيمنا وتدمري 
أرسنا” كام يدعون، وضد كل القيم التقدمية والتنويرية وضد كل حامل اجتامعي سيايس لها. واآلن وجدوا لهم 
“فزاعة” جديدة إلعادة انتاج هيمنتهم متمثلة مبوضوع “املثلية”. أما رفيقتنا هذه، فمجبولة من طينة صلبة، 
مشهود لها يف عبور الوديان الوعرة وسلك الطرق الشائكة، وانتصاب القامة يف وجه العاصفة، وعدم الخضوع 
للروح الشعبوية، وربطها العميق بني النضال ضد االحتالل والقهر القومي وبني النضال التقدمي عىل املستوى 
االجتامعي من أجل مجتمع متنور حر وعادل. وحملت دامئا القضايا االكرث تفجرا يف املواجهات االكرث خطورة 
ورفضت تجاهل أصوات الفئات االكرث تهميشا يف مجتمعنا يف سبيل معركة أكب مع السلطة الحاكمة بل خلقت 
متاهيا عضويا بني املعركتني، وساهمت تاريخيا يف خلق هيمنة مضادة للهيمنة الرجعية والذكورية. ومعركتها اليوم 
ضد شيوخ القبيلة املفزوعني هي معركتنا جميعا، هي معركة عىل مجتمعنا وعىل وجهه الحضاري والثقايف، من 

أجل مجتمع تهيمن عليه قيم التعددية والحرية والتنور والعدالة ال أعراف القبيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتب ومرتجم فلسطيني
** عايدة توما سليامن سياسية وقيادية نسوية فلسطينية، ولدت يف مدينة النارصة، وتنتمي لعرب الـ 48، تشغل 
منصب عضو كنيست ضمن القامئة املشرتكة ممثلة عن الجبهة الدميقراطية للسالم واملساواة ورئيسة لجنة مكانة 
املرأة، وهي أول نائب عريب يتوىل رئاسة لجنة برملانية يف الكنيست اإلرسائييل. قبل دخولها البملان يف مارس 2015، 
شغلت منصب رئيسة تحرير صحيفة) اإلتحاد( الناطقة باسم الحزب الشيوعي االرسائييل، وكانت املديرة العامة 

لجمعية نساء ضد العنف، أكب مؤسسة نسوية يف الداخل الفلسطيني )املحرر(.
“االتحاد”الحيفاوية – 29 ترشين الثاين 2020

عايدة توما تفزع شيوخ القبيلة

ناشطون يوثقون بهواتفهم االحتجاجات يف ساحة التحرير بالقاهرة _ 2011

متطرفون مجهولون يحرقون 
مكتبة الكاتبة التونسية آمنة الرميلي

تتواىل ردود فعل مثقفني تونسيني وعرب، مستنكرين إقدام 
أشخاص ينتمون إىل فئات متطرفة عىل حرق مكتبة الكاتبة 
بعدما  أمس،  أول  مساء  الرمييل،  آمنة  التونسية  الباحثة 
دخلوا خلسة منزلها يف صفاقس. وُعلم أن مجهولني خلعوا 
باب املكتبة، وسطوا عىل ما فيها من ملفات وعلب أرشيف 
ورسائل دكتوراة، وأشعلوا فيها النريان.وهذا ما يذكر فعالً 
بزمن إحراق الكتب واملكتبات يف بعض العصور الظالمية، 
عربياً وعاملياً. عقب الحادثة كتبت الرمييل عب حسابها يف 
تضامنكم  عائلتي،  أحبتي،  »أصدقايئ،  قائلة:  »فيسبوك« 
معنا ومع ما حصل يف بيتنا، وهبنا مساحات شاسعة من 
تزال  ال  تونس  وأن  لسنا وحدنا،  وبأننا  باألمان  اإلحساس 
مملوءة بالخري والنور والحياة. فشكراً وامتناناً واعرتافاً لكم. 

أنا بخري وعائلتي بخري، وسنكتب كتباً أخرى... ».
وأشارت تقارير أوىل إىل أن املرتكبني ينتمون إىل جامعات 
الجريئة  ومواقفها  الكاتبة  أفكار  عىل  يعرتضون  تكفريية، 
الداعية إىل حرية التعبري والتغيري وتحرير املرأة، ال سيام أن 
جدها هو املفكر التنويري الطاهر الحداد املعروف بفكره 

النقدي، والذي تضم املكتبة أعامالً له ومخطوطات.
 

حمالت إستنكار
عب  العريب  والعامل  تونس  يف  وأكادمييون  مثقفون  شجب 
بـ«اإلرهايب«،  وصفوه  الذي  العمل   هذا  التواصل  مواقع 
كتب  إياها.  ودعمهم  الرمييل  مع  تضامنهم  عن  وعبوا 
الشاعر مازن الرشيف: »قرأت لها عذب الكالم شعراً ونرثاً، 
وهي مبدعة تونسية وأكادميية متميزة. أن نختلف معها يف 
فكرة أو نظرة إىل مسألة، فهذا طبيعي يف كل فكر إنساين. 
أما أن تُحرق مكتبتها فهو اعتداء عىل كل فكر، ومزيج بني 
جنون نريون الذي أحرق روما ملجرد متعة اإلحراق، ونقمة 
املغول الذين مل يكتفوا بقتل البرش، بل أحرقوا مكتبة بغداد 

العامرة ليحرقوا الفكر واإلبداع والتاريخ واملستقبل«.
وكتب الشاعر أحمد جاليل يتهم املتطرفني بال مواربة، مؤكداً 
عب صفحته عىل »فيسبوك«« »بوكو حرام يرضب يف تونس، 
ظلمة  عىل  املعرفة  نور  سينترص  يعاديكم،  القلم  سيبقى 
الجهل، كل الدعم لألستاذة آمنة الرمييل«. وعلقت الكاتبة 
واملثقفني  الكتاب  كل  ميس  مكتبة  »حرق  الرايس:  حياة 
وجرمية يف حق الفكر«. وقال الكاتب جامل جاليس: »هذه 
األصوات  أحد  إرهاب  إىل  تهدف  خطرية  إجرامية  عملية 
الحرة املبدعة يف هذا البلد. فالدكتورة آمنة الرمييل حفيدة 
وفية لجدها الطاهر الحداد، وتعمل دوماً عىل الدفاع عن 
كرامة هذا الوطن، وفضح كل الذين يعملون ضد مصالحه 

ومصلحة شعبه. 
إىل  تحذير  رسالة  إال  العلمية  والوثائق  املكتبة  حرق  وما 

خطورة ما تقوم به من فضح ملامرسات الفاسدين«.
بحادثة  »علمت  موىس:  آمال  الباحثة  الشاعرة  وكتبت   
رسقة بيت الروائية والزميلة الصديقة آمنة الرمييل، وحرق 
مكتبتها منذ سويعات، ولكن من شدة رسيالية الخب ومن 
فرط طابعه الصادم مل أحرك ساكناً.لن أقول كلنا آمنة الرمييل 
ألن ذلك ال شك فيه باملرة، ولكن هذا االعتداء ال ميكن أن 
يقوم به إال األوغاد…فعالً دخلنا زمن هيمنة األوغاد يف 
تونس. ال بد من معرفة املجرمني والقبض عليهم، فقد كان 
ميكن للنار أن تشتعل أكرث وتذهب بأرواح عائلة، لوال أن 
النار كانت إنسانة أكرث من األوغاد. باملناسبة أصبحت صفة 
الجزائري  الروايئ  وكتب  الجديد«.  قامويس  األوغاد ضمن 
والجرمية  والحرق  املوت  آلة  هي  »ها  األعرج:  واسيني 
القرون الوسطى محملة بتاريخ من  املوصوفة، تعود من 
الدم والرماد ضد كل نور مينح فرصاً جديدة للحياة. فقد 
تعرض بيت الباحثة الروائية التونسية الدكتورة آمنة الرمييل 
إىل النهب واإلفساد والحرق. يف ثانية واحدة تحول مرياث 
إىل  اإلبداعية  واملخطوطات  الثمينة  والوثائق  الكتب  من 
كان  الروائية،  أعاملها  نجاح  بعد  جاء  جبان  عمل  رماد. 
آخرها رواية »شّط األرواح« الصادرة منذ فرتة قريبة، الذي 
أثار نقاشات واسعة وجدالً ثقافياً مهامً«. وأضاف: »أشعر 
بفداحة الخسارة لكني عىل يقني أيضاً يا آمنة، أنك مبدعة 

مقاييس  بكل  وفنانة  متجددة  ومناضلة  خاص  طراز  من 
املعرفة، وسيتجدد هذا املرياث الذي لن ميوت ألنه فيك. يف 
الشعلة التي يف داخلك التي جعلت منك واحدة من أهم 
الكاتبات العربيات، ومن أكرثهن إرصاراً ورصاحة وشجاعة، 
يف مقاومة هذا العرص الذي مل يعد قادراً عىل إخفاء ظالمه 

وظالميته«.

بيانات جماعية
بياناً  الدولة  مدنية  عن  للدفاع  الوطني  املرصد  واصدر 
يستنكر فيه االعتداء، ويدعم الكاتبة، وجاء فيه: »إن الكتب 
املستنرية تشكل لدى أحباء الظالم وأعداء الحياة سالحاً ال 
يقدرون عىل مجابهته ملا يتضمن من حجج وأدلة علمية 
تستعيص عىل فهمهم، وتدحض أيديولوجيتهم وتأويالتهم 
السطحية واملتخلفة للدين واملجتمع والحياة«. وأصدرت 
بياناً  اإلنسان  للدفاع عن حقوق  التونسية  الرابطة  كذلك 
وتضامنت  التعبري  حرية  عن  فيه  دافعت  اللهجة  قوي 
مع الكاتبة وأفكارها. آمنة الرمييل روائية وقاصة وباحثة  
والعلوم  اآلداب  كلية  يف  والنقد  األدب  تدرّس  تونسية، 
اإلنسانية يف سوسة. عضو يف هيئة تحرير مجلة »الفكرية« 
التي تصدر عن دار صامد. متحصلة الشهائد العلمية اآلتية، 
الكفاءة يف البحث عن »دراسة الردود عىل كتاب الطاهر 
الحداد امرأتنا يف الرشيعة واملجتمع« سنة 1990، الدراسات 
املعمقة عن »فن الشعر يف ديوان البهاء زهري املرصي« سنة 
أدب  »الحيلة يف  الدكتواره يف  التبيز سنة 2006،   ،2005

الهامشّيني« سنة 2010، والتأهيل الجامعي سنة 2018.  
البحث األكادميي واألديب، ففي  تتوزع كتاباتها بني مجايل 
املجال األول لها مؤلفات عديدة، منها: »املرأة واملرشوع 
أدب  يف  و«الحيلة  الحداد«،  الطاهر  تفكري  يف  الحدايث 
القديم«،  العريب  األدب  يف  القتل  و«كتابة  الهامشيني«، 
مؤلفاتها  ومن  مدونة«.  األصفهاين  الفرج  أليب  و«األغاين 
األدبية يف القصة والرواية: »يوميات تلميذ حزين«، و«صخر 
و«الثور…ة،  العلب«،  و«سيدة  وماء«،  و«جمر  املرايا«، 

شطيح ونطيح«، و«الباقي« و«توجان«.
حصلت آمنة الرمييل عىل جوائز عدة ، جائزة الكومار للرواية 
، وجائزة نادي القصة أبو القاسم الشايب، وجائزة الكريديف 
العريب  األدب  يف  القتل  »كتابة  بحثها  ووصل  املرأة،  ألدب 
القديم« إىل القامئة القصرية يف جائزة كتاب الشيخ زايد لفرع 

الفنون والدراسات النقدية، سنة 2019.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»اندبندنت« – 1 كانون األول 2020

 آمنة الرمييل

عايدة توما سليامن
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ادب شعبي

النزعة البالغية في نصوص 
الشاعرة احالم الزيدي

علوان السلمان

علمتني..الدنية ما تسوه بغيابك يش ابد      
او علمتني..يعني تبقه بكلبي احبك لالبد 

)فصيحها  الوامضة  الصورية  الشعرية  القصيدة  عن  الحديث 
االنزياح  وتقنية  البالغية  النزعة  عن  الحديث  يعني  وشعبيها( 
باستخدام  الرؤيا  وتكثيف  العاطفة  قوة  عن  الكاشفة  والصورة 
االلفاظ املجازية املستمدة من اليومي واملنبثقة من خلجات النفس 
مع تداخل الخيايل بالواقعي لتشكيل النسيج النيص الكاشف عن 
)الوجدانية  الرسيعة  االضاءات  عىل  املتأسس  الشعري  الوجدان 
جاملية  عىل  تركيز  مع  الرامزة  بابعادها  ملبدة  بلغة  والفكرية( 
االيحاء..لتحقيق  وكثافة  املعنى  وعمق  االيجاز  وتوخي  السياق 
خطاب يستفز الذاكرة املستهلكة )املتلقية( عرب وحدة موضوعية 

تشكل نسقا جامليا متداخال والفعل الشعري واالستداليل..
او رصت ما شوف..

واليمي ابد ما وجديته
وادورك بالخيال..بليل الظنون

يكحيل انت..وعله جفوين لكيته
ضعت مني حبيبي بدرب مهجور

ومفتاح الكلب بيدك نسيته
وتشكل الشاعرة الشعبية ذاكرة زاخرة بالحكايا واالمثال واالهازيج 
حتى انها حملت عىل شفتيها املوروث املعريف والثقايف الشعبي 
الذي هو صورة حية تعكس الوجود االجتامعي والتاريخي بحكم 
تفاعلها الذي فرض نفسه عىل امتداد جسد الخارطة الشعرية..
مشاعر  عن  ومعربة  للهوية  حافظة  كربيائه  واآلخر  فتقاسمت 
ومرورا  السومرية  انخيدوانا  من  ابتداءا  وقيمه  االنساين  الوجود 
بشاعرة االغريق سافو وخنساء العرب املتفردة برثائها وشعريتها 
عن معارصاتها ووالدة بنت املستكفي العاطفة املتمردة والتعلق 
بنازك  وانتهاء  االلهي  الحب  شاعرة  العدوية  ورابعة  بالطبيعة 
الجاهزة..فالرسب  للقوالب  املتجاوز  الشعري  والتجديد  املالئكة 
االبداعي املعارص الذي خط مسارات التجديد وكتب قصيدة النرث 

ونص الصورة الوامض.. 
ونه اليامه بليايل الشوك

جنت اسهر وغنيلك
ولهسه بصالة الليل ودعيلك

ال دمعي يردك..ال نحيب الصوت
او ليليه اصري عيون  وبجيلك

ولها:
وبليلك ابقه حلم

ابليل الشته شام طال
او خليني صوت اوصدى

وحالم ماتنكال
محنة اوخذاين الوكت 

وهموم ما تنشال
يتشلبه حزن الكلب
فوك النجم لو مال

وبذا صارت املرأة الشاعرة قطب الشعر اآلخر..فأطرهام اطار عجلة 
الحياة واتكئا عىل املخزون الثقايف واملعريف ومهارة التشكيل البنايئ 
معطيات  ان  الدامئة..اذ  بظاللها  نتظلل  التي  والصور  للمفردات 
الحياة وتأثرياتها عىل الفكر املجتمعي غري قابلة للتجزئة)ذكوري 
وانثوي( فتجاوزت فكرة ارتباط الشعر النسوي يف الذاكرة االدبية 
بالفخر والرثاء معربة عن خلجات الذات والذات الجمعي اآلخر 
مع توظيف املعاين الدالة عىل الوفاء والتغني بالوطن وكل ما له 

عالقة بالوجدان والقيم..كام يف قول الشاعرة احالم الزيدي..
او سامرك من سامري الدنيه الوان

ونه لوين اويه لونك دوم يتوحد
وطبعك مثل طبعي ابكل االوصاف

نهوك وما انتهيت وابد ما ترتد
ولو مية سنه اكعد واتناك

ويظل الصرب كل يوم يتجدد
تعال وخيل نكعد بس انه وياك
بلجن غيم روحي اوياك يتبدد

الرتاكيب  يف  خصبة  واخيلة  فنية  مبهارة  الحياة  يختزل  فالنص 
البنائية باعتامد آلية لغوية ايحائية تؤطره وجمله املستمدة من 
دوالها وهي تقوم عىل ثنائية درامية نامية..خالقة لفاعليتها التي 
تكتسب توترها من املضمون الذي جسدته دالالتها التي تحيل 
اىل محور التأويل..كونها تقدم بناء نصيا يكشف عن شاعرة واعية 
بشد جملها الشعرية بعمق الرؤيا التي تخفف من وطأة الرسد 

الشعري..
وتنيتك وآنه كيل اشواك وهموم
اويجيني الليل ما يب كمر ونجوم

اوسمه عيوين
مغربه ملبدة غيوم

وبلياك مكسورة الخاطر
اوتدري بعمري يا ما بيه كرسات

مثل كرسة غيابك ماكو هيهات
وسنيني ايل راحن كضن صفنات
مثل صفنة مسيه اعله املكابر..

 فالنص يسري بحركة تراتبية مشدودة االوارص بقدرة لغوية تربط 
املقدمات بالنتائج متاشيا مع جوهر التفكري الذي يجعل االتصال 
االبجدية  من  الشاعرة  امتالك  نتيجة  جامليا  اتصاال  الجمل  بني 
املتاحة لتصوغ منها خرائطها النصية باستخدام املوروث الشعبي 
املكتظة  الجنوبية  الحسجة  سيطرة  من  الرغم  عىل  وتحديثه 

باالحاسيس واملشاعر..

فضاء شعبي

 »مدخل الى الشعر الشعبي العراقي« لـ عبد الكريم هداد

بحث ودراسة حول أهمية الشعر الشعبي العراقي
زهير كاظم عبود

يشكل الشعر الشعبي العراقي بكل أنواعه وبحوره 
األكرث  الشعبية  الثقافة  معامل  من  معلام  العرشية 
وسيلة  الشعبي  الشعر  ويعترب  العراق،  يف  انتشارا 
لغوية عميقة التأثري واشارة واضحة املعامل يف ايصال 
والتبطني  التعقيد  من  خال  بشكل  والغاية  الصورة 
اللغوي، ومل يكن الشعر الشعبي يف العراق يوما ما 
اال الوسيلة األساس التي يستعملها البسطاء والفقراء 
من الناس يف بوحهم بأحاسيسهم وشكواهم وتعبريا 
دقائق حياتهم  وتعبريا عن  ارواحهم  عن مكنونات 
االنسانية  الحاالت  تصوير  يف  وقدرتهم  وعملهم 

بشكل مختزل ودقيق وواسع.
ولهذا تعكز املجتمع الشعبي يف العراق عىل الكثري 
من قصائد وأبيات الشعر الشعبي ليصري أمثاال عامة 
يستعملها الناس يف االشارة اىل قضية ما أو حدث أو 

تعبري عن مكنون نفيس.
وقد أبدع أهل العراق يف هذا املجال بشكل متميز 
من  العديد  اسم  ملع  حيث  العرب،  أقرانهم  بني 
الحياة وشهاداتهم  كانت مدرستهم  الذين  الشعراء 
جلسات الفقراء وتجمعات الفالحني يف القرى، اضافة 
اىل اشرتاكهم يف الحوادث لتجيش ارواحهم بالشعر 
قوال أو عىل شكل هوسات جمعية أو إشارة أو لفتة 

تشري اىل قضية وتلمح اىل أخرى.
ومام يشار اليه ان الشعر الشعبي مل يرتك صغرية أو 
كبرية وال شاردة أو واردة اال وعالجها، مام يؤكد ان 
الحياة  تفاصيل  كل  تتداخل يف  األساسية  معالجاته 

البسيطة اليومية للفرد.
وتزخر القصائد الشعبية مبفردات لها داللة املكان، 
ورمبا تشري القصيدة اىل املكان أيضا، فللمكان أهمية 
يف اللهجة وكذلك لبعض املفردات، ويبدو ان الشعر 
كان يتالزم مع االنسان منذ بدايات استعامل اللغة 
أو اللهجة عىل األكرث، كام يبدو ان الشعر الشعبي 
بالنظر  الثقافة  صنوف  بني  من  حظوة  األكرث  كان 

انتقاله، ورضورة  ورسعة  وفهمه  حفظه  سهولة  اىل 
قرية ومن مدينة  اىل  قرية  املهوال من  انتقاله مع 

اىل مدينة.
ويزخر األدب الشعبي العريب بالعديد من القصائد 
كل  لتعالج  العراق  تشمل  ان  ميكن  التي  الشعبية 
مناحي الحياة وجميع أحاسيس الناس ومشاعرهم.

عالجت  التي  العديدة  الدراسات  من  الرغم  وعىل 
فقد  الشعبيني،  والشعراء  الشعبي  الشعر  قضية 
بعدت عنا هذه الدراسات يف املنايف بعد ان استطاع 
نتعكز  العراق، وأصبحنا  ان يشتت شعب  الطاغية 
عىل الذاكرة وما تحمله الينا اوراق الربيد، بعد ان 
اطبقت السلطة البائدة ليس عىل الشعراء الشعبيني 
حينام  عموما  الشعبي  الشعر  عىل  وليس  فحسب، 
الشعراء  وترويض  تدجني  تستطع  مل  انها  شعرت 
يديها  وبكلتا  اطبقت  انها  بل  العراق،  الشعبيني يف 
قتلها  محاولة  مبجملها  العراقية  الثقافة  خناق  عىل 

بقطع الهواء عنها.

وتأيت الدراسة القيمة التي قام بها الشاعر عبدالكريم 
هداد واملعنونة »مدخل اىل الشعر الشعبي العراقي« 
الصادر عام 2003 يف السويد »الطبعة األوىل« قراءة 
القرن  أوائل  منذ  الشعبي  الشعر  أسس  يف  عميقة 
العرشين واألشكال الشعرية التي قيلت حينها من 
املوال اىل االبوذية واملوشحـ  العتابة وغريها، وتطرق 
املؤلف اىل الدور الريادي واملهم للحاج زاير الدويج 
الشاعر الشعبي العراقي األشهر، من دون ان يشري 
اىل تفاصيل هذا الدور أو ان يدخل يف ثنايا الرشح 
ليقينه معرفة القارئ بالكثري عن هذا العمود الواضح 
من أعمدة الشعر الشعبي يف العراق، ولذا أورد نبذة 
مخترصة من حياة هذا الرائد املهم يف تاريخ الشعر 

الشعبي يف العراق.
تلك  الشعبي يف  الشعر  اىل صنوف  املؤلف  وتطرق 
الفرتة معززا تلك النامذج بأشعار متنوعة مع أسامء 
الشعراء، وقد اسهب يف تجسيد الصور الشعرية لكل 
صنف من أصناف الشعر التي عالجها املؤلف وعززها 
الشعبية  املسرية  لشعراء مهمني يف  منتقاة  بقصائد 
للشعر، ومل تزل نكهة قصائدهم تشنف أسامعنا ومل 
تزل الذاكرة العراقية عىل الرغم من محنتها تختزن 
لهم العديد من الصور الشعرية الجميلة، ومن بني 
أهم هذه األصناف »الهوسات« ملا لها من تأثري أخاذ 
الدرامي  اىل  اضافة  الريفي،  واملجتمع  النفس  عىل 
الشعرية  املعالجات  يف  حظوة  األكرث  الصنف  وهو 
الذين  بقية  أو  الخاقاين  عيل  الكاتب  عالجها  التي 

كتبوا يف هذا املجال.
ويقينا ان القصيدة الشعبية التجديدية لن متر من 
النواب  مظفر  العراقي  الشاعر  رائدها  ذكر  دون 
الذي ترك بصامته الواضحة والعميقة عليها ليتبعه 
وعيل  الساموي  عزيز  أمثال  الرواد  الشعراء  بعدها 
السيد  وعريان  ياسني  وطارق  الشباين  عبدالحسني 
خلف ومجيد جاسم الخيون وكاظم الركايب وغريهم، 
رغم  عىل  املنايف  يف  الشعبيني  الشعراء  تواصل  كام 
الشعرية  التجربة  دميومة  يف  وغربتهم  محنتهم 

أمثال رياض النعامين وجمعة الحلفي وكامل الركايب 
وهاشم العقايب وعزيز الساموي وأبورسحان.

الذي  والزيف  التشويه  لصفحة  الشاعر  وتعرض 
تعرضت له صفحة الشعر الشعبي باعتبارها الصفحة 
األكرث سعة من صفحات الثقافة الشعبية يف العراق، 
حني حاول الطاغية توظيف الشعر الشعبي ملصلحة 
والدم  الخراب  ومتجيد  والدمار  واملوت  الحرب 
واملستقبل  األجيال  ذائقة  تخريب  يف  واملساهمة 
العراقي، فخرجت القصائد باهتة وخالية من الهم 
الخراب  حجم  اىل  مشريا  الكاتب  وينتهي  االنساين، 
يف  عام  بشكل  والشعر  الحياة  عم  الذي  والدمار 
العراق مع يقينه ان البناء العراقي باق مل يتهدم وان 
نتاج مؤسسات السلطة ال يكون حقا ممثال للثقافة 
واألرض  باالنسان  تتعلق  التي  العراق  يف  االنسانية 
وتغسل  واملوت  الخراب  ثقافة  عنها  ترحل  حني 
ارضيتها من دنس افكار الطغاة والسلطات القمعية. 
املعالجة التي سجلها لنا الكاتب الشاعر عبدالكريم 
هداد جديرة باالنتباه لكونها أول دراسة تعالج هذا 
العراقية، ال سيام  الثقافة  املنحى املهم من مناحي 
ان الكاتب يعيش غربته ومحنته ويستعيد أنفاسه 
بعد ان كان الطاغية يطبق عىل خناقه بكلتا يديه. 
تفاصيل  يف  ومتداخل  مهم  الشعبي  الشعر  وألن 
الحياة اليومية للعراقي فهو حقا جزء مهم من تاريخ 

الشعب العراقي.
الشعر  أهمية  حول  دراسة  بني  البحث  ويوزع 
األوىل  القصيدة  اشكال  ثم  ومن  العراقي،  الشعبي 
متطرقا اىل قصيدة التجديد ومن ثم قصيدة الرواد 
والتأليه. ويخلص  الحرب  املنفى وقصيدة  وقصيدة 
الكاتب اىل بقاء الشعر الشعبي العراقي نقيا يعود 
سطوة  من  متخلصا  األوىل  وينابيعه  جذوره  اىل 
الخراب التي نرشها الطاغية محاوال ان يلطخ وجه 
الكلامت  أوساخ  من  متخلصا  الشعر  فخرج  الشعر 
التي حملها الطاغية معه ورحل عن ثقافة العراق 
وبقي الشعر الشعبي متألقا ونظيفا مثل ماء العراق.

عبد الكريم هداد

ريحة الحنطة
آخر قصيدة للشاعر الكبري

كاظم إسماعيل كاطع

ماخذ وياي العراق بجنـــــطه

ما كفت الجنــــطه

طالعه منها مناره وعثك نخلـــه

وشعله من عيون نفطه

وراح نوصل… ذاك حد السيطرات

وذيج ضوايات املحطه

وين اضمها.

ال هوه اكتاب ويخليه املسافر جّوه أبطـــه

الحمد لله.. الدنيا ليل… ونقطة التفتيش سنطه

هاي نقطه وميها واحد

نقطتني. ثالثة. خمسه

ست نقاط وميها واحد!!

تنحسب مليون نقطــه

وصاح مسؤول النقاط بصوت عايل

هاي ما معقوله جنطـه

بصيحته انزرعت الساحــــه

رجال أمن ورجال سلطه

بجرة الَسَحاب شافت عينه نجمـه

وطكته ريحة الحنطــه

ما لكه غري العلم.. كيل شيـفيدك

كتله غربه

إحنه غربه

ومن منوت هناك… جا بيش انتغطه؟

أخذ للجنطه تحيه… وكيل توصل بالسالمه

وهاي أول مره أفوت بسيطره…

وما انطي رشوه وتستعد كدامي رشطة ...؟؟؟!!!!!

النوارس تهاجر 
بعيدا

فاضل البدري 

مريتني وجنك هوه

احييت كل يش بداخيل

و الضمت خيطك للشمع

واشعلت نارك بيه

خليتني اتعطر امل

وشلت الرتاب من الفكر

و احييتها مروج الورد

وافكارنه املنسيه

و متاسكت مثل الشجر

من يشبك الكاع بشقف

و يرتوه منها وال ميل

و ينطي الخلك حنيه

يهواي عطشانك بعد

ارويني منك ما امل

اشفايف واسنني العمر

من شفتك مرويه

وّشلهن ادموعك عيل

تلكاين متمدد الك

فارشها روحي ومنتظر

منك متر شويه

و كل ما تجي يزيد العطش

واختنك ملن تبتعد

و الكاك بستان و نهر 

و تحسن النفسيه

بتموز بس بيه برد

افرشيل حضنك والدفو

واتلذذ بشوگي الك

خل نعشك الحريه

مثل النوارس ننتقل

خل نبتعد عن البرش

نتعنه بس كاع وسمه

انعيش اعله خبزه وميه

انعوف املدينه ويه االهل

والوادم املاهي الك

و كل يش اعله طرواها انرسم

و قصورها املبنيه

ليمتها رايدين انتظر

حبيتك بكل الصور

و عشت ويه جلامت العمر

 كل كلمه الك معنيه

كا لويل مرضان اتعبت

والبيه احس اتواشلن

رجفت حيطان القلب

ورده بنهر مرميه

احييني جن رشة مطر

واتالعب اوراق الشجر

و تزيده واهس للوفه

و يرتس الكاع بفيه

حيدر جليل الخرساني

تراب ودم
 ونهر عطشان شايل لوعة الياحيف

 والوسفه
 سواد وليل يگطر خوف

 نحري بيا حجي نوصفه
 ونغيط غراب

 ما ينطي وكت للامت
 يوصل يم گلب ولفه

 توذر حلم املرايات
 من صار الدفن وگفه

 متايز بني درب الشوف

 ريج املا ركن للذل
 وصارت تندفع بااله
 لهفة تسابگ بلهفه

 عرث مهر الصرب ما طاح
 صهل و يغري من دگ الوكت جفه

 واخذ فرصه 
 ميد الشوف 

 بلكت تلگه املبعدين 
 وتشوف  النعش زفه

 مشن الرواح منحورات 
 يتجن عىل الياريت ما يحصل

 مشن بهداي متعوبات يتجن اجن صفه
 والشارع  نهت ضلعه 

 وشكة  من الدوس والزحمه 
 واخذ  من التعب غفوه

 خدر راس املصايب والدمع خيال
 ما وفة لجن كفه

 ورگص جرح السنني بلوعته بخفه
 كتب راس القلم منشور 

 اليقرا بال خشوع بنيته يتحفه 
 وشطب  بايده النهار املوعد املحتوم

 واخذ  خيط الوكت بجناحه و لفه
 رشد فكر املرايس اعىل الجرف مرعوب

 من شاف الرشاع يعاند الدفه 
 تنانري اليوجها العوز 

 الزم تخبز بعفه

تراب ودم

برد الصبح
عمو كاظم

حط جفك بجفي دفو

برد الصبح جفلني

فزيت لن جنت بحلم

اتوجدك مو ميي

بطرانه روحي بهل عمر

اتريد الشبايب تردين

ماتدري بالشيب املله

رايس اولحيتي اوجسمي

ذبالن من عشك الصبه

عود ابكرب يسعدين



كلماتنا ليست للسلوى

للشاعر اليوناني كوستاس 
فارناليس

انا ال اقدم كلامت للسلوى. اين اقدم للناس مدية 
“لقد  فكراً.  نوراً،  تتوهج  األرض  يف  اغمدها  حني 
وصف أسلوب فارناليس بأنه متأجج النسيج قادر 
التأثر  عىل  قادر  هو  مثلام  والجامل  الرقة  عىل 
من  منتزع  وهو  الربوليتاري  شعره  ان  والسخط، 
عند  ساذجة  دعاية  مجرد  يبدو  قد  االم،  لغته 
اشعاره  يف  األخص  عىل  هذا،  ويظهر  الرتجمة 

األخرى البعيدة عن طابعه امللحمي- الغنايئ”.
الشاعر اليوناين كوستاس فارناليس

العدد  الشعب”  “طريق  عبود/  مصطفى  ترجمة: 
 1442

يف 4/ 7/ 1978

نهيم بالضياء
للشاعر الفرنسي غيللفك

تبقى غامضة،  ان  غيللفك يجب  الفرنيس  الشاعر  ان جاذبية 
بالغة  وفلسفته  املواقع  متعدد  األوجه،  متعدد  شاعر  فهو 
االصالة بحيث ال تفرسها اال قصائده ذاتها، انه ممتع وصارم، 

فاتر ومغيظ. انساين وال انساين.
تركيز  نعيد  ان  هي  اشعاره  قراءة  بعد  الحقيقية  الصعوبة 
انفسنا عىل عاملنا نفسه عامل السبب والنتيجة عامل التعاطف 

والالمباالة.
من  الطبيعة  لخدمة  املوظفة  الشعرية  ادواته  استخدم  لقد 

اجل إعادة تعريف التوق اإلنساين.
“لنكرر ...”

لنكرر: األرض 
ايضاً للنمل 

اننا نهيم بالضياء
ونحتاج اىل الشمس

لنكرر
األرض هناك

وهي ال تنتظر غدا
لكل يوم مهامته

وهي أوسع من الزمان
الذي ال يعطينا اال يوماً واحدا

لنكرر
هذا الركن من األرض
بأمس الحاجة الينا..

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر  الذي  غيللفك  لـ  مختارة”  “قصائد  كتاب  من   *
باالنجليزية عن دار بنجوين وانتهى املرتجم من تعريبه عىل 
امل نرشه بالعنوان املقرتح “ قصائد الكوارث واألمل” نفسه.

بلدي في ذاكرتي

للشاعر الكوبي نيكوالس غيين

الشاعر الكويب نيكوالس غيني اصغر عمراً من هذا القرن بعامني. جاء اىل الدنيا يف وقت بدأت فيه شعوب العامل تتاميز فيام 
بينها بوعي وهي تحدد مواقعها يف مجرى الرصاع القائم بني التقدم والرجعية، هذا الرصاع الذي ما برح يشكل التاريخ 

املعارص اىل يومنا هذا. 
ان غيني، عىل اعتاب السبعني من عمره هو الشاعر الوطني الدينامييك لكوبا، البلد الذي استطاع ان يظفر بنرص منوذجي 

يف هذا الرصاع ويواصل تعزيزه.
منفى
السني

لنفي متمدن
يجري حذراً

ويحيي بهدوء
رافعاً قبعته

بلدي يف ذاكريت
وانا يف باريس اتباهى

كخفاش مسكني
اواه لو تحملني الطيارة نحوه

مبكائن أربعة
وسفرة واحدة

..........
اواه لو تحملني

تلك الغاممة نحوه
أربعة بسكاكني 

وشاح الحزن
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دار ابن خلدون- ترجمة مصطفى عبود.

عيون العراق

د. نور زهير طليا/ تورنتو – كندا - خاص

كل يش ممكن ..
يف ذلك الليل الذي تثلج الدنيا فيه هنا فيزداد االشتياق..

نار  تصنع  ماذا  تعرف  لو  اه  ألرتديه  كالمك  معطف  اجد  فال 
الكلامت..

سفن  الثلج،وتاخذين  ازداد  كلام  الوطن  لدفء  شوقي  يزداد 
.. واشم  املدينه  فاتذكر حنان دجله يحتضن  بغداد،  اىل  الذكريات 
رائحه القداح يف بساتني الرصافة .. والكتابات التي يكتبها الله بورد 

وذهب عند لحظات الغروب فوق النخيل يف شط العرب
واسافر مع طيفك وادخل مدنا ابحث عن وطن ضاع مني .. ابحث 

عن عيون العراق.. ياليتك تدرك نار االشتياق...

في محطات اإلغتراب
بدل رفو

غراتس \ النمسا 

حيث رعشة الشوق للقصيدة،

يراود الهوى مواكب األلوان،

رقصة البنفسج والشذى القادم من الرشق..

مليالد قصيدة نبضها إخرضار حياة..

رغم جراح العامل 

الحان وتالوة ملزارات الرنجس

وحرية الشعراء

*****  

ايتها القصيدة اآلتية..

من عواصف معارك الغربة..

مدافعك شهوة إبداع..

إطاللتك بوابات فرحي..

وبساتني من سواعد األبطال.. 

مطر يكتسح رصاخ العامل الدامي..

انت الثمر والنهر ودرب الروح والغصن

*****  

مييض الزمن والشئ غري الغربة..

حيث الدمعة والقصيدة متتزجان بالدم 

ينسجان صفحاتهام ِخلسة،

تحملهم اوجاعي لتمطر عىل ارض جدباء..

تفتت بقايا رثاءايت..!

حينها..تغدو قصيديت لألرض اغنية..

سالما،حلام،سامًء من دون غيوم..

ونذوب يف اعامق الطبيعة لغُة.. وقلباً نابضاً

*****  

ايا قصيديت املغرتبة العذبة..

عانقتك تحت شبابيك العشق

يف مدارات فصول العامل والحزن،

كنِت يل طائراً يشدو بألحان الضياء..

حبيبًة تقاومني العواصف جنبي..

سنبلًة وقامة للريح والرصاص ال تنحني..

ورغم انقاض معارك الطغاة ومآيس الفقراء..

عناقك عىل ضفاف نهر )مور( وتحت املطر 

نكهة لحياة مليئة بالعذاب..

انت هواي ودريب ووطني وآهات السفر، عشقتك..

*****  

أيا قصيديت الناعمة يف محطات األغرتاب..

سنتسكع معا  عىل سواحل البحار وفوق الجبال،

يف محطات القطارات..

وعىل جبال األلب سنعانق الشمس..

يف لجة االغرتاب شوقا وحنيناً..

لبقايا انقاض ذكريات مدينتي، 

اغنية إعتذار يف حرائق الغربة

*****  

أيا قصيديت املغرتبة الطرية..

تقلصت املسافات وتحمل القصائد عىل اجسادها

رثائية للمكان والحنني للجامل األويل،

من هنا مررت مهاجراً ويف عرض) األدرياتييك(

تحلق النوارس فوق رأيس..

شمس تتكرس اشعتها واتفصد عرقاً..

احساس ووحشة وشوق لحكايات السندباد

ووطن إنفلت من اضالعي طائراً يجوب الدنيا،

وقصيدًة  تعشق الحرية يف غربة ازلية

أنا وطيفك والبحر
نص: نضال نجيب موسى

أستراليا/ ملبورن

اسمح يل بلقاء أخري ألمتعن بوجهك ملياً
وامسح مالمحه من عينّي 

وانزع من قلبك ما تبقى من حبك يل.
إن أردت... امسح مالمح وجهي من عينيك

وأمح حروف اسمي من شفتيك يك ال تتذكرين
ودعني أرحل وأضع قلبي عىل منصة الراحلني

وأرمي حبي الكبري لك يف قاع البحر
وأسكب مياه بحور الدنيا فوقه يك ال يتنفس ثانية

وأجلس عىل سواحل البحار 
أحلم باإلبحار بعيداً بعيداً 

يك ال تطأ قدماي اليابسة
وأرى طيف وجهك من جديد...

فأضل أركب البحار 
ويبقى البحر رديفي 

وأسلّم له نفيس
يعانقني وأعانقه 

وأكتب الئحة بإسمي 
أنا والبحر عىل رشاع الراحلني.
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الخصيبات
يقع  بالسويد  املقيم  عطية  بدر  محمود  والكاتب  للشاعر  )الخصيبات(  كتاب  املزدهرة  الرواد  دار  عن  صدر 
الكتاب يف ٤٩٥ صفحة يتناول ملحات من حياة اكرث من ٢٠٠ شخصية خصيبية عاش معها وخرب احالمها وهمومها 
حتى مغادرته العراق بعد العام ١٩٩١ كتب مقدمة الكتاب د. اياد عبد املجيد الله الذي وصف الكتاببانه تفاعل 
بني التاريخ والقص  مختزال الكثافة النصية التي قدمتها الحادثة حيث تحتل ابو الخصيب يف كل ركن من اركانها 

حكايات وأسامء وتراثاً. Tareeq Culture

مصطفى عبود .. مترجمًا
صقحة “استذكار” يف االثنني املايض كنا قد كرسناها لذكرى االديب واملرتجم الراحل مصطفى عبود.

هنا نعرض لبعض ترجامته األثرية، لتكوين صورة متكاملة عنه.

المحرر الثقافي

أصوات عراقية مغتربة
ألن الغربة قاسية، واالوطان حميمية. وألن العراقي مهام ابتعد عن وطنه قرساً، يظل حنينه دائم الحضور يف ذاكرته.

من اجل هذا نقدم بعض ما وردنا من املثقفني واالدباء الذين يقيمون يف بلدان مختلفة من هذا العامل.
ثقافة

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqalshaab.com  www.iraqicp.com
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ناصريه فهد!
طه رشيد

حني انطلقت رشارة انتفاضة آذار ١٩٩١ يف البرصة ضد نظام 
العراقي  الجيش  قطعات  انسحاب  بعد  صدام،  الطاغية 
توهجا،  وزادتها  الرشارة  النارصية  تلقفت  الكويت،  من 
ونقلتها مثل شعلة اوملبية اىل بقية املدن الجنوبية. كانت 
االنتفاضة وعوائلهم يف  ازاء رجال  النظام  ازالم  ردة فعل 
يكتفوا  ومل  للكلمة،  الحقيقي  باملعنى  وحشية  النارصية 
يبتكرون طرقا جديدة  راحوا  بل  والتعذيب،  باالعتقاالت 
لالعدام، منها وضع املنتفضني داخل حفرة وتعليق اجهزة 
دفنهم  او  بعد،  عن  وتفجريهم  رقابهم  يف  ديناميت”   “

احياء!
السابق،  النظام  ظلم  عنها  نفضت  التي  النارصية، 
التي  وهي  اطيافه،  بكل  مصغرا  عراقا  زالت  وما  كانت 
واالدبية  الفنية  الطاقات  من  هائال  عددا  العراق  اهدت 
العراق  بنية  يف  غريوا  السياسة  يف  ورجاال  والثقافية، 

والثقافية. واالجتامعية  السياسية 
ولعل ابرز هؤالء رجل مسيحي جاء من شامل الوطن يف 
املدينة  هذه  يف  ليعيش  املايض،  القرن  عرشينيات  نهاية 
كعامل ثلج، ورسعان ما تآلف مع اهايل النارصية فاحبهم 
واحبوه. انه الرفيق الخالد فهد )يوسف سلامن يوسف(، 
ومؤسس  املاركسية(   ( الجديد  الفكر  دعاة  اهم  احد 
اصبحت  الحني  ذلك  ومنذ  العراقي.  الشيوعي  الحزب 
تبخل  ومل  واالنسانية،  الثورية  للنشاطات  بؤرة  النارصية 
والنساء!  الرجال  من  الخالقة  بطاقاتها  العراق  عىل 
وجه  يف  بشجاعة  يقفون  االول  الرعيل  احفاد  هم  وها 
حولوا  الذين  منهم  الشباب  خاصة  الفاسدة،  الحكومات 
رافضة  السلمية”  النارصية  كومونة   “ اىل  الحبويب  ساحة 
كافة  يف  خراب  اىل  الوطن  حولت  التي  الفساد  منظومة 

مجاالت الحياة. 
لقد رّوت دماء الشبيبة ارض النارصية كام سبق أن رَوى 
الطيبة. ولن تذهب سدى  اجدادها واباؤها هذه األرض 

هذه الدماء!
البعث يف عهده  ونظام  ورفاقه،  فهد  اعدم  املليك  النظام 
اعدم   ,1968 بعد  الثاين  عهده  ويف   1963 عام  االول 
نجوما  الشهداء  واصبح  املدينة،   هذه  ابناء  من  العديد 
ساطعة يف سامء العراق، بينام العار بقي يالحق القتلة يف 

جحورهم وقبورهم!
بد  وال  يدوم  لن  فالباطل  النارصية،  شباب  يا  تيأسوا  ال 
الذي  والشعب  الطبيعة،  قانون  انه  تسود.  ان  للعدالة 

تدافعون عنه سيجعلكم وساما ييضء عىل صدره. 
التاريخ  مزابل  سوى  به  تليق  فلن  شعبه  يعادي  من  اما 

وهي كثرية!

نقطة ضوء

في تظاهرة فنية شبابية 

شارع حيفا يحتضن فعالية 
“ممشى بغداد”
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بغداد – تضامن عبد المحسن 

للسنة الثالثة عىل التوايل، شهدت بغداد صباح 
 Baghdad walk“ فعالية  املايض،  السبت 
شبابية  فنية  مبادرة  وهي  بغداد”،  ممىش   –
يتبناها كل من معهد التجارب املكانية يف برلني 
تركيب”  بيت  و”مؤسسة  االملاين  غوته  ومعهد 

يف العراق.
حيفا”  “شارع  عىل  العام  هذا  فعالية  أقيمت 
من  متفرقة  أماكن  احتضنت  الذي  بغداد،  يف 
رصيفيه وجزرته الوسطية معارض فنية منوعة، 
عقيل،  شمس  للشابة  فني  مبعرض  بدأت 
وانتهت مبعرض فوتوغرايف للشاب أنيس عامر، 

حمل عنوان “املتبقي”.
لـ  قال  الفعالية،  منظمي  أحد  مقداد،  أمني 
تستهدف  الفعالية  أن  الشعب”،  “طريق 
كذلك  اإلبداعية،  الطاقات  ذوي  من  الشباب 

الناس املتواجدين يف الشارع.
الفنية،  املارة مع املعارض  العديد من  وتفاعل 
املعروضة،  األعامل  عن  سؤاال  يطرح  من  بني 
وهو  مالمحه  عىل  الدهشة  تنعكس  ومن 

يشاهد فعالية غري مألوفة يف هذا املكان. 
وتهدف الفعالية أيضا – بحسب القامئني عليها 
للمكان  التاريخية  األهمية  عىل  التعرف  إىل   –
الذي تقام فيه، وتسليط الضوء عليه بعمل فني 
الحلول  طرح  مهمة  ويرتك  مشكالته  يعكس 

للمتلقي.
وعربت أعامل معريض الشابني مهند طه ولؤي 
الحضاري عن مشكالت عمرانية وخدمية عدة، 
جاملية  عىل  واملشّوه  الدخيل  البناء  كتأثري 
“شارع حيفا”، وأثر اإلهامل عىل ضفاف دجلة 

يف املنطقة.
الضوء  عامر،  أنيس  الشاب  معرض  ألقى  فيام 
عىل معاناة صيادي السمك يف نهر دجلة، الذين 

اضطر بعضهم إىل ترك مهنته لعدم متكنه من 
الوقت  يف  صيد،  ولوازم  زورق  عىل  الحصول 
بالصيادين  املنطقة  هذه  فيه  عرفت  الذي 
مثلام  املستورد  وليس  املحيل،  السمك  وبائعي 

يحصل اليوم.
وكانت الفعالية األوىل قد أقيمت قبل سنتني يف 
“شارع الرشيد”. أما الثانية التي أقيمت العام 

املايض، فقد كانت يف منطقة الكرادة. 

بغداد – وكاالت 
سومرية  أثرية  قطعة  عودة  العراق،  يرتقب 
عمرها يزيد عىل 4 آالف عام. ووفقا لصحيفة 
“الغارديان” الربيطانية، فإن هذه القطعة التي 
تجسد صورة رئيس كهنة أو حاكم، تعرض حاليا 
يف املتحف الربيطاين، وستبقى مدة شهرين قبل 
إعادتها إىل العراق.  وكانت القطعة قد هربت إىل 
الخارج، وعرضت يف مزاد الكرتوين يف بريطانيا، 
لنن عىل خلفية بالغ مقدم  ثم صادرتها رشطة 
من املتحف الربيطاين العام املايض 2019، يفيد 
بأنها مرسوقة.  وقال كبري أمناء املتحف الربيطاين 
أن  استثنايئ  “أمر  إنه  سيمبسون،  جون  سانت 

نرى أن هذه القطعة مل يتم عرضها أو إدراجها 
نضع  “نحن  مضيفا:  متاحف”،  مخزون  أي  يف 
هذه القطعة عىل مقياس شديد الندرة، وميكننا 
قلب  من  جاءت  بأنها  تام  يقني  عىل  نكون  أن 
سيمبسون  ووصف  السومرية”.  الحضارة 
رئيس  “اما  بأنه  القطعة  املرسوم عىل  الشخص 
اليمنى  يده  كأسا يف  يحمل  إذ  أو حاكم.  كهنة 
املرتفعة، بينام يحمل يف يساره سعفة نخيل وهو 
يجلس عىل كريس مزين”.  هذا وتقدمت سفارة 
العراق لدى اململكة املتحدة بالشكر إىل طاقم 
يف  العراق  مع  تعاونه  عىل  الربيطاين،  املتحف 

استعادة اآلثار املنهوبة.

حاليا في ضيافة المتحف البريطاني

العراق ينتظر عودة “رئيس كهنة سومري” 

افتتاح منفذ لبيع إصدارات 
“دار الرّواد” في الموصل

جولتان راجلتان 
في الكرادة والفضل 

القاص والروائي محمد خضير 
وسمًا لمنشورات اتحاد االدباء

شيوعيو ديالى ينظمون 
بطولة شطرنج

الموصل – طريق الشعب 
افتتحت “دار الرّواد املزدهرة للطباعة والنرش”، الجمعة املاضية 

يف مدينة املوصل، منفذا لبيع إصداراتها من الكتب.
قرب  الكتب”  “رصيف  عىل  الطلق  الهواء  يف  افتتح  الذي  املنفذ 

جامعة املوصل، شهد إقباال جيدا من محبي الكتاب.

بغداد – طريق الشعب 
نظمت اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف الرصافة األوىل، 

أخريا، جولتني إعالميتني راجلتني يف منطقتي الكرادة والفضل.
الجولتان التي شارك فيهام رفاق من لجنتي فؤاد سامل وعزيز محمد 
الشعب” والترصيح  توزيع نسخ من “طريق  األساسيتني، تضمنتا 
وتقتيال  مالحقة  “كفى  املعنون  للحزب،  السيايس  للمكتب  األخري 

للناشطني واملحتجني”، عىل املواطنني يف الشوارع واألسواق. 
وتبادل املشاركون يف الجولتني، الحديث مع املواطنني عام تشهده 
البالد من تداعيات سياسية وأمنية، فضال عن االعتداءات املتكررة 
ضد املتظاهرين السلميني، والتي متثل تجاوزا عىل الحريات العامة 
وحق االحتجاج الذي كفله الدستور. املواطنون أعربوا من جانبهم 
عن استنكارهم ما يحدث من اعتداءات وهجامت بحق املحتجني، يف 
وقت تقف فيه الدولة عاجزة عن تلبية مطالب الشعب املرشوعة.

والروايئ  القاص  العراق  يف  والكّتاب  لألدباء  العام  االتحاد  اختار 
التي ستصدر عام ٢٠٢١، مبختلف  محمد خضري وسامً ملنشوراته 
وأدب  ومرسح  وترجمة  ونقد  وشعر  رسد  من  األدبية  أجناسها 

أطفال.
مازالت  التي  الحّية،  األدبية  للرموز  تقديراً  االختيار  ويجيء هذا 

تواصل عطاءها، يف مشوار جاميل مبدع
الكاتب  هذا  ان  لحقيقة  االتحاد  من  تقديرا  االختيار  هذا  وجاء 
البرصي املولود عام ١٩٤٢، واحد من أبرز الكّتاب العراقيني ممن 
كّونوا بأدبهم فضاًء فكرياً وأيقونًة جاملية خالدة، وحققوا حضوراً 
املحافل  يف  بالوطن  يسمو  زال  ما  واسعاً  وعاملياً  وعربياً  عراقياً 

األدبية.
يذكر أن االتحاد كان قد اختار الشاعر حسب الشيخ جعفر وسامً 
ملنشوراته عام ٢٠٢٠. ويجيء اختيار خضري وسامً ملنشورات ٢٠٢١ 
تكريساً ملبدأ االحتفاء بالقامات األدبية، التي مازالت ترفد الساحة 

برؤاها وطروحاتها ونتاجها األصيل.

بعقوبة – ياسر علي

محافظة  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  نظمت 
مع  بالتعاون  وذلك  الشطرنج،  بلعبة  بطولة  أخريا،  دياىل، 
بعقوبة  و”نادي  املحافظة  يف  للشطرنج  الفرعي  االتحاد 

للشطرنج. التخصيص” 
حرض البطولة، التي شارك فيها 14 العبا والتي استمرت ثالثة 
من  وعدد  حميد  ثامر  الرفيق  املحلية  اللجنة  سكرتري  أيام، 

رفاقه، إىل جانب أعضاء االتحاد والنادي.
انتهت  التصفية،  لغرض  الالعبني  بني  جولة   13 إجراء  وبعد 
“شفته”،  قرية  من  إبراهيم  جليل  املهندس  بفوز  البطولة 
الثانية  املرتبة  يف  حل  فيام  نقطة.   12 جامعا  األوىل  باملرتبة 
 9.5 جامعا  بعقوبة،  مدينة  من  الجبار،  عبد  بدري  الالعب 

نقاط.
والثاين،  األول  الفائزين  عىل  البطولة  كأسا  وزع  الختام،  ويف 

وميداليات عىل بقية املشاركني.

وطن حر وشعب سعيد

               طقس اليوم  C° 21         غائم جزئي

بغداد – طريق الشعب 
لينا منهل الطاهر )21 عاما(، رياضية تزاول لعبة كرة 

الركبي، وقبلها مارست لعبة املبارزة مدة سنتني. 
الرتبية  كلية  يف  الرابعة  املرحلة  طالبة  لينا،  تقول 
البدنية والعلوم الرياضية بجامعة بغداد، أنها وجدت 
بناء  بإمكانها  وان  املبارزة،  من  إليها  أقرب  “الركبي” 
اتجهت  لذلك  اللعبة،  هذه  عرب  الريايض  مستقبلها 
املشاركة يف بطولة عربية  انتظار  إليها، وهي اآلن يف 

للنساء تقام العام املقبل يف مرص.
للمزيد التقتها “طريق الشعب” وحاورتها: 

* حدثينا عن بداياتك؟
- بداية مشواري مع املبارزة كانت عام 2017، ووقتها 
انضممت إىل اتحاد املبارزة، وشاركت يف بطولة العراق 
وأحرزت املركز الثاين. كام انني، حينام كنت يف الـ 15 
من عمري، شاركت يف برنامج اسمه “املرأة القوية”، 
املتحدة األمريكية. وبعد مواصلتي  الواليات  يقام يف 

وانضممت  الركبي،  كرة  إىل  توجهت  لسنتني،  املبارزة 
إنجازات يف هذه  إىل منتخبها. وحاليا آمل أن أحقق 

اللعبة. 
* متى دخلت لعبة الركبي إىل العراق؟

- كان ذلك عام ٢٠١٧، ووقتها كانت اللعبة مقترصة 
ودعمه  نسوي  فريق  تأسيس  تم  ثم  الذكور،  عىل 
بالتجهيزات الرياضية والدورات التدريبية، فضال عن 
ملزاولة  مناسبا  ليكون  بغداد  جامعة  ملعب  تأهيل 
نحو  قبل  للفريق  مشاركة  أول  وكانت  التدريبات. 

ثالثة أسابيع، يف بطولة أقيمت بأربيل.
* إىل من متيل لعبة الركبي أكرث، اىل الذكور أم االناث؟

فيها  يكرث  عنيفة  لعبة  كونها  أكرث،  الذكور  إىل   -
نحن  ذلك،  من  بالرغم  لكن  الالعبني.  بني  االحتكاك 
قدرتنا عىل مامرسة  للجميع  نثبت  أن  نحاول  النساء 
املستوى  عىل  فيها  اإلنجازات  وتحقيق  اللعبة،  هذه 

الدويل. 

* أبرز طموحاتك؟
والوصول  الدولية،  املحافل  يف  إنجازات  تحقيق   -

للقمة يك أرفع اسم العراق ورايته عاليا.
* والدعم املجتمعي للرياضة النسوية يف العراق؟

- ضعيف جدا للمرأة التي تزاول لعبة الركبي، فهذه 
لكن  النساء.  تزاولها  ما  وقليال  وعنيفة  صعبة  اللعبة 
يل،  بالنسبة  جدا  مهم  وهو  موجود،  العائيل  الدعم 

كونه يحفزين عىل اإلرصار وتجاوز الصعوبات. 
* والدعم الحكومي؟

معروفة  غري  فهي  اللعبة،  لهذه  حكوميا  دعم  ال   -
من  لكن  العريب.  املستوى  وال  املحيل  املستوى  عىل 
الرضوري أن تهتم الحكومة بالرياضة النسوية بشكل 

عام، مبا يساهم يف تطويرها واالرتقاء بها.
* هل لديك اهتاممات اخرى غري الرياضة؟

أهتم  كام  القصرية.  القصص  خاصة  الكتب،  اطالع   -
بالطبخ. 

العبة “الركبي” لينا الطاهر: 

الدعم الحكومي والمجتمعي للرياضة النسوية ضعيف جدا
لقاء سريع

املركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

بحضور


