
بغداد - سيف زهير

تجري القوى املدنية الدميقراطية 
حاليا، االستعداد والتعبئة لالنتخابات 

املبكرة التي طالبت بها  انتفاضة 
ترشين، مؤكدة عىل حرص السالح 
املنفلت وضامن عدالة االنتخابات 

ومنع الفاسدين من العودة مجددا 
اىل مراكز القرار.

وتعقد اطراف من هذه القوى أن التغيري الحقيقي 
ال ميكن ان يحدث ما مل يتكاتف املدنيون، وينسقوا 
عملهم مع املنتفضني الذين شاركوهم االحتجاج عىل 

مدار األشهر املاضية.
احتاملية  عديدة،  سياسية  قوى  تروج  املقابل،  ويف 
 6 يف  اجراؤها  املقرر  املبكرة،  االنتخابات  تأجيل 
العام  اىل  ورمبا  االول،  ترشين  اىل  املقبل،  حزيران 

املقبل، بسبب “عقبات كثرية”.
بـ”املطلعة”،  االنباء  وكاالت  ووفقا ملصادر وصفتها 
فإن نقاشات تجري حاليا عىل أعىل مستوى تشارك 
وبعثة  السياسية  والقوى  العراقية  الرئاسات  فيها 
االمم املتحدة “من اجل االتفاق عىل تأجيل موعد 

االنتخابات املبكرة، اىل اكتوبر/ ترشين االول”.
الربملان  اقرار  بـ”عدم  املساعي  تلك  املصادر،  وتربر 
العليا املكلفة باملصادقة  لقانون املحكمة االتحادية 
بني  خالفات  يواجه  والذي  االنتخابات،  نتائج  عىل 
القوى السياسية”، اىل جانب قانون االحزاب، الذي 

ينظم عملها، ويراقب جهات متويلها.

نريدها أداة للتغيير
السيايس  املكتب  عضو  الجمييل،  صبحي  د.  يقول 
ترشين  انتفاضة  إّن  العراقي،  الشيوعي  للحزب 
املطالب،  من  مجموعة  حاملة  انطلقت  املجيدة، 
أداة  لتكون  ومنصفة  نزيهة  انتخابات  اجراء  بينها 
الطائفية  املحاصصة  منظومة  من  والخالص  للتغيري 

والفساد.
لـ”طريق  صحفي  ترصيح  يف  الجمييل  ويوضح 
هو  الدعوات،  هذه  من  “الغرض  إن  الشعب”، 
عن  بعيدين  وكفوئني  مؤهلني  بأشخاص  لإلتيان 
غري  آخر  واقع  إىل  البلد  لينقلوا  الفساد،  شبهات 
الذي يشهده حاليا، وهذا ال يأيت اال بتهيئة ظروف 

لالنتخابات،  وقانونية  وترشيعية  وأمنية  سياسية 
تضمن للمواطن االدالء بصوته بعيدا عن أي ضغوط 
أو اكراه”، مضيفا انه بهذا املعنى فإن “االنتخابات 
للتغيري  أداة  هي  وإمنا  ذاته،  بحذ  هدفا  ليست 

تتطلب وجود الرقابة الدولية الفاعلة”. 
ويؤكد الجمييل، أن الحزب الشيوعي العراقي “دعم 
وساند وشارك يف انتفاضة ترشين، وهو مع مطلب 
اجراء االنتخابات العادلة النزيهة، وفقا للمواصفات 
التي اشار لها سابقا، عىل أن تتهيأ الظروف لها بشكل 
التي  الوجوه  نفس  ستعود  لذلك،  ألنه خالفا  جيد، 
املنطلق،  هذا  ومن  ضدها.  العراقيني  غالبية  خرج 
يقوم الحزب حاليا بتهيئة منظامته وأعضائه ويدعو 
للتحضري والتهيئة الجيدين لالنتخابات املبكرة، من 
واملراجعة  البايومرتية  البطاقة  عىل  الحصول  خالل 
لغرض تحديث السجل االنتخايب. كام يدعو املواطنني 

افتتاح  املفوضية  أعلنت  بعدما  سجالتهم  لتحديث 
مراكزها للتحديث”.

ويبنّي عضو املكتب السيايس، أنه بضمن االجراءات 
التي اقدمت عليها املفوضية حاليا “دعوة االحزاب 
من  ايجايب  موقفنا  ونحن  معها،  والتكاتف  للتعاون 
االنتخابات اذا كان مرادها ايجابيا لوضع البلد، وال 
حرص  رضورة  عىل  التأكيد  من  الصدد،  هذا  يف  بد 
والنزاهة  العدالة  تتوفر  وأن  الدولة،  بيد  السالح 

والفرص املتكافئة للمرشحني”.

مبادرات اطلقتها القوى المدنية
من جانبه، يؤكد الدكتور عيل الرفيعي، األمني العام 
للتيار االجتامعي الدميقراطي، أن موعد االنتخابات 
غري  ألنه  التوقيت،  ناحية  من  للجميع  مفاجئا  كان 

كاٍف.

اىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  يف  الرفيعي  ويشري 
عن  رسب  ما  وبحسب  االنتخابات،  “مفوضية  أن 
ملوعد  وفنيا  لوجستيا  فيها، غري مستعدة  مسؤولني 
أن يصادق  الكاظمي دون  الذي حدده  االنتخابات 
مع  بشأنه  يتشاور  أّن  أو  الجمهورية  رئيس  عليه 

الكتل السياسية”.
ويؤكد الرفيعي، أن “القوى املدنية أطلقت مبادرات 
والشخصيات  األحزاب  بني  العمل  لتنسيق  جيدة 
املواقف  لبلورة  الدميقراطية  املدنية  والتجمعات 
تحدد  بقامئة  والخروج  القادمة،  االنتخابات  تجاه 
“البوادر  ان  مضيفا  االنتخابية”،  للدوائر  املرشحني 
بدأت فعال، واتوقع ان تفيض اللقاءات التي تجريها 
لغرض  التحالف  من  نوع  اىل  املدنية  القوى  حاليا 
موعد  أو يف  موعدها  املبكرة يف  االنتخابات  خوض 

آخر لو جرى تأجيلها”.

كفى.. يا خلية األزمة في ذي قار ! 

منذ أيام واملواطنون يف ذي قار  يحتجون ويتظاهرون،  مطالبني بوقف االغتياالت 

وعمليات الخطف واالعتقاالت التي طالت  نشطاء حركة االحتجاج والرأي فيها. 

القمع  يف  الجيش(  )باستثناء  األمنية  القوى  أمعنت  للمطالب  االستجابة  وبدل 

واملالحقة،  وحّولت ساحة الحبويب وشوارع النارصية اىل ميادين كرٍّ وفّر. 

وكان آخر ما قامت به مالحقة شباب محتجني ومطاردتهم حتى داخل اإلعدادية 

املركزية يف املدينة، يف انتهاك جيّل لكل يشء كام اظهر مقطع مصور نرش يوم امس. 

وكانت نقابة املعلمني يف ذي قار محقة يف بيانها، الذي استنكرت فيه هذا االعتداء 

الرصوح  قدسية  انتهاك  يف  تتكرر  ال  ان  يجب  وسابقة  خطريا  “منحى  واعتربته 

الرتبوية“، داعية خلية االزمة اىل توفري الحامية الكاملة للطلبة. 

فمن الواجب ان يوقف فورا انتهاك حقوق االنسان التي كفلها الدستور، وان تكف 

مهمتها،  انجاز  سوى  وأخريا  أوال  عليها  فليس  ذلك.  يف  التامدي  عن  االزمة  خلية 

وتنفيذ وعودها باخالء سبيل املعتقلني واسقاط الدعاوى الكيدية ضدهم.

راصد الطريق 

النقل: ال رواتب من دون بطاقة بايومترية!
بغداد – طريق الشعب

وضعت وزارة النقل رشطا امام املوظفني، لغرض تسلّم رواتبهم الشهرية. وبحسب كتاب صادر 
الوزارة  مركز  موظفي  رواتب  رصف  “اشرتطت  فانها  الشعب”،  “طريق  طالعته  الوزارة،  عن 

وتشكيالتها بعد اصدار بطاقة الناخب البايومرتية املحدثة”.
وصّوت مجلس الوزراء، خالل جلسته االسبوعية، الثالثاء، عىل اعتبار بطاقة الناخب البايوميرتية 
طويلة األمد واحدة من املستمسكات الرسمية املعتمدة يف دوائر الدولة، فيام قرر منح املوظفني 

مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومرتية.

توفير فحوص الساللة الجديدة خالل أيام
بغداد – طريق الشعب

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم امس، عزمها تحديث مختربين للكشف عن الساللة الجديدة لكورونا خالل األيام 
أيام سيكون هناك تحديث  إنه “خالل  الرسمية،  للوكالة  البدر  الوزارة سيف  باسم  املتحدث  املقبلة. وقال  القريبة 
مبديئ ملختربين يف بغداد، وهام مخترب الصحة العامة املركزي، ومجموعة املختربات التعليمية يف دائرة مدينة الطب 
التعليمي، الكتشاف السالالت الجينية للفريوسات املستجدة”.وأضاف أن “تحديث املختربات سيكون تباعاً يف بغداد 
واملحافظات، وانها ستتمكن من تحديد التسلسل الجيني ألي طفرة وراثية”. وأشار إىل أن “الربوتوكول العالجي هو 

ذاته املتبع بالنسبة للساللتني، أي أن اإلجراءات العالجية ستكون نفسها، وكذلك بالنسبة لإلجراءات الوقائية”.

TAREEK AL SHAAB
www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com
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القوى المدنية: لتكن االنتخابات رافعة للتغيير

مستشفى الريموك يف بغداد يعلن خلو أرسّته من املصابني بفريوس كورونا

.. وأين الحسابات 
الختامية؟

تنص املادة 62 - أوال من الدستور عىل ان “يقدم مجلس 
الختامي  والحساب  العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  الوزراء 

إىل مجلس النواب إلقراره“.
هذا النص الدستوري الواضح والرصيح تجاهلته الحكومات 
تنفيذه، فلم  او تلكأت يف  املتعاقبة منذ 2005 عىل االقل، 
وشمل  املوازنات.  مشاريع  مع  الختامية  الحسابات  تقدم 
هذا التجاهل اآلن مرشوع موازنة ٢٠٢١، التي ُقدمت هي 

ايضا من دون الحساب الختامي. 
الذي  املايل  الهدر  حجم  ان  اىل  التقديرات  بعض  ويذهب 
تتحمله البالد، بسبب عدم تسليم الحسابات الختامية منذ 

عام  2012 فقط، يزيد عىل ١٧٦ مليار دوالر. 
يناقش  النواب  فمجلس  ذلك.  أرضار  ضخامة  يف  شك  وال 
او  تخطيطية  ارقام  عموما  وهي  الجديدة،  املوازنة  ارقام 
تخمينية، من دون ان يرى امامه األرقام الفعلية للرصف يف 
املنقضية واتجاهاته، وكيف تم ذلك الرصف!  املالية  السنة 
وقد برزت هذه الحقيقة ساطعة يف الوقت الحارض، حيث 
قدر بعض النواب النفقات يف سنة ٢٠٢٠ مبا ال يتجاوز ٧٢ 
مرتفعة   ٢٠٢١ موازنة  بينام هي يف مرشوع  دينار،  ترليون 
اىل حدود ١٦٤ ترليونا، من دون توضيح شفاف للسبب يف 

حصول هذا؟ ويف اّي األبواب حدثت الزيادات؟  
الحسابات  ان  منشورة  تقارير  افادت  اخرى  جهة  من 
املُحالة  و2011،   2010  ،2009  ،2008 لألعوام  الختامية 
ملالحظات  وفقا  شابها  النواب،  مجلس  اىل  الحكومة  من 
الجدية،  املالية  الثغرات  من  الكثري  املالية،  الرقابة  ديوان 
ومن ضمنها – كام ُذكر - عدم تسوية سلف مالية تجاوزت 

أقيامها 124 تريليون دينار، وما من اوليات تخصها ! 
خلف،  صالح  د.  يذكر   ٢٠١١ بعد  الالحقة  السنوات  وعن 
الرئيس السابق لديوان الرقابة املالية، يف مقابلة معه نرشتها 

مجلة “الثقافة الجديدة” )العدد 415 - أيلول٢٠٢٠(: 
 ،2013  ،2012( للسنوات  الختامي  للحساب  “بالنسبة 
الختامي  الحساب  عن  تقريريه  الديوان  قدم  فقد   )2014
للسنتني )2012، 2013( إىل مجلس الوزراء يف عام 2015، 
لغرض دراسته وإحالته اىل مجلس النواب، ومل يحدث ذلك. 
قبل  من   2014 لسنة  الختامي  الحساب  تدقيق  تم  كام 
الديوان يف عام 2017 ، ولكن تم الرتيث بتقدميه إىل مجلس 
املذكورة  للسنة  املوازنة  قانون  إصدار  عدم  بسبب  الوزراء 

من قبل مجلس النواب، ولغاية الوقت الحارض”.
اما الحساب الختامي لسنة 2015 فقد ُقدمته وزارة املالية 
إىل الديوان يف 22 /12 /2019، ولكن بسبب وجود نواقص 

فيه فقد أعيد إىل الوزارة بتاريخ 27 /1 /2020.
وُقدم الحساب الختامي لسنة 2016 من قبل وزارة املالية 
 3/  12 بتاريخ  اليها  ايضا  أعيد  لكنه   ،2020/  1/  9 بتاريخ 

/2020 لوجود نواقص فيه.
ويِف هذا السياق ذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية 
“الحسابات  ان  ترصيح صحفي،  يف  صالح  محمد  مظهر  د. 
الختامية لعام 2013 كان يجب ان تقدم مع العام 2014”، 
التي  املشكالت  بسبب  تقدم  مل   2014 “موازنة  ان  مضيفا 
عاشها العراق خالل سيطرة عصابات داعش االرهابية عىل 
“التصويت عىل حسابات  ان  واستطرد  املحافظات”.  بعض 
“واقع  )قانون  مرشوع  اىل  يحتاج  و2014   2013 عامي 
يقع  الذي  واالدخار  واملرصوفات  النفقات  يغطي  حال”( 
خارج قانون االدارة املالية”. وأشار إىل “جهوزية الحسابات 
 2013 موازنتي  عىل  صودق  فاذا   ،2019 لغاية  الختامية 
و2014 فان باقي املوازنات تتقدم برسعة، ألن كل واحدة 

تستند اىل األخرى“. 
ال  ان  بوضوح،  يبني  أعاله  يف  اليه  االشارة  متت  ما  ان 
مجلس  قبل  من  عليها  ومصادق  منجزة  ختامية  حسابات 
خرقا  يشكل  ما  هذا،  يومنا  حتى   ٢٠١١ سنة  منذ  النواب 

للدستور. فاضحا 
سوء  عىل  للتغطية  وتعمد،  تقصد  عىل  هذا  ينطوي  فهل 

الترصف وعىل الهدر الحاصل يف املال العام ؟! 
النواب  مجلس  عاتق  عىل  يلقي  الحال  هذا  استمرار  ان 
مسؤولية كربى ملامرسة دوره الرقايب، والتشديد عىل تقديم 

الحسابات الختامية، ويف مواعيدها املحددة قانونا. 
فان مل يفعل فهو متواطئ ومشارك يف اقرتاف هذه الخطيئة!

التجاوب ال اإلعتقال
ما يرنو اليه المحتجون

حاالت االنتحار في مخيمات 
النزوح تثير القلق
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اقتصاد أخبار وتقارير عربية ودوليةأخبار وتقارير
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»جمعة سجاد العراقي« 
هاشتاك يتصدر مواقع 

التواصل االجتماعي
بغداد ـ طريق الشعب 

غّصت مواقع التواصل االجتامعي بينام جريدة »طريق الشعب«، 
مائلة للطباعة بوسم #جمعة_سجاد_العراقي.

عىل  تحث  عبارات  مع  الهاشتاك  النشطاء  من  كبري  عدد  وتداول 
املشاركة الواسعة يوم غد الجمعة، يف املطالبة باالفراج عن الناشط 

املدين املختطف سجاد العراقي.
واكد املغردون، التزام السلمية واالبتعاد عن االحتكاك مع القوات 

االمنية وتجنب كل ما يعكر صفو االحتجاجات السلمية.
وكان قد جرى اختطاف الناشط املدين سجاد العراقي يف محافظة 
ذي قار يف 20 ايلول املايض، وفشلت كل الجهود الحكومية واالمنية 

إلطالق رساحه. 

3 تتمة



بغداد – طريق الشعب
دانت نقابة املعلمني يف ذي قار، قيام قوة من الرشطة باقتحام مدرسة يف املحافظة،  واقتياد احد الطلبة بالقوة.

وذكرت النقابة يف بيان حصلت “طريق الشعب” عىل نسخة منه “فوجئنا باقتحام مجموعة من منتسبي الرشطة بناية اإلعدادية املركزية 
ودخولهم إليها عنوة ملطاردة بعض الشباب، ويف الوقت الذي نستنكر فيه اقتحام مدارسنا دون مسوغ قانوين، أو أمر قضايئ، أو إبالغ املديرية 

العامة للرتبية، فإننا نعترب هذا الترصف منحى خطرياً وسابقة يجب أن ال تتكرر يف انتهاك قدسية الرصوح الرتبوية”.
ووصف عضو مفوضية حقوق اإلنسان يف العراق عيل البيايت، القوة التي اقتحمت املدرسة بـ”القمعية”. وقال البيايت يف تغريدة نرشها عىل منصة 
تويرت “عندما تكون مهمة هذه القوات تخويف املواطن وترويع طلبة املدراس وانتهاك حرمتها بهذا الشكل فمن الحيف ان “نسميها قوات أمن 
بل هي قوات قمع”. ويف تطورات هذه الحادثة قّدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتذاره ملدير املدرسة، حسبام جاء يف مقطع مصور نرشه 

املكتب اإلعالمي لرئاسة الوزراء، وتابعته “طريق الشعب”، مؤكداً ان هذا االمر “ لن يتكرر”.
وتناقلت وسائل التواصل االجتامعي، منشورات واسعة، تدين اقتحام املدرسة واقتياد احد طالبها.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareeqalshaab@gmail.com
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الكاظمي يعتذر
إدانة واسعة القتحام مدرسة في الناصرية واقتياد احد طالبها

            2
وطن حر وشعب سعيد

التجاوب ال اإلعتقال
ما يرنو اليه المحتجون

جاسم الحلفي

يف  الفائتة  األيام  يف  إنطلقت  التي  اإلحتجاجات  توقف  يكن  مل 
النارصية إال مؤقتا، بعد أن وصلت ذروتها يوم الجمعة الثامن 
من هذا الشهر، مطالبة بالكف عن مالحقة املتظاهرين السلميني 
غداة حمالت املداهمة لبيوت الناشطني التي شهدتها املحافظة، 

وتعرض بعضها اىل التفجري.   
قتلة  محاكمة  فبدال من  الناشطني.  لدى  مرارات  ولد هذا  وقد 
شهداء االنتفاضة، تجري امام انظار الرأي العام العراقي والعاملي 
ومن  األوضاع  توتر  من  تزيد  التي  املرفوضة،  الحمالت  هذه 
تعقدها وتشابكها. حيث جوبهت اإلحتجاجات بإطالق رصاص 
مربر، خاصة  للعنف غري  وتصعيد  مرفوض  وبقمع  مقبول،  غري 
وأن العنف الذي تم إستخدامه يف قمع إنتفاضة ترشين والذي 
خلف املئات من الشهداء، مل يحّد من تصاعدها بل شكل أحد 

عوامل إدامتها.
ازاء  القلق  اشتداد  عن  النارصية  شهدته  الذي  هذا  أسفر  وقد 
تدهور أوضاع املحافظة املتوترة أصال، والتي ال تحتاج اىل عوامل 
توتر إضافية. عوامل كادت تضعها عىل شفى تصعيد خطري، لوال 
الذي  الشجعان،  الضابط  الجيش بقيادة أحد  الوية  تدخل أحد 
نزع  بذلك  وإستطاع  له،  حد  ووضع  للعنف  التصدي  اىل  بادر 
فتيل كان ميكن ان ينتج عن اشتعاله وقوع ضحايا كرث. وكانت 
مبادرته باسلة وذكية، نالت استحسان املتظاهرين الذين أيدوها 

وهتفوا للجيش مبدين االستعداد للتعاون معه. 
والبطش  القوة  أساليب  باستخدام  األمنية  القوات  تتمكن  قد 
تظاهرة.   او  كان  إعتصاما  سلمي،  إحتجاج  فّض  من  والرتويع 
هو  وهذا  عامة.  االحتجاج  حركة  إنهاء  عىل  قادرة  غري  لكنها 
أول درس من دروس الحركة االجتامعية، حينام تتبنى مطالب 
وطنية وشعبية تتعلق بالكرامة الوطنية والكرامة اإلنسانية. لكن 
قوى  قبل  من  إستيعابه  يبدو  كام  يتم  مل  الواضح  الدرس  هذا 
النظام السيايس يف العراق. ويتضح أن العقلية التي تتعامل مع 
ملف اإلحتجاجات ال تزال قارصة يف فهم إبعاد حركة اإلحتجاج 

وخصائصها.
هو  والتخويف  واإلرهاب  بالعنف  االحتجاجات  مواجهة  ان 
أسلوب ال يؤدي اال اىل املزيد من الخسائر والتوتر، ومن تعميق 
ما  هو  العنفي  فالحل  السياسية.  بالسلطة  الثقة  عدم  فجوة 
إرهاب  اركان حكمهم مستخدمني  لتثبت  املستبدون  اليه  يلجأ 

السلطة، وهو حل ال يدرك أسباب االحتجاج وعوامله. 
بيوتهم،  ومداهمة  السلميني  الناشطني  إعتقاالت  حمالت  أمام 
يبدو أن هناك حاجة لتأكيد الحق الدستوري بالتظاهر السلمي. 
املحتجني،  االحتجاج وحامية  تأمني  األمنية  القوات  واجب  وإن 

الذين لهم مطالب مرشوعة، مل ينكرها عليهم أحد. 
أي  يف  تجددها  وإحتامل  اإلحتجاجات  إستمرار  هو  املتوقع   
مطالبهم،  لتحقيق  أمال  يبرصوا  مل  املحتجني  وأن  خاصة  لحظة، 
يف  إنعكاس  أي  له  ليس  كالم  مجرد  بقت  التي  الوعود  سوى 

الواقع.

توتر مستمر في الحبوبيكل خميس

موظفو العقود يهددون بتعطيل “البايومتري”

توتر في الحبوبي
االوضاع،  تهدئة  محاوالت  تنفع  مل  النارصية،  ويف 
املتظاهرين  بني  والفر  الكر  عمليات  استمرت  امنا 
والقوات االمنية يف عدد من شوارع وأحياء مدينة 
النارصية، عىل خلفية منع االخرية املتظاهرين من 

دخول ساحة الحبويب.
“القوات  ان  عيل،  حسني  املدين،  الناشط  وقال 
الوصول  من  املتظاهرين  منعها  واصلت  االمنية 
الطرفني  بني  تراشق  وسط  الحبويب،  لساحة 
للمحتجني”،  االمنية  القوات  قبل  من  واملطاردات 
النبي  اقدموا عىل قطع شارع  ان “املحتجني  مبينا 
ابراهيم الخليل، احتجاجا عىل اإلجراءات التحقيقية 
الجيش، بسبب  لها عدد من منتسبي  التي تعرض 
وقوفهم لحامية املتظاهرين يف احداث يوم األحد 

املايض”.
واضاف ان “الجيش سجل موقفا بطوليا يف حامية 
االبطال  هؤالء  معاقبة  املعيب  ومن  املتظاهرين، 
مع  منسجام  جاء  الذي  الوطني،  موقفهم  عىل 
االطار الدستوري ملهمة الجيش يف حامية الشعب”.
الكليات  خريجي  من  العرشات  اغلق  االثناء،  يف 
واملعاهد يف املحافظة، مبنى رشكة نفط ذي قار من 
خالل حرق اإلطارات، للمطالبة بتوفري فرص العمل، 

وادراج مطالبهم ضمن موازنة العام الجاري.

3 تظاهرات في البصرة
تظاهرات   3 البرصة،  محافظة  شهدت  ذلك،  اىل 
للمطالبة بتوفري فرص العمل ورصف اجور اصحاب 

العقود، وتثبيت موظفي املفوضية.
من  “العرشات  ان  الشعب”،  “طريق  مراسل  وذكر 
احتجاجية  مسرية  نظموا  الهندسة  كليات  خريجي 
مجمع  مباين  باتجاه  الجبيلة  شارع  من  انطلقت 
العمل”،  فرص  بتوفري  للمطالبة  املحلية  الحكومة 
منوها اىل ان “قوات امنية كبرية تواجدت قرب مبنى 

ديوان املحافظة”.
ويف نفس الوقت تشهد ساحة الطريان، وسط املدينة، 
وقفة مامثلة من قبل اصحاب االجور ضمن الـ 30 
الف فرصة عمل، املنسبني اىل دائرة التقاعد، بسبب 
عدم تسلمهم رواتبهم منذ عرشة اشهر، يرافقها وقفة 
الطاقة  إلنتاج  العامة  الرشكة  عىل  للمنسبني  اخرى 
حقوقهم  بإدراج  للمطالبة  الجنوب،  يف  الكهربائية 

ضمن موازنة عام 2021.
انتخابات  مفوضية  يف  العقود  اصحاب  جدد  فيام 
املالك  عىل  بتثبيتهم  املطالبة  تظاهراتهم  البرصة، 

الدائم.
ان  الشعب”،  لـ”طريق  املتظاهر فؤاد جاسم،  وبنّي 
“عقود مفوضية االنتخابات ميثلون الجزء األكرب من 
والتسجيل  التحديث  عمليات  تدير  التي  الكوادر 

باالنتخابات”،  الخاصة  الجوال  والفرق  البايومرتي 
عام  منذ  معهم  تعاقدت  “الحكومة  ان  اىل  مشريا 

2008 ومل تقم بتثبيتهم حتى االن”.

تهديد بعدم تحديث سجل الناخبين
ويف سياق متصل، هدد العرشات من موظفي العقود 
تحديث  بعدم  الديوانية  االنتخابات  مفوضية  يف 
سجل الناخبني يف حالة عدم االستجابة إىل مطالبهم 

وتثبيتهم عىل املالك الدائم.
وطالب املتعاقد احمد البديري، عرب “طريق الشعب”، 
االنتخابات  ومفوضية  النواب  ومجلس  “الحكومة 
ضمن  وإدراجهم  للعقود  وظيفية  درجات  بإيجاد 
موازنة العام الجاري”، مهددا بـ”عدم تحديث سجل 
الناخبني وإجراء االنتخابات يف حالة عدم االستجابة 
ملطالبهم”. يُذكر ان العرشات من الحرفيني واإلداريني 
يف مديرية تربية الديوانية، جددوا تظاهراتهم أمام 
معهم  بالتعاقد  مطالبني  محافظة،  ديوان  مبنى 
وتحويلهم إىل عقود وزارية حسب قرار 315 لسنة 
2019، وإدراجهم ضمن موازنة العام الجاري، لضامن 

التخصيص املايل لهم.

تظاهرات للعاملين في المجان 
العاملني  اإلداريني  العرشات من  نظم  من جانبهم، 

مطالبتهم  واسط،  تربية  مديرية  يف  باملجان 
الوزراء رقم 315، أسوة  قرار مجلس  بشمولهم يف 
يف  املتعاقدين  اإلداريني  من  وأقرانهم  باملحارضين 

األعوام السابقة.
لـ”طريق  املتظاهر ضياء مذكور، يف حديث  واشار 
الشعب”، اىل ان “الوقفة تهدف اىل انصاف حوايل 8 
االف محارض وإداري بدأوا العمل املجاين بعد عام 
2020”، مطالبا بـ”شمولهم أسوة بباقي زمالئهم يف 

السنوات السابقة”.

احتجاج اصحاب العقود
ونظم العرشات من اصحاب العقود يف دائرة صحة 
املثنى، وقفة احتجاجية أمام مبنى الدائرة، احتجاجا 

عىل تخفيض أجورهم.
يف  خلف،  زيدون  الوقفة  يف  املشارك  واستغرب 
خفض  “قرار  من  الشعب”،  لـ”طريق  حديث 
اجورهم اىل 160 الف دينار، بعد ان تم رفعها اىل 
ان  اىل  مشريا  شهور”،  عدة  قبل  دينار  الف   350
عىل  موزعني  عقد،  صاحب   600 حوايل  “عددهم 

عموم املؤسسات الصحية”.
اليومية  احتجاجاتهم  “استمرار  خلف  واكد 
والتصعيد يف اتجاه االرضاب يف حالة عدم انصافهم 

واعادة اجورهم ملا كانت عليه”.
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بغداد ـ طريق الشعب

تتواصل االحتجاجات الشعبية 
املطلبية يف محافظات عدة، 

والتي أخذت تتصاعد بشكل 
مقلق يف مدينة النارصية، التي 

شهدت اشتباكات بني املتظاهرين 
وقوات األمن، يف عدد من شوارع 

وازقة املدينة.
وال تتعدى مطالب املحتجني، 

توفري فرص عمل لهم، وضامن 
مستحقات املحارضين يف املجان، 

وتثبيت اصحاب العقود يف 
املفوضية، اىل جانب ورفض 

تخفيض أجور اصحاب العقود. 

لجنة تضامن في ألمانيا 
تدين أحداث الناصرية

بغداد ـ طريق الشعب       
السبت  العراقية  ترشين  انتفاضة  مع  أملانيا  يف  التضامن  لجنة  أصدرت 
يف  التعبري  حرية  كبت  محاوالت  استنكارها  عن  فيه  عربت  بيانا،  املايض، 

محافظة ذي قار. 
وذكرت اللجنة يف بيانها الذي حصلت عليه “طريق الشعب”، أن “ما يحدث 
التابعة له هو مامرسات تنايف مبادئ  يف مركز محافظة ذي قار واالقضية 
من  القريب  االمس  ما حدث يف  وأن  العراقي،  والدستور  اإلنسان  حقوق 
تطاول اليادي املجرمني بتفجري منازل الناشطني بالعبوات الناسفة ومداهمة 

املنازل، خلق حالة من الخوف والرعب يف نفوس املدنيني”. 
ودان البيان، بشدة، ما يتعرض له شباب االنتفاضة يف النارصية وبقية مدن 

العراق، من قتل وترهيب واعتقال كيفي.
املختطفني  مصري  عن  بالكشف  العراقية  “السلطات  البيان  وطالب 
مبالحقتهم  االوامر  واصدرت  اعتقلتهم  التي  الجهات  وكشف  واملعتقلني 

وتفجري بيوتهم”.

الرفيق أبو شاخوان .. وداعا 
بامل وحزن عميقني تلقينا خرب وفاة  املناضل املقدام والرفيق العزيز فرنسيس حنا يلدا ) أبو شاخوان ( بعد رصاع  مع املرض . 

انتمى  الرفيق الراحل منذ نعومة اظافرة اىل  حزبنا الشيوعي العراقي وعمل يف صفوفه ومنظامته  ، ويِف مطبعة  الحزب الرسية يف بغداد  ،وإعادة بناء الحزب بعد انقالب شباط األسود ١٩٦٣ . 
وللفقيد دوره املعروف يف الحركة االنصارية التي عمل لسنوات طويلة يف صفوفها  بعد ١٩٦٣ ، وكان له دوره املتميز يف معركة هندرين  ١٩٦٦ ، كام ساهم بحيوية ونشاط يف    بناء الحركة االنصارية بعد 

. ١٩٧٩
ساهم الرفيق أبو شاخوان  يف بناء الحزب الشيوعي الكردستاين وانتخب يف مؤمتره الثالث عضوا يف لجنته املركزية .       

وحيثام حل  الرفيق يف بغداد وكردستان والشام   كان يعمل بصمت  ونكران ذات 
 وهو  موضع احرتام رفاقه وتقديرهم   ملا يبذله من جهد وعطاء  ، وما يقدمه من عناية لرفاقه  ورعايتهم . 

رحيل الرفيق أبو شاخوان ، الهاديء الودود ،  خسارة كبرية لشخصية شيوعية باسلة وشجاعة ، كام انها خسارة  للحزبني ، الشيوعي العراقي والكردستاين  . 
يف هذه الفقدان  نتقدم بالتعازي اىل اهله وعائلته ورفاقه وأصدقائه واالنصار الشيوعيني ، متمنني لهم الصرب والسلوان ، وللفقيد الغايل الذكر الطيب عىل الدوام . 

المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي 
 ١١-١-٢٠٢١

 
كام نعى املكتب السيايس للحزب الشيوعي الكوردستاين الرفيق الراحل”أبو شاخوان”.

 وقال” متيز الرفيق أبو شاخوان بالخلق الشيوعي والتواضع الجم والحرص عىل رفاق الحزب ومنظامته ودفاعه عن حاجات الجامهري ومطالبه األساسية.
بفقدان الرفيق أبو شاخوان فقد حزبنا والحركة الشيوعية يف العراق شخصية مناضلة كرس حياته لقضية الشعب والعدالة االجتامعية واالشرتاكية”.
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أخبار وتقارير

ثلث العراقيين غير 
مخدومين بجمع ونقل 

النفايات
بغداد ـ طريق الشعب 

اعلن الجهاز املركزي لالحصاء، امس االربعاء، ان اكرث 
من ثلث سكان العراق غري مشمولني يف خدمة جمع 

ونقل النفايات خالل سنة 2019.
االنباء،  وكاالت  نرشته  له،  تقرير  يف  الجهاز  وقال 
السكان  “نسبة  ان  الشعب”  “طريق  وتابعته 
بلغ  العراق  مستوى  عىل  النفايات  بجمع  املخدومني 
من  “اكرث  أم  اىل  يشري  ذلك  ان  مبينا  املائة”،  يف   63

ثلث السكان غري مشمولني بهذه الخدمة”.
عىل  املخدومني  السكان  نسبة  “ان  الجهاز  واضاف 
مستوى الحرض بلغ نسبته 88.7 يف املائة، ويف الريف 

بلغ 10.3يف املائة”. 
باملرتبة  جاءت  املثنى  محافظة  “بلدية  ان  اىل  واشار 
الحرضية  ملناطقها  خدمة  البلديات  بأكرث  االوىل 
وبواقع 99.6 يف املائة، يف حني سجلت محافظة صالح 
بهذه  املخدومني  الحرض  لسكان  نسبة  اقل  الدين 

الخدمة، وبواقع 51.6 يف املائة”. 

المادة 140 تعطل 
تعديل الدستور

بغداد ـ طريق الشعب
“توقف  عن  امس،  يوم  كنا،  يونادم  النائب  اعلن 
نتيجة  الدستور  بتعديل  املكلفة  اللجنة  اجتامعات 

الخالفات حول املادة 140”.
الشعب”  تابعته “طريق  وبني كنا يف ترصيح صحفي 
القيادات  بني  اجتامع  عقد  املفرتض  من  “كان  انه 
يف  الرئيسة  املكونات  من  مشرتكة  ولجنة  السياسية 
األساس يف مشكلة حسم  تعد  التي  كركوك،  محافظة 
من  أكرث  تأخر  االمر  أن  إال  الدستورية،  املادة  هذه 
الالزم، وقد ال تنجز التعديالت خالل الدورة الحالية”.
وأوضح أن “التعديالت حتى لو أنجزت فانها تحتاج 
اىل متريرها من قبل الربملان، وقد يكون األمر صعبا”، 
الفتا إىل ان “اللجنة اتفقت عىل إعادة صياغة املادة 
كركوك  محافظة  نواب  أن  إال  جديد،  بشكل   140
ومل  حالها  املادة عىل  بقاء  اىل  أدى  مام  ذلك،  رفضوا 

تطرح للمناقشة أو التصويت”.
املفرتض كتابته من  الذي من  “التقرير  أن  وأشار إىل 

قبل رئيس اللجنة واملقرر مل نطلع عليه حتى اآلن”.

مساعي لتأجيل االنتخابات المبكرة

القوى المدنية: نعمل على جمع االطراف والشخصيات
ذات التاريخ النزيه والتأييد الشعبي

بغداد – سيف زهير

تتحدث قوى سياسية عديدة، عن احتاملية 
تأجيل االنتخابات املبكرة، املقرر اجراؤها يف 6 

حزيران املقبل، بسبب ما اسمته “عقبات كثرية” 
تعرقل خوضها يف موعدها، من بينها قانوين 

املحكمة االتحادية واالحزاب وغريها.
ووفقا ملصادر وصفتها وكاالت االنباء 

بـ”املطلعة”، فإن نقاشات تجري حاليا عىل أعىل 
مستوى تشارك فيها الرئاسات العراقية والقوى 

السياسية وبعثة االمم املتحدة “من اجل االتفاق 
عىل تأجيل موعد االنتخابات املبكرة، اىل ترشين 

االول”.

وتقول املصادر، ان القوى السياسية يف الحكومة والربملان ـ باستثناء 
امر  االنتخابات، وهو  تأجيل موعد  باتجاه  تدفع  ـ  الصدري  التيار 
بدأت متيل له الرئاسات العراقية وبعثة االمم املتحدة يف العراق، 

وحتى مفوضية االنتخابات.
وتربر املصادر، تلك املساعي بـ”عدم اقرار الربملان لقانون املحكمة 
والذي  االنتخابات،  نتائج  عىل  باملصادقة  املكلفة  العليا  االتحادية 
قانون  تطبيق  جانب  اىل  السياسية”،  القوى  بني  خالفات  يواجه 

االحزاب، الذي ينظم عملها، ويراقب جهات متويلها.
السياسية  االجتامعات  تطرحها  التي  االخرى  املربرات  بني  ومن 
اكامل  من  االنتخابات  مفوضية  امكانية  “عدم  هي  القوى،  لتلك 
تشهده  ما  اىل  اضافة  موعدها،  يف  االنتخابات  الجراء  استعداداتها 
البالد من استمرار لالحتجاجات يف محافظات عدة، وظروف انتشار 

وباء كورونا”، وغريها.
وتزعم املصادر، ان الرئاسات الثالث بحثت يف اجتامعها املنعقد أول 
من امس مع رئيسة بعثة االمم املتحدة يف العراق جنني بالسخارت 

ورئيس واعضاء مفوضية االنتخابات امكانية تأجيل االنتخاب.

القوى المدنية جزء من االنتفاضة
ويف ما يخص انتفاضة ترشين ونتائجها الكثرية التي تحققت، يلفت 
اساسيا  جزءا  كانت  املدنية  “القوى  ان  اىل  الرفيعي  عيل  الدكتور 
من االنتفاضة، وبالتايل تقع عىل عاتقها مسؤولية تنسيق املواقف 
التي  النتائج املهمة  الرافضني للمحاصصة، وتوظيف  املنتفضني  مع 
حققتها االنتفاضة عىل الساحة السياسية، عندما اسقطت حكومة 
عبد املهدي، وكشفت زيف الفاسدين، لتحقيق يشء ملموس وتغيري 
انبثاق حركة  عرب  اال  يأيت  ال  وهذا  الشعبي،  السخط  بحجم  جدير 
مدنية تغري معامل نظام املحاصصة املرفوض شعبيا، وتتيح للوجوه 

املدنية الدميقراطية الجديدة، املساحة الكافية للعمل”.
ويشدد األمني العام للتيار الدميقراطي عىل أن رهان القوى املدنية 
تحقق  الذي  االجتامعي  التغيري  من  “ينطلق  القادمة  باالنتخابات 
مسلحة،  وغري  سلمية  القوى  هذه  وأن  خصوصا  االنتفاضة،  بفعل 
وقريبة من مطالب املنتفضني”، منوها بأن “قوى الفساد التي رفضها 
الشارع، استخدمت طوال السنوات املاضية، املال السيايس والنفوذ 
الحكومة  أن  كام  االنتخابات،  بوصلة  لتوجيه  املسلحة  واملليشيات 
الحالية مل تقدم شيئا يذكر ملعالجة هذا الخراب واالنفالت، رغم ان 

برنامجها وعد بذلك عرب جملة من االجراءات”.

البديل موجود
التجمع  حزب  يف  القيادي  الجنايب،  محمد  يرى  السياق،  ويف 
الجمهوري العراقي، إن القوى املدنية تعمل االن عىل جمع االطراف 
والشخصيات التي تتمتع بتاريخ نزيه وتأييد شعبي، لتكون البديل 

السيايس الذي يعول عليه لحلحلة أزمات البالد الكثرية.
ويبنّي الجنايب لـ”طريق الشعب”، إن “التجارب االنتخابية السابقة، 
االنتخابات  االنتخابية، وقوانني  الدوائر  الشفافية يف  اوضحت عدم 
ومراكزها، حيث كانت اصوات الناخبني تهدر بسبب الكتل املتنفذة 
التي تريد يف االنتخابات املقبلة اعادة االساليب ذاتها عرب نفوذها 
واالجندات الخارجية التي تقف خلفها، وابقاء مفوضية االنتخابات 
غري مستقلة، لتتالعب باألصوات كيفام تريد”، الفتا اىل أن “املواطنني 
فقدوا الثقة بالقوى املاسكة بالسلطة خصوصا عندما أقرت قانونا 
غريها  من  البايومرتية  البطاقة  قضية  تحسم  ومل  ضبابيا،  انتخابيا 

للتصويت”.
املشاركة  وتهدد  حاليا  مكتملة  غري  “الصورة  قائال:  الجنايب  وتابع 
االنتخابية، خصوصا وأن االغلبية تريد االن التوجه النتخاب القوى 
مبتابعة  مطالبة  املفوضية  ان  كام  العراق.  لبناء  كبديل  الوطنية 
متويلها،  مصادر  ورصد  الحقا  ستنطلق  التي  االنتخابية  الحمالت 
املبكرة مبوعدها  االنتخابات  اجراءها  تّدعي  الحكومة  أن  خصوصا 
التمويل  مصادر  بإيضاح  جادة  تكن  مل  ان  لكنها  نزيه،  وبشكل 
وكشف استغالل املال العام انتخابيا، فسيعد املواطنون هذا األمر 
مؤرشاٍت غري جادة لن تفيض عن حكومة او برملان يغريان الوضع”.
“تجري  انها  الجنايب  بنّي  واستعداداتها،  املدنية  القوى  دور  وعن 

يف  بقوة  يحرض  الذي  البديل  هي  كانت  ودامئا  حاليا،  االستعداد 
الشارع، لكنها تغيب عرب القوانني الجائرة والسالح املنفلت واملال 
الكثري من املواطنني بربامجها، والدليل عىل  اقناعها  السيايس، رغم 
ذلك ان خطابها الوطني ترجم بوضوح خالل مجريات االنتفاضة”، 
مشددا عىل قيام جهات فاسدة يف كل انتخابات “بتغيري عناوينها 
والناقمني عىل  املدنيني  اصوات  لرسقة  مدين  كبديل  نفسها  وطرح 

قوى املحاصصة والفساد، لذلك ال بد من فضحها هذه املرة”.

مصداقية النتائج وتمثيل حقيقي
قد  األعىل،  القضاء  مجلس  ورئيس  الثالث  الرئاسات  رؤساء  وكان 
واالقتصادية  واألمنية  السياسية  األوضاع  تطورات  الثالثاء  بحثوا 
تأجيل  وامكانية  املقبلة  االنتخابات  ملف  جانب  إىل  البالد  يف 
املفوضية  أعضاء  مع  اجتامعا  الرئاسات  عقدت  ثم  موعدها. 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاصة  واملمثلة  لالنتخابات  العليا 
امكانية  يف  ايضا  للتباحث  بالسخارت،  هينيس  جينني  العراق  يف 

االنتخابات. تأجيل 
التشديد عىل رضورة  انه جرى  االجتامع  رئايس عقب  بيان  وقال 
االنتخابات  إلجراء  الكفيلة  واالستعدادات  التدابري  جميع  اتخاذ 
نتائجها  عىل  تُضفي  التي  الرضورية  الرشوط  توفري  عرب  املبكرة، 
لجميع  الحقيقي  التمثيل  وتضمن  املصداقية،  درجات  أقىص 
دون  من  ممثليهم  اختيار  يف  الحرة  إرادتهم  ويعكس  العراقيني 

تأثريات وضغوط وبعيداً عن سطوة السالح.
بقانون  املتعلق  الترشيع  استكامل  أهمية  عىل  التأكيد  وجرى 
مفوضية  دعم  ورضورة  وقت  أقرب  يف  االتحادية  املحكمة 
ذات  الساندة  واألجهزة  الدولة  مؤسسات  قبل  من  االنتخابات 
التزوير  حصول  ملنع  صارمة  إجراءات  اتخاذ  ورضورة  العالقة 
والتالعب يف جميع خطوات العملية االنتخابية، بدءاً من تصويت 
الناخبني، مروراً بعملية العد والفرز، وصوالً إىل إعالن النتائج، كام 
ال بّد من أن تراعى النزاهة والشفافية يف مختلف مراحل إجرائها 
الدائرة  مع  بالتنسيق  جادة  بصورة  دوليني  مراقبني  دعوة  ويتم 

املختصة بذلك يف بعثة األمم املتحدة.
الدويل  االمن  مجلس  يف  العضوية  الدامئة  الخمس  الدول  وكانت 
قد دعت يف السابع من الشهر املايض اىل ضامن نزاهة االنتخابات 
باعتبارها  والضغوطات  التزوير  عن  وابعادها  املبكرة  العراقية 
إرادة  عن  معرّبة  مخرجاتها  تكون  ان  اجل  من  مصريية  انتخابات 

الناخبني .
ودعا العراق، مجلس االمن الدويل يف 18 من ترشين الثاين املايض 

اىل ارسال مراقبني النتخاباته املبكرة. 

طرح موعد آخر
اجراء  االربعاء،  امس  املاليك،  حسني  النائب،  استبعد  جهته،  من 
“عدم  بسبب  املحدد،  مبوعدها  املبكرة  الترشيعية  االنتخابات 
التالعب”  من  االقرتاع  صناديق  لحامية  األمن  قوات  جاهزية 

بحسب قوله.
الكتل  إن “بعض رؤساء  نيوز،  لـوكالة شفق  املاليك  النائب  وقال 
لالنتخابات  جاهزيتهم  عدم  رسمي  بشكل  اعلنوا  السياسية 
اكدت  لالنتخابات  العليا  “املفوضية  إن  بالقول  مردفا  املبكرة”، 

اثناء اللقاءات املنفردة عدم جاهزيتها بالوقت الراهن”.
ميكن  وال  جدا،  مستبعد  املبكرة  االنتخابات  “اجراء  أن  وأضاف 
أيضا أجراؤها يف شهر ترشين املقبل”، مشريا اىل أن “جميع االنظار 

تتجه إىل إجراء انتخابات مجلس النواب يف منتصف 2022”.

تحذير من تأجيل االنتخابات
والناطق  اإلعالمي  املكتب  مدير  الجابري  حيدر  حذر  جهته،  من 
من  امس،  يوم  الصدر،  مقتدى  الصدري  التيار  لزعيم  الرسمي 

دعوات تطالب بتأجيل االنتخابات الترشيعية املبكرة.
الربملانية  االنتخابات  أن  الكاظمي،  الوزراء، مصطفى  رئيس  واعلن 
ستجري يوم 6 حزيران من العام الجاري، متعهدا بتوفري رقابة دولية 

عىل العملية االنتخابية.
وتعهدا  امميا  ترحيبا  االنتخابات  موعد  الكاظمي  اعالن  والقى 
بالدعم، والعمل عىل نجاحها اال ان مواقف الكتل السياسية ما زالت 

مبهمة ومقسمة حيال املوعد وآليات اجراء االنتخابات.
وقال الجابري يف بيان تاله خالل مؤمتر صحايف يف بغداد، ان الصدر 
وجه بعدة نقاط، مشريا فيها اىل أن “هناك أصواتاً تعلو إللغاء او 
الشغب  مثريي  أو  االحزاب  من  سواء  املبكرة  االنتخابات  تأجيل 
ونحن إذ نحذر من تأجيلها فإننا نأمل من الجميع التحيل بالحكمة 

والعمل معا عىل إنجاح هذه االنتخابات”. 
كان  ملن  حتى  سجالتهم  تحديث  يف  باإلرساع  “املواطنني  وطالب 

منهم مقاطعا لالنتخابات، فضال عّمن أراد الخوض فيها”.

رئيس جديد لالدارة االنتخابية
وبالرتافق مع هذه التطورات فقد انتخب اعضاء مجلس مفوضية 
لالدارة  رئيسا  الفتالوي  فرحان  عباس  القايض  املفوض  االنتخابات، 

االنتخابية للمفوضية.
وقالت املفوضية يف بيان لها، تابعته “طريق الشعب” انه استناًدا 
إىل قانون املفّوضية رقم 31 لسنة 2019 الفصل الثاين املاّدة الثامنة 
بني  من  املفّوضني  مجلس  أعضاء  “ينتخب  عىل  تنّص  التي  منه 
أعضائه رئيًسا لإلدارة االنتخابية ميارس أعامله ملّدة ال تزيد عىل سنة 
تسّنم  منذ  األوىل  الدورة  مّدة  النقضاء  ونظًرا  للتجديد  قابلة  غري 
املستشارة احالم الجابري رئاسة اإلدارة االنتخابية فقد عقد مجلس 
القايض  املفوضني  رئيس مجلس  برئاسة  استثنائية  املفّوضني جلسة 
جليل عدنان خلف وحضور جميع اعضاء املجلس وبعد التصويت 
املجلس  بثقة  حسن  فرحان  عباس  القايض  املفّوض  حاز  الرسّي 

باألغلبية.

دعوات للتحديث والتسجيل
ويوم أمس، دعت املفوضية الناخبني من مواليد اعوام 2001 ،2002 
لتسجيل  سكناهم  ملحل  تسجيل  مركز  اقرب  مراجعة  اىل   2003  .
النواب  انتخاب مجلس  بايومرتيا، استعدادا ملشاركتهم يف  بياناتهم 
العراقي لعام 2021 للمرة االوىل حيث اضيفت مواليد هذه االعوام 

اىل املواطنني الذين يحق لهم التصويت.
تسلمتها  الـتـي  للطلبات  الكيل  املجموع  ان  املفوضية،  واعلنت 
اجازت 231 حزبا  بلغ 433 طلباً  قد  االن  األحزاب حتى  لتسجيل 
قيد  لـالحـزاب  الـتـسـجـيـل  طـلـبـات  عــدد  بـلـغ  فيام  منها، 
بلغت  فقد  املرفوضة  االحــزاب  طلبات  امــا  طلباً.  التأسيس63 
تقدمت  التي  االحـزاب  تسجيل  طلبات  عـدد  بلغ  فيام  128طلباً 

بسحب طلبها 17 حزبا .
واشارت اىل ان عدد الناخبني الذين يحق لهم املشاركة يف االنتخابات 
الفا و375 فيام بلغت نسبة عملية  يبلغ 25 مليونا و139  املقبلة 
التسجيل 58 باملئة، يف حـني وصلت نسبة تـوزيـع البطاقة للناخب 
و564  مليونا   12 وزعت  التي  البطاقات  ومجموع  باملئة   82 اىل 
ألفا و846 بطاقة اي حوايل نصف عدد املواطنني الذين يحق لهم 

التصويت.
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وعدم  الفوىض  من  جو  ساد  مألوفة،  غري  حالة  ويف 
التقديم ألجل اداء االمتحان الخارجي،  التنظيم خالل 
بوجود  املتقدمني  قبل  من  واتهامات  شكاوى  وسط 
الرتبية  مديريات  قبل  من  جدية  وعدم  فساد  حاالت 

يف معالجة املوقف وانجاز معامالتهم.

موعد االمتحان التمهيدي
الدراسة  التقديم عىل  الرتبية قد فتحت  وكانت وزارة 
الخارجية يف 29 من الشهر املايض عىل ان يغلق اليوم 
عن  املراجعني  من  عدد  من حديث  )بالرغم  الخميس 
موعد  حددت  فيام  الجاري(،  الشهر  لنهاية  متديده 
ان  املقبل، عىل  الشهر  6 من  يوم  التمهيدي  االمتحان 

ينتهي يف اليوم الحادي عرش منه. 
وأعلنت الوزارة، بدء االستعدادات الفنية واللوجستية 
الدرايس  للعام  الـخـارجـيـة  باالمتحانات  الخاصـة 

الحايل.
وقال الوكيل اإلداري يف الوزارة فالح القييس يف حديث 
يف  الرتبية  مديريات  خالل  “ومـن  وزارته  إن  صحفي، 
بغداد واملحافظات، بارشت تهيئة االستعدادات الفنية 
للطلبة  الـتـمـهـيـديـة  االمتحانات  ألداء  واللوجستية 
املنتظمني  للطلبة  السنة  وامتحانات نصف  الخارجـيني 

للعام الدرايس الحايل )2020 ـ 2021(”.  
جهاز  خالل  مــن  ستعـمل  “املديريات  أن  وأضاف، 
متابعة  عىل  واالخـتـصـاصـي  الـتـربـوي  اإلرشاف 
العامة  املديرية  مع  بالتعاون  االمتحانات  اجراء  آلية 
املتعلقات  جميع  لتسوية  واالمتحانات  للتقويم 

الخاصة بأداء االمتحانات يف ظل جائحة كورونا”. 

مكافحة الشغب
قوات  تواجد  عن  احاديث  الطلبة  من  عدد  ونقل 

مكافحة الشغب لغرض تنظيم طوابري املتقدمني.
الهراوات  استخدمت  القوات  هذه  ان  الطلبة  وبنّي 
مديريتي  بوابة  امام  املتجمهرين  املتقدمني  لتفريق 

تربية الرصافة االوىل والثانية.
لطالب  صوراً  االجتامعي  التواصل  مواقع  وتناقلت 
وهو يصعد يف اعىل شباك دائرة تربية النجف، لغرض 

استامرة  تسلم  عن  املسؤول  املوظف  اىل  الوصول 
الخارجي. االمتحان 

عراقيل غير مبررة
السادة )متقدم لالمتحان  اثري عبد  من جانبه، تساءل 
موعد  “تحديد  يف  الوزارة  جدية  عن  الخارجي(، 
بداية  منذ  مشغولون  الطلبة  ان  حني  يف  االمتحانات، 
عراقيل  تواجه  التي  معامالتهم  بإكامل  الحايل  الشهر 
عديدة وغري مربرة”، مشريا اىل ان “اجراءات املعاملة 
لغرض  الحال،  واقع  الستالم  موعدا  اعطائك  من  تبدأ 
من  العودة  ثم  للرتبية،  وتسليمه  املدرسة  من  ملئه 
جديد اىل املدرسة لغرض جلب الوثيقة، علام ان هذه 

العملية تستغرق اياما عديدة ومعاناة كبرية”.
“هذه  أن  الشعب”،  لـ”طريق  السادة  عبد  واضاف 
وضعاف  الفاسدين  امام  الباب  تفتح  االجراءات 
وابتزازهم”،  لالمتحان  املتقدمني  استغالل  يف  النفوس 
مقرتحا “االستفادة من التكنولوجيا واعطاء الحجوزات 
نظام  عرب  املعاملة  وتسهيل  االلكرتوين  الحجز  عرب 
ويسهل  واملتابعة  الرقابة  للمديريات  يتيح  الكرتوين 
حياتهم  تعريض  دون  للدراسة  املتقدمني  مهمة  من 

للخطر خاصة يف ظل االزمة الصحية الحالية”.

فوضى عارمة 
يف  الخارجي  االمتحان  عىل  آخر  )متقدم  عباس  نصري 
محافظة واسط(، قال ان “مديرية الرتبية يف املحافظة 
املتقدمني  من  الكبري  للعدد  نظرا  كبرية  فوىض  تشهد 
القانونية”،  السياقات  وفق  والعمل  التنظيم  وعدم 
مبينا ان “مديرية الرتبية ال تعمل حتى عىل الضوابط 
فصل  عن  سابق  وقت  يف  أعلنت  فقد  تصدرها  التي 
يوم  بتحديد  الخارجي  االمتحان  إىل  التقديم  أيام 
تشهده  الذي  الزخم  لتخفيف  لإلناث  واخر  للذكور، 

العملية”. هذه 
خلق  ما  قرارها  تطبيق  لعدم  عادت  “لكنها  وأردف 
تكن  مل  بينام  املراجعني،  اعداد  يف  وزيادة  كبريا  ارباكا 
التي  العارمة  للفوىض  حل  إيجاد  يف  جادة  املديرية 

املديرية”. تشهدها 

ان  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  عباس  وتابع 
“الرتبية اشرتطت يف بداية االمر وجود كفيل من اجل 
التقديم ثم عادت لتلغي هذا الرشط دون مربر اصال 
لفرضه”، متسائال عن “سبب فرض هكذا اجراءات غري 

منطقية؟”.

اتهامات بالفساد
اىل ذلك، اكدت املتقدمة لالمتحان الخارجي يف مديرية 
تربية الرصافة االوىل هدى كاظم، ان “الفوىض عارمة 
وهناك عدم تنظيم الستالم امللفات واكامل املعامالت 
النفوس  ضعاف  من  عدد  استغلها  كثرية  وتعقيدات 
إلكامل  عروض  تقديم  طريق  عن  املراجعني  الستغالل 

معامالتهم مقابل مبلغ 50 الف دينار”.

املعامالت  لرتويج  سامرسة  “وجود  اىل  واشارت 
بالتعاون مع عدد من املوظفني يف مشهد غري مألوف، 
خالل السنوات املاضية، كوين سبق يل أن قدمُت مرتني، 
اماكن  توضيح  “عدم  اىل  كاظم  واشارت  ذلك”.  قبل 
من  اكرث  اىل  نذهب  جعلنا  ما  عنها  واالعالن  التقديم 
جهدا  كلفنا  ما  التقديم  مكان  معرفة  لغرض  مكان 
املوظفني  قبل  من  تعاون  عدم  وسط  طويلني،  ووقتا 
“غياب  منتقدة  املراجعني”،  يرشد  من  وجود  وعدم 
دور وزارة الرتبية ومدراء الرتبية يف االلتفات للمشكلة 

ومعالجتها رسيعا”.

معامالت ضائعة
الخارجي  لالمتحان  )متقدمة  حمزة،  فاطمة  أما 

“ضياع  من  اشتكت  فقد  الكرخ(  تربية  مديرية  يف 
الف   50 البالغ  التسجيل  ملبلغ  دفعها  رغم  معاملتها 
املوظفني  لكن  كبرية،  بصعوبة  املعاملة  واكامل  دينار، 

يف املديرية يقولون ان املعاملة غري موجودة”.
احرتام  وعدم  التنظيم  “غياب  حمزة  وانتقدت 

املراجعني من قبل املوظفني”.

مطالبات بتأجيل االمتحان
ندى  الخارجي  لالمتحان  املتقدمة  ناشدت  املقابل،  يف 
الرتبية “بتأجيل  محسن، عرب “طريق الشعب”، وزارة 
الفرصة  اتاحة  ألجل  آذار،  شهر  لغاية  االمتحانات 
اجراءات  كون  لالمتحان،  الجيد  باالستعداد  امامهم 

معاملة التقديم لالمتحان اخذت الوقت الكثري”.
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المتقدمون يشكون من الفوضى وعدم االحترام والروتين 

االمتحانات الخارجية.. »الشغب« يتدخل ومطالبات بالتأجيل
بغداد ـ علي شغاتي

اكدت وزارة الرتبية، مؤخرا، بدء االستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة 
باالمتحانات الخارجية، يف الوقت الذي تشهد فيه مديريات الرتبية يف بغداد 

واملحافظات زخام كبريا لطوابري بال نهايات للمواطنني الراغبني يف التقديم عىل 
االمتحانات الخارجية. 

ظاهرة خطرة  
واعترب رئيس لجنة العمل والهجرة واملهجرين الربملانية، 
ان  الشعب”،  تابعته “طريق  له  بيان  الدهليك، يف  رعد 
ارتفاع حاالت االنتحار داخل مخيامت النازحني، “ظاهرة 
خطرية خصوصا بني ابناء املكون االيزيدي، ما يجعلنا أمام 

عالمات استفهام عديدة عن اسباب تلك الظاهرة”.
بشكل  معه  التعامل  عدم  ينبغي  االمر  “هذا  ان  وبني، 
تحقيق  فتح  مشددا عىل “رضورة  مباالة”،  وال  هاميش 
منها  الحد  لضامن  الخطرة  الظاهرة  هذه  يف  حكومي” 
بـ”انهاء  الحكومة  الدهليك،  وطالب  أسبابها.  ومعالجة 
معاناة النازحني يف املخيامت بعد الوعود التي تقدمت 
لالنتخابات  املناسبة  االرضية  توفري  خطوات  ضمن  بها 
املقبلة”. ولفت إىل ان “ما حصل هو العكس حيث خلت 
موازنة العام الحايل التي وصلت من مجلس الوزراء، من 
العودة  بأموال  النازحة  العوائل  لدعم  تخصيصات  اي 
واعامر املدن املحررة ما يعني ان هناك اهامال واضحا من 
قبل السلطة التنفيذية يف التصدي لهذا امللف االنساين”. 

واقدم مجموعة من النازحني االيزيديني عىل االنتحار يف 
مخيامت دهوك، يف حني ان العديد من املصادر الصحافية 
املخيامت  يف  الشباب،  بني  االنتحار  ارتفاع حاالت  تؤكد 

ألسباب “مجهولة”.

نداء استغاثة   
ووجه قامئمقام قضاء سنجار محام خليل، نداء استغاثة اىل 
الحكومة، مطالباً إيّاها بـ”إنقاذ ما تبقى من االيزيديني، 
التي يعاين اهلها ظروفاً  عرب تطبيع االوضاع يف سنجار، 
صعبة، انعكست سلبا عىل نفسيتهم ونتج عنها حاالت 

انتحار كثرية جدا”.
“حاالت  ان  الشعب”،  “طريق  تابعته  بيان  يف  وقال 
االنتحار لاليزيديني يف مخيامت النزوح وصلت حتى االن 
انتحار”، مشريا اىل ان “االسبوع  اىل اكرث من 250 حالة 
الحايل شهد اربع حاالت انتحار، اخرها لفتاة انتحرت يف 

مخيامت النزوح”.

رد حكومي 
املتحدث باسم وزارة الهجرة واملهجرين، عيل عباس، رد 
كبرية  انتحار  حاالت  عن  تحدثت  التي  الشائعات  عىل 
حاالت  “خمس  أن  مؤكداً  دهوك،  مخيامت  يف  حدثت 
انتحار حدثت خالل االسبوعيني املاضيني كلهم من الديانة 

االيزيدية”، وخامسهم كان مراهقاً!
واضاف عباس يف حديث لـ”طريق الشعب”، أن “الوزارة 
جهة داعمة يف مجال االغاثة، وأن مسألة االدارة فهي من 

شأن الحكومات املحلية واملنظامت الدولية”. 

وأشار اىل ان “حكومة االقليم شكلت لجانا للتحقيق يف 
يف  النازحني  وضع  ان  تؤكد  ومعلوماتنا  الحوادث،  تلك 

االقليم جيد جداً”. 
املاضية  الفرتة  الحاالت يف  ارتفاع هذه  وأرجع املتحدث 
اىل “انتشار ثقافة االنتحار اجتامعياً، الناتجة عن خالفات 

ارسية” حسب وجهة نظره. 
االن،  اىل  املتبقية  املخيامت  “اعداد  ان  بقوله  ولفت 
هي 29 مخيام، 26 منها يف االقليم، وثالثة اخرى خارج 

االقليم”. 
“مرهونة  انها  قال  الرسيعة،  عودتهم  امكانية  وحول 
عادت  الحياة  وان  لُه،  آمنة  بيئة  وتوفري  النازح،  بقناعة 
اىل طبيعتها يف املوصل بينام هناك نازحون مرصون عىل 

البقاء يف املخيامت”. 
االنسان، عيل ميزر  نائب رئيس مفوضية حقوق  وعلّق 
هم  النازحني  “معظم  ان  قائالً  الشعب”،  لـ”طريق 
ايزيديني من سكنة قضاء سنجار، الذين مل تحل مشاكلهم 
واالقليم  املركز  بني  األخرية  سنجار  اتفاقية  وأن  بعد، 

بخصوص القضاء، عقدت االمور عليهم اكرث”. 
واضاف أن أسباب االنتحار تكمن يف ان “العوائل سئمت 
وان  واحدة.  خيمة  يف  واكرث  اعوام  ستة  ملدة  العيش 
الواقع. وهناك عوائل  الشباب مل يعودوا يحتملون هذا 

تعرضت للتفكك، وفقدان لذويهم او ابنائهم”.
اليها  يتعرض  التي  االقتصادية  “املعاناة  ان  اىل  واشار 

النازحون من اهم اسباب االنتحار”. 

وال متلك مفوضية حقوق االنسان، بحسب ميزر، احصائية 
النازحني الذي انتحروا  يف العام املنرصم، وان  عن عدد 
االحصائيات التي لديها تتحدث عن االنتحار بشكل عام 

يف العراق. 

اغالق 47 مخيما في ستة أشهر
يعقوب،  فائق  ايفان  واملهجرين  الهجرة  وزيرة  وأعلنت 
عن اغالق 47 مخيام وإرجاع 66 الف عائلة اىل مناطق 
سكاناهم االصلية، مؤكدة أن األيام القادمة ستشهد اغالق 
عدد من املخيامت. وقالت يعقوب يف ترصيحات صحفية 
تابعتها “طريق الشعب”، إن “وزارة الهجرة واملهجرين 
حققت إنجازا كبريا مبلف النزوح خالل فرتة وجيزة وذلك 

من خالل اغالق 47 مخيام خالل مدة ٦ اشهر” .
وأضافت أن “الوزارة متكنت من إعادة ما يقارب ٦٦ الف 
عائلة اىل مناطق سكاناهم االصلية وهي عودة طوعية 
١٠٠ يف املائة بعد تهيئة الظروف املالمئة لهم، بالتعاون 

مع الجهات األمنية والحكومات املحلية”.

لجان برلمانية تتابع القضية 
من جانبها، وجهت رئاسة الربملان، لجنتي العمل وحقوق 
اكد  االنتحار يف املخيامت، فيام  االنسان مبتابعة حاالت 
بعض  الحداد، وجود  بشري  الربملان  لرئيس  الثاين  النائب 

النقاط التي تعيق عودة بعض العوائل اىل سنجار.
بحضور  امس،  عقده،  صحايف  مؤمتر  يف  الحداد  وقال 
وزير الهجرة ايفان فائق واعضاء لجنتي العمل وحقوق 
االنسان الربملانيتني، وتابعته “طريق الشعب، انه “لغرض 
متابعة اوضاع النازحني واملشاكل التي يعانيها النازحون 
خصوصا يف حاالت الحرجة والخطرة التي ظهرت يف بعض 
رئاسة  وجهت  فقد  االنتحار،  حاالت  ومنها  املخيامت 
ملتابعة  االنسان  وحقوق  العمل  لجنتي  النواب  مجلس 

هذا املوضوع واملخيامت والظروف املعيشية للنازحني”.

مطالبات بفتح تحقيق في مالبسات الحوادث

لجان برلمانية تتابع حاالت االنتحار في مخيمات النزوح
بغداد ـ طريق الشعب

أكدت وزارة الهجرة واملهجرين، أمس، ان خمسة شبان أقدموا عىل االنتحار يف 
مخيامت النزوح بدهوك، خالل االسبوعني املاضيني، يف حني دعت لجنة املهجرين 

الربملانية، الحكومة اىل فتح تحقيق عاجل يف اسباب ارتفاع حاالت االنتحار 
مبخيامت النازحني. ووجه مسؤول محيل نداء استغاثة لـ”إنقاذ ما تبقى من 

النازحني”.

طابور الطلبة املتقدمني لالمتحانات الخارجية امام تربية الرصافة الثانية

رغم مساعي اغالق ما تبقى من خيام النازحني.. املشاكل يف تزايد
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بغداد - وكاالت
خطورة  من  الربيطاين،  إيستمونيتور”  “ميدل  موقع  حذر 
مستقبل الوضع التعليمي يف العراق، منتقدا يف الوقت ذاته، 
دون  من  النازحني  مخيامت  بإغالق  العراقية  الحكومة  قرار 
مل  التي  املنكوبة  املناطق  بينام  كافية،  مسبقة  زمنية  مهلة 
مهيأة الستقبال  ليست  إليها،  العودة  من  النازحون  يتمكن 

التالميذ بشكل خاص.
وما زالت املنظامت الدولية مثل اليونيسيف، تطلق تحذيرات 
حول مخاطر عدم قدرة األطفال عىل ارتياد املدارس، ومدى 
تأثري ذلك عىل املجتمع ككل يف املستقبل، فضال عام يخلفه 
من معاناة نفسية للطفل، كاإلحساس باالنعزال والقلق وعدم 

القدرة عىل التواصل مع اآلخرين.

أكثر من 3 ماليين طفل خارج المدرسة
لكن التدهور، كام يحذر “ميدل إيستمونيتور”، يتعدى قضية 
أطفال مخيامت النازحني “فالعراق يرتنح حاليا ما بني الفوىض 
التعليمي  والكارثة، وهناك احتامل يف فشل الدولة والنظام 
األنظمة  أفضل  بأحد  يتمتع  العراق  كان  بعدما  املتدهور، 

التعليمية يف املنطقة”.
الحروب  من  “عقودا  أن  إىل  الربيطاين  املوقع  تقرير  واشار 
ميكن  ال  أرضارا  ألحقت  العسكري  واالحتالل  والعقوبات 
اعمدة  أحد  ودمرت  العراقية،  التحتية  البنى  يف  تصورها 
املجتمع، أي التعليم”، معتربا أن “محدودية استثامر الحكومة 
والعنف  السياسية  القالقل  واستمرار  التعليمي،  القطاع  يف 
القطاع  خدمات  دمر  ذلك  كل  للعائالت،  الواسع  والتهجري 
التعليمي”. ويؤكد التقرير، أن “هناك 3.2 مليون طفل بعمر 
التدرييس،  النظام  خارج  اليوم  أصبحوا  باملدرسة،  االلتحاق 
وهم يعيشون يف مناطق متأثرة بالنزاعات. وهؤالء األطفال 
أكرث عرضة لالستغالل وسوء املعاملة مبا يف ذلك الزواج املبكر 
خاصة بالنسبة للفتيات، وعاملة االطفال والتجنيد يف صفوف 

القوى املسلحة”.

تخصيصات التعليم تتراجع
املائة من  ان االرضار تطال نحو 90 يف  اشار اىل  وبعدما 
بني  أن “مدرسة من  إىل  التقرير  لفت  التالميذ،  األطفال 

املدارس  من  والعديد  أرضار،  بها  لحقت  مدرستني،  كل 
تعمل مبناوبات متعددة، وعدد االساتذة املؤهلني يرتاجع 
التعليمية”، مبينا ان “امليزانية االتحادية  يف كل املراحل 
للعراق تشهد تراجعا مستمرا خالل السنوات املاضية، وال 
تخصص سوى أقل من 6 يف املائة منها للقطاع التعليمي، 
ما جعل العراق يقبع يف ذيل الئحة دول الرشق االوسط 

تعليميا”.
وعن األطفال النازحني، أوضح التقرير أنه يك يتعاىف هؤالء 
يحتاجون  بالنزاعات،  املرتبطة  النفسية  الصدمات  من 
ليمنحهم شعورا  التعليم  استئناف  اىل  “بشكل رضوري” 
يف  النقص  “لكن  مستدركا  الطبيعية،  والحياة  باألمان 
الكادر التعليمي، حيث يعيش العديد من املعلمني حالة 
كلها  التعليمية،  املباين  كفاية  عدم  اىل  باالضافة  نزوح، 

وهناك  العلم.  اىل  الوصول  امكانية  كبري  بشكل  تعرقل 
إمكانية  مينع  ما  تلميذا،   60 بنحو  تكتظ  مدرسية  غرف 

وصول تالميذ آخرين اىل الحصص الدراسية”.

جائحة كورونا زادت من تدهور التعليم
جرى  الذي  للمدارس  العام  “االغالق  ان  التقرير،  وتابع 
يف شباط 2020 بسبب جائحة كورونا، أثر عىل اكرث من 
10 ماليني طفل يف انحاء العراق، ترتاوح اعامرهم بني 6 
سنوات و17 سنة، وهو ما ساهم يف حصول تدهور أكرب 

للتعليم”.
“مجلس  يقرتح  التعليم،  ازمة  حدة  تخفيف  اجل  ومن 
تحليال  له  تقرير  يف  يقدم  الذي  الرنويجي”،  النازحني 
شامال للنظام التعليمي يف العراق، خطوات عاجلة يتحتم 

عدد  زيادة  بينها  من  اتخاذها،  العراقية  الحكومة  عىل 
املزيد  وتوفري  الحكومية،  املدارس  يف  املتمرنني  االستاذة 
والسامح  والثانوية،  االبتدائية  للمدارس  التجهيزات  من 
الهويات والوثائق املدنية، بالعودة  لألطفال ممن فقدوا 

للدراسة.
كام اعترب تقرير املجلس الرنويجي، أن “التالميذ النازحني 
واملرشدين الذين حرموا من االلتحاق باملدارس لسنوات، 
يحتاجون اىل دعم وبرامج تدريس رسيعة، لتمكينهم من 
االندماج يف النظام التعليمي”، مشددا عىل “اهمية دعم 
تعليم األطفال باعتباره استثامرا ملستقبل العراق. واذا مل 
يحدث ذلك، فإن جيال جديدا سيعاين املزيد من الحرمان، 
ويشمل  مستقر  عراقي  مجتمع  قيام  احتامالت  وأن 

الجميع، سيتم تقويضها”.

3 ماليين طفل خارج المدارس!

تحذيرات من خطورة المستقبل التعليمي في العراق 
* تعزي أرسة “طريق الشعب” الرفيق والزميل 
والعائلة  لرفيقنا  عمته.  بوفاة  شغايت  عيل 

الكرمية جميل الصرب والسلوان.
الرفيقة  الشعب”  “طريق  ارسة  تعزي  كام 
للرفيقة  عمتها،  بوفاة  حسن  نورس  والزميلة 
نورس والعائلة الكرمية جميل الصرب والسلوان.

* بأسٍف وحزٍن عميقني تلقينا نبأ وفاة الرفيق 
عدنان مقبل ميرس يف اسكتلندا )دندي(، بعد 

رصاع مرير مع جائحة كورونا.
امتاز بالحامسة ونكران  وبرحيله خرسنا رفيقاً 
طوال  ومبادئه  بحزبه  ملتصقاً  وظل  الذات 
حياته. ساهم الفقيد بنشاط يف جمعية الطلبة 
الكثري  وقدم  املتحدة،  اململكة  يف  العراقيني 
لدعم حملة التضامن مع شعبنا العراقي وقواه 
ويف  والدكتاتورية،  القمع  ضد  الدميقراطية 
الهجمة الرشسة عىل حزبنا يف الوطن  اعقاب 

اواخر السبعينات. 
وُعرف الفقيد بطيبته ورِفعة أخالقه، وبعالقاته 

االجتامعية الواسعة، وحبه لرفاقه واصدقائه. 
التعازي  بأحر  منظمتنا  رفاق  بإسم  نتقدم 
رفيقنا  زوجة  اىل  املواساة  وخالص  القلبية 
اوالده  واىل  يحيى،  رسى  السيدة  الراحل، 
متمنني  ومصطفى،  وقحطان  نادين  االعزاء 
الصرب  ومحبيه  وأصدقائه  رفاقه  ولجميع  لهم 
الغايل  لفقيدنا  دوماً  الطيب  الذكر  والسلوان. 

عدنان مقبل.
منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف بريطانيا  

العراقي يف  الشيوعي  الحزب  منظمة  نعت   *
املهندس  املخرضم  والشيوعي  املناضل  املانيا 
بشكل  تعرضه  إثر  آزاد(،  )أبو  سلامن  سمري 
مفاجئ لنوبة صحية مل متهله طويال. وانخرط 
الرفيق الفقيد يف النضال الطاليب والحزيب منذ 
نهاية خمسينات القرن املايض، كام كان له دور 
املانيا  يف  والدميقراطي  الحزيب  العمل  يف  كبري 
وجمعية  حزبنا  منظمة  يف  بارزا  ناشطا  وكان 
الطلبة العراقيني. شارك بنشاط يف حركة السالم 
الشعب  مع  التضامن  وفعاليات  االملانية، 
الفلسطيني وجميع الفعاليات املناهضة لنظام 
البعث الفايش املنهار. ونشط ايضا يف العديد 
الساحة  عىل  املدين  املجتمع  منظامت  من 
الحزيب  بالتزامه  أبو آزاد  الرفيق  االملانية. متيز 
للحزب  الالمتناهي  وحبه  واخالصه  الصارم، 
والدفاع عن مبادئه، مام أكسبه حب واحرتام 
يف  يوم  آخر  حتى  بحزبه  ملتصقا  ظل  رفاقه، 
حزننا  عميق  عن  نعرب  املناسبة  بهذه  حياته. 
للرحيل املؤسف للرفيق العزيز سمري سلامن. 
االفذاذ.  رفاقها  أحد  منظمتنا  فقدت  برحيله 
داخل  يف  الكرمية  عائلته  أفراد  لجميع  نتقدم 
لهم  متمنني  تعازينا،  خالص  وخارجه  الوطن 
الصرب عىل هذا الفقدان املؤمل، ولرفيقنا الراحل 

الذكر العطر.
* تنعى محلية الكرخ الثانية للحزب الشيوعي 
العراقي رفيقها عالء طه )ابو سامر( إثر مرض 
عضال مل ميهله طويال. كان الفقيد من الرفاق 
الذين عملوا بكل همة ونكران ذات يف تطبيق 
اهداف وبرامج الحزب وتنفيذ توجيهاته بكل 
وعائلته  لرفاقه  الحزبية.  حياته  طوال  تفاٍن 

والرفيقة دنيا جميل الصرب والسلوان.
* تنعى محلية واسط للحزب الشيوعي العراقي 
النداوي، بسبب  الرفيق عالء طه خضري  وفاة 
للرفيق،  الطيب  الذكر  طويال.  ميهله  مل  مرض 

والصرب والسلوان لرفاقه والعائلة الكرمية.
كام تنعى املحلية وفاة صديق الحزب حسني 
جاسم الشبوط، بسبب مرض مل ميهله طويال. 
الذكر الطيب للفقيد والصرب والسلوان لعائلته 

الكرمية.
الشيوعي  للحزب  الهندية  منظمة  تنعى   *
الكاتب  واالدبية  الوطنية  الشخصية  العراقي 
الفقيد غدير اسامعيل العنرب، لوفاته اثر مرض 
عضال مل ميهله طويال، حيث كان لصيقا بالحزب 
له.  وداعام  نشاطاته  بجميع  فعاال  ومشاركا 
الذكر الطيب للفقيد ولعائلته الصرب والسلوان.

مواساة

بغداد - احمد الغانم 

الشامعية  احياء  اهايل  من  العرشات  خرج 
الجمعة  والرحمة والسفري والكفاءات يف بغداد، 
يسهل  منفذ  بفتح  مطالبني  تظاهرة  يف  املاضية، 
أحيائهم  وإىل  من  والخروج  الدخول  عليهم 
سنوات،  منذ  كونكريتية  بجدران  “املحارصة” 

لدواع أمنية.
عن  املتظاهرين،  املواطنني  من  العديد  وكشف 
استيائهم من مشكلة اإلغالق هذه، مؤكدين أن 
أحيائهم،  يف  املرور  تأىب  صارت  األجرة  سيارات 
منافذ  وجود  عدم  عن  الناتج  الزحام  من  هربا 
نقل  أجور  يكبدهم  بات  الذي  األمر  متعددة، 
وذوي  الفقراء  من  الغالب  يف  وهم  باهظة، 

الدخل املحدود.
“ساحة  بني  الرابط  الطريق  املتظاهرون  وقطع 

قرب  اإلنشائية،  املواد  بيع  وساحة  الحمزة” 
يطالبون  الفتة  رافعني  طارق”،  “حي  تقاطعات 
سابقا  كان  الذي  التحدي”  “كراج  بفتح  فيها 
السيارات  لدخول  سالك  منفذ  عن  عبارة 

بانسيابية.  وخروجها 
ويف لقاء مع “طريق الشعب”، قال املواطن مالك 
يف  متوفرة  كانت  النقل  مركبات  أن  وسام،  أبو 
السابق وتنقل املواطنني من أحيائهم إىل مدينة 
 250 الـ  يتجاوز  ال  زهيد  بأجر  )الصدر(  الثورة 
األمر  اقترص  اإلغالق،  اليوم، وبسبب  أما  دينارا، 
عىل سيارات التاكيس التي ال تقل أجرتها عن 5 
آالف دينار، و”التكتك” الذي تصل أجرته إىل 3 
آالف دينار. وقد أكد املواطن كريم الصبيحاوي 
هذا األمر أيضا، ولفت إىل أنه “لوال تقليل أيام 
دوام املدارس والجامعات بسبب جائحة كورونا، 

ملا استطعنا تأمني أجور نقل أبنائنا الطلبة”.

جانبه  من  تحدث  الفريداوي،  مزهر  املواطن 
عن “حالة مؤسفة” حصلت معه بسبب الزحام، 
فنقلها  “الطلق”،  تعاين  كانت  جارته  أن  مبينا 
يف  الزهراء”  “مستشفى  إىل  الشخصية  بسيارته 
يف  وصوله  عدم  ونتيجة  الحبيبية”،  “منطقة 
يف  املرأة  ولدت  الزحام،  جراء  املناسب  الوقت 

السيارة!
منافذ  تتضمن   ،2003 قبل  األحياء  وكانت هذه 
 40 رقم  الخط  بضمنها  عديدة،  نقل  وخطوط 
كان  الذي  الركاب،  لنقل  العامة  للمنشأة  التابع 
 – الجديدة  بغداد  منطقة  إىل  املواطنني  ينقل 

بحسب املواطن أحمد عبد األمري.
األمنية  السيطرات  مسؤولو  التظاهرة  وحرض 
مطالب  بنقل  ووعدوا  املذكورة.  األحياء  يف 
لغرض  بغداد،  عمليات  قيادة  إىل  املتظاهرين 

اتخاذ الالزم.

أهاليها خرجوا في تظاهرة 
أحياء بغدادية محاصرة بجدران الكونكريت

فقدان هوية
من  الصادرة  الطالب  هوية  مني  فقدت 

بإسم  ببغداد  اإلدارية  التقنية  الكلية 

ممن  يرجى  حسني(  حمزة  حريب  )حمزة 

يعرث عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان هوية
الرشكة  من  الصادرة  الهوية  فقدت 

واملرقمة  االنشائية  املواد  لتجارة  العامة 

CM0000422 بإسم )عبدالكريم رمضان 

صخي( يرجى ممن يعرث عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

بعد ١٠ سنوات من المماطلة 

حسم ملف تبليط 
شارع “حي المعلمين” في بعقوبة

 

بعقوبة – قحطان االنصاري

منذ عرش  أخريا، دعوى قضائية وجهت  دياىل،  القضاء يف محافظة  حسم 
سنوات ضد الرشكة املعنية بتنفيذ مرشوع تبليط الشارع املمتد من “حي 
املعلمني” إىل مبنى جامعة دياىل يف بعقوبة، والتي كانت قد سحبت يدها 

عن املرشوع قبل إمتامه.
الذي تسبب يف  األمر  القضائية،  الدعوى  الحني مل يجر حسم  ومنذ ذلك 
إيقاف العمل مدة عرش سنوات، بالرغم من استيفاء الرشكة املنفذة أموال 

إنجازه كاملة.
وأعرب العديد من أهايل بعقوبة، عن استغرابهم من حسم القضية يف هذا 
التوقيت الذي يتزامن مع قرب إجراء االنتخابات، يف الوقت الذي طال فيه 

انتظارهم تبليط هذا الشارع الحيوي املهم.
ملسؤولني  زيارات  العمل  موقع  وشهد  التبليط،  بأعامل  املبارشة  ومتت 
بصفته  اإلعالم  لوسائل  يتحدث  منهم  واحد  كل  املحافظة،  يف  عديدين 
“صاحب الفضل يف حسم املوضوع” – وفقا ملا ذكره مواطنون لـ “طريق 

الشعب”.
وعن تأخر إنجاز املرشوع، قال أحد املسؤولني يف بلدية بعقوبة لـ “طريق 
الشعب”، أن السبب الرئيس هو وجود شبهات فساد تورط فيه “مسؤولون 
مقابل  “رشاوى”  كـ  أموال  بدفع  املنفذة  الرشكة  طالبوا  قد  كانوا  كبار”، 
مواصلة العمل، ما اضطر الرشكة إىل االنسحاب عن املرشوع، ليكون املواطن 

البسيط هو الضحية! – وفقا للمسؤول.

في المثنى 

"قّراء المقاييس" يجددون 
مطلبهم بتحويلهم إلى العقود

السماوة – وكاالت 
دائرة  يف  اليومي  األجر  ذوي  من  املقاييس  قراء  جدد 
إىل  بتحويلهم  مطلبهم  املثنى،  محافظة  كهرباء  توزيع 
العقود، واإلرساع يف رصف مستحقاتهم املالية املتأخرة. 
احتجاج  وقفة  خالل  املقاييس،  قراء  من  عدد  وقال 
تم  أنه  املحافظة،  مجلس  مبنى  أمام  أخريا  نظموها 
كأجراء  املحافظة  يف  الكهرباء  دوائر  عىل  توزيعهم 
يوميني، وبارشوا باستيفاء الجباية من املواطنني، داعني 
أجورهم  رصف  يف  اإلرساع  إىل  صحفي،  حديث  يف 
ببقية األجراء  العقود أسوة  لنظام  املتأخرة، وتحويلهم 

اليوميني يف دوائر وزارة الكهرباء.   
وسبق لقراء املقاييس يف املثنى، ان نظموا خالل الشهور 
رفعوا  احتجاجية  ووقفات  تظاهرات  سلسلة  املاضية، 
فيها مطالبهم ذاتها، إال انهم مل يتلقوا أي استجابة من 

املسؤولني.

في الزبير وسفوان 

مزارعو الطماطم يحتجون 
على مواصلة استيرادها

البصرة - وكاالت
الزبري  قضاء  يف  الطامطم  مزارعي  من  العرشات  نظم 
عىل  احتجاجا  تظاهرة  أخريا،  بالبرصة،  سفوان  وناحية 

مواصلة فتح الحدود أمام الطامطم املستوردة. 
الرابط  الدويل  الطريق  مفرق  عند  املزارعون  واحتشد 
عن  معربني  النفطية،  والرشكات  واملوانئ  بغداد  بني 
أمام  كردستان  منافذ  فتح  استمرار  من  استيائهم 
الطامطم املستوردة، ومؤكدين يف الوقت ذاته، تعرضهم 
إىل خسائر كبرية جراء انخفاض أسعار املحصول مقابل 

ارتفاع تكلفة انتاجه.
دخول  منع  يف  باإلرساع  الحكومة  املزارعون،  وطالب 
كردستان،  منافذ  عرب  املستورد  الطامطم  محصول 
إىل  داعني  املحافظات،  إىل  الدخول  من  أيضا  ومنعه 
افتتاح “علوة” منوذجية موحدة تقدم خدماتها باملجان 

للمزارعني من مسوقي املحاصيل الزراعية. 
معدل  بوصول  الزبري،  زراعة  شعبة  أفادت  ذلك،  إىل 
تسويق محصول الطامطم من خالل مركز التسويق، إىل 
3 آالف طن يف اليوم، متوقعة وصول املعدل إىل 5 آالف 

طن يف اليوم خالل الشهر الجاري.
زيادة  إن  حسن،  صالح  الزراعة،  شعبة  مدير  وقال 
اإلنتاج قابلها انخفاض يف األسعار وصل بني 4 و9 آالف 
عىل  السيطرة  عدم  بسبب  الواحد،  للصندوق  دينار 

دخول املستورد.
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ترهل وظيفي ومخاطر مالية باهظة و”تموينية” شحيحة 

موازنة 2021.. هل تنصف »دار الضيافة«  المتضررين في مشروع القانون؟

مخاطر مالية عالية
ونّبه التقرير النيايب اىل “وجود مخاطر مالية عالية، 
عىل  للدولة  العامة  الخزينة  قدرة  مدى  يف  تتعلق 
االستمرار يف تأمني النفقات العامة، خالل السنوات 
القادمة، ما مل تكن هناك حلول جذرية يف تحسني 

الوضع املايل للدولة”.
وشدد التقرير عىل رضورة “تخفيض مستوى العجز 
وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق، فضال عن تحقيق 
الرشائح  اىل  الدعم  وتوجيه  االجتامعية  العدالة 
اساليب  وتحسني  الدولة  موارد  وزيادة  الفقرية، 

جبايتها وتنويع مصادرها غري النفطية وتعظيمها”.
الحديث  التقرير،  تضمنها  التي  التوصيات  ومن  
عن “دعم املشاريع االستثامرية وفق آليات رصف 
الخاص  القطاع  ودعم  التوزيع،  يف  العدالة  تعتمد 
واالستمرار  االقتصادية،  التنمية  عملية  يف  وارشاكه 
باإلصالحات التي ينعكس اثرها يف الواقع االقتصادي 

واالجتامعي للبلد”.
فرض  يف  النظر  بـ”اعادة  كذلك  اللجنة  وأوصت 
واملتقاعدين،  املوظفني  دخل  عىل  الدخل  رضيبة 
ارتفاع سعر الرصف”،  التضخم واثار  ومراعاة حالة 
القانونية  النظر يف املواد  كام شددت عىل “رضورة 
وتحديد  الدولة  عقارات  بيع  بخصوص  املقرتحة 
تلك  بيع  من  املتوقعة  العوائد  استثامر  مجال 
العوائد  تلك  لرصف  كبريا  رفضا  مبدية  العقارات”، 

عىل االنفاق التشغييل.

البطاقة التموينية
نقطة،   24 عددها  بلغ  التي  التوصيات  بني  ومن 
بحسب التقرير، شددت اللجنة عىل “دعم مفردات 
البطاقة التموينية وتوجيهها اىل الرشائح الفقرية من 

ابناء الشعب”.
“حجم  يف  زيادة  هناك  أن  الربملاين  التقرير  ووجد 
نسبتها  شكلت  حيث  املقدرة  الجارية  النفقات 
مقابل  يف  املائة(  يف   73( العام  االنفاق  اجاميل  اىل 
انخفاض االنفاق االستثامري، والذي شكلت نسبته 

)27 يف املائة( من اجاميل االنفاق”.
وأدرج مرشوع قانون املوازنة للعام الحايل “مشاريع 
تعتمد  والتي  االستثامرية،  املوازنة  ضمن  جديدة 

بشكل مبارش يف متويلها عىل القروض”.
املوازنة  فإن  الحكومة،  من  املقدم  املرشوع  ووفق 
يبلغ حجمها 164 تريليون دينار، بعجز مايل يصل 
سعر  إىل  املوازنة  استندت  فيام  تريليونا،   71 إىل 
ومبعدل  النفط،  لربميل  دوالرا   42 عند  تقديري 

تصدير 3.250 مليون برميل يوميا مبا فيه 250 ألف 
برميل من حقول إقليم كردستان.

مقرر اللجنة البرلمانية
ووفقا ملقرر اللجنة املالية يف مجلس النواب، النائب 
املوازنة  إلقرار  تسعى  لجنته  فان  الصفار،  احمد 

“بأرسع وقت ألنها وصلت متأخرة”.
املالية  اللجنة  قررت  الثالثاء،  أمس  من  أول  ومنذ 
الربملانية نقل اجتامعاتها التداوليـة ملناقشة مرشوع 
دار  اىل   ،2021 االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

الضيافـة التابع لألمانة العامة ملجلس الوزراء.
انه  الصفار:  املالية، قال  اللجنة  وتعليقا عىل تقرير 
“يتكون من 9 محاور. وان اللجنة تهدف اىل تغيري 

املرشوع مبا ينسجم مع واقع حال العراق”.  
ترليون   93 بلغت  املوازنة  “ايرادات  ان  واضاف 
دينار عراقي، 73 ترليونا من النفط، أما غري النفطية 
املوازنة  ايرادات  ان %78 من  اي  ترليونا،  فهي 29 
اجاميل  من  املائة  يف   83“ ان  اىل  الفتاً  نفطية”، 
املوازنة  من   17% خصص  فيام  تشغيلية،  االنفاق 

النعاش القطاع االستثامري”.  
بيع  اىل  الحكومة  لجوء  املالية،  اللجنة  تقرير  وعّد 
املركز  حراجة  عن  “مؤرشا  وممتلكاتها  موجوداتها 

املايل للدولة”.
مرشوع  يف  الطاقة  “قطاع  ان  اىل  الصفار  واشار 
املوازنة خصص له 33 ترليونا، اي %20 من املوازنة، 
البيئة  “تهيئة  اىل  داعياً  به”،  مبالغ  مبلغ  وهو 

املناسبة لتحقيق النمو االقتصادي”.  
وتابع الصفار ان “الخدمات االجتامعية، مثل رواتب 
شبكة الرعاية االجتامعية، فقد خصص لها يف قانون 
ان  مبيناً  دينار”،  مليار   400 و  ترليونا   31 املوازنة 
“االمن والدفاع خصص لها 27 ترليونا و700 مليار 

دينار، اي انها تبلغ 16.8 يف املائة من املوازنة”.  
واشار اىل ان “قطاع االدارات العامة والتي تعرب عن 
الرتهل الوظيفي، خصص لها 23 ترليونا، اي اكرث من 
14يف املائة، فيام خصص اىل قطاع الزراعة  900 مليار، 

وقطاع االسكان، خصص له ترليون و600 مليار”. 
القوى  عدد  يف  زيادة  املالية،  اللجنة  تقرير  وأرش 
العاملة خالل العام 2021 بعدد )321,944( موظفا.

 7 له  خصص  الصحة  “قطاع  أن  الصفار،  وأوضح 
ترليونات و300 مليار وهو مبلغ قليل يف ظل ازمة 
 12 له  فخصص  والتعليم  الرتبية  قطاع  اما  كورونا، 
 53.8 لها  خصص  “الرواتب  ان  اىل  الفتاً  ترليونا”، 

ترليون”.  

ان  الصفار:  قال  الثالث،  الرئاسات  رواتب  وحول 
النواب  ملجلس  خصص  املوازنة  قانون  “مرشوع 
اما  مليارا،   60 الجمهورية  ورئاسة  مليارا،   255
مليارا”،   475 لها  فخصص  الوزراء  مجلس  رئاسة 
له  العراقي خصص  العلمي  “املجمع  ان  اىل  مشرياً 

3 مليارات”.  
ان  الصفار  فذكر  لألوقاف،  املخصصة  االموال  أما 
والوقف  الشيعي،  للوقف  خصصت  مليارا   829“
السني خصص له 309 مليارات من قانون املوازنة”، 
والديانات  لألوقاف  املخصص  “املبلغ  ان  مؤكداً 

االخرى بلغ 9 مليارات”.  

عجز “مبالغ فيه”
قيص،  صفوان  االقتصادي،  الخبري  عّد  جهته،  من 
العجز املوجود يف موازنة 2021 “مبالغ به”، يف ظل 

ارتفاع اسعار النفط، مؤخرا.
ألن  فيه،  مبالغ  املوازنة  يف  “العجز  إن  قيص  وقال 
وزارة املالية اهملت السعر الحقيقي لربميل النفط 
الرقم  تضع  مل  أنها  كام  بائسا،  سعرا  وافرتضت 
الحقيقي لعدد الصادرات اليومية من النفط، حيث 
تضمنت املوازنة 3 ماليني و250 الف برميل يوميا، 
ويف الحقيقة أن العراق يصدر 3 ماليني و500 الف 

برميل يوميا”.
واضاف أن “املوازنة تضمنت بيع ممتلكات الدولة 
هذه  هي  ما  ترفق  مل  لكنها  العجز،  لسد  العاطلة 

املمتلكات وكم عددها”.
يف  النفقات  “ضغط  اىل  الربملان  املتحدث  ودعا 
املوازنة ملا فيها من مبالغة كبرية، كام أن هناك عملية 
االستحقاقات  بسبب  املوازنة  يف  حرصت  تداخل 

املرتاكمة للمحافظات”.
قال  الجديدة،  املوازنة  يف  االقرتاض  امكانية  وبشأن 
عىل  الحصول  تستطيع  لن  املالية  “وزارة  إن  قيص 
االقرتاض الخارجي يف ظل عدم االستقرار املايل الذي 
فإنها  الداخلية  للقروض  بالنسبة  اما  البالد،  تعيشه 

وجود  وعدم  الرصف،  سعر  تغيري  بعد  استنفدت 
وزارة  بإقراض  والخاصة  العامة  املصارف  لدى  ثقة 

املالية” حسب وجهة نظره.

استقطاعات رواتب الموظفين
ويقول عضو اللجنة املالية الربملانية، النائب شريوان 
مريزا، أمس االربعاء، ان الربملان ال يستطيع “تغيري 
سعر رصف الدوالر”، لكنه اكد وجود “توجه لدى 
أغلبية النواب يف املجلس واللجنة املالية لتعديل او 

رفض استقطاعات الرضيبة عىل رواتب املوظفني”.
يشار اىل ان مرشوع قانون املوازنة ثبت سعر رصف 

الدوالر بـ 1450 دينارا للدوالر الواحد.
 ولّوح مريزا بإمكانية “تقليل” حجم املوازنة، فيام 
جيد  بشكل  ودراستها  املوازنة  بـ”قراءة  ذلك  رهن 

إللغاء بعض الفقرات غري الرضورية”.
وكانت الدائرة االعالمية للربملان، ذكرت ان اللجنــــة 
املاليـــــة تعتزم استضافة وكيل وزير املالية ومدير 
عام دائرة املوازنة ومدير عام دائرة املحاسبة ومدير 
املوازنة  قانون  مرشوع  ملناقشة  العام،  الدين  عام 

العامة االتحادية لعام ٢٠٢١.
سترتكز  املناقشات  فان  ذاتها  اللجنة  لنواب  ووفقا 
عىل تقليل االنفاق يف الحكومة، باالضافة اىل الخطة 
الحكومية للعام الحايل وادراج مطالبات النواب يف 
القانون يف ما يتعلق بطلبات التعيني ورصف اجور 

املتعاقدين.
طلبات  اربعة  النواب،  مجلس  رئاسة  وتسلمت 
إلدراج  مختلفة  كتل  نواب  بتواقيع  مرفقة  رسمية 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  يف  مواد  مجموعة 
2021 ، ومنها تعيني موظفي عقود وزارة الكهرباء 
وتحويل  الحقوقي،  املوظف  قانون حامية  وترشيع 
عقود  إىل  البرصة  محافظة  يف  أجري  ألف   )30(
وزارية، واستحداث درجات وظيفية لتثبيت جميع 

املحارضين، مع تضمني مطالب محافظة البرصة يف 
موازنة 2021.

قرار 315
احمد  النائب  الربملانية،  املالية  اللجنة  عضو  وقال 
ان  الشعب”  “طريق  طالعته  بيان  يف  الجبوري، 
لجنته “تعمل عىل تثبيت حقوق جميع املشمولني 

بالقرار 315 يف موازنة 2021”.
واكد الجبوري، أن جميع النواب والكتل السياسية 
“متفقون” عىل رضورة التثبيت يف ظل حاجة البلد 
والحياتية  املادية  الظروف  لتحسني  اضافة  لهم، 
للمشمولني بهذا القرار، الفتا إىل أن الربملان سيتخذ 

“املوقف املناسب” من هذا االمر.
جاء ذلك إثر حملة توقيع نيابية إلضافة قرار 315 
يف  واملحارضين  اليوميني  واألجراء  العقود  وجميع 
الوزارات والدوائر كافة ضمن موازنة 2021، وقع 

عليها أكرث من 140 نائباً. 
 2021 موازنة  أن  املالية،  وزارة  أعلنت  والثالثاء، 
 )62.5( بلغت  التخصيصات  يف  زيادة  تضمنت 
واملحلية  االجنبية  القروض  عدا  دينار  ترليون 
إىل  مشريًة   ،2020 عام  يف  متويله  تم  مبا  مقارنة 
الرواتب  اإلنفاق عىل  تركزت يف مجال  الزيادة  أن 
الوزارة  وقالت  التقاعد.  ومساهمة  واملخصصات 
زيادة  بشأن  الشعب”،  “طريق  طالعته  بيان  يف 
إعداد  إن   ،2021 موازنة  مرشوع  يف  النفقات 
املوازنة لعام 2021 استندت عىل األسس واملبادئ 
للمرحلة  الرضورية  االولويات  التي تعكس  العامة 

الحالية.
وحول التعامل لتدارك األزمة املالية، أشارت الوزارة 
إىل أنها عملت عىل تقليل العقبات أمام التهديدات 
احتياجات  لتأمني  الالزمة  السيولة  وتوفري  املالية 

الدولة من تامني الرواتب وإنجاز املشاريع. 

بغداد ـ طريق الشعب

رغم تأخر إرساله اىل مجلس النواب ألكرث من “شهرين ونصف”، وضعت اللجنة 
املالية الربملانية، أمام مرشوع قانون املوازنة للعام 2021، الكثري من املالحظات إزاء 

فقرات ومواد املرشوع.وأرّشت اللجنة يف تقريرها حول املوازنة، استمرار الحكومة 
يف االعتامد ـ بشكل كبري ـ عىل االيرادات النفطية، لدعم الخزينة العامة، اىل جانب 

التوسع يف حجم النفقات الجارية، رغم انخفاض حجم االيرادات املخمنة.
والحظ التقرير، الذي طالعته “طريق الشعب”، “وجود زيادة كبرية جدا يف اعداد 

القوى العاملة للوزارات والدوائر املمولة مركزياً”، ما يؤثر ذلك بشكل كبري عىل 
زيادة النفقات التشغيلية. وكان مجلس النواب، ألزم الحكومة يف العام املايض، 

بتقديم برنامج اصالحي مبني عىل اسس علمية ويشخص الحالة االقتصادية 
بشكل دقيق، ويطرح معالجات ناجعة، لكن اللجنة املالية، تقول إنها ستضطر اىل 

“مراجعة مرشوع قانون املوازنة مبا يضمن انسجامه مع الخطط والسياسات املالية 
املتوافقة مع الوضع االقتصادي الراهن، ومبا يخدم تطلعات ابناء شعبنا”.

“العجز في الموازنة مبالغ فيه، ألن وزارة المالية 
اهملت السعر الحقيقي لبرميل النفط وافترضت 

سعرا بائسا، كما أنها لم تضع الرقم الحقيقي لعدد 
الصادرات اليومية من النفط، حيث تضمنت الموازنة 
3 ماليين و250 الف برميل يوميا، وفي الحقيقة أن 

العراق يصدر 3 ماليين و500 الف برميل يوميا”.

 ان “ايرادات الموازنة بلغت 93 ترليون دينار عراقي، 73 ترليونا من النفط، أما 
 
ً
غير النفطية فهي 29 ترليونا، اي ان 78% من ايرادات الموازنة نفطية”، الفتا

الى ان “83 في المائة من اجمالي االنفاق تشغيلية، فيما خصص 17% من 
الموازنة النعاش القطاع االستثماري”.  

موازنة 2021 حددت نسبة 50 يف املائة من ايرادات املنافذ الحدودية اىل املحافظات املوجودة فيها
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وأخريا توقفت جولة سادسة من املحادثات بني قادة نقابات 
املزارعني وممثيل الحكومة دون اتفاق. ويصف حزب بهاراتيا 
جاناتا العنرصي الحاكم يف الفالحني املعتصمني بـ „املعادون 
االحتجاجات  بدء  منذ  “إرهابيون”.  بعضهم  وان  للوطن”، 
للدموع  املسيل  الغاز  الحكومة  تستخدم  واالعتصامات، 

وخراطيم املياه ضد املتظاهرين السلميني.
مجموعة  هناك  أن  إال  الصورة،  يف  الرجال  يظهر  حني  ويف 
والجدات  البيوت  وربات  املزارعات  من  كبرية  تضامنية 
االحتجاجات  يتصدرن  واملمرضات  واملعلامت  والطالبات 
يف  تكري  ضاحية  يف  لالعتصام.  الفقري  العمود  ويشكل 
العاصمة وحدها، هناك أكرث من 2000 امرأة يخيمن وميارسن 

مدن  يف  أيًضا  ولكن  العاصمة،  يف  فقط  ليس  االحتجاج. 
وقرى األخرى، وتبدي النساء من أجيال مختلفة تضامنهن، 
ويشاركن يف النضال بكل تفاصيله. وينفذن مهام أساسية، ال 
ًا: يف املخيامت القريبة من  ميكن بدونها استمرار االحتجاج 
املتظاهرين  املتطوعات آلالف  من  مجموعات  توفر  دلهي، 
حاجة  هناك  وكانت  للنوم.   األرسة  وتجهز  واملاء  الطعام 
لتوفري مرافق صحية؛ وقد قامت منظمة غري حكومية برتكيب 
مرافق صحية مصنوعة من مواد معاد تدويرها. وحتى اآلن، 
ووفقا ملعطيات الرشطة حدثت اثناء االحتجاجات 25 حالة 
وفاة بسبب السكتة القلبية أو انخفاض درجة حرارة الجسم 

أو حوادث املرور الناجمة عن الظروف السيئة.

الهند.  عموم  يف  معروفة  وجوها  أصبحوا  املحتجني  بعض 
عىل سبيل املثال، تصدرت موهيندر كور البالغة من العمر 
الصحف  عناوين  الهند  شامل  البنجاب  والية  من  عاًما   80
إىل  تقول: “ذهبت  تويرت.  لها عىل  بعد نرش صورة  الهندية 
دلهي للمشاركة يف االحتجاج وإنقاذ اريض التي تريد حكومة 

االتحاد منحها للرشكات الكربى”.
يف  النساء  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  النقابات  تدرك 
االحتجاجات ضد “إصالح الحكومة الزراعي”. تقول شينغارا 
نقابات  أبرز  من  لواحدة  الوطنية  السكرترية  مان،  سينغ 
املزارعني: “لقد اعتقدنا دوما برضوه منح انساء نفس االحرتام 
والفرص ألنهن ال يقلن عن الرجال يف جميع الجوانب. ولهذا 
هذا  يف  للمشاركة  النساء  من  كبرية  اعدادا  نقابتنا  حشدت 

االحتجاج”.
الهنديات بدور مزدوج، فهن ربات بيوت  الفالحات  تقوم 
مرئية”.  غري  “عاملة  يشكلن  فهن  ذلك  ومع  ومزارعات، 
يف   75 فإن  الحكومية،  غري  الهند  أوكسفام  ملنظمة  ووفًقا 
الهند نساء. وميكن  املائة من جميع املزارعني املتفرغني يف 
اىل  الرجال  بهجرة  ارتباطا  املستقبل،  يف  عددهن  يزداد  أن 
او غري مستقرة. ومع  اعامل موسمية  للحصول عىل  املدن 
ذلك تظل نسبة النساء الاليت ميتلكن الحقول متدنية، واقل 
من 13 يف املائة. وتعد املزارعات األكرث ترضرا من القوانني 
يف  املتميزة  مساهمتهن  تأيت  وبالتايل  الجديدة.  الحكومية 
النضال من أجل املساواة وضد  للتأكيد عىل  االحتجاجات، 
الرسمية،  املعطيات  وتقول  املستقرة.  غري  املعيشة  ظروف 
ان عام 2019 وحده، شهد انتحار 10 آالف مزارعة ومزارع 

يف عموم البالد.
وتشري كافيتا كوروغانتي من منظمة ماهيال كيسان أديكار 
النساء  عن  للدفاع  بحمالت  تقوم  منظمة  وهي  مانش، 
اللوايت ال ميتلكن أرايض زراعية ال  املزارعات  أن  املزارعات، 
يف  الكبرية  مساهمتهن  من  الرغم  عىل  بهن،  االعرتاف  يتم 
القطاع الزراعي. وان هذا التهميش يجعلهن عرضة الستغالل 
التي  الجديدة،  القوانني  الرشكات مبوجب  قبل  استثنايئ من 

ستؤدي اىل تعميق عدم املساواة بني الجنسني.

المحكمة العليا توقف قوانين الحكومة 
المثيرة للجدل

ويف التطورات الالحقة أوقفت املحكمة العليا يف الهند العمل 
بالقوانني الثالثة التي كانت السبب يف اندالع االحتجاجات. 
وشكل القضاة لجنة مستقلة للتفاوض عىل حلول وسط بني 
ان  انديا،  أوف  تاميز  صحيفة  وذكرت  والحكومة،  املزارعني 

القوانني تم تعليقها اىل إشعار آخر.
إدارة   ، بوبدي  شاراد  القايض  العليا  املحكمة  رئيس  وانتقد 
بأنها مخيبة  للرصاع ووصفها  ناريندرا مودي  الوزراء  رئيس 
جدا لآلمال. وحذر من أن “كل واحد منا سيكون مسؤوال 

إذا حدث يشء يسء”. و”ال نريد أن تلطخ أيدينا بالدماء”.
واملساعدات  األسعار  ضامنات  فقدان  املزارعون  ويخىش 

التسويقية واإلعانات بسبب اطالق سلطة السوق الزراعية.
واالحتجاجات مدعومة من النقابات وما ال يقل عن 15 حزبا 
منذ  الهند  يف  االحتجاجات  أكرب  من  واحدة  وهي  معارضا، 

سنوات.

درس ترامب
ثامر الهيمص

الطارؤون عرب التاريخ غالبا ما تكن نهايتهم 
تراجيدية ألنهم خرقوا مألوف املجتمع مبارشة، 

كتعبري عن عزلتهم وضعف عالقتهم بالواقع، فالذي 
ليس لديه جذور راسخة معروفة ومجربة، ال يسعه 

أن يفرض واقعا جديدا بعيدا عن السياق العام.   
فالرجل ليس سياسيا أصال يف أكرب بلد مؤثر عامليا، 

كام انه ليس عضوا بالحزب الجمهوري الذي امتطى 
صهوته، ولكنه فاز يف عام 1917 عىل هيالري 

كلنتون، هذا ما يعكس هشاشة العمل السيايس 
مبعنى أن الشعبوية جاهزه القتناص الفرص يف ضوء 
تراجع العقد االجتامعي واملبادئ األساسية للدستور.

فاليمني االمرييك يدعي دامئا أنه رائد اللربالية عامليا ويصدرها أو يفرضها 
اتفاقية   12 من  امريكا  خرجت  ترامب  حقبة  يف  ولكن  حامس،  بكل 
دولية أبرزها اتفاقية التجارة الحرة برفع الرسوم الكمركية والخروج من 
اتفاقية املناخ وبناء السياج لعزل املكسيك اضافة اىل جداول العقوبات 

عىل كل ما يخالف السياسة الرسمية.    
هذا االنغالق ال يعرب عن ليربالية حقيقية بل يعرب عن ازمة اقتصادية 
واجتامعية، تتقاطع مع أبسط أسس اللربالية، هذه األزمة هي انعكاس 

ملا افرزه التفاوت الطبقي.   
لنا ان نتصور، ان 40 % من االمريكيني ال ميلكون مبلغ )400( دوالريف 
حساباتهم الشخصية ملواجهة طوارئ الحياة، كام يذكر الروايئ االمرييك 
بول اوسرت هذه الحقيقة املفزعة. وتجسد هذا التفاوت الطبقي رغم 
أزمة كورنا أن ثروات املليارديرات منت بأكرث من الربع خالل الشهور 
األوىل لتفيش الوباء بحيث وصلت 102 ترليون يف متوز محطمة الرقم 
أعدها  دراسة  )عن   2019 نهاية  يف  ترليون   89 وهو  السابق  القيايس 
جريدة  عن  املهنية،  للخدمات  يو  دبل  يب  وشبكة  السويرسي  البنك 

الصباح العراقية ليوم 10/10/2020(.  
حددتها  كام  الدورية  باألزمات  موسوم  الرأساملية  تاريخ  ان  شك  ال 
العاملة  الطبقة  تدمري  اىل  ليصل  املال  رأس  طبيعة  وهذه  املاركسية 
االنظمة  كورونا عن هشاشة  فقد كشفت  وغالء،  بطالة  الثمن  لتدفع 
حني  يف  والربازيل،  أيضا  اوروبا  بل  فحسب  امريكا  يف  ليس  اللربالية 
متاسكت الدول ذات األنظمة غري اللربالية. وعكست كورونا جشع رأس 
املال وأزمته االخالقية تجاه كبار السن ورشيحة الفقراء ممن ترك كثري 
منهم يف ممرات املستشفيات وهم يلفظون انفاسهم األخرية وحيدين 
مستضعفني. هذا يف ظل اللربالية بكافة تجلياتها السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية.  
وهكذا متخضت هذه التجليات يف امريكا أن يصعد طارئ عىل العمل 

الرضائب  بخفض  رشيحته  مشاعر  دغدغ  مليارديراً  كونه  السيايس 
شعبوية  بطريقة  البطالة  بعض  ليمتصوا  وينشطوا  ليشتغلوا  عليهم 
اقلها  تفسريات  من  املبدأ  هذا  يحتويه  وما  أوال  امريكا  شعار  تحت 
يف  تجلت  كام  امثرت  سياسية  ورقة  مجرد  البطالة  لتصبح  عنرصية. 
صوت  مليون   70 من  أكرث  عىل  ترامب  بحيازة  االخرية  االنتخابات 
كام  فالرجل  واجتامعيا.  وثقافيا  سياسيا  بها  يستهان  ال  نسبة  وهذه 
املفارقة  هنا  مرة.   16200 وضلل  كذب  أنه  بوست  الواشنطن  تذكر 
من  يعاين  زال  وما  مليوناً  سبعني  لدى  أخالقية  اشكالية  تؤدي  التي 
لهم  ليس  الذين  وازمة  الصحي  نظامه  وهشاشة  العنرصية  مشاكل 

مأوى اي )الهوم ليس(.  
هذا الدرس يعنينا وهو يتجسد كاشفا عن نفسه يف أعظم دولة بكل 

املقاييس، نستخلص من هذا ما ييل:
 أوال: إن الطارئني يقتنصون الفرص رغم أنهم ال دور لهم يف إنضاج أو 
حصول الفرصة، وعلينا ان ندرك انهم يواصلون نصب الفخاخ للفرص 
حتى بعد ان يكون الزمام بيدهم حيث يلتف الزبائن واألقارب، كام 
تجسدها  كام  االوسط  الرشق  ازمة  لحل  كوشنري  صهره  ترامب  قرب 

الفلسطينية. القضية 
طاردة  الضيقة  الحلقة  أي  عادة  الزبائن  أن  ذلك  عىل  يرتتب  ثانيا: 
كام  امتيازاتهم  أو  مصلحتهم  من  ينتقص  كان  إذا  خصوصا  للجديد 
حبذت حلقة ترامب االستهانة بالكورنا لتصبح أبرز االسباب يف أفول 

نجمه.    
املتنفذون  عادة  هم  الشعبوية  صعود  عىل  يرتتب  قوي  نفوذ  ثالثا: 
انهم  أي  قيايس  بشكل  األزمة  رغم  مداخيلهم  ارتفعت  الذين  ماليا 
من  بعضهم  تراجع  ونالحظ  القرار  حلقة  أو  البطانة  يغوون  ببساطة 
او  عسكرية  قيادات  من  املهنيني  املحرتفني  من  السياسة  بهذه  امليض 

مدنية أو الذين ال يرغبون باملجازفة مبستقبلهم املهني والسيايس.  

رابعا: إن أغلب البطانة وحلقة القرار ليس لهم مبدأ خارج مصالحهم 
ونرى عكسهم يف املهنية واملصداقية كام جسدها كبري مستشاري ترامب 

يف الشأن الصحي د. فاوجي مل تستطع الزبائنية احتواءها.   
خامسا: إن الرأساملية عندما تصل اىل التخوم هذه تحصل مراجعة عادة 
للدروس لالستفاده من مفكرين محرتمني مثل نعوم شومسيك واقرانه 
لغرض ترقيع املؤسسة وتهيئتها لجولة أخرى ليبقى الفقر والتفاوت يف 
يف  تراكم  عملية  بعد  اال  وهكذا  عليه  للسيطرة  القابلة  الدنيا  الحدود 
املظامل يواكبها زخم ثقايف وتجديد يف ظل ما تفرزه التكنولوجيا الرقمية 
وما تقدمه التجربة الصينية التي انتقلت من الدفاع اىل الهجوم الناعم 

كام نلمسه يتحرك يف طريق الحزام والحرير.  
نختم بأن درس ترامب هو جوهر الرأساملية املتوحشة بال مبادئ وال 
تتحول كل  اذ  الضيق  املراهنة عليها وقت  أو مواثيق وال ميكن  عهود 
هذه العهود اىل ورقة سياسية عادة، أي بدون بعد نظر الذي مبوجبه 
البلدان  تجارب  يف  ليستنسخ  ينعكس  ما  وهذا  املعاهدات.    كتبت 
النامية املرتهنة لسياسات صندوق النقد الدويل وباقي املؤسسات التي 

تدور يف فلكه.   
لذلك كان التورط مع الرأسامل العاملي كام يتصور البعض من أن امريكا 
طورت املانيا واليابان وفرنسا وبريطانيا، كال ان كل هذه الدول لديه 
بنية تحتية وثقافية يصعب اغواؤهم كام أن الضغط السوفيتي آنذاك 
االمريكية  الخارجية  وزير  مارشال  مرشوع  يف  سببا  كان  لهم  املهدد 

آنذاك.  
بانقسامه بني رؤيتني  االمرييك  الشعب  قاسيا عىل  كان  ترامب  فدرس 
ليس بسيطا كام أنه أي ترامب استعمل العقوبات سالحا دفعت شعوبا 
كثرية قبل الحكومات مثنه. درس يقول إن املراهنني عىل الرؤية املعلبة 
فقط أن يروا جيدا التعصب ومآله واملراهنة عىل الطارئ اىل أين أدت 

من نتائج ال يترشف بها العاقل او الحصيف الحكيم. 

على الرغم من عدم تسليط الضوء عليهن

فالحات الهند يتصدرن األضراب
ضد قوانين السلطة الزراعية

رشيد غويلب

فالحات وقالحو الهند يتحدون وباء كورونا، الذي تسبب حتى األيام األخرية بوفاة 

149 ألف مواطن، ويتحدون كذلك برد الشتاء القارس. لقد قام املزارعون الهنود 

بإغالق أهم طرق التي تربط العاصمة دلهي بشامل البالد، ومنذ قرابة 40 يوًما 

يعتصمون من أجل الغاء ثالثة قوانني زراعية أقرتها حكومة اليمني القومي الهندويس 

يف ايلول. إنهم يخشون من أن ما تسميه الحكومة “ إصالح زراعي” سيؤدي اىل هيمنة 

كربيات الرشكات متعددة الجنسية ويدفع املزارعني إىل اىل ما تحت خط الفقر. منذ 

نهاية ترشين الثاين، يخيم املزارعون يف ضواحي العاصمة، ويغلقون الطرق بالشاحنات 

واملقطورات والجرارات. وأعلنوا أنهم لن يرتاجعوا حتى تستجيب الحكومة اىل 

مطالبهم بسحب القوانني الثالثة.

إعزلوا ترامب فورًا 
بيان الحزب الشيوعي األمريكي

حول أحداث الشغب في الكونغرس 

األمرييك  الكابيتول  مبنى  اقتحام  يكن  مل 
العرق  لفوقية  املعصبني  مترد  إال  باألمس 
مع  نفسه  ترامب  من  بتنظيٍم  األبيض. 
وداعميهم  بانون  ستيف  جولياين،  رودي 
تعطيل  الهدف  كان  الكربى،  الرشكات  من 
الهيئة  تصويت  عىل  الكونجرس  مصادقة 
ترشين  انتخابات  نتائج  وإلغاء  االنتخابية 
من  إجرامًيا  عماًل  كان  لقد  نوفمرب.  الثاين/ 
التعامل معه عىل هذا  الفتنة ويجب  أعامل 

األساس. 
التي  األحداث  يف  كامل  تحقيق  إجراء  يجب 
أمس،  يوم  شغب  وأعامل  مظاهرة  إىل  أدت 
للقانون  وفًقا  املجرمني  محاكمة  تليه  وأن 
ويجب تعيني مدعٍ خاص للتحقيق مع ترامب.
“بيت  بغزو  املسلحني  املحرضني  قيام  إن 
زرع  فقد  مفاجًئا،  أمًرا  يعترب  ال  الشعب” 
الفتنة،  بذور  الجمهوري  والحزب  ترامب 
لالنقسام،  املستمر  تأجيجهام  خالل  من 
كلوكسريز”  و”كو  الجدد  بالنازيني  واإلشادة 
إىل  امليليشيات  ودعوات  شارلوتسفيل،  يف 
اإلغالق  خالل  الوالية  عواصم  “تحرير” 
نتيجة تفيّش فريوس كورونا، ومن خالل نرش 

األكاذيب حول رسقة االنتخابات.
سهولة  مدى  هو  مفاجًئا،  كان  ما  ولكن، 
مبنى  بالكراهية  املشبعني  الغوغائيني  اخرتاق 
التي القوها،  القليلة  و-”املقاومة”  الكابيتول 
يف  مبا  الوفرية،  التحذيرات  من  الّرغم  عىل 
تاريخ  الذي قال أن  الرّئيس نفسه،  ذلك من 
“يوًما  سيكون  الثاين  كانون  من  الّسادس 
رشطة  كانت  أين   - باألمر  فكّروا  جامًحا”. 
الكابيتول وقوات السالمة العامة األخرى، يف 
أيام  من  آخر  يوم  أي  يف  تُعّد،  التي  املدينة 
تحصيًنا  العامل  مدن  أكرث  من  واحدة  السنة، 
العرض  قارنوا  ثم  األمر  يف  فكروا  وحراسة؟ 
القوة  عرض  مع  اليوم  لهذا  التافه  األمني 
الّسود  “حياة  احتجاجات  ضد  املوجه  الهائل 

مهّمة” الصيف املايض.
األربعاء  الكونجرس يوم  مل يكن غزو قاعات 
مجرد احتجاج أو احتالل آخر، لقد كان آخر 
متسارع.  انقالب  إىل  تحّول  ملا  يائس  عمل 
ويبقى  فاشًيا.  األمر  كان  لقد  واحدة:  بكلمة 
هناك  أن  أم  األمر،  انتهى  هل  السؤال: 
استفزازات أخرى مخزنة بينام يخطط ترامب 

وحلفاؤه خطوتهم النهائية؟
يجب  إجابة.  انتظار  فادًحا  خطًئا  وسيكون 
عن طريق  إما  اآلن  منصبه  من  ترامب  إزالة 
طريق  عن  أو  والعرشين  الخامس  التعديل 
العزل، أو حتى فعل األمرين مًعا! إّن ترامب 
وحلفاؤه ميكن أن يحدثوا رضًرا هائاًل حتى 20 

كانون الّثاين.
من املرجح أن العنف أدى إىل تضييق القاعدة 
املساحة  وتحديد  ترامب  لعصابة  الجامهريية 
املتاحة للمناورة، لكن هذا ال يعني أن ميتنع 
إجراءات  اتخاذ  عن  املنتخبني  املسؤولني 
واليته  املنتهية  الرئيس  أصبح  فكلاّم  فورية. 

معزوالً أكرث قد تزداد خطورته. 

رضورتها،  من  الرغم  عىل  ترامب،  تنحية  إّن 
املمّولة،  الجامهريية  الحركة  خطر  تلغي  لن 
يقودها.  التي  كبري  بشكل  واملجّندة  املنظمة 
حوايل 73 مليون صوتوا لصالح ترامب. هذه 
رأينا  كام  واسع،  نطاق  عىل  منترشة  الحركة 
أداء  بنسلفانيا  يف  الجمهوري  الحزب  منع  يف 
للوالية  الترشيعي  املجلس  لعضو  القسم 
دميقراطي  الحزب  عن  حديًثا  املنتخب 
ميشيغان،  حاكمة  اختطاف  ومؤامرة  حديًثا، 

واملحاوالت العديدة لوقف فرز األصوات.
الكونغرس  يف  ممثلة  املتعّصبة  القوى  هذه 
واملجالس الترشيعية للواليات من قبل أمثال 
التي  أنون”،  “كيو  مؤيدة  تايلور،  مارجوري 
يف  األمرييك  النواب  مجلس  يف  مبقعد  فازت 
أريزونا  والية  وممثل  جورجيا،  انتخابات 
املنظمة  مع  تعاون  الذي  ثورب،  بوب 
الهجرة”  األمرييك إلصالح  “االتحاد  العنرصية 
الهجرة.  مكافحة  قانون  مرشوع  صياغة  يف 
طبيعي  نتاج  هي  الفاشية  أيديولوجيتها  إن 
“يريتج  مؤسسة  مثل  اليمينية  للجامعات 
من  وغريها  “كاتو”  ومعهد  فاونديشن”، 

املنظامت اليمينّية املتطرّفة.
ما  العاصمة،  يف  العنف  عىل  تعقيباتهم  يف 
فتئ املحللون يقولون: “هذه ليست أمريكا”، 
لكن، إن مل ندافع عن الدميقراطية، فهذا ما قد 

نصبح عليه – أّمة فاشية. 
ترامب  ناخبي  مع  للتواصل  الوقت  حان 
الذين لديهم أفكار أخرى، الذين قد يسألون 
مرتبطني  نكون  أن  حًقا  نريد  “هل  أنفسهم، 

بهذا النشاط التخريبي والغوغايئ؟” 
الفايش،  الطابع  ذات  الشبكات  فضح  علينا 
براود  و”  أنون”  “كيو  فقط  تشمل  ال  والتي 
بويز” و-”محاربو” اليمني املتطرف يف غياهب 
الشبكات املظلمة، ولكن أيًضا تلك املوجودة 
الرشطة،  وأقسام  الرشكات،  إدارة  مجالس  يف 
اللجنة  ويف  الدولة،  خدمات  سلك  وموظفو 
أيًضا  يتحتم  الجمهوري.  للحزب  الوطنية 
لرياها  هؤالء  كل  وفضح  والقضاء  الكشف 

العامل بأرسه.
جذور  فإّن  كافًيا،  يكون  لن  هذا  حتى  لكن 
األزمات  وأظهرت  منهجية.  األزمة  هذه 
أثارها  التي  االقتصادية واالجتامعية  الصحية، 
الشاملة  األزمة  عمق  مدى  كورونا  فريوس 
بالكامل  معالجتها  وستكون  واستمرارها، 
“االنقالب”.  للرد عىل  أوىل رضورية  خطوات 
ويزدادون  مجروحني  غاضبني،  املواطنني  إن 

يأًسا يوًما بعد يوم.
وهشاشة  اليأس  عىل  للرّد  طريقتان  هناك 
العاصمة  يف  إحداهام  عرض  تم  الدميقراطية. 
يف  اإلعادة  انتخابات  يف  واألخرى  واشنطن، 
جورجيا. نعم، لقد أظهر ناس جورجيا الطيبون 
صناديق  نحو  واملّوحدة  امللهمة  مسريتهم  يف 

االقرتاع، كيفّية امليض قدًما نحو األمام! 
وتفعل الدولة خريًا أن تحذو حذوهم. 

7 كانون ثاني 2021

مزارعات الهند يف مواجهة الخصخصة
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قضايا

وجهات في النظر

د. مزاحم مبارك مال الله

تناول لفكر املاركيس كل ما يتعلق بحياة البرش، 
ومن بني أهم ثالثة عناوين مهمة اهتامم الفكر 

املاركيس بصحة اإلنسان، اىل جانب االقتصاد 
والوعي، فكل الشعوب تتعاطى مع مفردات الفقر 

والجهل واملرض.

النظام السيايس هو ترجمة عملية للمبدأ األيديولوجي للفئة والطبقة 
الحاكمة. وعليه فهو ميثل املصالح االقتصادية والنفعية للطبقة الحاكمة. 
تناضل  العراقي  الشيوعي  الحزب  الشيوعية ومنها  وملا كانت األحزاب 
من أجل انتزاع حقوق الشعوب من مخالب الطبقة الحاكمة فأن أحد 
تهتدي  الذي  الربنامج  هو  نضالها  فيه صور  تكتمل  التي  األسس  أهم 
تُقر جملة  العراقي كانت  الشيوعي  املتعاقبة للحزب  به. يف املؤمترات 
من الربامج التي تتناول مختلف مناحي حياة املجتمع العراقي مبا فيها 
الجانب الصحي الذي يعد الجانب الحيوي والفعال والنابض يف حياة 
الشعب، وهذا الجانب ذو طبيعة مركبة ينتج عن ويتداخل يف مختلف 

األنشطة العضوية للفرد وللجامعة.
ويف مراجعة فكرية للربنامج الصحي الذي اقره املؤمتر الوطني العارش 
للحزب )3-1 كانون أول 2016( نجده يطرح معالجات للواقع الصحي 
العراقي، وكشفت تلك املعالجات طموح  الذي يعيشه الشعب  املرير 
ال  التي  املرفهة  الحياة  مجاالت  من  واحدة  إىل  العراقيني  الشيوعيني 
العدالة  ومفاهيم  منطلقات  تسوده  مجتمع  يف  اال  تتحقق  أن  ميكن 
االجتامعية. وميكن تلخيص الرؤية الدميقراطية واالشرتاكية وفق مبادئ 

املاركسية يف هذا الربنامج من خالل ما ييل:
الخريات  أن  أساس  مبني عىل  وهذا   – املجانية”  الخدمات  “تقديم   •
واملنتج يف  املكنون  فئاته وأطيافه وأن  بكل  الشعب  املادية هي ملك 

الوطن إمنا يجب أن يعود بالفائدة لكل الجامهري.
• “والعمل عىل أيصال تلك الخدمات اىل املناطق كافة” – أي ال يوجد 
فرق بني مختلف جغرافيات العراق انطالقاً من رؤية العمل عىل إذابة 

الفوارق بني مناطق الوطن الواحد والنهوض بها مجتمعة.
الحزب  نضاالت  أهم  أحد  وهذا   – األجور”  “تحديد  عىل  والتأكيد   •

بأبعاد شبح استغالل األنسان لإلنسان وامتصاص قوة عمله.
منظومة”  الصحي كجزء من  التأمني  الربنامج عىل “حق”  يؤكد  • كام 
الضامن االجتامعي”. وهذا يعد التزاماً رائعاً يف اإلقرار بحقوق الجامهري 

من اجل العيش بضامنات حكومية للفرد والعائلة العراقية.
• مأسسة البالد صحياً.. مبعنى توسيع وتحديث )شبكة( املستشفيات 
مبستوياتها األوىل والثانية والثالثة واملراكز الصحية يف املدينة والريف 

إضافة اىل املراكز التخصصية مبختلف فروع الصحة والطب.
عىل  واملرتكزة  الرسمية  الصحية  الرقابة  موضوعة  الربنامج  يغفل  ال   •
الرقابة..  ألجهزة  ومساندتهم  ومساعدتهم  وتعاونهم  الجامهري  وعي 

مبعنى وضع مفهوم الرقابة الشعبية يف واقعه امللموس.
أدق  إىل  الصحي  الحزب  برنامج  مفردات  ضمن  التخصص  يدخل   •
تناول  حيث  املجتمع  وصحة  املواطن  صحة  تأمني  والغاية  التفاصيل 

الطب الوقايئ ورعاية األمومة والطفولة والصحة املدرسية.
• كام يشري الربنامج اىل تطوير قدرات وامكانيات الكادر الطبي والصحي 

والتمرييض منطلقاً بذلك من مبدأ “مالك الشئ يعطيه”.
• الربنامج يؤكد عىل االهتامم بصحة أحد أهم املصادر الحياتية لإلنسان 
االّ وهو املاء، فمن الناحية البيئية الصحية يعد املاء أحد أهم مصادر 

انتقال وانتشار األمراض املعوية.
أساس  تعد  والتي  األكادميية  العلمية  الهيكلية  الربنامج  يتخطى  وال   •
وضع الربامج القريبة واملتوسطة والبعيدة املدى عىل املستوى الوطني، 
والهيكلية العلمية تتمثل بالرصد الوبايئ، فأن رسم الخرائط الوبائية بكل 
وواضعي  والباحثني  الدارسني  بني  األهم  املادة  تعد  الدقيقة  تفاصيلها 
الخطط والربامج الصحية أنفة الذكر وبالتايل تعني املنهاج الحكومي يف 

التزاماته أمام أبناء الشعب.
• الشيوعيون يؤمنون باإلنسان وهو بالنسبة لهم أمثن رأسامل فنجدهم 
يبحثون بكل رشائح الناس وفصائلهم ومنهم ذوي االحتياجات الخاصة 
تسهم  منتجة  كامنة  برشية  طاقات  فيعّدونهم  واملكتسبة(  )الوالدية 
بؤرة  اىل  اجتامعية  عالة  من  أحالتهم  عىل  والعمل  والتقدم  البناء  يف 
املاركسية  للنظرية  بالنسبة  املنتج  فالعمل  العناوين،  إنتاجية مبختلف 
وسيلة لتحويل مسارات الحياة وتطورها، لذلك أفرد الربنامج الصحي 
لهم فقرة مستقلة يهتدي بها الشيوعيون العراقيون يف نضالهم خالل 
هذه الرشائح التي توسعت خالل الـ 50 سنة األخرية بفضل الحروب 

والعنف.
• التخريب املمنهج الذي يعاين منه املجتمع واملتمثل بانتشار املخدرات 
تأثري  من  انطالقا  الربنامج  لها  أشار  التي  البرشية  باألعضاء  واالتجار 
املخدرات عىل الفرد والعائلة والتي تعد سالحاً مدمراً يف تعطيل املوارد 

البرشية املنتجة الفعلية للخريات املادية وتطوير املجتمع.
• ووفق النهج املاركيس، فهناك تأكيد يف الربنامج الصحي للحزب عىل 
وحفظ  الطبية  واللوازم  األدوية  أنتاج  لوسائل  العامة  امللكية  أهمية 
مكانة القطاع الخاص مع سن قوانني حامية املنتوج الوطني عىل اعتبار 
أن الحكومة الشعبية الدميقراطية التي يسعى الحزب إلقامتها إمنا متثل 

مصالح املجتمع والشعب العامة.
آنية  كمعالجة  واقراره  ادراجه  يتم  مل  للحزب  الصحي  الربنامج  إن 
طبيعة  يف  تكمن  البالد  أزمة  أن  يرى  الحزب  أن  بل  طارئة،  ملعضلة 
النظام السيايس الحاكم الذي ال ميكن النضال من أجل تغيريه االّ وفق 
املنطلقات النظرية العلمية املتمثلة باملاركسية التي يناضل الحزب عىل 

هديها.

النواب كواحدة  قبل مجلس  املذكور من  القانون  وجاء ترشيع 
املجيدة،  بانتفاضة ترشين  املتمثل  الجامهريي  الحراك  مثار  من 
ويشكل هذا القانون واحداً من ثالثة ركائز يجب تكاملها إلجراء 
االنتخابات إضافة اىل كل من قانون األحزاب السياسية وقانون 
االنتخابات الذي رشع بعد مخاض عسري وبالصيغة التي تضمن 
طلبات الكيانات السياسية بعد املساومات التي امتدت شهوراً 

لتحديد الدوائر االنتخابية. 
ومن املفيد أن نستعرض أبرز املبادئ الجديدة التي تم تضمينها 

يف قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.
مبوجب  يتم  كان  املفوضني  مجلس  تشكيل  أن  املعروف  من   •
املادة )3/ ثانياً( من القانون امللغى حيث يتألف من تسعة أعضاء 
النواب  مجلس  يختارهم  القانونيني  من  االقل  عىل  منهم  اثنان 
باألغلبية بعد ترشيحهم من )لجنة مجلس النواب( ومن املعروف 
املفوضني وفقاً  باختيار أعضاء مجلس  املذكورة تقوم  اللجنة  أن 

لنظام املحاصصة كسياق ثابت ومعتمد.
لذا فأن التغيري الجوهري الذي تضمنه قانون املفوضية الجديد 
يتكون  أن  عىل  نصت  التي  القانون  من   )3( املادة  ضمن  ورد 

مجلس املفوضني من تسعة أعضاء وعىل النحو األيت: 
أوالً - خمسة من قضاة الصنف األول يختارهم مجلس القضاء 
بني  العدالة  مراعاة  املرشحني مع  بني مجموع        األعىل من 

املناطق االستئنافية. 
القضاء  مجلس  يختارهم  األول  الصنف  قضاة  من  اثنان   - ثانياً 
األعىل من بني مجموع املرشحني يرسلهم مجلس القضاء يف إقليم 

كردستان.
حرصاً  املستشارين  من  الدولة  مجلس  أعضاء  من  اثنان   - ثالثاً 

يختارهم مجلس القضاء األعىل.
القضاء  بالقرعة يف مجلس  أعاله  املذكورين  اختيار  يتم   – رابعاً 

األعىل بحضور ممثل من األمم املتحدة.
خامساً – يراعي متثيل املرأة. 

وبذلك تم واعتامدا عىل االسس املذكورة أعاله تحقيق نقلة نوعية 

يف آلية اختيار اعضاء مجلس املفوضني من املحاصصة املقيتة اىل 
أسلوب أخر يفرتض أن يضمن استقاللية أعضاء مجلس املفوضني 
مام يشكل عنرصا ًجوهرياً يف سالمة العملية االنتخابية وأبعادها 
عن التأثريات املبارشة للقوى السياسية النافذة من خالل ممثليها 

يف مجلس املفوضني.
• استمرت امتيازات أعضاء مجلس املفوضني كام هي يف القانون 
السابق والحايل بجعلها مساوية ملا يتقاضاه وكيل الوزارة. وكذلك 
العامة  األمانة  من  كل  وهي  املفوضني  مبجلس  املرتبطة  الدوائر 
السياسية  والتنظيامت  األحزاب  شؤون  ودائرة  املفوضني  ملجلس 
حيث يدير كل منها موظف بدرجة مدير عام، ومن جانب أخر تم 
تخفيض الدرجات الوظيفية لشاغيل الوظائف االتية )املعاونون و 
رئيس االدارة االنتخابية للشؤون الفنية والشؤون اإلدارية واملالية 
والدوائر املرتبطة باملكتب الوطني وهي الدوائر اإلدارية واملالية 
ومكاتب  واالعالم  املعلومات  وتكنولوجيا  والعمليات  والقانونية 
املحافظات موظفون بدرجة مدير بدالً من درجة مدير عام كام 
كان علية الحال يف القانون السابق مام سيشكل ترشيداً يف االنفاق 

من قبل املفوضية بشكل عام وهو عنرص ايجايب . 
- ويف مجال الشكاوى أكد القانون الجديد طريق النظر بالطعون 
املحالة من قبل مجلس املفوضني أو من املترضرين من قرارات 
يشكلها  التي  لالنتخابات  القضائية  الهيئة  إىل  مبارشة  املجلس 
يقل  ال  متفرغني  غري  قضاة  ثالثة  من  األعىل  القضاء  مجلس 
القانون  أنه ومبوجب  علامً  األول،  الصنف  عن  منهم  أي  صنف 
السابق كانت محكمة التمييز هي من يقوم بتشكيل هذه الهيئة 
القضائية بدالً من مجلس القضاء األعىل مبوجب القانون الجديد، 
كام  بقيت  السابق  القانون  مضامني  معظم  فأن  ذلك  وبخالف 
هي إال أن املهم والجوهري أن يتم تأمني املناخ االيجايب ألجراء 
الحرية  مواطن  لكل  يضمن  الذي  وبالشكل  االنتخابية  العملية 
املؤثرات  عن  بعيدا  النواب  مجلس  يف  ممثليه  الختيار  الكاملة 
بجميع  النفوذ  استخدام  و  السيايس  باملال  املتمثلة  السلبية 

أشكاله.

إن االنصياع إىل برامج املنظامت الدولية كالبنك الدويل وصندوق النقد 
االقتصاد  لواقع  مالءمة  غري  تقشف  سياسات  فرض  من خالل  الدويل 
أنها  إال  أخرى،  دول  يف  نجاحها  أثبتت  قد  كانت  وإن  حتى  العراقي 
املواطن  بلد يفتقر فيه  التقشف يف  نتائج عكسية، ألن  قد تؤدي إىل 
عن  فضالً  والصحة(  التعليم،  النقل،  املاء،  )الكهرباء،  األساسيات  إىل 
قطع البنك املركزي الشك باليقني عندما أعلن أن سعر الرصف الجديد 
للعملة سريتفع من 1190 إىل 1450 دينارا مقابل الدوالر األمرييك، كل 

ذلك سوف يؤدي إىل إعدام هذا األخري.
تثري  أن  ميكن  التقشف  إجراءات  إن  الدويل  البنك  يقول  الصدد  بهذا 
مزيدا من االضطرابات االجتامعية، مع ضعف الخدمات العامة أصال 
الكيل  الراتب  الرضيبة تطبق عىل  البطالة وإن هذا  وارتفاع معدالت 
بدال من اإلسمي ابتداء من الشهر الحايل ويشمل ذلك الراتب اإلسمي 

مع املخصصات.
وسترتاوح الرضائب عىل الرواتب، بني 10 إىل 15 يف املئة وتشمل جميع 
 400 )نحو  عراقي  دينار  ألف   500 رواتبهم  تتجاوز  الذين  املوظفني 
هذا  يشمل  لن  حيث  ذلك  يف  استثناءات  وجود  مع  امريكيا(،  دوالرا 
القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار”. وتجميد عمليات 

التوظيف والعالوات.
النواب  مجلس  اقره  ما  عىل  بناًء  الدستورية  النصوص  يخالف  وهذا 
طبقا ألحكام املادة )61/أوال( من الدستور واستناداً إىل أحكام الفقرة 
)خامساً /أ( من املادة )138( من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته 

املنعقدة بتاريخ  4 /5 / 2008 إصدار قانون رقم )22( لسنة 2008 
)قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام( املادة )1( منه يهدف 
لهم  يؤمن  مبا  بأحكامه  املشمولني  رواتب  تعديل  إىل  القانون  هذا 
العلمية  املؤهالت  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  أفضل  معييش  مستوى 
الخدمة  وسنوات  والخطورة  الجغرايف  واملوقع  الوظيفي  واملنصب 
والحالة االجتامعية، أما املادة )5( منه تنص عىل منح العالوة السنوية 

للموظف عند إكامله )1( سنة واحدة يف الخدمة الوظيفية.
املخصصات  وتخفيض  الرواتب  عىل  الرضائب  فرض  قرار  موضوع  إن 
سوف  الشكل،  هذا  ويف  مضمونة  دراسة  وبدون  مفاجيء  وبشكل 
السوق( مام يساعد يف زيادة  )الرشائية يف  القدرة  ينعكس سلباً عىل 
البطالة، إضافًة إىل البطالة املوجودة حالياً وخاصًة نحن بلد نعيش يف 

حالة اقتصاد أحادي الجانب.
لتأمني  علمي  تدبري  بأي  تقم  مل  الحكومة  أن  هو  بلة  الطني  زاد  وما 
غري  اإلنفاق  مزاريب  واقفال  الهدر،  وقف  خالل  من  الرواتب  زيادة 
املجدي ورفع منسوب اإليرادات إىل أن وصلت إىل الحائط املسدود، 
وكأن القطاع العام يف الدولة هو املسؤول األساس واملبارش عن وصول 
األوضاع املالية واالقتصادية إىل ما وصلت إليه من ترٍد وانحدار، وليس 
الطبقة السياسية، مع اإلقرار بأن فارق األجور والرواتب للقطاع العام 
عكس  االقتصادي  الهبوط  فرتات  يف  يتسع  البلدان،  من  العديد  يف 
العاملني يف القطاع الخاص، حيث يتمتع العاملون يف القطاع الحكومي 
يف بلدان كثرية بالحامية الوظيفية ويحققون دخال أعىل بنسبة 10 % 

مامثل  مبزيج  يتمتعون  الذين  الخاص  القطاع  يف  نظرائهم  من  تقريبا 
رت  من املهارات حسب دراسة صندوق النقد الدويل )IMF( التي  قدَّ
متوسط فارق األجور والرواتب يف القطاع العام بنسبة 10.1 %، بحيث 
األسواق  يف   % و11.7  املتقدمة  االقتصادات  يف   %  5.4 بني  يرتاوح 

الصاعدة، و 12.8 % يف البلدان النامية منخفضة الدخل.
احتياجات  تلبية  يف  املساعدة  بإمكانها  الرواتب  تخفيضات  أن  ورغم 
الرضوري  فمن  محدودا،  املايل  الحيز  يكون  حيثام  العاجلة  اإلنفاق 
توخي الحرص يف تصميمها وتنفيذها ليك تنتج عنها الوفورات املنتظرة 
ولتجنب التبعات غري املقصودة، وعىل الحكومات التي تنظر يف اعتامد 

مثل هذه اإلجراءات توفري املواصفات التالية:
التعويضات(  مستويات  باختالف  التخفيضات  )تختلف  التصاعدية   •
حيث تشري اعتبارات التضامن واملساواة إىل تحمل املوظفني العموميني 
األعىل دخالً النصيب األكرب يف هذه األعباء. وميكن استبعاد املوظفني 
العموميني األقل دخالً متاما من أي تخفيضات يف التعويضات لتجنب 

خلق أوضاع الفقر دون قصد.
•   استثناء املوظفني يف القطاعات ذات االولوية :

املوظفني  رواتب  التصحيحات  هذه  من  تستثنى  أن  الرضوري  من 
العموميني يف بعض القطاعات بغض النظر عن مستويات دخولهم، إذا 
كانوا، مثال، يشاركون بشكل مبارش أو غري مبارش يف االستجابة لألزمة. 
وهذا يشمل املوظفني يف قطاع الصحة )كاألطباء، واملمرضني، والعاملني 
يف خدمات الطوارئ، ورجال االسعاف، وغريهم )والقامئني عىل توصيل 
بشكل  املشاركني  العموميني  واملوظفني  رضورية،  تعترب  التي  البضائع 
الغذائية  التوريدات  سلسلة  واستقرار  عمل  دقة  ضامن  يف  مبارش 

والطبية.
نعود اىل جوهر مقالنا هل متّت دراسة االنعكاسات الكارثية التي قد 
ترتتّب عنه عىل الوضعني االقتصادي واالجتامعي العام، كون عدم املّس 
برواتب الطبقة الوسطى باعتبارها تشكل رافعة االقتصاد وعامد الناتج 

القومي.
وينبغي بذات االتجاه معرفة اآلثار النفسية واالجتامعية لدى املوظفني 
جراء فقدان الراتب أو تدهور الوضع املادي للفرد والذي يؤثر بدوره 
عىل الصحة الجسمية والنفسية له، فيجعله أكرث عرضة للتأثر بأحداث 
الحياة، كام أن تخفيض الرواتب يجعل الفرد يعيش تقريبا يف حالة من 
أية أنشطة اجتامعية،  النفسية لعدم قدرته عىل املشاركة يف  الوحدة 
وعجزه عن توفري األموال التي تساعده عىل توفري قوته اليومي فتؤدي 
إىل فقدان املكانة االجتامعية يف املجتمع لهذا الفرد، ويتجنب االتصال 

هدامة،  أفكار  واعتناق  دامئة،  عزلة  يف  يعيش  أن  ويفضل  باآلخرين، 
حيث أن راتب املوظف يف ظل الظروف الطبيعية ال يكفيه أكرث من 
بأن أكرث  القول  أنه ميكن  الشهر وأحيانا أقل من ذلك، لدرجة  نصف 
من ثلثي املوظفني يصنفون ضمن  الفقراء، هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى فإن املوظف الذي يتقاىض راتبه ال يرى أي جدوى من وجوده 
يف هذا العمل، فإنه يدرك ما عليه من واجبات، وبالتايل فإن الراتب 

يظل هو كل حياته.
تشمل  للموظف  واجتامعي  اقتصادي  خنق  عملية  فرض  سياسة  أن 
آثارا  تخلف  عليهم،  الخناق  وتضييق  عيشهم،  وسائل  يف  محاربتهم 
خطرية عىل مستوى متتع املوظفني بحقوقهم االقتصادية، واالجتامعية، 
وتؤدي إىل تفاقم حدة الفقر، والبطالة أصالً، مام ترتب عليه انخفاض 

يف مستوى املعيشة.
بروح  ومشبع  بالتناقضات،  مليئ  العراق  أن  الجميع  عن  يخفى  وال 
التشاؤم، والتمرد الداخيل عىل كل االوضاع القامئة، فإنه من الطبيعي 
أي  لحاجاته،  الفرد  إشباع  كيفية  عن  البحث  يف  التفكري  يكرث  أن 
الحصول عىل ما يؤمن له حارضه ومستقبله، إلدراك املواطن واملوظف 
تلبية  عىل  قادرة  غري  فيها  أصبحت  مرحلة  إىل  وصلت  الحكومة  بأن 
احتياجات هؤالء املوظفني، مام يعني فقدانهم الحد األدىن من الشعور 
من  بيئة  املعيشية  البيئة  من  جعل  الذي  األمر  والطأمنينة،  باألمان 
من  حالة  يف  يعيش  املوظف  جعل  مام  الصعبة،  الضاغطة  البيئات 

الالمباالة، وفقدان الشعور مبعنى وجوده يف هذه الحياة.
اعتىل  املأزق،  هذا  إىل  أوصلنا  الذي  املفسد  أن  يف  املفارقة  وتكمن 
قوس العدالة وقرر محاربة املوظف يف لقمة عيشه وتهديد استقراره 
وِعرب  والقرار  الُسلطة  أحزاب  استحواذ  أحدثه  ما  بسبب  االجتامعي، 
مكاتبها االقتصادية عىل ُمقدرات الدولة وسط غياب اإلجراءات الرقابية 
الحقيقية للدولة، كام ال يخفى عىل أحد أن أهم األسباب التي ساعدت 
الفساد  واسترشاء  والوالء  الوطنية  الروح  غياب  هو  التدمري  ذلك  كُل 
وغياب اإلرادة الحقيقية لبناء دولة املؤسسات واملواطنة وفق مبادئ 

العراق وطن الجميع وعىل الجميع مهمة العمل لبنائه وتطويره.
األجور  تحسني  يتضمن  ال  وإداري  اقتصادي  إصالح  أي  فأن  ثم  ومن 
بشكل رئييس يعد برنامجاً قارصاً ال ميكن أن يحقق النتائج املطلوبة، 
العنرص  يف  االداري  اإلصالح  برامج  أهم  أحد  الرواتب  رأسها  وعىل 
البرشي والذي يشكل أحد أهم عنارص اإلنتاج التي تؤثر بشكل مبارش 
يلعب دوراً  أنه  انواعها، فضالً عن  اختالف  املنظامت عىل  نجاح  عىل 

هاماً وحيوياً يف تحقيق األهداف والخطط املوضوعة.

المنظور الماركسي في البرنامج الصحي 
للحزب الشيوعي العراقي

ما الذي يميز القانون الجديد 
للمفوضية العليا المستقلة 

لالنتخابات عن سابقه؟
زهير ضياء الدين

صدر قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات رقم )31( لسنة 2019 ونرش يف جريدة الوقائع 
العراقية بالعدد )5469( وأصبح نافذاً بتاريخ 30/12/2019 والذي ألغي قانون املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات رقم )11( لسنة 2007 وتعديالته.

دعوا الراتب فإنه مأمور
د. حيدر عبد االمير الغريباوي

إن أقىس ما قد يصيب املوظف هو لقمة عيشه وعيش عائلته، لقد تناست وزارة املالية بأن املّس 
بالراتب أخطر بكثري من املّس بأمور اخرى، كونها متّس لقمة العيش يف حياة املوظف ويشكل دعوة غري 

مبارشة إىل الثورة والفوىض العارمة، وتقيض عىل كل ما تبقى من أمن واستقرار.
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طوال األسابيع الثالثة األخرية، قدمت جامعة البوسفور 
الرتكية الشهرية مثاالً واضحاً عن قوة “التذمر الشبايب” 
رجب  والرئيس  والتنمية،  العدالة  حزب  سياسات  من 

طيب أردوغان داخل البالد.
الجامعة،  كليات  مختلف  اندلعت يف  التي  التظاهرات 
جاءت ردة فعل مبارشة عىل قرار أردوغان نفسه، الذي 
عني الربوفيسور مليح بولو رئيسا للجامعة، وهو شخص 
الرئيس،  عن  والسياسية  املهنية  باالستقاللية  يتمتع  ال 
الجامعيني،  األساتذة  من  ونخبة  الطلبة  تعبري  حسب 
إلخضاع  أداة  إىل  التعيني  هذا  تحول  من  املتخوفني 
املؤسسات  كإحدى  واستخدامها  الشهرية،  الجامعة 

الرديفة للحزب الحاكم.
الطلبة  من  اآلالف  ضمت  التي  الجامعة  تظاهرات 
والقوى  الرشطة  واجهتها  القرار،  عىل  مطلقاً  املُعرتضني 
األمنية الرتكية برضاوة بشكل مبارشة، مام أدى إىل جرح 

العرشات منهم.
أنحاء مدينة إسطنبول،  باقي  إىل  امتدادها  من  وخوفاً 
قامت الرشطة الرتكية بإغالق املباين واملنشآت الخاصة 
بالجامعة، مام اعتربه الطلبة مبثابة حجز وسجن فعيل 

لهم، ومنعهم من حرية التعبري املدنية السلمية.
أردوغان  أن خطوة  يعتربون  وأساتذتها  الجامعة  طلبة 
من  تعترب  ألنها  البوسفور،  جامعة  تقصدت  األخرية 
السياسية،  الحياة  عن  استقالالً  الرتكية  الجامعات  أكرث 
وتخرج النسبة األكرب من الُنخبة يف املجاالت السياسية 
املعايري  الستخدامها  الرتكية،  واالقتصادية  والقضائية 

للدولة  تبعيتها  رغم  األكادميي،  االستقالل  يف  العاملية 
الرتكية.

لكن أردوغان خرق جميع تلك املعايري، وجاء بشخص 
وهو  للجامعة،  واإلداري  التعليمي  املجال  خارج  من 
العدالة  حزب  قوائم  عىل  بارز  ومرشح  سابق  عضو 
والتنمية، وأراد فرضه عىل الجامعة، ليحدث بها تغريات 
املهنية،  وقوتها  رصانتها  الجامعة  لتخرس  هيكلية، 
وتغدو واحدة من أدوات أردوغان يف محاربة خصومه 

السياسيني. ..
حدة التظاهرات دفعت الرئيس الرتيك لتحريض حليفه 
املتطرفة  الرتكية  القومية  الحركة  السيايس، زعيم حزب 
املتظاهرين”،  “سحق  بـــ  طالب  الذي  بهجيل،  دولت 
معترباً أنهم جزء من مؤامرة تستهدف تركيا، عرب إثارة 

القالقل إلحداث انتفاضة يف البالد.
ترصيحات بهجيل املعربة عن موقف أردوغان، رد عليها 
الذي  أوغلو،  كيليجدار  كامل  الرتكية  املعارضة  زعيم 
األحزاب  أكرث  من  الجمهوري”  “الشعب  حزبه  يعترب 
شعبية بني أوساط الطلبة الجامعيني، ويف هذه الجامعة 
بالذات، معترباً أن الحزبني الحليفني الحاكمني لن يرتكا 

أي مؤسسة وطنية تركية باستقاللية.
إىل  يعترب  والذي  باباجان،  عيل  “ديفا”  حزب  زعيم 
شجب  بارزاً،  اقتصادياً  أكادميياً  السيايس  عمله  جانب 
تكون  أن  “يجب  بأنه  مطالباً  الحكومية،  املواقف 
وعلامء  أكادمييني  إىل  بلدنا  يحتاج  الجامعات مستقلة، 
الحرية  هذه  تحقيق  ميكن  ال  منتجني،  وطالب  أحرار 

واإلنتاجية من خالل تعيني أعضاء من الحزب الحاكم”.
للحركات  مراكز  تاريخياً  الرتكية  الجامعات  وشكلت 
اليسارية الرتكية، خصوصاً خالل سنوات الحرب األهلية 
كانت  حيث  املنرصم،  القرن  وسبعينيات  ستينيات  يف 
الرتكية،  اليسارية  للقوى  جامهريية  مراكز  الجامعات 
لألحزاب  معاقل  كانت  التي  التجارية  األسواق  مقابل 

اليمينية املتطرفة...
صحيفة “الغارديان” الربيطانية كانت قد نرشت تقريراً 
الحياة  بني  الراهن  السيايس  التداخل  عن  تفصيلياً 
تتعرض  التي  السياسية  والضغوط  الرتكية  الجامعية 
الخمس  السنوات  مدى  “عىل  الحاكم:  الحزب  من  لها 
األكادمييني  من  اآلالف  سجن  أو  اعتقال  تم  املاضية، 
والعسكريني  املدنيني  واملوظفني  والصحفيني  واملحامني 
 ،2016 عام  ومنذ  باإلرهاب.  مزعومة  صالت  بسبب 
عمداء  اختيار  يف  بالحق  أيضا  أردوغان  احتفظ 
من  تعيينهم  سابقاً  تم  كان  الذين  مبارشة،  الجامعات 
يف  جامعة   12 من  أكرث  إغالق  وتم  االنتخابات،  خالل 
وكان  األخري،  االحتجاج  جاء  لقد  البالد.  أنحاء  جميع 
األمور  تغيري  من  الطلبة  يتمكن  أن  يف  أمل ضئيل  مثة 
بشكل دميقراطي، ورشح ما يريدون، ولكن اليوم تحلق 
املروحيات يف سامء املنطقة الجامعية، وهناك رشطة يف 
كل مكان، هذا دليل عىل أن الجامعات الرتكية تستطيع 

أن تفعل شيئاً جدياً”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“سكاي نيوز” – 9 كانون الثاين 2021

غليان طالبي في تركيا بسبب ما يفعله أردوغان

تظاهرات طالبية مستمرة ضد قرار أردوغان

هل ترامب »مجنون« 
وترومان »عاقل«!؟

فيدل قره باغي

ال  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  السلطة  الحايل عىل  الرصاع  إطار  يف 
تتوّرع فصائل النخبة األمريكية املنافقة عن الدخول ضد بعضها بعضاً يف 
مفارقات بعضها مثري للسخرية حقاً. فقد أعلنت رئيسة مجلس النواب 
القيادة  مع  بحثت  أنها  املايض،  الجمعة  يوم  بيلويس  نانيس  األمرييك، 
ترامب،  دونالد  الحايل،  البالد  رئيس  مْنَع  املتحدة  للواليات  العسكرية 

إطالق أي عمليات عسكرية أو رضبات نووية.
ورغم أن هناك اتجاهاً يف الواليات املتحدة األمريكية يسعى إىل »االنكفاء 
إىل الداخل« واالنسحاب من الحروب ومحاولة تجنب التورط بحروب 
جديدة وخسارات جديدة للواليات املتحدة املرتاجعة واملتزايدة ضعفاً 
وتأزماً عرب العامل، لكن لسنا سّذجاً لنصدق بأن أي مسؤول أمرييك، مثل 
بيلويس أو غريها إذا أعلن أنه دعا إىل »إجراءات احرتازية ملنع ترامب من 
القيام بأي أعامل عدائية أو إصدار أمر بشن رضبة نووية«، وفق ما قالت 
يف رسالتها إىل رئيس هيئة األركان املشرتكة – لن نصّدق بأن هذا إمنا دافعه 
»محبة للسالم« أو »خشية عىل أرواح املدنيني« أو عىل »الدميقراطية« 

املزعومة.
بل من الواضح أن ذلك استثامر سيايس يف توقيت »مناسب« من وجهة 
نظر مستثمريه، يف سياق معركة الرصاع عىل السلطة، والتي ال بأس فيها يف 
هذا الوقت، بنظر خصوم ترامب طبعاً، من بعض التهويل والنفاق، كام يف 
قول بيلويس: »إن وضع هذا الرئيس املختل بلغ أقىص درجات الخطورة، 
وعلينا أن نفعل كل ما يف وسعنا لحامية الشعب األمرييك من هجومه غري 

املتوازن عىل بالدنا ودميقراطيتنا«.
والخطوة التي أعلنها مكتب بيلويس بأنها اتصلت برئيس هيئة األركان 
املشرتكة، بوصفها رئيسًة ملجلس النواب، ليك يجيب عىل أسئلتها »بشأن 
سلطة القيادة النووية«، لتبلغ الدميقراطيني يف املجلس بأنها تلقت كجواب 
عىل »قلقها« هذا »تطمينات من جانبه بأن هناك إجراءات أمان يف حال 
بأن  تنسينا  أال  الخطوة يجب  ترامب إطالق سالح نووي« – هذه  قرر 
احتامالت »الجنون« العسكري واإلجرام بحق الشعوب، مبا فيه اإلجرام 
إنها  األمريكية.  املتحدة  الواليات  قيادة  لدى  متأصل  ميل  النووي، هو 
أمريكا التي ال تجف دماء ضحاياها األبرياء يف عدة بقاعٍ من بلدان العامل 
التي غزتها واحتلتها ودمرتها، إما بشكل مبارش أو غري مبارش عرب مرتزقتها 
وفرق موتها ودواعشها وإرهابييها وصهاينتها، يف فلسطني وسورية والعراق 
بانقالبات  تنصبهم  إما  الذين  الفاسدين  عرب  أو  وغريها...  وأفغانستان، 
تدعمها لقمع الشعوب ونهبها »دميقراطياً«، أو الذين يبيعون أنفسهم لها 
وينهجون وصفاتها ويخربون أوطانهم ويذلون شعوبهم. ذلك أن الحرب 
هي الرئة الحديدية التي تتنفس منها الرأساملية، فام بالك بأعىل مراحلها 
وانحطاطاً. وبالتايل هو ليس حكراً عىل أحد جناحي  )اإلمربيالية( عفناً 
)الجمهوري والدميقراطي(، وليس  الرأسني  األمرييك ذي  الحاكم  الحزب 
حكراً عىل ترامب دون بايدن أو العكس. فلدينا شاهد من التاريخ أن 
الرئيس األمرييك الذي أمر بإبادة هريوشيام وناغازايك يف آب عام 1945 مل 
يكن يف الحقيقة سوى هاري ترومان )الذي كان من الحزب الدميقراطي 
املنافقة  األمريكية  النخبة  لدى  اآلن  حتى  يعترَب  مل  والذي  باملناسبة(، 
»مجرماً« وال »مجنوناً«، ومل تتم أبداً ال محاسبته وال »عزله من منصبه« 
بسبب شكوك حول »رجاحة عقله« مثالً، بل أكمل رئاسته بشكل طبيعي 
والتي استمرت من 1945 حتى العام 1953 رغم أنه افتتح هذه الفرتة 

بالذات بأكرب جرمية نووية يف التاريخ!
ترومان  تعرض  يف  الرئيسية  األسباب  من  عادة  يعَترَب  الذي  األمر  أما 
النتقادات خالل عهده، وخاصة يف انتخابات الرئاسة األمريكية عام 1948 
فهو بشكل رئيس ما قيل عن سقوط »شبكات للشيوعية« كانت داخل 
إدارته، وحتى لو كانت هذه ذريعة أيضاً لرصاع عىل السلطة وللدعاية 
املضادة للشيوعية، فان املهم أن ترومان مل يتم عزله إطالقاً ألنه مجرم 

نووي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خطر آخر يهدد العالم 
بسبب أزمة المناخ!؟  

حذرت دراسة حديثة نرشت يف مجلّة »نيترش« من انخفاض »شبه عاملي« يف نسب الرطوبة 
يف املناطق الحرضية بعد عقود، بسبب أزمة التغري املناخي.

ويعيش نصف سكان العامل تقريبا يف مناطق حرضية، لكن املدن ال متثل سوى حوايل 3 باملئة 
من مساحة اليابسة يف العامل. ووضح يل تشاو، العامل من جامعة »إلينوي« األمريكية واملؤلف 
الرئييس للورقة املنشورة يف دورية »نيترش كليميت تشينج«، أن فريقه قدم توقعات مناخية 
متعددة خاصة باملناطق الحرضية. وأضاف: »أدرك العلامء واملخططون الحرضيون منذ فرتة 
طويلة أن درجات الحرارة يف املدن أعىل منها يف املناطق الريفية. لكن األمر ال يتعلق بدرجة 

الحرارة فقط، بل بالرطوبة أيضا«.
وتابع: »من تبعات التغري املناخي أن الرطوبة ستنخفض بشكل كبري يف مختلف املناطق 
الحرضية بالعامل.  منوذجنا يتنبأ بأن معظم املدن غري الساحلية ستصبح أكرث جفافا يف القرن 
املقبل«. ويشري البحث إىل أن البنية التحتية الخرضاء وزيادة الغطاء النبايت الحرضي قد 

تكونان »رهانا آمنا« للمدن التي تتطلع إىل التخفيف من تبعات أزمة املناخ.
الغالف  املاء يف  إطالق  الحرارة من خالل  والنباتات عىل خفض درجة  األشجار  وتساعد 
الجوي، مام يجعل الهواء باردا قليال. نقصد بذلك أن زيادة مستويات الغطاء النبايت الحرضي 

ستكون أكرث فعالية يف مكافحة االحتباس الحراري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»وكاالت« – 4 كانون الثاين 2021

لماذا ترفض إسرائيل إعطاء لقاح كورونا 
للعاملين الصحيين الفلسطينيين؟ 

الجائحة فضحت عدم المساواة المتفشية في بريطانيا
يف  املتغلغلة  املساواة  عدم  حالة  وعّمقت  كورونا  جائحة  كشفت 
مجاالت الصحة والعرق والرتبية واملهن، وقد تهّدد النسيج االجتامعي 

وفقاً لـ«معهد الدراسات املالية«.
السري  نوبل  جائزة  عىل  الحائز  االقتصاد  خبري  ترأسها  مراجعة  ويف 
آنغوس ديتون، وجد املعهد أن االنقسامات االجتامعية تعّمقت يف 
2020. وحذر السري آنغوس من أنه يف غياب التحرك العاجل، سوف 
يكرب ذلك الرشخ. ويف تحديث للمعلومات عرضه »معهد الدراسات 
املالية«، مؤخرا، ذكر املعهد إنه مثة »فرصة تأيت مرة يف كل جيل من 
أجل معالجة األرضار التي يعاين منها كثريون، بعد أن فضحتها هذه 

الجائحة بهذه الطريقة املدمرة«.
اللقاحات  تأخذنا  أن  يفرتض  »فيام  إنه  آنغوس  السري  ذكر  وكذلك 
الجائحة إجامالً، من  إىل عامل خاٍل من  العام  ما من هذا  يف مرحلة 
الرضوري التفكري يف السياسات املطلوبة من أجل إصالح الرضر، مع 
الرتكيز عىل أولئك الذين نالوا النصيب األكرب من املعاناة. علينا بناء 

بلد يشعر الجميع فيه باالنتامء«.
اإلضافية  الصعوبات  عىل  الضوء  الباحثون  سلّط  التقرير،  ذلك  ويف 
خالل  الدراسة  يف  يستمروا  يك  األفقر  األرُس  أطفال  منها  عاىن  التي 

اإلغالق، واضطرارهم إىل التغّيب عن املدرسة منذ أيلول 2020.
»كوفيد-  جائحة  تبعات  أسوأ  من  السن  كبار  عاىن  فيام  واستطراداً، 
19« عىل الصعيد الصحي، تحّمل الجيل األصغر سناً العبء األكرب من 

الناحية االقتصادية.
ومع إعالن بوريس جونسون أن املدارس سوف تقفل مجدداً بسبب 
توفري  إىل  آنغوس  السري  فريق  دعا  اإلصابات،  أعداد  ارتفاع  رسعة 
مساعدة إضافية ملصلحة األطفال الذين تأخروا يف دراستهم، إضافة 
إىل مساعدة من تركوا املدرسة والجامعة من أجل العثور عىل وظائف.
أن  الجديدة  السنة  يف  املعهد  قدمها  التي  اإلحاطة  ترُبز  وكذلك 
املحرومة،  املحلية  واملجتمعات  العرقية  املجموعات  من  األقليات 

عانت معدالت وفيات أعىل بسبب الفريوس. 
ويف هذه األثناء، جاءت وطأة الجائحة أخّف عىل من يتلقون أفضل 
األجور واألكرث تعليامً، إذ استطاع عدد كبري منهم العمل من املنزل 

بأمان نسبياً.
الذين  الخريجني  عدد  تقلص   ،2020 من  الثالث  الربع  حلول  مع 
يعملون لقاء أجر بـ7 يف املائة، لكن عدد غري الخريجني الذين يقومون 
يتوجب  ذلك،  إىل  واستناداً  املائة.  يف  بــ17  تقلّص  مأجورة  بأعامل 
الرعاية االجتامعية يك تتالءم مع دعم أصحاب  تعديل شبكة تأمني 

األعامل غري الثابتة ومن يعملون أعامالً حرة لحسابهم الخاص.
النفسية  الصحة  تآكل  تقليص  يف  التقدم  أن  املراجعة  وتضيف 
والجسدية قد يغدو »أحد أوضح مؤرشات نجاح السياسة االقتصادية 

واالجتامعية«.

ويف ذلك اإلطار، ذكر مارك فرانكس، مدير قسم الرعاية االجتامعية 
يف »مؤسسة نافيلد« التي مولت املراجعة املذكورة آنفاً، »أن األفراد 
عرضة ملجموعة واسعة من نقاط الضعف املحتملة املتعلقة بأبعاد 
وطبيعة  والدخل  والتعليم  الوالدة  ومكان  والعرق  السن  تشمل 
يغدو  كتلك،  الضعف  نقاط  تتقاطع  »عندما  وأضاف،  العمل«. 
يف  هائالً  دوراً  وتؤدي  بعضاً  بعضها  تعزز  إذ  التفاقم،  باستطاعتها 

تحفيز الالمساواة يف النتائج«.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»اندبندنت عربية« – 8 كانون الثاين 2021

نرشت صحيفة “االندبندنت أونالين” الربيطانية  تقريرا 
ملراسلة شؤون الرشق األوسط، بل ترو، بعنوان “إرسائيل 

اللقاح للعاملني الصحيني الفلسطينيني”. ترفض إعطاء 
من  رسمي  غري  طلبا  رفضت  إرسائيل  إن  ترو  تقول 
لقاحات  من  كمية  بتوفري  العاملية،  الصحة  منظمة 
يف  الفلسطينيني،  الصحيني  للعاملني  كورونا  فريوس 
انتظارهم  مدة  خالل  صحية  كارثة  لتجنب  محاولة 

اللقاح، والتي ميكن أن تستمر لشهور.
هذه  بتوفري  أبيب  تل  طالبت  املنظمة  أن  وتضيف 
الكميات بشكل عاجل مام لديها، لكنها رفضت مؤكدة 

أن ما متتلكه من لقاحات ال يكفي مواطنيها.
عامليا،  القلق  فيه  يتزايد  الذي  الوقت  يف  ذلك  ويأيت 
توفري  بني  الواسعة  “والفجوة  الرهيب  التفاوت  بسبب 
الضفة  يف  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  للمواطنني  اللقاح 
إرسائيل  مسؤولية  مع  يتعارض  ما  وهو  وغزة،  الغربية 

القانونية”.
نسبة  يف  العامل  دول  تتصدر  إرسائيل  أن  ترو  وتوضح 

تلقيح مواطنيها مقارنة بعدد السكان، ورغم أنها بدأت 
أنها  إال  املايض،  الشهر  من   20 الـ  يف  التلقيح  برنامج 
 1.7 نحو  تلقيح  من  املاضية  الجمعة  وحتى  متكنت 
مليون مواطن مبا بتعدى نسبة 18 يف املئة من السكان.

قدمت  إرسائيل  أن  من  بالرغم  أنه  إىل  ترو  وتشري 
إال  الرشقية،  القدس  يف  املقيمني  للفلسطينيني  لقاحات 
بقية  يف  فلسطيني  ماليني   5 لنحو  شيئا  تقدم  مل  أنها 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاين القطاع 
الصحي من ظروف كارثية بسبب تكدس حاالت اإلصابة 

بالفريوس يف املستشفيات.
العفو  منظمة  منها  حقوقية  منظامت  عن  ترو  وتنقل 
من  الرابع  البند  تخرق  إرسائيل  إن  قولها،  الدولية 
معاهدة جنيف، عرب “مامرسة تفرقة منهجية ومتييز يف 
املعاملة بعدم توفري اللقاحات للجميع بشكل عادل، مبن 

فيهم الفلسطينيون الذين يعيشون تحت االحتالل”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“يب يب يس” – 11 كانون الثاين 2021



لمياء سليمان

الذي  الشعر  الغموض...  السحر...  موطن  البادية 
مشافهًة...  تنقل  التي  الثقافة  السجية...  عىل  يقال 
لتتحول يف  انتقلت من جيل إىل جيل  التي  املالحم 
ثقافة أهل الحرض إىل ما يشبه الحلم أو األسطورة، 
قصص كثرية ضاعت يف رمال البوادي إال أن قصصاً 
يف  أبدياً  عمراً  ومنحها  النسيان  عنها  عفا  أخرى 
شاعر  قصة  القصص  تلك  أميز  من  ولعل  الذاكرة، 
“العتابا” األشهر يف املنطقة والذي حني جسد الفنان 
مسلسل  خالل  من  شخصيته  حمدي”  “طلحت 
تلفزيوين كانت الشوارع تخلو تقريباً من املارة ساعة 
الزور” خصوصاً  الفرات و”دير  أهايل  عرضه، حفظ 
ما قال من شعر، كام حفظوا ذكره من خالل قصته 
الله  “عبد  الشاعر  إنه  جد،  عن  أباً  تناقلوها  التي 

الفاضل”.
عن مولد هذا الشاعر ونسبه تحدث الباحث “عمر 
صليبي” بالقول: »تشري معظم الدراسات أن الشاعر 
1800م  عام  حوايل  ولد  قد  الفاضل”  الله  “عبد 
فروع  إحدى  وهي  “الحسنة”  قبيلة  إىل  وينتسب 
“العنزة” وولد مبنطقة “العال” الواقعة بني “تدمر” 
أهم  تكون  ورمبا  غرباً«.  وحامة  وحمص  رشقاً 
إصابته  الفاضل”  الله  “عبد  الشاعر  حياة  محطات 
يف  مفصلية  محطة  تعترب  والتي  “الجدري”  مبرض 
حياته إذ كان قبلها فارساً لقبيلته وصار بعدها خادماً 
ألحد الشيوخ، الباحث “أحمد شوحان” تحدث عن 
يف  الفاضل”  الله  “عبد  »كان  بالقول:  املرحلة  تلك 
عنفوان شبابه فحط مرض “الجدري” رحاله يف ربوع 
“العال” وانترش يف عشرية “الحسنة” فامت من مات 
وتشوه من تشوه، وقد رست بني قبائل البدو عامًة 
وهذه  الوباء  فيها  ينزل  التي  األرض  مغادرة  عادة 
ولو  القبيلة  أفراد  املفعول عىل سائر  العادة سارية 
فارس  يصاب  أن  الله  وشاء  زعيمها  أو  شيخها  كان 

القبيلة “عبد الله الفاضل” “بالجدري”...
اجتمع وجهاء القبيلة وقرروا مغادرة “العال” وترك 

صغري  “جزراً”:  نحروا  وحده،  الفاضل”  الله  “عبد 
اإلبل، أمام خيمته وربطوا كلبه “شري” بجانبه ليأكل 
من اللحم ويحمي صاحبه من الوحوش الضارية ثم 
وضعوا له يف الخيمة شيئاً من طعام ورشاب ليقتات 

به إذا بقي عىل قيد الحياة. 
بقي “عبد الله” يف خيمته أياماً دون أن مير به أحد 
حتى قيض الله له جامعة من عابري السبيل- يرى 
كثري من الناس أنهم من “الصلبة”- وهم من بقايا 
الصليبيني الذين استعربوا واختلطوا بالبدو، ويشهد 
عراقة  ولهم  بالطب  أهل خربة  “الصلبة”  أن  البدو 
بذلك فنزلت امرأة عجوز كانت مع الركب واقرتبت 
من  وطلبت  عليه  فأشفقت  الله”  “عبد  خيمة  من 
أهلها البقاء عند هذا الرجل حتى يشفى أو ميوت، 
فوافق أهلها عىل البقاء عىل أن ترشف العجوز عليه 
مرتفع،  يف  عنه  بعيداً  املهرتئة  خيمتهم  يف  ويبقون 
من  خوفاً  معها  كانوا  ممن  آخر  شخص  يدخل  ومل 
العدوى فكانت تسأله عن اسمه واسم قبيلته، فلم 

يجبها ألنه ال يريد أن يفضح عشريته، وبعد أيام من 
ومل  مرضه  من  الله”  “عبد  شفي  والخدمة  الرعاية 
فوهب  الخيمة،  يف  ما  إال  ومتاعه  أمواله  من  ميلك 
ألنه  منها  واعتذر  العجوز  لتلك  فيها  وما  الخيمة 
إىل  العجوز  به، وذهبت  ليكافئها  ال ميلك غري ذلك 

ذويها وذهب عبد الله إىل الشامل مغادراً أرضه«.
عن  تأثرياً  تقل  ال  قد  والتي  الثانية  املحطة  وعن 
باش”  “بتمر  لقائه  بقصة  تتعلق  التي  وهي  األوىل 
أضاف “الشوحان”: »انترشت بني قبائل “الشامية” 
“متر  اسمه  كريم  كردي  رجل  شهرة  و”الجزيرة” 
باش” وكان مركزه يف قرية “ويران شهر” غريب “رأس 
عنده  ليكون  بحاشيته  الله”  “عبد  اتصل  العني”، 
وبقي  للضيوف،  املرة  العربية  القهوة  يقدم  خادماً 
زهاء سنتني عند “متر باش” ساقياً القهوة للشاربني، 
ال  عنيفاً  توبيخاً  إليه  باش”  “متر  وجه  ما  يوٍم  ويف 
نعرف سببه فتحركت يف “عبد الله” شاعرية الشاعر 
رقيقاً  شعراً  يقول  فراح  متوارث  عز  بعد  ذل  الذي 

يعرب عن عذابه وفرقته ويذكر ماضيه الزاهر:
وحـس  بلـيـل   / وشـلهـم  خـلوين  بالـدار  “هـيل 

حاديـهم وشلهم 
شـــال  ما  مثل   / وشلهم  جييل  من  صار  ما  أبد 

داللــي غــثــا
هـيل مالَبـسـوا خادم ســملـهـم / وعىل قلوب العدا 

بايت سم لهم 
الناس األرض، وإحنا سام لهم/ كواكب وسهرن ليــل 

الدجــى
هذا  يف  أهله  الله”  “عبد  مدح  باش”  “متر  اعترب 
حقيقته  يعرف  أن  وحاول  له  وذماً  إهانًة  املوضع 
وحني أخربه الشاعر بنسبه أرسل فارسني من فرسانه 
األمر  من  ليتثبت  “الحسنة”  عشرية  إىل  خفية 
فجاءت األخبار تؤكد صدقه فاعتذر له وعرض عليه 
أن يزوجه ابنته لكنه أىب وطلب العودة إىل دياره«.

دياره  إىل  الشاعر  لعودة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
بقوله:  عياش”  القادر  “عبد  الباحث  ذكرها  قصة 
وأنزله  الفاضل”  الله  “عبد  باش”  “متر  »استدعى 

من نفسه املنزلة الالئقة فشكر “عبد الله” ملضيفه 
حسن ضيافته واستأذنه يف أن يغادر إىل أهله فعرض 
عليه “متر باش” بأن يبقى عنده ويزوجه من إحدى 
بناته طمعاً يف نقاوة أصله وبفروسيته وكريم خلقه، 
ألنه  املغادرة  وطلب  الشكر  كرر  الله”  “عبد  لكن 
أن  إال  باش”  “متر  يسع  فلم  ودياره  ألهله  اشتاق 
يأذن له وقد وهب له خمسة عرش فحالً من اإلبل 
ثياباً  عليه  وخلع  الشعر  من  وبيتاً  أصيلة  وفرساً 
فاخرة ووهبه عبداً لخدمته، سار “عبد الله” مودعاً 
الجنوب ونزل أخرياً  نحو  الفرات وعربه متجهاً  وأىت 
بجوار خيام أهله حيث يشاهدون خيمته ويشاهد 
خيامهم، وسأل القوم العبد عنه فجاء الجواب بأنه 
يزور  أن  منه  وطلبوا  باألمر  شكوا  ولكنهم  شاعر، 
اسرتاح  أن  وبعد  رغبتهم  عند  فنزل  العشرية  شيخ 
تنشدنا  أن  نود  شاعراً  مادمت  له:  الحارضون  قال 
إىل  النساء  وتنادت  بطلبهم  فرحب  شعرك  بعض 
الحرم يستمعن من وراء الخدر وكانت فيهن أخته 
الشاعر  الشعر وتتفرس يف وجه  فراحت تصغي إىل 
من خالل فجوات الخدر، فتجلت لها مالمح أخيها 
“عبد الله” وتلمست الدالئل والقرائن لقطع الشك، 
وكانت تحفظ من شعر أخيها فيام تحفظه له بيتني 
ذرفت  أنشدها  إذا  وكان  وولده،  زوجه  بهام  يريث 
عيناه الدمع سخياً فاستدعت شاعراً كان يف املجلس 
وألقت إليه بالبيتني وطلبت منه أن ينشد هو البيتني 
بحيث يسمعهام الزائر الشاعر، وما إن أخذ الشاعر 
ينشد البيتني حتى هملت دموع “عبد الله” وكانت 
أخته ما تفتأ تراقبه من وراء الخدر عندئٍذ قطعت 
بأنه أخوها وكانت العشرية قد عدته بني األموات، 
فهرعت األخت وجاءت من وراء الخدر إىل مجلس 

الرجال تصيح: “عبد الله” “عبد الله”.
وصاح:  نفسه  يتاملك  ومل  الزائر  الشاعر  واحتضنت 
أختي، وتعانقا وكان القوم عىل وشك التعرف عليه 
الله”  “عبد  وقام  يعانقونه  ونهضوا  إنشاده  من 
ونحر فحوله ونحر أهله مثلها، ابتهاجاً بشفاء فارس 

العشرية وبعودته إليها«.
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“عبد الله الفاضل”
 الشاعر الذي حفظ شعره وذكره

ما بين الهوسة واالبوذية 
وعبد السادة الكصاد

علوان السلمان

الشعبي..ارتبطت  الشعر  اجناس  من  جنس  الهوسة 
للمناسبات)االعراس الشعبية وامتدت  باالنتفاضات 

الهيلك( وآنه  اطحن  متفرد)ياموت  ببيت  والفواتح(..بدأت 
وهذا النوع من الهوسه يطلق عليه )الهوسه

قول  يف  كام  مبقدمات  املقيدة  الهوسه  ..وهناك  املطلقة(   
احدهم:

تحد بينه املنايا او ما عرفنه الخوف
ولجل عزة وطنه رصنه كلنه سيوف

اهل نخوه او شهامه ونعرف املعروف
مشينه اويه املعايل اصفوف تتله صفوف

الهمة العدنه تخربك احنه رجال الكلفه ابزود
كان  شعبي  التحرييض..بانشاد  الشعر  من  نوع  الهوسة  ـ 
بتوسط  تتشكل   .. االوسط  الفرات  منطقة  االول  ظهورها 
يقوم  شعرية  ابيات  تتخلله  الذي  الدائري  الجمع  املهوال 
الهمم  الثارة  عليه)املهوال(  يطلق  االفراد  احد  بارتجالها 
واالهتامم..  للتنبيه  ها(  خويت  )ها  بـ  وتبدأ  والتفاخر 

وشاهدنا قول الشاعر :
دله احنه او مضيف يفوح طيبه وهيل

نجر يدوي او يجيب التايهني بليل
عراقيني اسمنه بعلو نجم سهيل

لو صار الطك نلعب جوله
ـ الهوسه تنتمي عروضيا اىل البحر املتدارك او الخبب الذي 

يتشكل من اربع نتفعيالت )فعلن فعلن فعلن فعلن(.. 
اال  وجناساتها  االبوذية  من  قريب  للهوسة  الفني  البناء  ـ 
اشطر  ثالثة  من  االبوذية  تنظم  ..اذ  القفل   هو  الفارق  ان 
بجناس تام فالقفل الذي ينتهي بـ )يه(  كام يف قول الشاعر 

عبد حلو حيدر الفريجي:
عجب طولك السافر بعد مايه

نهرك سلسبيل وعذب مليه
يا طيب..ولك طيبات مايه
نضالك والشعر مصباح اليه

قول  يف  كام  مقفاة  واشطرها  مطلقة  فقفلتها  الهوسة  اما 
زاخرة  ذاكرة  شكل  الذي  الكصاد  عبدالساده  الشاعر 
املعريف  املوروث  كل  حمل  انه  حتى  والهوسات  باالهازيج 
مقاتليها  احد  كان  النه  العرشين  لثورة  الشعبي  والتاريخي 
الوجود  عكست  حية  صورة  هوساته  فكانت  وشعرائها  
املنطلقة  الهوسة  مع  واملتفاعلة  الثائرة  بوحدته  االجتامعي 

من لسانه ضد املحتل االجنبي ...  
مطره البيت واهل البيت وحكها من تصاوغ بيه

اشجم مره تجي للبيت مطره وخايل اهو تلكيه
من عرشين لثالثني للخمسني مطره تبوك وتضم بيه

ما  الحايف  وهذا  مطره  يطلك  البيت  هذا  يحفظ  الرايد 
يدناه

الحياة  اختزاله  مع  للمحتل  الرمز)مطره(  يوظف  فالشاعر 
القامئة عىل  البنائية  الرتاكيب  فنية وخيال خصب يف  مبهارة 
من  ينسج  ملا  واع  شاعر  عن  تكشف  نامية  درامية  ثنائية 

القول املتميز بعمق رؤياه الشاعرة..

فضاء شعبي

مشتهيك
عمر السراي

مشتهي ابجي بحضنك .. 
وأشعل سواليفي جمر 

مشتهي اتعب .. 

و اركض بسد الجديلة .. 

سبع فرَّاشات مغزولة بگمر 

مشتهيك ..

و جنـــِّـــي لعـــــَّـــابة يتيمه 

باليه جف .. 

جاهل يناغيها و مير

مشتهي ..

ك ..  ة رازقي بشباج خدَّ اعگد روحي شدَّ

واضوي ويه الشط مواويل و فجر

 ومن اشوفك أرسم النخلة كاليد ..

 و اربط الشفــــَّـــه عىل الركبه عطر 

مشتهيك .. 

واليه بيضه ..

مطرزة بغيامت معجونة بغنه ..

وفرحه بعيون الحبيبات 

لينطرن شوك خيــــــَّــــال عىل رشفتهن دنه 

مشتهيك ..

 خيل نعرب سوه هاي الليلة ..

 بوسه ابـــــّــــــوسه ..

 روح بروح ..

 ال تجزي باليانه السنه ..

وعود من تصري ساعة اثنعش

 اصحالك و بوسك .. 

ألن ذيج البوسه جانت كبل عام ..

 و هسه رصت ) انت ( ) أنه ( ...

بيرغ  َحَمر
اىل الرفيق الشاعر واملناضل

عبد الرزاق كميل )ابو قمر( .. 
لقد كان رحيلك صدمة أدمت قلوبنا 

لفته عبد النبي الخزرجي 

رحيلك جان صدمة وعرثة ارجال 

وتفاركنا  وتغيب ابغري صدة بال 

موش احنه نعرفك بالشعر مهوال 

اشلون تعوفنه وساحات التظاهر 

بيها الك متثال ؟؟؟

فراكك جان مو عل البال 

ألنك ما عفت دربك... هاي  حفنه أجيال 

تركض باملناشري .. وترفع راية العامل 

تفاركنا بهل السهولة ..بال  وداع 

وأنت قائد بالنضال ...؟؟؟ 

تظل العيون تريب ...

وما نكدر نعزي .. وننطرك خيال  

دوم امتر وبيدك ... كضبة حجايات 

تنرثهم بدربك .. موش قيل وقال 

حجايات املسرية .. وعرثة املاشني 

والجلامت تكرب .. والحزب  ما مال 

ثابت عىل املبادئ ... ما  تهزه  أصوات 

وال تثنيه  عرثه .. والرفاكه  اشبال 

وسفه اتعوفنه باليا وداع 

وال  نسمع صهيل احروفك 

النشم بيها عطر عريان والنواب 

ووسفه اتغرب  وعطر النفس مخنوك 

واحنه باليه صوتك سادين الباب 

اشلون أنسه  القصيدة وجلمة التاريخ 

مزروعه بسفينة روحك الغركت بخنياب 

شتظن ما يعتنينه اخيالك بأحالم

ومتر بينه ونشوفك  وانته بعدك شاب  

لكن ارد  أنشدك  عن سنني اشلون 

مرت بيك  وهيه من العمر واصعاب ؟؟

وندري بك  محزم تنحر الكلفات 

ودربك حيل أظلم .. والسبل عرثات 

وجنت تتاملخ وي الضيم 

واسنينك كضت لوعات 

الف وسفه خذاك البني 

وأنت الجنت بريغ  حمر ، 

يتحدى .. يرف عايل .. ويعرب سجة الحرسات 

مشهوده  الك  يالصاحباك  الضيم 

هاي اسنني عربت .. وانت وي املوت 

تتعارك معارك ما تصد للفات ..

مودع يا كمرنه الغاب ..

نظل منيش ابطريجك ننحر الطيبات 

ونظل ع الدرب منيش ... وننحر الكلفات

نعرف بيك
عبد االله الفهد

نعرف بيك 

الچن غلسينه :

انتواعد الف مره 

اوماتجينه

نتواضع إلك وانگول حياك 

اونعرف بالتواضع مايجي اوياك 

غثيث اوندري تتكرب علينه 

نعرف بيك 

بس طيبة گلبنه 

تردنه اردود وانتيه دربنه 

اومن جد اوجديد اتسوم بينه !

نعرف بيك 

بس قسمتنه قسمه 

حيال اوردي اوبس عىل الغشمه 

اوغشمه احنه اونظن روحك حنينه 

امدا املاحن علينه 

عگرب واحنه جبناه اعله ادينه

ومضه

محمد جواد الكعبي

عىل همسك أعضاي
الركضن ولنب

رغم حلوك ومرك
من صدگ حنب

مثل نسمة أعذيبي

طيوفك الهنب
عىل فراگك صوركم

بالدمع حسنب
جروحي زغارچانن

كربن وشنب
صفت ناري أعله رايس

رفيع ومزبن
ثيايب بنار گلبي

اشتعلن وگنب
عىل أرباي أحسدين

الحبلن وربن

سولة الجناز
عقيل الندى

حسبايل حالتك برحي من اتلني

اثاري العثك يابس حشف گام يذب

حسبايل اتفرفح چن لهات الطري 

وعىل واحة عشگنة ابشوگك اتعتب

عايش ضل بلم من الگمر مخدوع

من يعكس خيايل ايطلعة محدب 

خذيت الروح جاي اتقلد انته املوت

اعرفه املوت حگ وفعلك ايجذب

التنكت اذراعي الفزعن ابجنحني 

گبل چانن ابخرصك مثل خوص ابحب

ياظهر املرايا اشكرث تخدع ناس 

شام يظلم گفاها اتگابلك تعجب

ماطيحن )رطب( مايبس بيه املاي

والسعفي ابرشار الهجر بيه يشب

 اضل ابيض گلب من انعرض جامر 

والصرين كحل برموشك امچلب 

افز امن الحلم لو متر بيه بطيف

ونكت بايل خافن ترجع امحسب

انا مثل الغصن شايل مثر ويعيش

محني املنت بس للجاهبه ايعزب

گبل جيتك شمس تعمه النواظر بيك

رصت ضيجة خلگ يل جيتك مغرب

جنت مثل الحجر در الوراك انشاف  

وعرف شكو ابنيتك ضام ومرتب

علة متنك جنط شايل عرشيت وياك

وابسچة قطار افراگنه امغرب 

امنگب من رحت ياسولت الجناز 

عله اجنازت محبتك غايتك تطرب



ترجمة واعداد: عادل حبه

أحُد  وهَو  أملاين،  بيانو  وعازف  وموسيقاراً  ملحناً  كان 
تَسِبق  التي  الكالسيكّية  الحقبة  يف  البارزة  الشخصّيات 
جميعِ  يف  املوسيقى  عباقرة  أعظَم  من  ويُعَتربُ  الرومانسّية؛ 
موسيقّية  أعامالً  بيتهوفن  وأبَدع  تأثرياً.  وأكَثُهم  العصور 
املوسيقى  تطوير  يف  األعظم  الفضُل  له  ان  كام  خالِدة، 
وَخمَس  سيمفونّيات  تِسَع  ُمؤلّفاتُه  وتَشَمُل  الكالسيكّية. 
وثالثنَي  واثننِي  الكامن،  عىل  وأُخرى  البيانو  عىل  مقطوعاٍت 
كام  وتريّة؛  ُرباعّية  مقطوعًة  َعرش  وِسّتة  البيانو  عىل  سوناتا 

ألّف أيضاً أعامالً للصالوِن وأُخرى للجوقة وأغاٍن أيضاً.
انتخابية  عاصمة  كانَت  التي  بون  مدينة  يف  بيتهوفن  ُولَِد 
لكولونيا وجزءاً من اإلمرباطورية الرومانية، وظهرت موِهَبُته 
فان  يوهان  والِده  يَِد  عىل  وَدرَس  ُمبكّرة  ِسّن  يف  املوسيقّية 
بيتهوفن وكريستيان جوتلوب نيفي .ِخالَل االثِنَتي والِعرشين 
مع  املوسيقى  بيتهوِفن  َدَرس  حياتِه،  من  األوىل  السنة 
لجوزيف  صديقاً  أصَبح  كام  موتسارت  أماديوس  فولفغانغ 
هايدن. وانَتَقل إىل فيينا عاَم 1792 وبقَي حّتى مامتِه وَدرس 
باعتبارِه  طّيبة  ُسمعًة  لَِنفِسه  وكّون  هايدن  ِبرفَقة  ُهناك 
َسمُعه  بدأ  -تقريًبا-   1800 عاِم  يف  ُمتمكّن.  بيانو  عازِف 
يتدهور، وبحلوِل الُعقِد األخري من حياتِه صاَر أصاّمً متاماً، إاّل 
فقد  املوسيقية،  إكامِل مسريَته  من  َينعُه  مل  َصممه هذا  أن 
التأليِف  يف  واسَتمّر  الَفرتة،  تِلك  يف  األعامل  أشهِر  أحَد  ألّف 

حتى وفاته عام 1827.
ويف كتابه “ماوراء الخري والرش”، رىث نيتشه إملوسيقار الكبري 
ألحان  يف  بدأ  الذي  الجميل  الزمن  انقىض  العبارات:  بهذه 
موتسارت - ما مدى سعادتنا ألن الروكوكو الخاص به ال يزال 
الخاصة  اليقظة  وأحالم   ، الجميل”  “معرشه  وأن  لنا،  متاحاً 
الصادق،  ولطفه  الصيني،  بالفن  الطفولة  يف  وشغفه  به، 

بالجنوب ال  وإيانه  والرقص،  واملحبة  الرشاقة  إىل  وجاذبيته 
يزال يروق لنا وكان مجرد صدى لالنتقال وتفرد يف األسلوب، 
العظيم  األورويب  للذوق  صدى  موزارت،  مثل  يكن،  ومل 
الروح  بني  وسيطة  ظاهرة  بيتهوفن  قرون.  إىل  يعود  الذي 
الخارقة  والروح  باستمرار،  تنكرس  التي  املتهالكة،  القدية 
الشفق  باستمرار؛ تيضء موسيقاه بضوء  تولد  التي  للطبيعة 
ذاته  الضوء   - الجامح  األبدي  واألمل  األبدية  الخسارة  من 
مع  حلمت  عندما  أوروبا  استحمته  الذي  الشمس  أشعة  يف 
أي  إىل  واآلن  للثورة،  الحرية  شجرة  حول  ورقصت  روسو، 
عىل  غريبة  وبايرون  وشييل  وشيلر  روسو  لغة:  تبدو  مدى 
نفسه  أوروبا  بكلامت عن مصري  الذين عربوا جميعاً  آذاننا، 

الذي تسبب يف موسيقى بيتهوفن!”.

الشمعدان
قصة الكاتب األمريكي بن لوري

ترجمة عبد الصاحب محمد البطيحي 

بعد ان يعود الجميع اىل الفراش متكث الجدة الكربى مستيقظة 
بكل  حضنها  يف  يديها  تعقد  املظلمة،  الصالة  يف  طويلة   لفرتة 

هدوء. 
يف احدى الليايل تراها األم – حفيدتها – هناك وهي يف طريقها 

اىل الحامم.
تخاطبها: أماه، ماذا تفعلني؟ 

تخرج الجدة وتفتح الضوء، ترفع يدها: ال تتكلمي. 
تقول األم مرة أخرى: لكن، ماذا تفعلني؟ 

تنتظر جواباً بدون جدوى. 
فتقول: ال يكنك الجلوس هنا وسط الظالم.      

الجدة،تخرج يف نزهة  التايل تنهض  اليوم  الباكر من  الصباح  يف 
سرياً عىل األقدام. تتطلع نحو الحوانيت عىل امتداد الشارع. 

ويف احد الحوانيت تجد )شمعدانا(. 
تسأل صاحب الحانوت: كم سعر هذا؟ 

يقول: ذلك اليشء القديم؟
يذكر سعره. 

تقول: سآخذه. 
يطويه يف حقيبة 

- خذيه. 
تعود اىل املنزل، تضعه يف الخزانة. 

نوم  يف  الجميع  يروح  الليلة،حني  تلك  من  متأخر  وقت  يف 
عميق،تخرجه،تهيؤه، تضع فيه الشموع واحدة بعد اخرى. 

تحاول أن تشعل عود ثقاب،لكن تظهر األم يف تلك اللحظة. 
تقول: أوه ! 

تندفع اىل األمام. 
تقول: ستحرقني الدار. 

تتنهد الجدة، ترمي علبة الثقاب، تضع الشمعدان عىل الصينية. 
تعتذر قائلة: أنا آسفة. 

ترشع يف نزع الشموع من الشمعدان. 
تقول األم: ما بك؟ 

والجدة توميء برأسها من دون ان تنطق حتى بكلمة واحدة.               
يف صباح اليوم التايل ال تغادر الجدة فراشها، إمنا،بدال من ذلك، 

متكث مستلقية تحدق يف الجدار.
يف الظهرية تدخل األم،تسألها: هل أنت بخري؟ 

نحو  ومتيش  تستدير  بعدئذ  وجيزة:  لفرتة  هناك  األم  تقف 
الصالة.

يف ذلك اليوم متوت  الجدة. 
يعرتي العائلة األىس، يهيئون مراسيم الجنازة ، يرتدون مالبس 
نحو  به  يُهَبُط  الجثامن  ملشاهدة  يقفون  يذهبون،  الحزن، 

األسفل.
لباسهم،  يلبسون  العمل.  ما  يعرفون  ال  عدة   أسابيع  طوال 

يواصلون أعاملهم، ثم يعودون أدراجهم. 
يف ليلٍة ما تقرر األم ان تعيد ترتيب األشياء. يرشعون بتنظيف 
القدية،  املالبس  يخرجون  الصور،  كتب  يفتحون  الجدة،  غرفة 

القدية. الرسائل  الحيل،يتصفحون  يتناولون 
يجدون الشمعدان داخل الخزانة. 

الشموع،  كل  مع  هناك  يضعونه  الجلوس،  غرفة  اىل  يأخذونه  
بعد  واحدة  الشموع  ويشعلون  الكربيت،  علبة  يجلبون  بعدئذ 

اخرى ببطء. 
يجلسون معاً والضوء خافت، 

الصمت، يلتزمون 
يشاهدون الظالل ترتاقص عىل الجدران، 

بعد فرتة وجيزة، يعود شبح الجدة.
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Tareeq Culture

طائر الملكوت
صدرت عن دار )أمل الجديدة( بدمشق املجموعة الشعرية الجديدة للشاعر )مجبل املاليك( املوسومة )طائر امللكوت( 
وتضمنت مائة قصيدة قصرية حملت مكاشفات ذاتية متيل إىل نزوع من التأمل والبوح الشفيف مبكنونات الروح  وما 

يعتمل به الوجود اإلنساين من مكابدات  شاغلة .
يذكر أن هذه املجموعة الشعرية هي الخامسة عرشة للشاعر الذي واظب عىل ترسيخ مساره الشعري بجدية ووعي 

واشتغال جاميل خاص يف املضامني ويف بناء جملته وإيقاعها.

  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

انسانية تولستوي 
لعل االنسانية هي السمة الرئيسية التي اصطبغت 
بها هذه القصص وهذا تحديداً ما يتاز بها االدب 
تولستوي  وادب  عام،  بشكل  الكالسييك  الرويس 
بحثه  اإلنسانية يف  منطلقاته  باعتبار  بشكل خاص، 
والتعاسة  بالسعادة  وهدفها  الحياة  معنى  عن 
خلص  التي  للحكمة  عرضه  خالل  من  ومسبباتها 
الطويلة  وتأمله  بحثه  سنوات  يف  الكاتب  اليها 
العميقة  الفلسفية  االسئلة  عن  الذاتية  واجاباته 
االديب  لهذا  الرئيسية  املالمح  حددت  التي 

العظيم. والفيلسوف 
يف  واقعية  بصورة  بالحكمة  الخيال  مزج  تولستوي 
نصوص قصصية مستسقاة من واقع الحياة الروسية 
وهم  الناس،  وعامة  واملزارعني  للفالحني  البسيطة 
القصص  الحياة، وعرب بهذه  يخوضون رصاعهم مع 
عن إيانه وقناعاته الشخصية فيام يتعلق بالعديد 
أن  حاول  والتي  واألخالقية  الدينية  املواضيع  من 
 يقدم لها ويطرحها ويجد لها اإلجابات املناسبة من 
زخرت  التي  والروحية  الفلسفية  الحوارات  خالل 

بها هذه القصص.

ثالثة امثال
يف هذه القصة يدافع بشكل مبارش ورصيح عن أفكاره 
وعدم  األعداء،  مع  حتى  العنف  نبذ  يف  وفلسفته 
ان  تولستوي  ويعترب  املقابل،  بالعنف  الرش  مواجهة 
هذا هو الطريق الوحيد لسعادة االفراد والشعوب، 
والفن،  بالثورة،  تتعلق  امثلة  ثالث  رسد  خالل  من 
الظلم  مواجهة  ان  عىل  ويؤكد  الذات،  ومراجعة 
واعالء  والصرب  الرحمة  خالل  من  تكون  والطغيان 
املخلص،  يسوع  جاء  التي  الحقيقية  املسيحية  املثل 
هذه الفلسفة التي شكلت الخطوط العريضة لفكر 
فيام  طريقها  واخذت  الحياة  يف  تولستوي  وفلسفة 
كغاندي  العامل  ومصلحي  قادة  من  العديد  اىل  بعد 
االستعامر  ثورته عىل  نفسها يف  الفكرة  اعتنق  الذي 

الربيطاين للهند ورفع فيها شعار الالعنف الثوري.

ه
ُ

عيد بناؤ
ُ
الجحيم الذي أ

تولستوي نظرة جريئة حول  القصة يقدم  ويف هذه 
ان  وكيف  عليه،  والقامئني  الديني  النظام  صورة 
بالتدين  تتصف  التي  املجتمعات  يف  الصورة  هذه 
قد خربت وحرفت تعاليمها عىل يد اتباع الشيطان 

وعبيدهم، ممن لبسوا الرداء الديني وتكلموا باسم 
للشيطان  خدم  سوى  الحقيقة  يف  هم  وما  الله، 
تحريف  بـ  وذلك  الجحيم  بناء  إعادة  يف  ووسيلته 
محتواها  من  وتفريغها  الحقيقية  السامية  التعاليم 
وتحويلها اىل أداة تدفع الناس اىل الجحيم الذي سبق 
وخرب وحبس يف داخله الشيطان األكرب بعد انتصار 
الظالم  قوى  واندحار  السالم”  “عليه  املسيح  السيد 
االنتقادات  ولعل  والرحمة،  للتسامح  دعوته  امام 
التي وجهها تولستوي يف قصته هذه يكن اسقاطها 
واعامم فكرتها عىل كل األديان واختالف مريديها من 

شعوب العامل. 

الشيطان ُيغري والطيب يتحمل
والفهم  االيان  عن  رائعاً  مثاالً  نجد  القصة  هذه  يف 
الحقيقي إلرادة السامء بعيداً عن االهواء الشخصية 
التي ال هدف لها سوى خدمة الشيطان باسم الدين 
والتدين من خالل القصة الصغرية التي تحيك كيف 
اىل  ودفعه  االقنان  احد  اغواء  يف  الشيطان  ينجح 
يتاز  الذي  سيدهم  بإغضاب  الخدم  باقي  مراهنة 
ان  لهم  ليثبت  الخلق  وحسن  والشفقة  بالرحمة 

اخالقه العالية ستختفي ولن يعود لها وجود يف ساعة 
الغضب، وتنترص يف هذه القصة إرادة الخري ويندحر 

فيها الشيطان بتسلطه وغروره. 

معنى الفضيل
“هل  سؤاالً  تولستوي  يطرح  عاماً   40“ قصة   يف 
مل  لو  واألخالق  للفضيلة  وجود  أو  معنى  هناك 
كان  السؤال  هذا  ولعل  لإلله”  وجود  هناك  يكن 
العديد من فالسفة األخالق واملفكرين  محل بحث 
له  افرد  دوستويفسيك  ان  بل  العصور،  كل  يف 
كارمازوف”  “األخوة  الخالدة  روايته  من  صفحات 
تولستوي  اليه  يصل  ما  نفس  اىل  جوابه  يف  ليصل 
مرتبطة  الفضيلة  وجود  ان  من  القصة  هذه  يف 
القوانني  أعظم  إن  بل  اإلله  بوجود  مبارشا  ارتباطا 
الوضعية وأكثها رصامة ال يكن أن تفرض الفضيلة 
حقيقي  رادع  له  يكون  ولن  املجتمع،  يف  واألخالق 
فيها  يحاسب   التي  حيث  األخرى،  بالحياة  كااليان 

كل االنسان عام فعلت يداه.
ويورد تولستوي مثاالً عن ذلك من خالل بطل قصته 
الذي يحاول أن يخبئ امواله بعيداً عن يد االخرين، 
ولكنه كان دامئاً ما يفشل يف إيجاد هذا املكان الذي 
تخفي  ان  يكن  ال  يقول”  فكان  باألمان  يشعره 
اموالك عن أناس ال اله لهم” ويورد لنا تولستوي نصاً 
االيان  يعرف  ال  الذي  البطل  هذا  لسان  عىل  رائعاً 

ولكنه يدرك حاجة االنسان لإلله. 
عند  الروحية  القيم  ارساء  تولستوي  محاولة  إن 
يف  العميقة  الفلسفية  األسئلة  عن  باجاباته  القارئ، 
عن  بعيدة  أنها  تعني  ال  القصصية،  املجموعة  هذه 
الفن األديب الرفيع والرائع، بل ان القارئ يجد املتعة 
األدبية يف العديد من االعامل القصصية االخرى، لكن 
مثل  تولستوي  غري  عند  يجد  ان  جداً  الصعب  من 
واإلجابات  الحقيقي  وااليان  والحكمة  املتعة  هذه 
من  افضل  وكتاباته  تولستوي  العميقة،  الفلسفية 
كلمة منافسه الكبري دوستويفسيك الذي يقول بحقه 
أمثال تولستوي هم معلمو املجتمع، معلمونا،  “أن 

ونحن مجرد تالميذ لهم”.

قراءة في قصص »السيد والخادمة« لـ تولستوي

موسيقى

بيتهوفن: األصم الذي عزف للعالم

فراس زوين

تولستوي  ليف  الكبري  الرويس  للكاتب  قصصية  مجموعة  والخادمة”  “السيد 
اصدرتها املدى يف كتاب يحتوي عىل ثالثة وعرشين قصة يف 496 صفحة، برتجمة 
والحكايات  األقاصيص  من  مجموعة  املجلد  يتضمن  الجهيم،  صياح  االستاذ 
الشعبية، ويضم املجلد االعامل القصصية اآلتية )السيد والخادم، الله والشيطان، 
ثالثة أمثال، الذهب واإلخوان، الجحيم الذي أُعيد بناُؤه، آرسحدون ملك أشور، 
التوت  أُم، ملاذا،  العمل املوت واملرض، ثالثة أسئلة، كورين فاسيلفييف، صالة 
الربي، اإللهي والبرشي، ُمقدمة مل تُنرش، األحجار، أغاين القرية، نُّزل رُسّات، بوذا، 

ليف تولستويكارما، 40 عاماً، أسطورة من روسيا الصغرية، ُمفرط الغالء، حيايت(.

ولد املوسيقار لودفيج فان بيتهوفن 1770 - 1827

نامِت األلواُن

سامية خليفة/لبنان/ خاص

زيَّنُت لوَحتي
ببقايا خطوٍط تشابكْت يف حّدٍة

بوشاحِ الحداِد األسوِد
يف انتفاضِة ..

يف عيوٍن ال تذرُف الّدمعَة
فالعيون أمسْت يف موطني 

متحّجرًة
يف موطني

هي القلوب فقِط التي تبيك!
يا لوحًة نامْت بنَي ظاللها األلواُن الباردُة

هّيا  أيقظي يف روابيِك األلواَن الحاّرَة
األلواُن صارت محض أصواٍت مكّبلٍة

فكيَف سأطلقُتها وحدي؟
فقْط أدعوِك لوحتي التّخاِذ القراِر

ألْن تكوين أنت كام شئِت أنِت
ال كام شاَء لِك عبثي أو ريشتي 
لكّنني أخاُف أن تكوين انعكاسا

ملرآٍةتخدُع وطًنا
ملرآٍة تخدُع صبّيًة
ال تكوين املقصلَة

ال تكوين كابوًسا يتكّرُر
كابوساً أرى فيه  صبّيًة

وهي متسُك مقّصاً تجّز به الّضفريَة
ْعِر الذي جدلَْتُه أواه من ذاك الشَّ

كم بكتُه كم ناجْته !
يا لتأويل ذلك الحلِم

بّيُة هي الوطن أن تكوَن الصَّ
وأن تكوَن املقصلُة هي النِّهاية
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في ليلة عيد الميالد االخيرة!
طه رشيد

مل تكن هذه الليلة مثل كل الليايل، فهي متفردة اوال بلم شمل 
العوائل، واتحدث هنا عام يجري يف كل املدن االوربية يف هذه 
الليلة، بغض النظر عن اصل او عرق او دين القاطنني فيها. وثانيا 
الهدايا وخاصة عىل االطفال، حيث  الليلة بتوزيع  تتميز هذه 

يشكل هذا الفعل فرحا اثرييا عند الكبار والصغار.
انا عىل املستوى الشخيص ال بد يل يف هذا اليوم ان اخذ وقتي يف 
“ القيلولة”، عىل الطريقة العراقية، ليك اكون عىل استعداد لليلة 
التي ننتظرها سنة كاملة! لكن الذي يقلق قيلولتي هو واجبي 

الذي يتلخص يف جلب ابنتي وحفيديت قبيل املساء.
وبني اليقظة والحلم اسمع صوت زوجتي تطلب مني االستعداد 

الخراج السيارة من املرآب!
صوتا  اسمع  مل  اين  والغريب  املفتاح،  وادرت  السيارة  ركبت 
للمحرك اال انها كانت تسري كام ينبغي. و” عفست “ عىل دواسة 
البنزين ليك ارسع، الن الوقت راح يداهمني .. عدد غريب من 
السيارات يف الشارع، ازدحام غري معهود، املمر الخاص بالباصات 
والتاكسيات خال من املركبات! بقيت عرشة امتار الستدير اىل 
بكمني  واذا  ينبغي  كام  ودرت  الخاص  املمر  فدخلت  اليمني، 

لرشطة املرور منصوب يف الشارع !
طلبوا االوراق، واعرتفت بخطأي، فنصحوين بعدم استعامل املمر 
الخاص مرة ثانية، مع وصل غرامة 135 مائة وخمسة وثالثني 
يورو! انزعجت كثريا ومل ينفع احتجاجي، ومن شدة انزعاجي 
اخرجت لفافة تبغ، فالسكائر يف هذه املدينة غالية جدا، وبدات 
بالشهيق والزفري ومألت صدري بالدخان. وقبل ان تحرق اصبعي 
اللفافة رميتها من الشباك. وما هي اال امتار حتى رأيت سيارة 
رشطة اخرى تتبعني وتطلب مني التوقف! هنا انتبهت اىل انني 

مل اضع حزام االمان بعد جولتي االوىل مع الرشطة!
واجازة  بالسيارة  الخاصة  االوراق  طلب  ان  بعد  الرشطي  قال 

السوق: عليك دفع غرامة 270 يورو!
قلت : يا سيد ماذا فعلت ألغرم هذا املبلغ؟

االمان،  حزام  وضع  لعدم   135 بالعيد:  يليق  بهدوء  اجابني 
و135ألنك رميت عقب السيكارة من الشباك!

ولكن ال  ان ارصخ  أردت  احتجاجي!  ينفع  مل  ايضا  املرة  هذه 
صوت يل مثل محرك سياريت!

وهنا كنت قد تاخرت كثريا عىل بنايت، واشتغل التلفون من كل 
جانب، ال اعرف عىل من ارد اوال، عىل زوجتي ام عىل بنايت؟ 
ومن شدة انشداهي وقلقي ومراريت عربت الضوء االحمر، وهنا 
عبور  مقسومة عىل  اخرى،  يورو  بـ 270  كارثة جديدة  حلت 
املبلغ  وصار  السياقة..  اثناء  التلفون  واستخدام  االحمر  الضوء 
تقريبا،  عراقي  دينار  مليون  يعادل  ما  اي  يورو  االجاميل 675 
قبل ان تتالعب الحكومة بقيمة الدينار مقابل “ االزرق” واطّيح 

حظه وتزيد من معاناة العراقيني..
واهمية قيمة املبلغ - املخالفة يحددها راتبي التقاعدي الذي 
يقل بكثري عن هذه الغرامات! انه مل يعد عيدا بل كابوسا حقيقيا 
وكيف استطيع ان استمتع به؟! ومل يكن امامي سوى ان ارصخ 
وارصخ وارصخ وانا يف هذه الحالة من العصبية والهيجان واذا 

بزوجتي تهزين من كتفي:
ها خري اشبيك؟! كايف نوم .. روح جيب بناتك!!

نقطة ضو ء
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

الديوانية تشكر الجيش
على حمايته متظاهري 

الناصرية

سوق خيرية في المثنى

عراقية تفوز بجائزة 
سويدية في اآلداب

الديوانية – وكاالت 
نظم عدد من متظاهري مدينة الديوانية، أول أمس الثالثاء، وقفة 
تضامنية مع الجيش العراقي، تثمينا ملوقفه يف حامية املتظاهرين 

يف ساحة الحبويب بالنارصية. 
ورفع املشاركون يف الوقفة، الذين تجمعوا يف مقر الفرقة الثامنة 
باملدينة، الفتة كبرية كتبوا عليها “كلنا مع الجيش العراقي”. كام 

وزعوا أعالما عراقية وورودا عىل املنتسبني. 
أن  الوقفة،  يف  املشاركني  أحد  اليارسي،  ميثم  املتظاهر  وقال 
متظاهري الديوانية يدعمون الجيش يف حفظ األمن ومنع إراقة 

الدماء.

مشروع طريق الحرير 
وبناء ميناء الفاو الكبير

تقيم اللجنة الثقافية يف منتدى بيتنا الثقايف ... ندوة اقتصادية 
بعنوان 

مرشوع طريق الحرير وبناء ميناء الفاو الكبري 
يقدمها الخبري االقتصادي ..االستاذ ثامر الهيمص

القاعة منتدى بيتنا الثقايف . ساحة االندلس
التاريخ . السبت16/1/2021
الساعة. الواحدة بعد الظهر

السماوة – وكاالت 
افتتح فرع “االتحاد الدويل لجمعيات طلبة كليات الطب” يف 
جامعة املثنى، األحد املايض، سوقا خرييا لدعم مرىض الرسطان 

من األطفال.
الجامعة،  مقر  الرئيسة يف  الساحة  احتضنته  الذي  السوق  ضم 
وقد  كتب.  ومعرض  متنوعة  غذائية  ومنتجات  يدوية  أشغاال 
استهدف تسليط الضوء عىل معاناة االطفال املصابني بالرسطان.

ستوكهولم - محمد الكحط 

كرم  كامل  بلسم  السويد،  يف  املقيمة  العراقية  الكاتبة  حصدت 
“جائزة سمولتس” السويدية لهذا العام 2021، وذلك عن روايتها 

األوىل املوسومة “أفق الحدث”، واملكتوبة باللغة السويدية. 
و”جائزة سمولتس” جائزة سنوية أدبية مرموقة، متنحها مؤسسة 

سويدية يف مدينة يونشوبنك، وتهتم بأدب الهجرة.
ويف لقاء مع “طريق الشعب”، تحدثت الكاتبة بلسم عن سريتها 
الذاتية، فقالت انها ولدت عام 1983 وأكملت دراستها يف السويد، 

وحصلت عىل املاجستري يف فنون األدب. 
اجتامعية  موضوعات  تتناول  انها  ذكرت   الفائزة،  روايتها  وعن 
اىل  نظرة  تحمل  أنها  إىل  الفقرية، مشرية  الطبقات  واقع  خصوصاً 

عامل املستقبل بأسلوب الخيال العلمي.
وأوضحت أن الرواية صدرت باللغة السويدية وطبع منها حوايل 3 
آالف نسخة بيعت كلها، واضافت أن هناك نية لرتجمتها إىل اللغة 
العربية. هذا فيام تستعد الصدار روايتها الثانية، التي من املرجح 

أن ترى النور يف آذار املقبل تحت عنوان “التفرد”. 
ومن املقرر أن تتسلم الكاتبة جائزتها يف مراسم خاصة تقام خالل 

شباط املقبل يف مدينة يونشوبنك.

شيوعيو الحي يستذكرون انتفاضة 
مدينتهم 1956 وشهداءها

الحي – طريق الشعب 
أقامت هيئة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي 
يف قضاء الحي مبحافظة واسط، االثنني املايض، 
 1956 املجيدة  الحي  النتفاضة  استذكار  حفل 

وقادتها وشهداءها.
الحفل الذي أقيم عىل قاعة مقر منظمة الحزب 
يف مركز القضاء، حرضه الرفيقان تيسري العتايب 
املحلية للحزب يف  اللجنة  العزاوي من  وسفاح 
ابن  الدباس  جبار  األمري  عبد  والحاج  واسط، 
اخ شهيد االنتفاضة عطا الدباس، والسيد ميثم 
جليل الدباس ابن اخت شهيد االنتفاضة اآلخر 

عيل الشيخ حمود.
الرفيق محسن نارص الكناين، أدار الحفل وابتدأه 
دقيقة صمت يف  الوقوف  إىل  الحارضين  داعيا 
ثم  الوطنية،  والحركة  االنتفاضة  شهداء  ذكرى 

إىل االستامع للنشيد الوطني.
االنتفاضة  وقائع  الحارضون،  واستذكر 
وهم  الحي  أبناء  سطرها  التي  والبطوالت 
كام  االقطاعية.  شبه  امللكية  السلطة  يواجهون 
أقدم  الذين  املذكورين،  الشهيدين  استذكروا 
كانون  من  العارش  فجر  إعدامهام  عىل  النظام 

الثاين 1957.
هيئة  باسم  الحفل،  يف  األوىل  الكلمة  وكانت 
عبد  خليل  الرفيق  ألقاها  الحزب،  تنظيم 
ودور  االنتفاضة  أبطال  فيها  وحّيا  الحسني، 
لسياسة  للتصدي  الجامهري  تحشيد  يف  قادتها 
أن  إىل  مشريا  االقطاعي،  شبه  املليك  النظام 

لقيام  الطريق  االنتفاضة مهدت  “دماء شهداء 
جبهة االتحاد الوطني عام 1957، حتى انتصار 

ثورة 14 متوز املجيدة 1958”.
الدباس،  األمري  عبد  الحاج  قدم  ذلك  بعد 
ضد  الشيوعيني  نضال  فيها  مثّن  مداخلة 
وتضحياتهم  الدكتاتورية،  واألنظمة  االستبداد 

الجسام يف سبيل وطنهم وشعبهم.

وشهد الحفل قراءات شعرية يف ذكرى االنتفاضة 
محسن  السيد  الشاعران  فيها  ساهم  وأبطالها، 

املوسوي ورضا حبيب. 
إىل  الحارضون  توجه  الحفل،  انتهاء  وبعد 
“ساحة الصفاء” وسط الحي، املوقع الذي أعدم 
فيه قادة االنتفاضة، وهناك أشعلوا الشموع يف 

ذكرى الشهداء.
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 بحلة تجريبية جديدة، نأمل من الزوار األعزاء 
وستكون  حولها،  وآرائهم  مبقرتحاتهم  موافاتنا 

موضع ترحيب وتقدير لدينا. 
إدارة املوقع

جانب من الحضور

بغداد – طريق الشعب 
 ،٢٠٠١ بغداد  مواليد  من  شابة  رسامة  محمد،  ضحى 
اكتشفت موهبتها يف الرسم مبكرا، منذ كانت يف مرحلة 
أقرانها  عىل  تتفوق  كانت  فهي  االبتدائية.  الدراسة 
التالميذ يف الرسم، ما جعلها تحظى بالتشجيع واالهتامم 
من معلامتها، لتشق طريقها يف هذا الفضاء الفني عرب 
تطوير إمكاناتها باملذاكرة والتمرين.وقد أهلها هذا ألن 
تعرض رسومها يف مناسبات مختلفة وعىل مواقع التواصل 

االجتامعي، وتتلقى إعجاب املتابعني وإطراءهم.
لالقرتاب أكرث من تجربة الرسامة املوهوبة ضحى، التقت 

بها “طريق الشعب” وأجرت معها حوارا رسيعا: 
• متى بدأت بتطوير موهبتك يف الرسم، وكيف؟

لدي موهبة  أن  اكتشفت  أن  العام 2013، وبعد  - يف 
باإلشباع  املوهبة  هذه  تنمية  أحاول  بدأت  الرسم،  يف 
البرصي من خالل مشاهدة الفيديوهات التعليمية التي 

ينرشها رسامون عىل مواقع التواصل، ومن هنا انطلقت 
يك أصل إىل أفضل مستوى أستطيع الوصول إليه. فتطور 
موهبة ما يتوقف عىل االستمرار يف التعلم والتمرين.  

• ماذا عن الدعم العائيل؟
- منذ اكتشايف موهبتي يف الرسم، بدأت أالقي املساندة 
الداعم  زالت  وال  كانت  التي  عائلتي،  من  والتشجيع 

الرئيس يل، حتى وصلت إىل مستواي الحايل.
• ما شعورك وأنت تعرضني رسومك أول مرة أمام الناس؟

- كان شعورا مختلفا. فخرت بنفيس وقتها وأنا أتلقى 
الناس ملوهبتي، ما حفزين عىل مواصلة تطوير  احرتام 

إمكانايت الفنية.
الرسوم  متابعة  عىل  العامة  الناس  إقبال  مدى  ما   •

الفنية؟
الرسوم، خاصة  يهتمون يف متابعة  الناس  الكثري من   -

التي تحمل أفكارا تالمس واقعهم.

• من رسامي الطبيعة، أيهم تفضلني أعامله؟
تتميز  الذي  يوشكيفيتش،  فيكتور  الرويس  الرسام   -
لوحاته الواقعية بالهدوء، والرسام العراقي فائق حسن، 

الذي تحمل رسومه ملسات جميلة خاصة.
• كيف تنظرين إىل الفن بشكل عام، والرسم بخاصة؟

يعني يل  والرسم  بالوحدة،  أقل شعورا  الفن يجعلنا   -
خلق عامل جديد وأفكار جديدة.

• لكل فنان حلم، ما أهم أحالمك؟
- حلمي أن أصبح رسامة ناجحة، وأشارك يف املعارض 
الفنية، وأن يكون يل موقع خاص بني الفنانني التشكيليني 

العراقيني.
• برأيك، من أين يستقي الفنان اإللهام الفني؟

- من الحياة اليومية، وصور الطبيعة ومختلف األشكال 
الفنان  عنها  فيعرب  املخيلة  يف  تتشكل  التي  واألفكار 

بأدواته الفنية.

الرسامة الشابة ضحى محمد:

الفن يخفف من شعورنا بالوحدة
لقاء سريع

شيوعيو بعشيقة وبحزاني يهنؤون الشرطة
الموصل – طريق الشعب 

لتأسيس   99 الـ  الذكرى  مناسبة  يف 
من  مشرتك  وفد  زار  العراقية،  الرشطة 
يف  والكردستانيني  العراقيني  الشيوعيني 
نينوى،  مبحافظة  وبحزاين  بعشيقة  بلديت 
والدفاع  واملرور  الرشطة  مديريات 

املدين.
واملنتسبني  للضباط  التهاين  الوفد،  وقدم 
يف املناسبة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق 

يف مهامهم األمنية.

يف  زاوية  املقبلة  الفرتة  يف  نخصص  ان  يرسنا 
احدى صفحات جريدتنا، للرسائل التي يرغب 
وتضمينها  الينا،  توجيهها  يف  الكرام  قراؤنا 
آراءوأفكار  من  الينا  ايصاله  يف  يرغبون  ما 

يف  يدور  مام  ذلك  وغري  وتساؤالت  ومشاعر 
اذهانهم.

وستحرص الجريدة عىل نرش تلك الرسائل او 
مقتطفات منها إن هم رغبوا وما أمكنها ذلك.

اىل  يكتب  ان  قرائنا  من  يرغب  ملن  وميكن 
“رسائل القراء” اعتبارا من اليوم. 

“طريق الشعب”

رسائل القراء


