
بغداد ـ طريق الشعب

مل ينهض الناس من كبوتهم، التي 
خلفتها اإلجراءات الحكومية 

“الوقائية” السابقة، حتى أخذ 
املواطنون من ذوي الدخل املحدود 

والفقراء ـ بحسب أحاديثهم 
وترصيحات لنواب - يرتقبون خسائَر 
جديدة، قد تطالهم من جّراء فرض 

حظر التجوال )الجزيئ والشامل(.

يف  “أخفقت  الكاظمي  حكومة  إن  نواب،  ويقول 
بعض  ان  مضيفني  األساسية”،  الجوانب  من  الكثري 

الفقراء ما زالوا يعانون من الحظر السابق.
فيام يعد مواطنون ان االجراءات الحكومية االخرية 
اىل  داعني  العاملني”،  آلالف  “ترسيح  عملية  متثل 

تقديم “حلول” ال تؤثر يف أرزاقهم.
“توزيع  يف  اإلرساع  اىل  الحكومة  النواب،  ويدعو 
عىل  الرضر  لتقليل  التموينية”  البطاقة  مفردات 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وأعلنت  الفقراء. 
الوطنية، بداية االسبوع الجاري، فرض حظر للتجوال، 
سيكون شامالً لـ 3 أيام،  وجزئياً لـ 4 أيام، اعتباراً من 
اليوم  الخميس، عىل أثر تحذيرات من وزارة الصحة 
من حدوث موجة ثانية  لفريوس كورونا يف العراق، 
إذ رأت أن الوضع الوبايئ بات “خطراً”، وال بد من 
اتخاذ إجراءات حازمة  لقطع سلسلة انتقال العدوى . 

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، يف ترصيح سابق، 
مختربات  “وصلتنا  الجديدة:  كورونا  ساللة  بشأن 
للكشف عن كورونا  الجديدة، وسنعلن عن النتائج 

هذا األسبوع”.
من جهته، أكد عضو لجنة الصحة والبيئة الربملانية، 
سلامن الغريباوي، أن قرارات لجنة الصحة والسالمة 

ستكون “مؤقتة”.
وأشار اىل أن لجنته تخوض االن “تنسيقا مشرتكا” 
التي  االرضار  تقليل  ألجل  املختصة،  الجهات  مع 
يف  حدث  كام  والكسبة،  املواطنني  أرزاق  تطال 

السباق.

المشاريع الصغيرة أول المتضررين
املواد  لبيع  محل  صاحب  غزوان،  عيل  يقول 
املنزلية يف سوق حي العامل، غريب بغداد، إنهم 
ترضروا كثريا من اجراءات الحكومة يف ما يخص 

مضيفا  الجزيئ،  والحقا  الشامل،  الحظر  فرض 
“خرسنا الكثري نحن اصحاب املشاريع الصغرية، 
ـ  رسمية  وغري  رسمية  ـ  جهة  أية  تباِل  ومل 

لحالنا”.
ويشري غزوان يف حديث ملراسل “طريق الشعب”، 
ضعيفا  “اصبح  التبضع  عىل  الناس  إقبال  أن  اىل 
املواد  استهالك  عىل  تقترص  باتت  الناس  امنا  جداً. 

االساسية فقط”.
التي  الحكومية،  االجراءات  من  املتحدث  ويشكو 
وصفها بـ”التعسفية” قائال: “بعض الناس صاروا ال 

ميلكون قوت يومهم”. 
ويقول غزوان إنه بات مثقالً بالخسائر املادية، من 
جّراء قرارات الحظر، التي فرضتها الحكومة سابقا، 
حسب  جديدة،  لخسارة  يستعد  االن  هو  بينام 

قوله.
أمس  يوم  بدأ  الذي  الجزيئ  الحظر  أن  ويبنّي، 
يف  يوما   12 ملدة  محالنا  نغلق  يجعلنا  “سوف 
مبكراً  االغالق  يجربنا عىل  انه  اىل  باإلضافة  الشهر، 
يف بقية أيام االسبوع، وهذا سوف يعيد ما حدث 

لنا يف العام املايض”. 

ويذكر، أن أصحاب العقارات )املؤجرين( “يرفضون 
التعاون معنا بتقليل قيمة االيجار يف أيام الحظر”.

“الحكومة تتعامل بانتقائية”
أما احمد عبد الوهاب، وهو عامل يف مطعم داخل 
احد املوالت يف بغداد، فيقول: ان “االجراءات تؤثر 
املحدود”،  الدخل  وذوي  الفقرية  الطبقة  يف  سلباً 
مضيفا أن “الحكومة مل تفكر بحل ألوضاعنا، عندما 
قررت االغالق. رمبا سنبقى لشهور من دون عمل”. 
يف  الحكومية،  اإلجراءات  الوهاب  عبد  وينتقد 
“االسواق  إن  قائال:  الشعب”،  “طريق  مع  حديث 
دون  ومن  مرصاعيها،  عىل  مفتوحة  تبقى  الشعبية 
أعني  تتشدد  بل  داخلها،  يف  وقائية  إجراءات  أية 
بسخرية  متسائال  واملوالت”،  املطاعم  عىل  السلطة 
الفايروس  “هل  االنتقايئ  الحكومي  التعامل  عن 

يدخل أماكن عملنا، ويرتك االسواق الشعبية؟”. 

“السلطات تالحق أرزاقنا”
“وجودي هنا يعود للفشل الحكومي يف إدارة البالد 
وثرواتها”، هكذا بدأ عيل عبدالكريم، كالمه ملراسل 

“طريق الشعب”، الذي قال إنه خريج كلية اإلدارة 
لكنه  الحكومية،  الجامعات  احدى  من  واالقتصاد 

يعمل االن يف كافيه شعبي.
طاقاتها  الحكومة  أهملت  أن  “بعد  عيل:  ويقول 
الشبابية والخريجني، لسنوات غري مكرتثة لهم، عادت 
لتحاربهم يف أرزاقهم ومعيشتهم اليومية، من خالل 
التجارية”،  املراكز  بعض  عىل  التام  االغالق  فرضها 

خشية من تفيش فايروس كورونا املتحور.
عملية  ضمنا،  تشكل،  إجراءات  هكذا  عيل  وعّد 
اىل  الحكومة  داعيا  العاملني”،  آلالف  “ترسيح 
تقديم “حلول مجدية” من دون أن تؤثر يف أرزاق 

الناس.
االن “السالل  تنتظر  الناس،  أن كثريا من  اىل  واشار 
املدين  املجتمع  منظامت  تتوىل  التي  الغذائية” 
املتعففة،  العوائل  عىل  توزيعها  الجهات،  وبعض 
يفعلوا  ومل  مبعاناتنا،  مسؤول  اي  يفكر  “مل  بينام 

ألجلنا أي يشء” بحسب قوله. 
الخاص  القطاع  يف  عمله  أن  اىل  الكريم،  عبد  ونّبه 
إْن  العمل:  وساعات  االنجاز  بنسب  “مرهون 
املوظفني  عكس  أجر،  عىل  نحصل  ال  نعمل،  مل 

الحكوميني”.
أن  يريحها  ال  “الحكومة  أن  اىل،  املتحدث  وخلص 
أن  ما  نحونا:  تصوب  رضباتها  إمنا  رؤوسنا،  نرفع 
متكنا من تسديد الديون، من جراء تداعيات الحظر 
أن  وبعد  الدوالر،  سعر  برفع  قامت  حتى  السابق، 
رضبة  لتوجه  عادت  الجديد،  السعر  مع  تأقلمنا 

جديدة لنا بفرض اغالق جديد”.

نواب: الفقراء يطالبون بمفردات 
التموين

يرى  الكريم،  عبد  املتحدث  ذكره  ما  مع  ومتاشياً 
أن  املكصويص،  رعد  سائرون  تحالف  عن  النائب 
الجوانب  الكثري من  الكاظمي “أخفقت يف  حكومة 
االمرين  عانوا  “الفقراء  أن  إىل  مشريا  األساسية”، 
الحظر  نتيجة  األيام  هذه  حتى  يعاين  وبعضهم 

الشامل السابق”.
أخفقت  الحالية  “الحكومة  إن  املكصويص:  ويقول 
واألمنية  الخدمية  األساسية  الجوانب  جميع  يف 
والرتبوية”، مبينا أن “املهمشني والفقراء هم األكرث 
ووزارة  الحكومة  تبادر  مل  ما  الحظر،  من  ترضرا 
مفردات  توزيع  اجل  من  متسارع  بشكل  التجارة 

البطاقة التموينية”.
“آالف  املكصويص،  بحسب  النواب،  ويتلقى 
املناشدات يوميا لبيان اسباب عدم توزيع مفردات 
مقبلون عىل حظر جزيئ  ونحن  التموينية،  البطاقة 

وشامل”.

المفوضية قد تستبعد 
انتخابات الخارج:

خفضنا رسوم الترشح
بغداد – طريق الشعب

لّوحت املفوضية العليا لالنتخابات، أمس األربعاء، بإلغاء االنتخابات 
رسوم  خفض  عن  أعلنت  فيام  تأمينها،  تستطع  مل  إذا  الخارج،  يف 

الرتشح الخاصة باالنتخابات.
لقائه  خالل  خلف،  عدنان  جليل  املفوضني،  مجلس  رئيس  وقال 
فريقا من املفوضية، وآخر من التحالفات السياسية، تابعته “طريق 
أمينة إلجراء  آلية  إيجاد  إىل  إذا مل تصل  “املفوضية  إن  الشعب”، 
“عاكفون  مضيفا  إلغائها”،  عىل  مجربة  ستكون  الخارج،  انتخابات 
واملشاركة  البايومرتية،  بالعملية  الناخبني  تسجيل  تسهيل  عىل 
االنتخابات  مشكالت  تجاوز  عىل  أيضاً  وعاكفون  االنتخابات،  يف 

املاضية، مبا يخص انتخابات الداخل والخارج”.
وبشأن تسجيل التحالفات السياسية ومواعيدها، أوضح خلف، أن 
“موعد تسجيل التحالفات السياسية باٍق، ولن يتغري”، مؤكداً “توفر 

كافة التسهيالت لتسجيل التحالفات”.
وأوضح، أن “موعد تسجيل املرشحني الفرديني باٍق أيضاً، ولن يتغري، 
وستكون هناك تسهيالت للمرشحني الفرديني”، الفتا إىل أن “رسوم 
تسجيل الرتشيح لكل مرشح ُخفضت إىل مليونني بدال من خمسة 

ماليني دينار”.

هل يرتفع سعر الوقود
ومعه اجور النقل؟

تكررت االنباء عن تضمني قانون موازنة 2021 مادة تسمح ببيع األصول 
سابق  وقت  ويف  أشهر،  ستة  خالل  العامة  والرشكات  واملالية  العقارية 
قال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن “رفع اسعار النفط الخام املجهز 
للمصايف املحلية جاء بناًء عىل مقرتحات اللجنة املالية الربملانية، بهدف 
تعظيم املوارد املالية وبالنظر اىل  التحديات التي تواجه السوق النفطية 

منذ انتشار فايروس كورونا، الذي تسبب يف تراجع أسعار النفط”.
ومع تطمني الوزير بأن هذا االجراء لن يقابله رفع أسعار الوقود، تشري 
اىل  فعالً  تتجه  الحكومة  دامت  ما  يحصل  لن  ذلك  ان  اىل  املعطيات 
اإلنتاجية  القطاعات  العامة واىل خصخصة  الدولة والرشكات  بيع أصول 
األخرى. وهي تواصل سياسة االقرتاض من املؤسسات املالية الخارجية، 
من  املزيد  العراق  بإقراض  يبدو  ما  عىل  املستقبل  يف  تقبل  لن  التي 
رشوطها  هي  تضع  اقتصادية  سياسات  انتهاجه  حال  يف  اال  األموال، 

بنفسها.
أسعار  بقاء  سيضمن  من  الحكومية،  املصايف  خصخصة  جرت  حال  ويف 
الراكب  ارهاق  وتزيد من  النقل  اجور  الوقود عىل حالها؟ وكم سرتتفع 

الفقري؟

راصد الطريق 
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معاناة وخسائر مادية تسببت فيها القرارات السابقة

نواب ومواطنون:
الحظر »الوقائي« يحارب الناس في أرزاقهم

جرائم قتل االطفال 
في ازدياد

ال عدالة اجتماعية 
اتجار بالبشر والمخدرات 2                 مع تصاعد خط الفقر

كامل الركابي..45                 في السجون
»نجمه بسمانه«

الربيع العربي: بعد 10 سنوات
وال يزال صدى االنتفاضات يتردد.. كيف؟

10
حياة الشعب أخبار وتقارير أخبار وتقارير

8
مختاراتادب شعبي

المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي العراقي:

ندين الهجمات الصاروخية 
على مدينة أربيل

إىل  امس  ليلة  به  املحيطة  واملناطق  اربيل  مطار  تعرض 
املناطق  عىل  بعضها  سقط  مدانة،  صاروخية  هجامت 
السكنية والتجارية، وتسببت مبقتل شخص واصابة تسعة 

اخرين من املدنيني بجروح. 
ويشكل هذا الهجوم تصعيدا جديدا يهدد األوضاع األمنية 
سياق  يف  ويأيت  عموما،  البالد  ويف  االقليم  يف  واستقرارها 
واآلخر،  الحني  بني  تتكرر  اخذت  التي  املستنكرة  االفعال 
العالقات  ويف  املنطقة  يف  التوترات   عن  مبعزل  وليس 
حني  يف  الداخيل،  السيايس  والرصاع  االيرانية،   - االمريكية 
تتواصل الدعوات املخلصة من حزبنا والجهات  السياسية 
بيد  السالح  حرص  رضورة  تؤكد  التي  األخرى،  الوطنية 
االرهاب،  منابع  وتجفيف  الرسمية،  األمنية  القوات 

والعمل عىل تفكيك املليشيات وسالحها املنفلت. 
االتحادية  الحكومة  يف  األمنية  الجهات  واجب  من  إن 
أجل  من  وتوحيدها  الجهود  تنسيق  االقليم  وحكومة 
هذه  مثل   تكرار  ومنع  العراقية،  والسيادة  األمن  حفظ 
منع  عىل  فوراً  العمل  الحكومة  عىل  وان  االعتداءات، 
الفجوات،  لردم  تتحرك  وان  للسيادة،  انتهاك  حالة  اية 
األفضل  والتنسيق  مهامهم،  أداء  يف  املقرصين  ومحاسبة 
تعد  فلم  واألمنية،  العسكرية  التشكيالت  مختلف  بني 
عنها  السكوت  يعد  ومل  عابرة،  حوادث  االعتداءات  هذه 

من قبل الجهات املعنية مقبوالً.
من  بد   فال  لالنتخابات،  يستعد  بلدنا   كون   اىل  ونظرا 
قرقعة  عن  بعيداً  ومستقر،  آمن  جو  يف  اجرائها  تأمني  
كانت   أيا  العنف،  واستخدام  املليشيات  وتغّول  السالح 

أشكال تجليها، اثناء عملية الرصاع والتنافس السياسيني.
يستهدف  الذي  االعتداء،  لهذا  استنكارنا  نجدد  اذ  اننا 
وامن  كافة   ومكوناته  بأطيافه  العراقي  الشعب  باالساس 
مالحقة   اهمية  نؤكد  الدولة،  وسيادة  واستقراره  البلد 
املسببني له وتقدميهم اىل العدالة،  والحيلولة دون تكراره 

مرة اخرى.
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حامل يكدح يف االسواق كل يوم ليعود اىل عائلته بلقمة الخبز.. كيف سيطعمها يف ايام الحظر؟



انتاجية المنتجات النفطية في الشهر الماضي
ـ طريق الشعب بغدادـ 

اعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية، يوم أمس، عن إنتاجية هيئة النقل التابعة لها خالل شهر كانون الثاين املايض، والتي بلغت أكرث 
من 61 مليون م3/كم، تم نقلها إىل املحافظات.

وقال رئيس مجلس إدارة الرشكة، حسني طالب عبود، يف بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، إن “كميات املشتقات النفطية يتم 
نقلها بواسطة الشاحنات عرب محاور وخطوط تقوم بتوزيع الكميات املنقولة إىل جميع املحافظات من خالل هيئة النقل يف الرشكة”، 
مضيفا أن “عملية نقل املنتجات النفطية تتم وفق هذا النمط، ومن بينها املنتجات البيضاء التي تشمل البنزين والنفط االبيض وزيت 
الطائرات )R.T(، والزيوت،  الخام والخليط والنفثا، إضافًة إىل وقود  الديزل، والنفط  التي تتضمن  الغاز وكذلك املنتجات السوداء 

والهيدروليك، والغاز املعبأ وغاز الفل”.
ونقل البيان عن مدير هيئة النقل يف الرشكة قوله، إن “الهيئة تواظب عىل إيصال املنتجات النفطية إىل جميع املحافظات وفق خطة 

منتظمة لضامن تحقيق االنسيابية ورسعة وصول املنتجات”.

 TAREEK AL SHAAB 

www.iraqicp.com
tareeqalshaab@gmail.com

ُيصدرها للحزب الشيوعي العراقي
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وطن حر وشعب سعيد

ال عدالة اجتماعية 
مع تصاعد خط الفقر

جاسم الحلفي

 ٢٦ يوم  جلستها  يف  املتحدة   لألمم  العامة  الجمعية  أقرت 
يوما  عام  كل  من  شباط   ٢٠ يوم  اعالن   ٢٠٠٧ الثاين  ترشين 

للعدالة االجتامعية. عامليا 
للظلم  التصدي  الحكومات عىل  تحفيز  الهدف من ذلك  وكان 
اإلستبداد  منها  مختلفة،  صور  يف  يتجسد  الذى  اإلجتامعي 
واإلستعباد والتهميش، واإلقصاء والقهر االجتامعيني والحرمان 
الحقوق  توزيع  يف  االجتامعية  العدالة  تنحرص  وال  والفقر. 
وتضمن  بل  فحسب،  الحارضة  األجيال  بني  واملوارد  والفرص 

حقوق األجيال املقبلة يف موارد البلد. 
منظومة  منها  تنبع  وفلسفة  عليا  قيمة  االجتامعية  فالعدالة 
يعاديها  من  هناك  لكن  اإلنسانية،  الكرامة  تجسد  كاملة 
ويشوها، ويلجأ املتحكمون برثوات الشعوب إىل وسائل شتى 
ملحاربتها، ومن ذلك غسل األدمغة  وكأنها عائق امام ترسيع 
وهناك  والحضارة!  والتمدن  للتطور  ومصّد  االقتصادي  النمو 
من يشيع فهام خاطئا للعدالة االجتامعية مدعيا انها اإلحسان 
وهناك  الفقراء.  عىل  امليسورين  من  البعض  به  يتكرم  الذي 
املعيشية  الفجوة  تقليص  بحدود  املفهوم  يحرص  من  ايضا 
فهمه  فله  اليساري  الفكري  االتجاه  اما  املجتمع.  طبقات  بني 
إزالة  إىل  يهدف  واجتامعيا  اقتصاديا  نظاما  يعدها  اذ  الخاص، 

الفوارق بني طبقات املجتمع.
املُفكرين  بني  متوقعا  خالفا  االجتامعية  العدالة  مفهوم  ويُثري 
منهم.  لكل  السيايس  واالنتامء  الفكري  االتجاه  من  انطالقا 
قضايا  اىل  املفهوم  هذا  تفكيك  من  اليسار  مفكرو  متكن  وقد 
والضامن  الفرص  وتكافؤ  التمييز  وعدم  املساوة  منها  محددة، 
سري  سكة  رسموا  كام  للموارد.  العادل  والتوزيع  االجتامعي 
واضحة صوب تطبيقها، ومنهاجا كفاحيا لترشيع القوانني ذات 
لتحسني  عملية  سياسات  بوضع  الحكومات  مطالبني  العالقة، 
تحقيق  عرب  كرامتهم  وحفظ  للمواطنني  املعييش  الوضع 
الضامن االجتامعي، الذي يُعترب أحد األركان األساسية للعدالة 
استحقاقات  عىل  الحصول  يف  الحق  يشمل  فهو  االجتامعية. 
رعاية  ويضمن  املجتمع،  يف  إحتياجاً  األكرث  للمواطنني  مالية 

صحية جيدة وكفالة التعليم الفعال وتوفري العمل الالئق.
التي  الشعارات  يف  بقوة  االجتامعية  العدالة  مطلب  برز  وقد 
رفعتها حركة االحتجاج، ليس عن إدراك فطري لدى املحتجني 
بل  وحسب،  املواطنني  مبعيشة  مساس  من  املطلب  لهذا  ملا 
جانب  اىل  الكريم،  العيش  يف  بالحق  متقدم  وعي  عن  تعبريا 
األموال  عن  ومساءلتهم  املتنفذين  فضح  منها  أخرى  أمور 

العامة التي نهبوها واملوارد التي بددوها.
تأشري  اىل  نهدف  فامنا  االجتامعية  العدالة  بيوم  نُذكّر  وحني 
املخيف  االرتفاع  حيث  العراق،  يف  الكربى  االجتامعية  الكارثة 
ملعدالت الفقر بسبب غياب برامج التنمية املستدامة وبسبب 
النهابني  مكنت  والتي  للفساد،  املنتجة  املحاصصة  سياسات 
الفجوة  اتساع  جانب  اىل  العامة.  األموال  عىل  التطاول  من 
بلغت  والتي  واملهمشني،  املليارات  أصحاب  بني  املعيشية 
وزارة  سجلته  ما  فوق  الفقر  نسبة  وارتفاع  فلكية،  مستويات 
اعدادا  األخرية  السنة  يف  البطالة  شملت  حيث  التخطيط. 
كبرية من املحسوبني عىل القطاع غري املنظم، كسواق التاكيس 
والباعة املتجولني وأصحاب البسطيات وعامل البناء وغريهم. 
الفقر  ارتفاع  نسبة  اىل  اليونيسيف  واشارت تقديرات منظمة 
ما  املائة!  يف   ٣٢ حوايل  إىل  املائة  يف   ١١,٥-١٣,٤ من  املدقع 
ليبلغ  الفقر،  اىل جيش  عراقي  ٤ ماليني  اكرث من  إضافة  يعني 
احصائية  آخر  ذلك حسب  ومن  عراقي.  مليون   ١١,٥ تعداده 
لوزارة التخطيط ٥٢ باملائة يف محافظة املثنى، و٤٩ باملائة يف 

الديوانية، و ٤٨ يف ذي قار و٤٧ يف ميسان.
واهتزازات  اجتامعية  كوارث  ستولد  املرعبة  األرقام  هذه 
الف ارسة عراقية   ٦٠٠  -  ٤٠٠ منها شمول  مجتمعية، ال يحد 
يف  الحكومة  اقرتحت  حسبام  االجتامعية،  بالرعاية  جديدة 
يف خفض  التخطيط  وزارة  فشل  يؤكد  ما  وهو   .٢٠٢١ موازنة 
واالجراءات  واملعالجات  الحلول  نجاعة  وعدم  الفقر،  مستوى 
الوطنية  االسرتاتيجية  يف  جاء  كام   ، الفقراء  دعم  اىل  الهادفة 

لخفض الفقر يف اعوام ٢٠١٨- ٢٠٢٢.

الخريجون يجددون التظاهر أمام مكتب العالويكل خميس

الدعاوى الكيدية تحاصر ناشطي االحتجاجات  
وواسطيون يترقبون وعدا حكوميا

بغداد ـ طريق الشعب
واالعتصامات  الشعبية  االحتجاجات  حراك  يزال  ال 
لكن  املحافظات،  من  عدد  يف  متواصال  واإلرضابات 
تعاطي الجهات املعنية مع مطالبها ال يزال ضعيفا، 
قتلة  ومالحقة  العمل  فرص  يخص  ما  سيام  ال 

املتظاهرين، ومكافحة الفساد وتوفري الخدمات.

احتجاجات العالوي تتواصل
تظاهراتهم  الخريجني  الطلبة  من  العرشات  وجّدد 
أمام مكتب رئاسة الوزراء يف منطقة العالوي، وسط 
العاصمة بغداد، أمس األربعاء، مطالبني بتوفري فرص 
إجراءات  إن  الشعب”،  عمل. وقال مراسل “طريق 
أمنية مشددة طوقت تظاهرات الخريجني الجامعيني، 

يف العالوي. 

الناصرية والدعاوى الكيدية
ويف النارصية، نظم العرشات من ذوي شهداء انتفاضة 
االستئناف،  محكمة  امام  احتجاجية  وقفة  ترشين، 

مطالبني بالكشف ومحاسبة قتلة املتظاهرين.
“طريق  طالعته  بيان  يف  الشهداء  ذوو  وشدد 
الشعب”، عىل ضورة “الكشف عن قتلة املتظاهرين 
مالحقة  عن  والكف  للقانون،  وفق  ومحاسبتهم 
التي  الكيدية  للدعاوى  حد  ووضع  املتظاهرين، 
تصفية  بغرض  والناشطني  املحتجني  تستهدف 

الحسابات”.
وطالب البيان، بـ “نقل قضايا املتظاهرين الصادرة 
بحقهم مذكرات القاء قبض اىل دائرة املحقق القضايئ، 
بسبب  وذلك  االرهاب،  مكافحة  مديرية  من  بدال 
تعسف منتسبي الجهاز وضباطه يف استخدام السلطة 

من خالل تعذيب املعتقلني”.
كام دعا املحتجون، بحسب البيان، اىل “تفعيل دور 
االدعاء العام يف محاسبة املحرضني عىل القتل وفربكة 
عىل  مؤكدين  املتظاهرين”،  ضد  الكيدية  التهم 
“رضورة التعجيل بحسم ملف املغيبني واملختطفني، 

ال سيام الناشط املدين سجاد العراقي”.
فورية  بصورة  التحقيق  “اعادة  عىل  البيان،  وشدد 
بالتعذيب  اعرتافات  فيها  انتزعت  التي  بالدعاوى 

والرتهيب ومحاسبة الضباط واملنتسبني املتورطني يف 
انتزاعها”، داعيا اىل “دعم اللجنة القضائية املكلفة يف 
التحقيق بدعاوى الشهداء من اجل حسمها وانصاف 
يف  املحتجون  صّعد  االثناء،  ويف  وارسهم”.  الضحايا 
خالل  من  االحتجاجي،  حراكهم  يف  الجبايش  قضاء 
قامئقام  تعيني  ملف  بحسم  مطالبني  الطرق،  قطع 
“طريق  تابعته  بيان  يف  املحتجون  وقال  القضاء. 
تعيني  يف  تتمثل  املحتجني  “مطالب  أن  الشعب”، 
شخصية من أبناء القضاء متفق عليها من قبل األهايل 
واملحتجني، خلفا للقامئقام السابق الذي تويف قبل 7 
اشهر”، منوها اىل ان “القضاء يعاين من نقص واضح 
وإبعاد  الواقع  هذا  تحسني  ويتطلب  الخدمات  يف 

األحزاب املتنفذة عن التدخل يف هذا امللف”.

واسطيون يصرون على إقالة 
حكومتهم 

من جانبهم، جدد العرشات من املحتجني يف محافظة 
يف  املحلية  الحكومة  بإقالة  مطالباتهم   واسط، 
حديث  يف  النصار  عزيز  املتظاهر  واشار  املحافظة. 
املتظاهرين  “مطالب  ان  اىل  الشعب”،  لـ”طريق 
املحافظ  اقالة  وهي  التصعيد،  بداية  منذ  واضحة 
موقف  ينتظرون  “املتظاهرين  ان  مؤكدا  ونائبيه”، 
الحكومة الذي وعدت فيه بوقت سابق باالستجابة 

للمطالب”.
بابل،  محافظة  يف  املحتجني  من  العرشات  ان  يُذكر 
نظموا تظاهرة للمطالبة بإقالة محافظ بابل، وللتأكيد 
تسويفها،  وعدم  االنتفاضة  مطالب  تنفيذ  عىل 

واالرساع يف كشف ومحاسبة قتلة املحتجني.

اعتداءات في كربالء
ونظمت الكوادر الطبية يف كربالء، وقفة احتجاجية 
عىل  مشددين  املحافظة،  يف  الطبية  املدينة  داخل 
االطباء  تطال  التي  االعتداءات  وقف  رضورة 

واملمرضني، من قبل املراجعني.
وقال مصدر أمني يف كربالء، امس االربعاء، ان اعتداء 

جديدا تعرضت له الكوادر الطبية يف املحافظة.
ان  نيوز”،  لـ”السومرية  حديث  يف  املصدر  وأضاف 

احتجاجية  وقفة  نظموا  كربالء  يف  الطبية  “الكوادر 
املقدسة  كربالء  محافظة  يف  الطبية  املدينة  داخل 

بسبب اعتداء ذوي املتويف بكورونا عليهم”.
الكوادر  من   4 جرح  اىل  ادى  “االعتداء  ان  وزاد   

الصحية بآالت جارحة”. 
خريجي  من  العرشات  تظاهر  آخر،  جانب  من 
بتوفري  مطالبني  املحافظة،  يف  واملعاهد  الجامعات 
فرص العمل. وبنّي املتظاهر احمد قاسم، لـ”طريق 
الشعب”، أن “معاناة الخريجني كبرية؛ فرغم مرور 
عدة سنوات عىل تخرجنا، مل نحصل عىل أي فرصة 
مطالبا  الخاص”،  أم  العام  القطاع  يف  سواء  عمل 
“الحكومة ومجلس النوب بالعمل عىل توفري فرص 
واضحة،  اقتصادية  سياسة  انتهاج  من خالل  العمل 

تسهم يف توفري فرص العمل”.

السماوة.. احتجاجات متواصلة
كليات  خريجي  من  العرشات  تظاهر  ذلك،  اىل 

املحلية يف محافظة  الحكومة  مبنى  امام  الهندسة، 
املثنى، مطالبني بتوفري فرص العمل.

الشعب”،  لـ”طريق  قاسم  نعيم  املتظاهر  وقال 
كليات  لخريجي  والتظاهرات  “االحتجاجات  ان 
عموم  يف  عام  من  اكرث  منذ  متواصلة  الهندسة 
واعادة  العمل  فرص  بتوفري  للمطالبة  املحافظات، 
الهيبة للمهندس”، مردفا “لكن الحكومة والجهات 
امام مطالبنا املرشوعة يف  املعنية كأنها حجر أصم 
البحث عن حياة كرمية”. يُذكر ان عددا من اهايل 
منطقة اململحة يف املحافظة، تظاهروا عىل الطريق 
مطالبني  املحافظة،  ومركز  منطقتهم  بني  الرابط 
الكهرباء  قطاعات  يف  االساسية  الخدمات  بتوفري 
اىل  املنطقة  وتحويل  والطرق  والرتبية  والصحة 

ناحية.
الشعب”  “طريق  مراسل  بحسب  االهايل،  وهدد 
تسويف  تواصل  حال  يف  مفتوح  “اعتصام  بتنظيم 

مطالبهم”.
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مواساة 
فخامة السيد مسعود بارزاني المحترم
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

للفقيد  املفاجئة  الوفاة  خرب  وأسف  بأمل  تلقينا 
الدكتور روز نوري شاويس، الذي عرفناه ابنا بارا 

بشعبه الكردي ووفيا للشعب العراقي.
منذ  بها،  نعتز  طريق  رفقة  بالراحل  ربطتنا  لقد 
الدكتاتوري  النظام  ضد  املشرتك  الكفاح  سنوات 
الشوفيني املباد، ويف سبيل الحرية والدميقراطية 
املرشوعة  القومية  والحقوق  العراقي  لشعبنا 

لشعب كردستان العراق. 
نشارككم االحزان يف هذه املناسبة األليمة، ونعرب 
ولكل  الفقيد  ولعائلة  لكم  الحارة  املواساة  عن 

رفاق دربه ومحبيه.
وللراحل الدكتور روز أطيب الذكر.

المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي العراقي
15 شباط 2021

الشيوعي العراقي يزور الفرع الخامس للديمقراطي الكردستاني
بغداد - اعالم حشع

برئاسة  العراقي  الشيوعي  الحزب  من  وفد  زار 
الرفيق مفيد الجزائري نائب سكرتري اللجنة املركزية، 
يوم االثنني، 15 شباط 2021، مقر الفرع الخامس 
للحزب الدميقراطي الكردستاين يف بغداد، حيث كان 
يف استقباله مسؤول الفرع السيد شوان محمد طه.

الكفاحية  العالقات  لقائهام  الجانبان خالل  وتناول 
الحزبني، خاصة يف سنوات  ربطت  التي  التاريخية 
النضال ضد النظم الديكتاتورية واالستبدادية. واكدا 
إخوة  يعزز  مبا  والزيارات  اللقاءات  تواصل  أهمية 
العرب والكرد وسائر أبناء الشعب العراقي. وتوقف 
الطرفان أمام  آخر مستجدات االوضاع يف البالد، ال 
سيام ما ميس مصالح املواطنني ومنها موضوع إقرار 
والعراقيل يف  الصعوبات  السنوية، وتذليل  املوازنة 
طريقه. كام تطرقا اىل موضوع االنتخابات املبكرة 
ورضورة توفري مستلزمات نجاحها، وبضمنها املناخ 
اآلمن للناخبني واملرشحني. وتم التأكيد عىل التنسيق 

والتعاون بني الجانبني يف مجال العملية االنتخابية.
وأهمية  الثقايف  املشهد  أمام  الوفدان  وتوقف 
النشاطات   إقامة  يف  املشرتك  والعمل  التعاون 

بها  يتسم  التي  املضيئة  الجوانب  وإبراز  الثقافية 
مجتمعنا العراقي.

شوان،  السيد  إىل  إضافة  االستقبال  يف  شارك  وقد 
مكتب  يف  الكادر  احمد،  أيڤان  السيدة  من  كل 
املنظامت الجامهريية، وعدد من مسؤويل مكاتب 

الفرع الخامس، بضمنهم الدكتور حسني قيل خان 
فييل مسؤول مكتب العالقات.

مهدي  عيل  الرفيقني  ايضا  الحزب  وفد  ضم  فيام 
عضو اللجنة املركزية، وفاضل املوسوي عضو لجنة 

العالقات الوطنية املركزية.
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ناشطون يؤكدون ضآلتها وعدم تمثيلها الوجود الحقيقي للمكونات 

دعوات لحماية مقاعد كوتا االقليات من الصراع السياسي

معنيون: القانون يواجه مصدات سياسية في البرلمان

العنف االسري.. عشرات الضحايا في أقل من أسبوعين

مقاعد قليلة لكوتا المكونات
وقالت، شمريان مروكل، رئيسة كتلة الوركاء الدميقراطية 
التي ساهمت يف السباق  االنتخايب عىل )كوتا( املكون 
للتغيري  الوحيد  االنتخابات هي “الطريق  املسيحي، إن 
السيايس، وكنا نتمنى أن تقام بوقتها املبكر دون أن يتم 
تأجيلها وفقا لطلب مفوضية االنتخابات التي قالت إنها 

غري جاهزة فنيا”.
وأوضحت مروكل خالل حديثها لـ”طريق الشعب”، إن 
ألعدادهم،  نظرا  جدا  قليلة  املكونات  )كوتا(  “مقاعد 
يقارب  وال  كاف  غري  للمسيحيني  مقاعد   5 فتحديد 
الوحيد  املقعد  مع  الحال  وكذلك  الواقعية،  األرقام 
للصابئة املندائيني، ومثله للكرد الفيليني الذين يريدون 
جميع  تضم  واحدة  بدائرة  انتخاباتهم  تجري  أن 
واسط  محافظة  يف  العملية  تحرص  أن  ال  املحافظات، 
واآلن  له،  مثيل  ال  وتهجري  لظلم  تعرضوا  ألنهم  فقط، 
خارج  أو  العراق  خارج  يف  من  يحرم  قرار  هكذا  مبثل 
الحجم  يعكس  ال  أمر  وهو  التصويت  من  املحافظة 
مع  ذاتها  املعاناة  عن  فضال   ، املكون   لهذا  الحقيقي 

أبناء املكون اإليزيدي”.
لصالح  االنتخابات  “تجيري  من  املتحدثة  وحذرت 
والسيطرة  الكوتا  مبقاعد  والتالعب  متنفذة،  جهات 
القانونية، خصوصا  املال واألساليب غري  بواسطة  عليها 
فسح  من  بد  وال  السيايس  الرصاع  من  تسلم  مل  وأنها 
املجال هذه املرة للصادقني الذين ميكن أن يعربوا عن 
طموحات املكون الذي ميثلونه”، داعية املرشحني ومن 
الواقع  يفوز منهم إىل “متثيل ناخبيهم بصدق  وتغيري 
كوتا  نواب  أداء  يف  ملحوظا  ترديا  شهد  الذي  السابق 
إىل  إضافة  دورة،  من  وألكرث  الربملان  داخل  األقليات 
االلتفات إىل الهم الوطني. فبالتايل يكون عمل النائب 
والعمل  الحكومة  األداء  ومراقبة  القوانني  ترشيع  عىل 
التنفيذي، وهذا ما يسمى بالعمل ذات الطابع الوطني 

ال الفئوي”.

تحديات التصويت الخارجي
“مشاركة  أن  الشعب”، عىل  لـ”طريق  مروكل  وشددت 
العراقيني يف الخارج ال زالت غري واضحة، واملفوضية مل 
البايومرتية  البطاقة  بخصوص  ملموسة  مؤرشات  تقدم 
إمكانية  لها من  ملا  اعتامدها  نريد  لهم. فنحن  بالنسبة 
لكن متطلبات  التزوير،  بالحد من عمليات  قد تساهم 

انجازها يف الخارج متعرثة وتواجه صعوبات كبرية”.
ودعت املفوضية إىل “التنسيق مع السفارات والجاليات 
العراقية يف الخارج لغرض انجاز البطاقة البايومرتية، أو 
إيجاد أي طريقة أخرى ميكن أن تضمن أصوات املواطنني 
تسهيل  من  بد  وال  قليل  املتبقي  فالوقت  الخارج،  يف 
العملية ومعالجتها رسيعا”، مؤكدة عىل رضورة “توفري 
اإلمكانيات الالزمة إلمتام العملية االنتخابية بشكل نزيه، 
وذلك من خالل ضبط السالح املنفلت واملال السيايس، 
الشارع  يف  يسببانه  الذي  االستقرار  عدم  أن  حيث 
وخصوصا يف األيام األخرية، يولد عدم اهتامم للمواطنني 
باالنتخابات”، منوهة إىل أنه من أهم مستلزمات نجاح  
وتشجيع  األمنية،  األوضاع  “استقرار  هو  االنتخابات 
الذين أكملوا 18 عاما عىل تحديث بطاقاتهم،  الشباب 
الجهات  وكافة  الوزارات  مع  بالتنسيق  املفوضية  وقيام 

املعنية بالشأن االنتخايب إلمتام املهمة”.
واختتمت حديثها قائلة: “االنتخابات القادمة ال بد أن 
وداعمون  معهم  فنحن  املنتفضني،  ملطالب  وفقا  تقام 
الفاسدين  ومحاربة  التغيري  إىل  دعت  التي  ملطالبهم 

وإلحاق الهزمية االنتخابية بهم”.

الكوتا بحاجة الى رؤية جديدة
مركز  رئيس  البدري،  أسامة  يقول  آخر،  جانب  من 
الشباب املندايئ يف العراق، إن تجربتنا مع كوتا الصابئة 
يف الفرتات السابقة مل تكن ناجحة، وذلك يعود ألسباب 
من  بد  وال  االنتخابات  لهذه  متحمسون  لكننا  عديدة، 

خوضها من أجل التغيري الذي نطالب فيه كمواطنني.

مثل  “من  قائال:  الشعب”  لـ”طريق  البدري  وتحدث 
كأبناء  لنا  شيئا  يقدم  مل  السابقة  الدورات  يف  املكون 
ميثل  نائبا  باعتباره  العراقيني  لبقية  حتى  وال  طائفة، 
مقعد  شغل  الذي  وجود  وأقترص  الشعب.  أبناء  جميع 
الصابئة ونشاطه عىل بغداد ومل ينجح يف ذلك  أيضا”، 
مضيفا “نحن لدينا وجهة نظر بخصوص الكوتا، فرنى أن 
املرشح يجب أن يتم اختياره داخليا، ويشرتط أن يكون 
خادما يف مجالس الطائفة، أو ناشطا ويعلم جيدا هموم 
وفقا  يجري  ال  ذلك  لكن  متثيلهم،  يريد  من  ومشاكل 
النوع من  لتنظيم هذا  آلية  نبحث عن  ونحن  للقانون 

التفكري بخصوص دعم املرشحني”.
واستحقاقنا  فقط،  واحد  مقعد  “لدينا  البدري  وتابع 
هنالك  يكن  مل  ولألسف  مقعدين،  عن  يقل  ال  كمكون 
تحالف  كإقامة  سابقا  املكونات  نواب  بني  تنسيق 
وتحديد  املواطنني  حق  تثبيت  أجل  من  مثال  لألقليات 

املقاعد وفقا للنسبة السكانية”.

إشكالية مقعد الفيليين
جهته  من  فأكد  املندالوي،  فاضل  الدكتور  الناشط  أما 
محافظة  الفيليني يف  للكرد  املخصص  الوحيد  املقعد  أن 
يتوزعون  ألنهم  الحقيقي،  استحقاقهم  ميثل  ال  واسط، 
العراق، ويرتكزون  يف مناطق شاسعة يف جنوب ووسط 
خصوصا يف بغداد وواسط ودياىل، وهي ثالث محافظات 

يجب أن تكون كوتا الفيليني يف كل واحدة منها.
إىل  الشعب”،  لـ”طريق  حديثه  خالل  املندالوي  ولفت 
وغنب  كبري  ظلم  واحد  مبقعد  الفييل  املكون  “حرص  أن 
فهذه  االستحقاق،  من  أقل  ألنه  املواطنني  لحقوق 
مدار  عىل  الظلم  من  وعانت  كبري  وجود  لها  الرشيحة 
نتائج  املكون  هذا  أبناء  تكبد  ولطاملا  طويلة  عقود 
فظيعة بسبب السياسات الخاطئة. أضف إىل ذلك، فإن 
من  اختطافه  ملحاوالت  يتعرض  املتبقي  الوحيد  املقعد 
عندما رسقت  بذلك    نجحت  إحداها  متنفذة،  جهات 
املقعد بوضح النهار”، مشريا إىل حاجة الكرد الفيليني إىل 
“مرشح صادق ونزيه ويعرف هموم أبناء هذه القومية. 
بالتصويت  تتالعب  اصبحت  متنفذة  جهات  إن  ومبا 
من أجل االستحواذ عىل مقاعد كوتا األقليات، أرى أنه 
املكونات  بأبناء هذه  التصويت  الصحيح أن يحرص  من 

لتجنبيها عمليات السطو املستمرة”.
 

اإليزيديون والمشكلة األكبر
ويف املقابل، كشف ميرس األداين، وهو صحايف وناشط يف 
مجال إغاثة اإلزيديني، عن مجموعة كبرية من التحديات 

تواجه أبناء هذا املكون املنكوب بجرائم اإلرهاب.
“اإليزيديني   أن  الشعب”،  لـ”طريق  األداين  وأوضح 
يعيشون ماساة  اإلبادة الجامعية، ومازال مصري اآلالف 
منهم مجهوال، فضال عن ما تعرضوا له يف سنجار من قتل 

وسبي وتدمري للرموز الدينية والبنى التحتية. ناهيك عن 
وجود أكرث من 400 ألف إيزيدي يعيشون يف مخيامت 
النزوح منذ ما يقارب 7 سنوات، وال سيام وإن الهجرة 
مستمرة  وسجلت خروج أكرث من 120 ألف إيزيدي إىل 

دول أخرى بعد عام 2014”.
وتابع القول: “وضع أبناء هذا املكون مأساوي، فأغلبهم 
وما  مناطقهم،  يف  حدث  ما  جّراء  الصدمة  مرحلة  يف 
يحدث حاليا من رصاعات سياسية عليها بوجود فصائل 
مسلحة أربكت الوضع وعقدته. وفيام يخص االنتخابات، 
وحركة  حزب  من  أكرث  عىل  منقسمون  فاإليزيديون 
أو  أصواتهم  حرقت  السابقة  االنتخابات  ويف  سياسية، 
باألحرى مل تحتسب وشعروا بالغنب الكبري، ويأملون هذه 
املرة أن يكون متثيلهم عادال، والحصول عىل استحقاقهم 
هو:  إجابة  عن  يبحث  الذي  السؤال  ولكن  الدستوري. 
الحكومات  قبل  من  ستنصفهم  اإلزيديني  مشاركة  هل 
القادمة؟ وتعيد لهم ما فقدوه من خسائر وثقة، خصوصا 
املأساوي.  تأريخهم  خالل  إبادة   74 إىل  تعرضوا  وأنهم 
املقعد  فرمبا يشاركون من خالل أحزاب وحركات، لكن 
املكون  تطلعات هذا  قادر عىل متثيل  يبقى غري  اليتيم 
املنكوب”، مردفا “نتمنى الحفاظ عىل وجودنا كمكون 
رئييس يف البلد، وبناء ما هدمه اإلرهاب، ومنحنا فرصة 
إلدارة سنجار وحاميتها، وفسح املجال أمام أبناء املكون 

للمشاركة يف صنع القرار املحيل واملركزي”.

كبري  أثر  الوقايئ  للحظر  يكون  أن  الناشطون  ويرفض 
العنف األرسي، بل أن “اإلعالم أخذ  يف تصاعد حاالت 

يسلط الضوء عىل جرامئه”، حسب قولهم.
وكان مجلس الوزراء صّوت يف  4 آب من العام 2020  
دة مرشوع قانون الحامية من العنف األرسي،  عىل مسوَّ
ترشيعه  ألجل  النواب،  مجلس  رئاسة  إىل  وأحاله 

وإقراره.
العنف  من  والطفل  األرسة  حامية  مدير  وسجلت 
األرسي يف وزارة الداخلية، العام املايض، 15 ألف حالة 

عنف منزيل يف العراق، بحسب إحصائية لها.

جرائم مرّوعة
ويف االسبوع املايض، أقدم أب عىل قتل أبنائه الثالثة 
شاب  وقام  ميسان،  محافظة  املوت،  يف  حتى   شنقاً 

بحرق أبيه ليفارق األخري حياته  متأثراً  بجروح الحرق، 
ثالثة  أقدم  بغداد،  العاصمة  ويف  ذاتها.   املحافظة  يف 
حول  والدهم،  بسبب  الخالفات  قتل  عىل  شبان 

املرياث.
اقتصادياً  وضعاً  التي  تشهد  قار،  ذي  محافظة  يف 
االنتحار  عىل  العمر  تبلغ  من  فتاة  أقدمت  مرتدياً، 

بواسطة “الشال” داخل غرفتها.  
السيارة،  من  زوجته  برمي  رجل  قام  ذلك،  قبل  ومن 
املرأة  فارقت  وقد  كبرية.  برسعة  كان  يسري  عندما 

حياتها  عىل إثر الحادث. 
ويف محافظة أربيل، أقدم رجل عىل قتل زوجته التي 
تبلغ من  العمر   30 عاماً،  فيام ألقت القوات األمنية 

القبض عليه.

فقدان القيم
بحقوق  املعنية  )ألجلها(  منظمة  يف  الناشطة  وقالت 
حاالت  أن  الشعب”،  لـ”طريق  عبد،  مروة  املرأة، 
 العنف االرسي  مل “تعد موجهة من الرجال نحو النساء 
مالحظة  االرسة،  افراد  كل  العنف  يطال  وامنا  فقط”، 
أن اي شخص ضعيف ممكن ان يتعرض للعنف  داخل 
وتؤرش  عمره”.   او  جنسه  عن  النظر  “بغض  االرسة 
لآلداب  املجتمعية،  يبالون  ال  املواطنني  بعض  أن  عبد، 

“املجتمع فقد الكثري من القيم”.
االرسي”،  للعنف  رادع  وجود  قانون  “عدم  اىل  وتشري 
االخرى  القوانني  أن “هناك ضعفا يف تطبيق  يؤكد  كام 
أن  من  محذرة  بالقتل”،  الرشوع  او  املتعلقة  بالقتل 
أن  الناشطة،  وتردف  جرائم”.  هكذا  “يفاقم  هذا 

ان  اىل  يواجه تحديات عدة”، مشرية  القانون  “ترشيع 
اطرافا كثرية ترفض  ترشيعه، ألنها تعد ذلك “تدخال يف 

أمور االرسة والبيت”، حسب قولها. 
وتجد املتحدثة، أن “العنف االرسي مل يزدد مؤخرا، وال 
العام  بارتفاع نسبته، امنا “الرأي  عالقة للحجر  الصحي 

بدأ يوجه يسلط  الضوء صوبه أكرث”.
  

بابل.. أنموذجا
وذكرت تقارير اعتمدت عىل إحصائية  رسمية ملحاكم 
املحافظة  سجلت  أن  يف  محافظة  بابل،  التحقيق 
توزعت  املاضية   113 حالة  قتل،  الثالثة  خالل  األعوام 
ضد  الرجال،  قتل  حالة   57 عىل  الجنسني؛  بالتساوي 

 و56 ضد  النساء.
ضد  القتل  حاالت  يخص  ما  يف  اإلحصائية  وأفادت 
بينام  20  امرأة،  قتل  بأن   ”عام   2018  شهد  النساء، 
عرشة  حالة،  وذهبت   22  خمس   2019 عام  سجل 
امرأة ضحية القتل يف عام   2020”.  وبحسب التقارير، 
العام 2018، 15 حالة  ضد  فإن املحافظة “سجلت يف 
فيام  حالة،  أربعا  وعرشون   2019 العام  ويف   الرجال، 
وأشار  قتل”.   حالة   17 العام   2020  تسجيل  شهد 
محكمة  يف  اإلحصاء  شعبة  أعدته  الذي  التقرير 
“ارتفاع  اىل  الشعب”،  بابل،  طالعته   ”طريق  استئناف 
معدل حاالت القتل التي حدثت داخل  نطاق  األرسة، 
أحد  وراءها  كان  قتل  ضحية  34  امرأة  ذهبت  فقد 
 57 فإن “34 من أصل  للتقرير  أفراد  العائلة”.  ووفقاً 
يف  خالل  ثالثة  أعوام  عائيل  قتل  ضحية  كانت  امرأة 
عدد  نصف  من  أكرث  أن  يعني  ما  واحدة”،   محافظة 
 النساء  املقتوالت جرت تصفيتهن عن طريق  أحد أفراد 

األرسة. 

كانت  حالة   17 أن  تبني  فقد  الرجال،  يخص  ما  يف  أما 
عىل نطاق  األرسة،  من بني 56 حالة قتل  حدثت خالل 
التقرير، أن “ست جرائم قتل  3 سنوات.  ويف تفاصيل 
متسببا  بها،  وحالتان عن  طريق  األخ  كان  الرجال  ضد 
األب، و3 حاالت عىل يد ابن العم، و4  حاالت  تسببت 

بها الزوجة، و2 عىل يد  الطليقة”. 

 إشغال الرأي العام 
العزاوي،  هديل  املحامية،  تحدثت  جانبها،  من 
يولده  الذي  االثار  االيجابية  عن  الشعب”  لـ”طريق 
وقالت  العنف.  حاالت  من  الحد  يف  القانون  ترشيع 
من حاالت  كثري  اىل  لوضع حدا  القانون  انه   ”لو رشع 
العنف، بل لكان ميكن ان  مينع الحاالت التي تصل اىل 

تشويه الجسد او القتل”.  
كثرية  حمالت  املاضية  االشهر  يف  “شهدنا  وأوضحت 
الناشطني  انشغال  ولكن  بترشيع  القانون  طالبت 
بقضايا اخرى مثل االنتخابات جعلتهم  ينسون موضوع 

ترشيع قانون العنف االرسي”.   
ألجل  فيه،  نضغط  كنا  الذي  الوقت  “يف  أن  وبينت 
الجرائم  قانون  طرحت  الحكومة  القانون  ترشيع 
العنف  عن  العام  الرأي  إلشغال  كمحاولة  املعلوماتية 

 االرسي”.  
لديها  الكتل  من  كبري  “جزء  ان  اىل  العزاوي  وأشارت 
تحفظاتها عىل القانون وقد ال  تسمح بتمريره، وعندما 
طرح القانون عىل طاولة مجلس النواب تم تأجيله  اىل 

اشعار اخر”.   
اىل  يؤجل  قد  القانون  “ترشيع  أن  املحامية  ورجحت 
دورة برملانية  قادمة، وقد تضاف اليه مواد جديدة من 

قبل الربملان القادم”.  

بغداد ــ سيف زهير

بعد أن مرر الربملان قانون االنتخابات ووزع الدوائر االنتخابية خالل فرتة شهدت 
رصاعا سياسيا محموما، ظهرت بضمن املشاكل التي رافقت هذه العملية، تفاصيل 
كثرية تتعلق بأوضاع املكونات األصيلة، والكوتا التي حددت لهم من أجل التمثيل 

النيايب. وتساءل ناشطون من مختلف املكونات، مؤخرا، عن سبب إبقاء أعداد 
مقاعد الكوتا ثابتة رغم الزيادات التي طرأت عىل قوام الربملان، فضال عن قيام 

بعض الجهات املتنفذة باالستحواذ عىل هذه املقاعد دون أي رادع قانوين، وتحجيم 
دور األقليات داخل املجلس الترشيعي.

بغداد ــ طريق الشعب  

دفعت الجرائم األرسية املرّوعة التي 
جرت خالل االسبوعني املاضيني، يف 
عدد من املحافظات، الجدل حول 

أهمية ترشيع قانوٍن للحد من العنف 
األرسي، اىل الواجهة؛ إذ يطالب ناشطون 

ومعنيون برضورة اإلرساع يف ترشيع 
القانون، الذي يواجه مصدات كثرية 

داخل مجلس النواب ومن تيارات 
مختلفة.



ـ طريق الشعب  بغدادـ 
أحد  حديث  سياسية  وبرامج  فضائية  قنوات  تناقلت 
املراقبني الذي كشف عن انتهاكات تجري داخل السجون 
أن  حني  يف  بالبرش”،  اتجار  “عمليات  أهمها  العراقية 
وزارة العدل طالبت بتقديم األدلة الثبوتية لالنتهاكات 

التي تناقلتها بعض  القنوات الفضائية داخل السجون.
داخل  تحدث  انتهاكات  وجود  مطلعة  مصادر  وأكدت 
واسعة  وتجارة  بالبرش  اتجار  عمليات  أهمها  السجون، 

للمخدرات. 
صريفة  ورشكات  مكاتب  االنتهاكات  هذه  يف  وتشرتك 
فيها،  األموال  مبالغ  ايداع  يتم  التي  وهي  معروفة، 

بالتنسيق مع التجار داخل السجن.

اتجار بالسجناء 
الكناين،  صباح  والتغيري،  اإلصالح  مؤسسة  رئيس  وأكد 
األدلة  أن  مؤكداً  السجون،  داخل  انتهاكات  حدوث 

ُقدمت إىل وزير العدل.
وقال الكناين يف حديث لـ”طريق الشعب”، إن عمليات 
دينار  مليون  تكلف  أخرى  إىل  قاعة  من  السجناء  نقل 
عراقي “يدفعها  السجناء باالشرتاك مع مكاتب ورشكات 

صريفة”.    
مدراء  بـ”إرشاف  تتم  العمليات  هذه  أن  وأضاف، 
أي  إمتام  مقابل  املبالغ  يتقاضون  من  وهم  السجون” 
عملية داخل السجن. وأن ذلك يحدث بـ”علم الوزارة”.  
وزير  بها  طالب  التي  الثبوتية  األدلة  “كل  أن  وأوضح 

العدل أرسلناها إليه عىل هاتفه  الشخيص”.  
قال  امللف،  هذا  من  الرقابية  املؤسسات  دور   وبشأن 
إن دائرة االصالح قررت عدم استقبال أي “جهة رقابية 
من دون أن تأخذ اذنا  مسبقا” من الدائرة ذاتها، وبهذا 
القرار فهي حدت من أي طرق للرقابة  ممكن أن تكون 

عىل السجون.  
دائرة  تقوم  زيارة  أي  تحدث  عندما  أنه  الكناين  وأكد 

من  يتذمرون  الذي  السجناء  بعض  بإيداع  االصالح 
بـ”الحجر  االنتهاكات  ويشتكون  السيئة   الخدمات 
االنفرادي”، بينام يتعرض السجناء  اآلخرون إىل التهديد 

بالتصفية يف حال إن تحدثوا أي يشء.  

“أدلة ثبوتية”!
وطالب وزير العدل ساالر عبد الستار محمد، بتقديم 
األدلة الثبوتية لالنتهاكات التي تناقلتها بعض  القنوات 

الفضائية داخل السجون.
أن”  الشعب”،  “طريق  طالعته  بيان  يف  الوزير،  ودعا 
خاصة  ووثائق  معلومات  لديه  من  وكل  القنوات  هذه 
 بهذا الشأن إىل أن يقدمها من خالل مراجعته للوزارة أو 

االتصال بها مع التأكيد عىل أنه سوف ال يتم الكشف عن 
شخصية  املشتيك أو كل من يديل بتلك املعلومات وفقا 
للقانون” . وأشار الوزير إىل أن الوزارة “ستتخذ اإلجراءات 
الكفيلة للتحقق  من هذه املعلومات مبا فيها الكشف عىل 
املترضرين  بالتنسيق مع الجهات املختصة، كام أن الوزارة 
له  تسول  بحق كل من  الرادعة  تتخذ  اإلجراءات  سوف 

نفسه يف ارتكاب  مثل هذه األفعال”.
النزالء  تأهيل  يف  األقسام  اإلصالحية  “دور  إىل  ونوه   
وإعادة اندماجهم يف املجتمع  ليصبحوا مواطنني صالحني 
ويشاركوا يف بناء وطنهم”، مؤكداً أنه “يف  حالة عدم ثبوت 
هذه االدعاءات فإن الوزارة ستحتفظ  بحق الرد واتخاذ 

اإلجراءات القانونية كافة بحقهم”. 

تجارة المخدرات 
كيفية  عن  الشعب”،  لـ”طريق  مطلع  مصدر  وتحدث 
انها تدخل أمام  دخول املخدرات إىل السجون، مؤكدة 

انظار كبار املسؤولني. 
عن  يتم  ال  السجون  إىل  املخدرات  “دخول  إن  وقال 
تحت  وتجري  الصغار  املنتسبني  أو  املوظفني  طريق 
أطراف   “ أن  إىل  مشري  السجون”،  يف  مسؤولني  انظار 
أمنية أخرى ممكن أن تكون مشاركة يف هذا املوضوع”.

السجون  يدخل  وزائر  موظف  “كل  أن  املصدر  وأكد 
يتعرض للتفتيش مرات عديدة، وبعض املوظفني ال يحق 
لهم حتى االحتفاظ بهواتفهم”، متسائالً “فكيف تدخل 
تهريب  يف  بـ”اشرتاكهم  املنتسبني  متهامً  املخدرات!”، 

املخدرات إىل السجن”. 
 وأضاف أن “التجارة باملخدرات داخل السجون يشارك 
ينهوا مدة سجنهم  الذين مل  املخدرات  تجار  كبار  فيها 
بعد”، مبيناً أن “هؤالء السجناء املتاجرون باملخدرات، 
ينسقون مع رشكات صريفة من أجل تأمني أموالهم من 
املتعاطي  السجني  عائلة  تقوم  حيث  السجناء،  عوائل 
بإيداع مبلغ من املال يف رشكة الصريفة، ثم يبلغ صاحب 
بأنه  السجن  املوجود يف  املخدرات  تاجر  الصريفة  رشكة 
التاجر  يقوم  بعدها  السجني،  عائلة  من  مبلغ  استلم 
السجناء  أن  علامً  املتعاطي،  للسجني  الجرعات  بإعطاء 
املتعاطني يبلغون ذويهم بأن هذه االموال هي مخصصة 

ملشرتيات الحانوت”. 
السجون  بعض  يف  املخدرات  “أسعار  أن  املصدر  وبني 
رخيصة باملقارنة مع السلع االخرى، فيبلغ سعر الغرام 
الواحد من الكرستال خارج السجون بني 35 ألف إىل 50 

ألف، بينام يبلغ سعرها يف السجون 25 ألف دينار”. 
املخدرات  يعرضون  الرئيسيون  “التجار  أن  وأوضح 
وجود  لضامن  رخيصة  بأسعار  السجون  داخل  للبيع 
املتعاطني  أحكام  ألن  املواد،  لهذه  متعاطني  اشخاص 
ترتاوح بني سنة إىل ستة أشهر، فمدة خروج املتعاطي 

بأسعار  املخدرات  التجار  تكون رسيعة، ولذلك يعرض 
رخيصة”. 

الشعب”،  لـ”طريق  عيان،  شاهد  يؤكد  السياق،  ويف 
وعملية  السجون  داخل  بالبرش  االتجار  “عملية  أن 
املخدرات، ولكن  بيع  آلية  بنفس  البيع والرشاء تجري 
هذه املرة املسؤول هو من يلعب دور التاجر يف هذه 

العملية”. 
يتم وفقاً  إىل أخرى  قاعة  أن “تحويل سجني من  وبني 
كثرية  مرات  يف  أنه  إىل  الفتاً  السجناء”،  بعض  لرغبات 
الستقطاب  املبالغ  دفع  يف  سجني،  من  أكرث  “يشرتك 

سجني من قاعة اخرى”.

سجون بال مستلزمات 
وذكرت شبكة العدالة للسجناء يف العراق، يف تقريرها 
مشكلة  من  تعاين  السجون  أن   2020 لعام  السنوي 
الباحث االجتامعي، حيث ُسجل أن 4 مواقع سجن من 
أصل 30 موقعا متت زيارتها من قبل الشبكة، ال يوجد 
من  تعاين   26 الـ  والسجون  اجتامعيون،  باحثون  فيها 

نقص شديد يف عدد الباحثني العاملني فيها.  
عىل  يقع  اجتامعي  باحث  كل  فأن  الشبكة  وبحسب 
فأن  االحصائية،  هذه  ظل  ويف  سجينا،   288 عاتقه 
الباحث االجتامعي لو واظب عمله عىل مدار سبعة أيام 
يف االسبوع، فأنه سوف يتمكن الجلوس مع السجني مرة 

واحدة كل تسعة أشهر ونصف! 
املائة،  يف   10 أن  عىل  التحتية،  البنى  الشبكة  وصنفت 
من السجون حصلت عىل تقييم جيد جداً، و17 يف املائة 
املائة منها قيمت عىل  بينام 73 يف  حصلت عىل جيد، 

انها “متهالكة”. 
وبينت الشبكة ان 73 يف املائة، من السجون تعاين من 
طاقتها  فوق  تتحمل  السجون  بعض  وان  االكتظاظ، 
االستيعابية بخمسة أضعاف، وأن 16 سجنا من أصل 30 

سجنا ال توجد فيها مكاتب حقوق االنسان. 

بغداد ـ طريق الشعب
جنني  العراق،  يف  املتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  دانت 
األمن  مجلس  أمام  إحاطتها  يف  بالسخارت،  هينيس- 
الدويل، الهجوم الصاروخي الذي وقع يف أربيل، والذي 

وصفته بـ”املحاولة الطائشة لتهديد استقرار العراق”. 
وأكدت أن هناك “حاجة ملحة” اىل الشفافية والعدالة 
واملساءلة يف ما يخص الحريات: حرية التعبري والتجمع 
السلمي، مشرية اىل ان حاالت االختفاء القرسي والقتل 
التظاهرات  كبري”  “بشكل  يالحق  تزال  ال  املستهدف 

العامة يف العراق.
ورهنت املمثلة االممية، اجراء انتخابات نزيهة بالعمل 
إيجاد “مناخ حر وآمن”  االحزاب عىل  من قبل جميع 

لها. 
ونّبهت اىل أن خطة الحكومة يف إغالق مخيامت النزوح، 
يشوبها “تعتيم وقلق”، محذرة من أن حمالت كهذه قد 

تقود البالد اىل “أزمات أخرى”.
الذي عقده  االفرتايض  وتناولت بالسخارت يف االجتامع 
االنتخابات  الثالثاء، ملف  أمس  اول من  األمن  مجلس 
التي تم تغيري موعدها، والقضايا اإلنسانية واالقتصادية 

يف العراق.
الهجوم  بإدانة  كلمتها  االممية  املمثلة  واستهلت 
يف  الثالثاء  االثنني/  ليلة  وقع  الذي  الدامي  الصاروخي 
أربيل، قائلة: “تشكل هذه املحاوالت الطائشة لتأجيج 
ودعت  العراق”،  الستقرار  خطرية  تهديدات  التوترات، 

إىل التعاون الوثيق بني بغداد وأربيل لتقديم الجناة إىل 
العدالة”، مشددة عىل أن “العالقة اإليجابية واملستقرة 
مطلقة  أهمية  ذو  أمر  كردستان  وإقليم  العراق  بني 

الستقرار البلد بأكمله”.

“مدونة قواعد سلوك”
وقالت ممثلة األمني العام لألمم املتحدة يف العراق: “يك 
أن تعمل جميع  الرضوري  نزيهة، من  انتخابات  تجري 

ذلك  وينطبق  وآمن،  حّر  مناخ  يف  واملرشحني  األحزاب 
عىل العاملني يف وسائل اإلعالم”.

املعنية  والجهات  األطراف  “جميع  بالسخارت  ودعت 
والسلطات إىل الجلوس معاً لالتفاق عىل )مدونة قواعد 
بالعمل  العراقيني  املرشحني  لجميع  والسامح  سلوك(، 
بحرية؛ دون اعتبار للعرق أو الجنس أو اللغة أو الدين 
أو املعتقد أو الخلفية”، مشددة عىل رضورة أن يكون 
“بوسع أي عراقي يرغب يف املشاركة يف هذه االنتخابات 
بذلك دون  القيام  انتخابية،  أو عضو يف حملة  كمرشح 
أو  االختطاف  أو  االعتداء  أو  الرتهيب  من  خوف  أي 

االغتيال”.
ويف وقت سابق، تلقى مجلس األمن طلبا من الحكومة 

العراقية، بخصوص املراقبة االنتخابية. 
وتعقيبا عىل ذلك، أكدت بالسخارت “أدرك أنه مل يُتخذ 
قرار بعد يف هذا الخصوص، لكنني أود أن أغتنم هذه 
الفرصة للتأكيد عىل أهمية ورضورة توضيح هذا األمر”.

إغالق مخيمات النازحين
عىل  احاطتها  يف  بالسخارت،  هينيس-  جينني  وشددت 
عليها  تعمل  التي  اإلغالقات  حملة  تقود  أال  رضورة 
مرغوب  غري  “نتائج  إىل  النزوح  مخيامت  يف  الحكومة 
املناطق  إىل  الناس  أو عودة  الثانوي  النزوح  فيها، مثل 

التي تفتقر للأموى الكايف أو الخدمات األساسية”.
إغالق  بقرارات  املحيط  والتعتيم  “الترسع  إن  وقالت 

أود  أخرى،  مرة  لذلك  الكثريين.  قلق  يثريان  املخيامت 
أن أحذر من القرارات التي ميكن أن تؤدي بسهولة إىل 

أزمات أخرى”.

مصاعب اقتصادية حادة
العراق يعاين “صعوبات  وأكدت املسؤولة األممية، أن 
انخفاض  من  ذلك  يتضح  كام  حاّدة،  واقتصادية  مالية 
أواخر  يف  باملائة   20 من  بأكرث  العراقي  الدينار  قيمة 
كانون األول”. وأضافت “ال ميكن للعراق تحّمل االعتامد 
املستمر عىل استخراج املوارد، وال العبء املفرط لقطاع 
عام أكرب مام ينبغي.. يجب أن تكون املعركة ضد الفساد 
االقتصادي والسيايس وتعزيز الحوكمة القوية والشفافية 

واملساءلة، الشعار الذي يصاحب هذا اإلصالح”.

قوانين مغيبة
قانون  أن “االتفاق عىل  إىل  األممية  املسؤولة  وأشارت 
بغداد  بني  والتسوية  املصالحة  يتطلب   2021 موازنة 
تزال  ال   2005 عام  منذ  الغائبة  القوانني  لكّن  وأربيل. 
تعرقل قيام مفاوضات بّناءة بني بغداد وأربيل مثل تلك 
أخرى  وخالفات  اإليرادات،  وتقاسم  بالنفط  املتعلقة 

تتعلق باألرايض املتنازع عليها”.

تحذير من القمع
وتناولت بالسخارت قضية قمع التظاهرات يف العراق. 

وقالت: إن الحاجة ملحة ملزيد من الشفافية والعدالة 
القمع  أن  بوضوح  أعلن  أن  يل  “اسمحوا  واملساءلة، 
التعبري  حرية  فيها  مبا  األساسية،  الحريات  وانتهاك 
والتجّمع السلمي، واالختفاء القرسي والقتل املستهدف، 

ال مكان لها يف ظل الدميقراطية”.
وأوضحت أن الشفافية والعدالة واملساءلة تظل غائبة 
بشكل كبري – خاصة عندما يتعلق األمر بقمع املظاهرات 
العامة – يف جميع أنحاء العراق مبا فيها إقليم كردستان. 
إذا مل يتغرّي هذا األمر، فعاجال أم آجال سيندلع الغضب 

العام مرة أخرى”.

األوضاع األمنية
وفيام يتعلق بالوضع األمني، لفتت املسؤولة األممية إىل 
أنه “رغم احتفال العراقيني بالذكرى السنوية الثالثة يف 
كانون األول املايض لهزمية داعش يف األرايض العراقية، 
إال أن الهجومني االنتحاريني الشنيعني عىل سوق بغداد 
مام أّدى إىل مقتل 30 شخصا عىل األقل، وإصابة أكرث 
من 100 بجروح، أظهرا بشكل مؤمل عدم هزمية التطرف 

العنيف”.
بأن  صارخ  وتذكري  فظ،  جبان  عمل  “هذا  أن  وعّدت 
العراق ال ميكن أن يكتفي مبا حققه من أمجاد. وبالطبع 
األسباب  مبعالجة  يتعلق  واألمن  السالمة  تعزيز  فإن 
الجذرية للتطرف بقدر ما يتعلق بالقدرة الفورية عىل 

االستجابة للتهديدات عىل األرض”.
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مراقب: أرسلنا »األدلة الثبوتية« التي طلبها وزير العدل 

اتجار بالبشر وبالمخدرات في السجون   

رئيسة بعثة األمم المتحدة تقدم إحاطة عن العراق الى مجلس األمن الدولي:

»االجواء اآلمنة«.. والمتظاهرون يواجهون »القتل المستهدف« نزاهة االنتخابات مرهونة بـ

جنني هينيس- بالسخارت

الصحة العالمية: انخفاض الفت 
في إصابات ووفيات كورونا 

الخارجية تكشف تفاصيل زيارة بابا الفاتيكان

ـ طريق الشعب بغدادـ 
أعلنت منظمة الصحة العاملية، يوم أمس، انخفاض عدد الوفيات املسجلة بسبب عدوى 

فريوس كورونا املستجد، بشكل كبري، خالل األسبوع األخري.

»طريق  عليه  واطلعت  االلكرتوين،  موقعها  عىل  نرشته  تقرير  يف  املنظمة،  وأضافت 

الشعب«، أنه »يف األسبوع املايض، تم اإلبالغ عن 81 ألف حالة وفاة جديدة، وهو أقل 

بنسبة 10 يف املائة باملقارنة مع األسبوع الذي سبقه«، مشرية إىل أن »عدد الذين أصيبوا 

مؤرش  مع  باملقارنة  املائة  يف   16 بنسبة  انخفض  املايض،  األسبوع  يف  كوفيد19-  مبرض 

األسبوع الذي سبقه- حوايل 2.7 مليون شخص«.

يف الوقت نفسه، وفقا ملعطيات املنظمة، يستمر انتشار الطفرات الربيطانية والجنوب 

إفريقية والربازيلية، لهذا الفريوس وهو ما يثري قلقا كبريا.

دولة،   94 يف  الربيطانية  الطفرة  عىل  العثور  اآلن  حتى  »تم  أنه  إىل  املنظمة،  ولفتت 

والجنوب إفريقية يف 46 دولة، والربازيلية يف 21 دولة«.

ـ طريق الشعب بغدادـ 
األربعاء،  أمس  الخارجية،  وزارة  كشفت 

العراق،  إىل  فرنسيس  البابا  زيارة  تفاصيل 

الديني عيل السيستاين، فيام  ولقائه باملرجع 

أعلنت عن املكان الذي سيلقي منه خطبته 

الرئيسية. 

بيان  يف  الله،  الخري  نزار  الوزارة  وكيل  وقال 

البابا  “زيارة  إن  الشعب”،  “طريق  طالعته 

لها  وسيكون  تاريخية  العراق،  إىل  فرنسيس 

للمسيحيني”،  ودعم  العراق  عىل  كبري  وقع 

“ستكون  النجف  محافظة  زيارة  أن  مبينا 

تاريخية أيضا، ولها بعد ديني ذو قيمة. كام 

إن لقاءه باملرجع الديني عيل السيستاين لن 

يتضمن أي توقيعات أو اتفاقات”.

من  الرئيسة  البابا  خطبة  “ستكون  وأضاف، 

مدينة أور التاريخية من مقام النبي إبراهيم 

يف  يرغبون  والفاتيكان  قار،  ذي  محافظة  يف 

يكون وصوله عرب  وأن  أمنية عراقية،  حامية 

مع  تواصل  “لدينا  مردفا  عراقية”،  طائرة 

محافظات النجف وذي قار ونينوى واإلقليم، 

وشكلنا لجانا تحضريية. ونحث الجهات كافة 

ترجمة  أهمية  مع  ترحيب  بيانات  إلصدار 

التحول  لعملية  استثامرها  وكيفية  الزيارة 

السيايس واستقرار البلد، باإلضافة إىل رضورة 

الرتكيز اإلعالمي عىل أهمية الزيارة وإنجاحها 

للعراق”.
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بغداد – طريق الشعب 
جرائم  األخرية،  اآلونة  خالل  العراق،  يف  ازدادت 
تعنيف األطفال وقتلهم، وذلك بالرتافق مع أزمات 
عدة تشهدها البالد. لكّن املفاجئ هو ارتفاع عدد 
أطفاله،  بحق  الوالدين  أحد  يرتكبها  التي  الجرائم 

يف انعدام كامل للقيم التي تُبنى عليها األرسة.
من  أنباء  وكاالت  عليها  حصلت  أرقام  وتكشف 
طفالً   23 مقتل  عن  الصحة،  وزارة  يف  مسؤولَني 
عىل يد ذويهم خالل العام املايض 2020 ، يف مدن 
 50 نحو  دخول  إىل  اضافة  العراق.  من  متفرقة 
للرضب  تعرضهم  بسبب  املستشفيات  إىل  آخرين 

املربح املفيض إىل الكسور أو الحروق. 
وتصدرت بغداد ودياىل والبرصة جرائم العنف ضد 
مترير  برملانية  كتل  عرقلة  استمرار  وسط  األطفال، 
أنّه  بدعوى  األرسي،  العنف  مكافحة  قانون  مقرتح 
واملرأة  الفتاة  تشجع  غربية  لقوانني  “استنساخ 

والطفل عىل التمرد”!

عدد الضحايا أكبر
الضحايا  إّن  الصحة،  وزارة  يف  مسؤول  ويوضح 
أو  املنازل  يف  إما  وفاتهم  تسجيل  جرى  الـ23 
يف  مبينا  إليها،  نقلهم  عقب  املستشفيات  يف 
حديث صحفي، ان أغلب الحاالت سببها الرضب 
الطعن  باستثناء حاالت عدة من جراء  العنيف، 
بالسكني، وحالتي رمي يف النهر، ومثلهام يف خزان 

ماء كبري. 
اسمه،  ذكره  عدم  فضل  الذي  املسؤول،  ويرجح 
عدم  “بسبب  أكرب  الحقيقي  العدد  يكون  أن 
بكّل  علامً  والصحية  األمنية  السلطات  إحاطة 
الحاالت، خصوصاً يف املناطق الريفية”، الفتا إىل 
و13  أيام  بضعة  بني  ترتاوح  الضحايا  أعامر  أن 

عاماً.
مسؤول آخر يف الوزارة نفسها، يشري إىل اّن بغداد 
ومحافظتي دياىل والبرصة، تحتل الصدارة يف تلك 
الجرائم “وإذا ما جرى احتساب األطفال حديثي 
الوالدة الناجمني عن عالقات غري رشعية والذين 
الساحات  يف  أو  املساجد  قرب  إلقاؤهم  يجري 
الخالية ليالً للتخلص منهم وميوتون بسبب ذلك، 

فإّن عدد الضحايا سيكون أكرب” – بحسب قوله. 
يف  معهودة  غري  الظاهرة  “هذه  أّن  ويضيف 
معها  التعامل  من  بّد  ال  لكن  العراقي،  املجتمع 

كمشكلة اجتامعية مؤذية ومخجلة أيضاً”.

أسباب اقتصادية وصحية
ترى الباحثة االجتامعية زينب ناطق، أن “تصاعد 
العنف ضد األطفال بهذه الصورة املخيفة داخل 
أمنية  ملشكالت  نتيجة  يأيت  العراقي،  املجتمع 
فريوس  تفيش  بعد  وصحية، خصوصاً  واقتصادية 
منازلهم  التزام  عىل  الناس  أجرب  الذي  كورونا 
وعدم الخروج يف فرتات الحجر الصحي، ما فاقم 

من املشكالت األرسية بشكل الفت”.
“كانت  قائلة:  صحفي  حديث  يف  وتضيف 

الذي يؤثر  العنف  لألطفال حصة كبرية من هذا 
يف مستقبلهم ومستقبل البالد، خصوصاً أّن نسبة 
اليوم  العام املايض حتى  الذين قتلوا منذ مطلع 
إىل جثث  باإلضافة  كّل شهر،  تقّل عن طفلني  ال 

األطفال الرّضع التي وجدت يف العراء”. 
أن  دون  شهر  مير  يكاد  “ال  انه  الباحثة،  وتؤكد 
نسمع عن جرمية مرعبة ضد األطفال. واملدهش 
يف  األبوين  أحد  يرتكبها  القتل  جرائم  أغلب  أّن 
كام  األرسي.  التفكك  إىل  يشري  جداً  خطري  تطور 
عنفوا  أو  قتلوا  الذين  واألمهات  اآلباء  أغلب  أّن 
من  والثالثينيات  العرشينيات  يف  هم  أطفالهم، 
العمر، وهو ما يفرس انعكاس ما يعيشه املجتمع 
متكن  وعدم  األرسي  الوضع  عىل  أزمات  من 
املتزوجني من تحمل مسؤولية األرسة واألطفال”. 

وتلفت، إىل انه “ال ميكن أن تصل جميع حاالت 
أو  املحاكم،  مسامع  إىل  األطفال  ضد  العنف 
ارتفاع  من  الحظنا  ومهام  اإلعالم،  وسائل  حتى 
يف حاالت العنف فهي أقل بكثري من الحقيقة”. 
إىل ذلك، تقول د. أسامء عبد الجبار، إّن “العنف 
مقدمها  يف  عدة،  دوافع  له  األطفال  عىل  الواقع 
االجتامعية  العزلة  ومنها  األرسية،  املشكالت 
األرسة  أفراد  بني  العائلية  الروابط  وضعف 
الواحدة، وغياب التنظيم، وطغيان الفوىض عىل 
بطريقة  األبوين  معرفة  وقلة  اليومية،  الحياة 

تربية األطفال والتعامل الصحيح معهم”. 
وتتابع قائلة، أنه “يجب أن ال نغفل عن األسباب 
الوضع  وتراجع  كالفقر  للمشكلة،  االقتصادية 
املعييش لألرسة، والبطالة، والسكن غري املالئم”. 

في ظل األزمات االقتصادية والصحية

جرائم قتل األطفال في ازدياد!

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  تنعى  والحزن  االىس   *ببالغ 
العراقي يف كربالء رحيل الرفيق حامد عباس املجاهد.

والفقيد من الكوادر الشيوعية املساهمة بشكل فاعل يف بناء 
التنظيم الحزيب، وهو أول منسق للعالقات بني االحزاب بعد 
وقد  االحتجاجي،  الحراك  يف  الفاعلني  الناشطني  وأحد   2003
فقدنا برحيله مناضال صلبا عاىن طويال جراء مرض عضال. له 

الذكر الطيب دوما ولعائلته ورفاقه الصرب والسلوان .
بابل،  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تتقدم 
بالتعازي الحارة للرفيق هاشم رسحان اليارسي بوفاة شقيقته.  
للفقيدة الذكر الطيب وللعائلة الكرمية خالص العزاء واملواساة.
بأمل  األعظمية،  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  *تنعى 
بالغ، الرفيق املثابر  محمد جرب جازع ) ابو احمد ( الذي تويف 

اثر مرض عضال. 
من  وتضحيته  وإخالصه  لوفائه  به  يحتذى  مثاال  الفقيد  كان 
اجل الحزب.  لروحه السالم والطأمنينة ولرفاقه وعائلته الصرب 

والسلوان.
*مبزيد من الحزن واألمل تنعى اللجنة املحلية  للحزب الشيوعي 
العراقي  يف الكرخ األوىل حسام النواب شقيق شاعر الشعب  
لروحه  عضال.  مرض  اثر  األجل  وافاه  الذي  النواب   مظفر 
السالم وله الذكر الطيب، وأحر التعازي واملواساة إىل شاعرنا 

العظيم مظفر النواب وللعائلة الكرمية.

مواساة

البصرة – وكاالت 
النفطية  الرشكات  يف  العاملني  من  كبري  عدد  تظاهر 
األجنبية ضمن املشغل الرئيس لحقل الرميلة النفطي يف 
البرصة، أخريا، مطالبني بإعادتهم للعمل بعد ترسيحهم 
التي  االقتصادية  والتداعيات  كورونا  جائحة  بسبب 

حصلت العام املايض.

وناشد العامل املتظاهرون،الذين تجمهروا أمام موقع 
واإليفاء  واملحليةالتدخل  املركزية  الحكومتني  العمل، 
الرشكات  أن  مؤكدين  للعمل،  إعادتهم  يف  بوعودهام 

النفطية ال تزال ترفض إعادتهم إىل وظائفهم. 
ونّوه املتظاهرون، إىل أنهم سيواصلون التظاهر، وقد 

يضطرون إىل االعتصام حتى تحقيق مطلبهم.

ان  التظاهرة،  الشيخ، أحد منسقي  العامل عيل  وقال 
وظائفهم،  إىل  إعادتهم  ترفض  سريف”  “أويل  رشكة 
كونها  رغم  التعاقدية  حقوقهم  مبصادرة  تقوم  وانها 
سارية املفعول، مبينا أن مايقارب الـ 200 من العامل 
العراقيني املحليني، خرجوا يف التظاهرة، وهم ال يزالون 
ينتظرون من يتفاوض معهم أو يستمع إىل مطالبهم. 

الموصل – وكاالت 
 مل يجد سكان قرى قضاء سنجار شامل غريب املوصل 
حال ملشكلة املدارس املدمرة، سوى اللجوء اىل بيوتهم 

الطينية وتقديم الدروس للتالميذ فيها.
سيطرة  بعد  الدمار  إىل  القضاء  مدارس  وتعرضت 
عصابات داعش اإلرهابية عىل املنطقة، وخالل معارك 
اهامل  أسفر  فيام  اإلرهايب.  التنظيم  ضد  التحرير 
بإعادة  رشوعها  وعدم  املدارس،  مشكلة  الحكومة 

مواصلة  من  التالميذ  عرشات  حرمان  عن  إعامرها، 
دراستهم. 

ومل يقف أهايل قرى سنجار مكتويف األيدي أمام هذه 
إليواء  بديلة  أماكن  عن  بالبحث  بدأوا  فقد  األزمة، 
بعد  الدراسية،  مقاعدهم  إىل  وإعادتهم  تالميذهم 

مرور أكرث من عام عىل عودتهم من النزوح.  
أماكن  توفري  أجل  من  القرى  لسكان  محاولة  ويف 
بدورهم  مواطنون  تربع  أطفالهم،  تعليم  الستئناف 

ال  حتى  ابتدائية،  مدارس  لتكون  الطني،  من  املشيدة 
يضيع عىل التالميذ املزيد من سنوات الدراسة. 

ووثقت وكاالت أنباء، عرب الصور، واقع تلك املدارس، 
التي بينها بيت طيني يف “قرية البيبي”، وآخر مثله يف 

“قرية الساير”. 
النازحني  من  الكثري  عودة  عىل  سنوات  مرور  ورغم 
إىل سنجار، إال أن ملف إعادة إعامر املنطقة ال يزال 

معقدا.

 بعد أن ُسّرحوا بسبب كورونا 
عمال في حقل الرميلة يطالبون بإعادتهم الى وظائفهم

بيوت الطين بديال عن المدارس في سنجار!

ً
تزن أطنانا

كتل كونكريتية 
تهدد “جسر 

األحرار” باالنهيار!
تتكدس عىل رصيفي “جرس األحرار” يف بغداد، 
تزن  التي  الكونكريتية  الكتل  من  العرشات 

باألطنان، األمر الذي يهدد الجرس باالنهيار. 
ويعيق وجود هذه الكتل، إضافة إىل األنقاض 
واملركبات  السابلة  حركة  من  حولها،  املنترشة 
عىل  كبرية  خطورة  ذلك  يشكل  كام  أيضا. 
عرضة  سياجه  من  أجزاء  باتت  الذي  الجرس، 

للسقوط.
رفع  بغداد،  وعمليات  بغداد  أمانة  من  نأمل 
“جرس  عن  واألنقاض  الكونكريتية  الكتل 
الشهداء”،  “جرس  بـ  أسوة  عاجال،  األحرار” 

الذي تم تنظيفه وإدامته بصورة جيدة. 

لفيف من أهايل الصالحية 
والكرميات والشواكة
عنهم بهاء أحمد الشطري

سائقو مركبات: 

سارعوا في عالج 
مشكلة 

“نفق السماوة”! 
السماوة – وكاالت 

يف  املركبات  سائقي  من  العديد  طالب 
الحكومية ذات  الجهات  املثنى،  محافظة 
املروري  النفق  تأهيل  بإعادة  العالقة، 
باملحافظات  الساموة  مدينة  يربط  الذي 
بنيته  تدهور  إىل  مشريين  الجنوبية، 

التحتية. 
حديث  يف  السائقني  من  عدد  وأوضح 
سنوات،  منذ  ُمهَمل  النفق  أن  صحفي، 
وهو ميلء بالحفر واملطبات، وتنضح منه 
املياه الجوفية، األمر الذي أرض مبركباتهم 
إىل  داعني  مالية،  خسائر  لهم  وسبب 

اإلرساع يف إعادة تأهيله نظرا ألهميته.

العمالة األجنبية تسلب 
أبناءنا فرص العمل!

منعم جابر

للجنة  االعتيادي  االجتامع  عن  الصادر  السيايس  التقرير  رأى 
األول  كانون   4 يف  املنعقد  العراقي،  الشيوعي  للحزب  املركزية 
2020، ان “الدولة يف هذه املرحلة ينبغي ان تلعب دوراً متوازياً 
ومتكامالً مع السوق، ال ان تكون طرفاً ثانوياً ومهمشاً كام يريد 

صقور الليربالية الجديدة”.
ويف التقرير نفسه، تطرق الحزب إىل الوضع االقتصادي املرتدي يف 
البلد، وإىل سوء التخطيط الذي أدى إىل تدفق العاملة االجنبية 

إىل قطاعات الخدمات كافة، حتى الصحية. 
الكثريون من العامل األجانب، دخلوا العراق بطرق غري مرشوعة. 
فرص  انحسار  ظل  يف  املحيل  العامل  ينافسون  صاروا  وهؤالء 
تتفاقم يوما بعد آخر بني أوساط  البطالة  العمل، حتى صارت 

العراقيني.
ومل يكن مطلب توفري فرص العمل مبعزل عن املطالب األساسية 
أهمية  عىل  مرارا  الثوار  شدد  فقد  ترشين.  ثوار  رفعها  التي 
العاملة االجنبية،  البطالة، ووضع حد ملزاحمة  معالجة مشكلة 
التي دخلت سوق العمل بطرق غري مرشوعة من خالل تواطؤ 
بعض الجهات الرسمية الفاسدة مع وسطاء الفساد من مكاتب 
التشغيل. إذ يتم دخول العامل األجانب بصيغة “زيارة سياحية 
مشاريع  يف  للعمل  بتوزيعهم  الناس  يتفاجأ  وبعدها  مؤقتة”، 
غري  بطرق  دائم  بشكل  وإسكانهم  وغريها،  وصناعية  زراعية 

قانونية.
وتحظى العاملة األجنبية بحامية البعض من املتنفذين ورجال 

السلطة، كونها مرغوبة نظرا لرخص أجورها.
أمام هذه املشكلة، نرى أن عىل الجهات الرسمية، وضع ضوابط 
إىل  باإلضافة  التي  االجنبية،  العاملة  انتشار  من  للحد  ورشوط 
العمل،  العاطلني عن  العراقيني  كونها زادت من أعداد الشباب 

خلفت املزيد من الفقراء.
بناء عىل ما سبق ذكره، نقدم جملة من املقرتحات: 

ممتلكة  تكون  أن  عىل  االجنبية،  العاملة  استقدام  تنظيم   -
قدرات ومهارات، وأن يتم ذلك وفق قوانني وتعليامت تحفظ 
حقوق العاملة املحلية بالعمل، وتضيف يف الوقت نفسه خربات 

جديدة لعاملنا. 
العامل  بدل  عراقيني  عامل  تعيني  إىل  اإلمكان  قدر  السعي   -

األجانب يف الرشكات النفطية األجنبية وقطاع الخدمات.
- دعم وتشجيع أصحاب املصالح والصناعيني الذين يستعينون 

بالعاملة املحلية، كأن يتم إعفاؤهم من الرضائب.
العاملة  يستخدمون  الذين  املحليني  املصالح  أصحاب  معاقبة   -
مع   املالية،  الغرامات  بدفع  وإلزامهم  املرخصة،  غري  االجنبية 
باالقتصاد  إرضار  مبثابة  االجنبي  العامل  عىل   تسرتهم  اعتبار 

الوطني. 
يف  العمل  ومديرية  الداخلية  وزارة  يف  اإلقامة  مديرية  إلزام   -
حاسمة  إجراءات  باتخاذ  االجتامعية،  والشؤون  العمل  وزارة 

وفورية إليقاف تدفق العاملة األجنبية غري املرخصة. 
- متابعة عمل مكاتب السياحة والسفر، ومنعها من منح سمة 
الدخول )الفيزة( إىل السائحني، إال بعد التأكد من كونهم قادمني 

للسياحة وليس للعمل.

أگـول

رسم يدين جرائم قتل االطفال.. يف نفق ساحة التحرير وسط بغداد

جنود يطالبون بشمولهم 
في توزيع قطع األراضي

السماوة – وكاالت 
املثنى،  محافظة  أهايل  من  العراقي،  الجيش  يف  منتسبون  طالب 
املشمولة  الرشائح  ببقية  أسوة  األرايض  قطع  بتوزيع  بشمولهم 
بذلك. وذكر عدد من الجنود يف حديث صحفي، إن التضحيات التي 
التي ال يزالون يتعرضون  القوات األمنية، والخطورة  أبناء  قدمها 
لها، كل ذلك يحتم عىل الجهات املختصة رعايتهم ودعمهم بشكل 

أفضل، كأن يتم شمولهم بقرارات توزيع قطع األرايض. 

جدران مبان عامة تتحول إىل "نرشات" للعبارات النابية!
السياج الخارجي ملبنى "مدرسة القاسم" االبتدائية يف النجف، منوذجا.
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رشيد غويلب

الطالبية األخرية  تبدو االحتجاجات  للوهلة األوىل 
استثنائيا  أمرا  إسطنبول  يف  بوغازتييش  جامعة  يف 
عىل  يحتجون  الجامعة  طلبة  الرتيك:  الراهن  يف 
بأسلوب  جديد،  جامعة  لرئيس  القرسي  الفرض 
أردوغان.  الجمهورية  رئيس  قبل  من  استبدادي 
املحتجون  الطلبة  فيه  يشدد  الذي  الوقت  ويف 
بولو  مليح  يف  العلمية  الرشوط  توفر  عدم  عىل 
رئيس الجامعة املعني، ترد السلطة بوصف الطلبة 
القمع.  ضدهم  ومتارس  باإلرهابيني،  املحتجني 
وقامت الرشطة بتفريق االحتجاجات يف اسطنبول 
الرصاص  باستخدام  األخرى،  املدن  من  والعديد 
أسلوب  وهو  للدموع.  املسيل  والغاز  املطاطي 
أصبح معتادا ويعكس ترسخ الطبيعة االستبدادية 
والتنمية  العدالة  لحزب  السيايس  النظام  يف 

اإلسالمي وزعيمه رجب طيب اردوغان.
لكن االمر غري العادي هو تلقي احتجاجات طلبة 
املعارضة غري  قوى  قبل  واسعا من  الجامعة دعام 
وامتد  ما.  شيئا  يؤرش حدوث  امر  وهو  الربملانية، 
حدث  كام  البالد،  خارج  اىل  الطلبة  مع  التضامن 
برلني ويف برشلونة االسبانية،  االملانية  العاصمة  يف 
باحتجاجات  مقارنة  جديدا،  تطورا  هذا  ويعد 

قطاعية حدثت يف تركيا السنوات األخرية. 
إىل  وخارجها  تركيا  داخل  الواسع  التضامن  وأدى 
ظهور مقارنات، يف منتديات التواصل االجتامعي، 
يف  إسطنبول  يف  غازي  حديقة  احتجاجات  مع 
إنها  قالت  الرتكية  الحكومة  وحتى    .2013 عام 
 .2013 احتجاجات  من  ثانية  بنسخة  تسمح  لن 

يف  األوضاع  بتطورات  مهتمون  أشار  وعمليا 
الحالية،  االحتجاجات  بني  تشابه  وجود  اىل  تركيا 
يف  اندلع  فكالهام  غازي،  حديقة  واحتجاجات 
أخرى.  مدن  اىل  بقوة  بعدها  وانترش  إسطنبول 
باإلضافة اىل رد الفعل اإليجايب تجاه االحتجاجات، 
الذي شكل مصدر قلق للحكومة، من قبل الفئات 

الوسطى واتحادات رجال األعامل. 
ويف هذا السياق طالب أكرب اتحاد رشكات تجارية 

الحكومة  مفتوحة  رسالة  يف  )توسياد(،  تركيا  يف 
إىل  ضمنًيا  ودعاها  الطلبة  ملطالب  باالستجابة 
السياسية  املطالبة  إيجاد حل وسط.  ومثل هذه 
نوعها  من  فريد  أنها  القول  وميكن  للغاية،  نادرة 
فيام يتعلق باالحتجاجات السياسية ضد الحكومة.
اإلجراءات  تجاهل  لالسف  يتم  حني  يف  هذا 
الكرد،  السكان  ضد  الرتكية  للحكومة  االستبدادية 
التي تدعمها يف كثري من األحيان أوساط اجتامعية 

تركية. ويعود سبب ذلك اىل ترسخ القيم القومية 
مشكلة  يشكل  مام  الرتيك،  املجتمع  يف  املحافظة 
وللقوميات  البالد  يف  اليسار  لقوى  جوهرية 
واملجموعات الثقافية املطالبة بحقوقها املرشوعة. 
املدن  يف  جامعات  احتجاجات  تلَق  مل  هنا  ومن 
استثنايئ  بقمع  األسباب  لنفس  جوبهت  الكردية، 
مختلف  الفعل  رد  فان  ولهذا  مامثلة،  فعل  ردود 

تجاه احتجاجات جامعة بوغازتييش.

ويعود اندفاع أكرب اتحاد تجاري يف البالد وخروجه 
املذكورة  الجامعة  طلبة  كون  اىل  املألوف  عن 
وتخىش  الرتكية.  املثقفة  النخبة  من  جزء  يعدون 
القمعية  اإلجراءات  تؤدي  ان  الرشكات  اتحادات 
اىل خسارة تركية لراس مال برشي مهم متثله هذه 
الشارع  يف  فعل  ردود  وتذهب  املتعلمة.  النخبة 

عىل قمع الرشطة باالتجاه نفسه. 
محلية  اعالم  وسائل  اىل  املارة  أحد  تحدث  وقد 
الذين  أولئك  ستهاجم  الرشطة  أن  حقيقة  عن 
وقال:  األكادميية،  الدرجات  أفضل  عىل  حصلوا 
أيًضا”.  سيذهبون  الطلبة  وهؤالء  آخرون،  „غادر 
يف  املحتجني  الجامعة  طلبة  حملة  وحملت 
منتديات التواصل االجتامعي عنوان “باسم وطني 
متفوقني  طلبة  عىل  القلق  يعكس  ما  حزين”،  انا 
تستمع  ال  السياسة  لكن  بالدهم،  تنمية  يريدون 

اليهم وال يشعرون هم بالرتحاب داخل تركيا.
الفعل  ردود  وراء  يقف  ما  ان  مهتمون  ويقول 
املستوى  أهمية  هو  تركيا  غرب  يف  التقليدية  غري 
التدخل  وليس  الجامعة،  هذه  يف  العلمي 
جامعة  شؤون  يف  الرتكية  للحكومة  االستبدادي 

متميزة عرفت بيشء من االستقاللية.
قمع  عىل  الفعل  وردود  التضامن  وميثل 
العلمية  بالقدرات  والتفريط  املتميزين  الطلبة 
بهام  يحتذى  ان  يجدر  ومثال  درسا  واألكادميية، 
العلمية  الكفاءات  عن  دفاعا  العراق،  يف  عندنا 
احتجاجاتها  تتعرض  التي  واألكادميية  والثقافية 
التسويف  اىل  املرشوعة،  بالحقوق  ومطالباتها 
الدولة  مفاصل  يف  املتنفذين  قبل  من  والقمع 

العراقية.

ـ طريق الشعب متابعةـ 
أعدت وزارة الداخلية االتحادية يف آذار 2020 “ورقة 
كورونا،  ملخاطر  دراماتيكياً  تصوراً  وضعت  عمل” 
السياسية  اإلجراءات  عىل  الرشعية  إضفاء  بهدف 
املتشددة. وتظهر الرسائل اإللكرتونية املتبادلة كيف 
ضغطت الحكومة عىل العلامء للتعاون معها يف ذلك.
االملانية  فيلت”  “دي  صحيفة  عنه  كشفت  ما  هذا 
 7 يوم  الصار  عددها  يف  االنتشار،  واسعة  املحافظة 
شباط الجاري. وفضحت الصحيفة الضغط الحكومي 
هواها  وفق  معطيات  طرح  أجل  من  العلامء  عىل 
بالتحقيق  حول وباء كورونا. وطالب نواب املعارضة 
اإلرضار  من  وحذروا  الربملان،  قبل  من  املوضوع  يف 

السياسية والعلمية. املحافل  مبصداقية 
بني  املتبادلة  اإللكرتونية  الرسائل  هذه  وبحسب 

العلمية،  واملعاهد  واملؤسسات  الداخلية  وزارة 
زيهوفر  هورست  االتحادي  الداخلية  وزير  مارس 
آذار  يف  املحافظ  املسيحي  االجتامعي  الحزب  من 
العلمية  البحث  معاهد  عىل  مشددة  ضغوطاً   2020
والجامعات، مطالبا يف ورقة اعتربت يف حينها داخلية 
عىل  يضفي رشعية  احصايئ”  “موديل  بوضع  ورسية، 

اإلجراءات السياسية املتشددة التي ستتخذ الحقاً.
كتلة  رئيس  بارش،  ديتامر  ذكر  له،  فعل  رد  أول  ويف 
اضطلعت  زيهوفر  وزارة  أن  الربملانية،  اليسار  حزب 
لكنها  كورونا،  مكافحة  سياسة  من  كبري  بقسط 
من  العلم  عىل  بضغطها  مرماها  يف  هدفاً  سجلت 
تقديم  العلم  مهمة  أن  وأضاف  سياستها.  تربير  أجل 
لكن  األزمة،  خالل  ودعمهم  للساسة،  االستشارات 
عىل العلم أن يبقى مستقالً. فيام السياسة املفروضة 

استقالليته.  مع  تعارض  يف  تقع  العلم  عىل  مسبقاً 
وحينام يفرط العلم باستقالليته فأنه يفرط مبصداقية 
العامالن  هام  والثقة  واملصداقية  والسياسة.  العلم 
األساسيان يف األزمة لتوفري الثقة والقبول باإلجراءات 

املتخذة.
الحزب  رئيس  نائب  كوبييك،  فولفغانغ  وهاجم 
تعامل  اسلوب  إن  قائالً  الحكومة  سياسة  الليربايل، 
إن  وقال  املتسلطة”.  بالدول  “يليق  الداخلية  وزارة 
من يشيع الخوف رغبة يف مترير اإلجراءات السياسية 
“يضع السكني عىل رقبة دستورنا الدميقراطي”. “من 
الواضح أن القضية ال تدور حول وضع قرارات تعتمد 
العلمي أمام املواطنني، وإمنا حول  العلم واالستدالل 

فرض هذه اإلجراءات بأساليب قمعية”.
تقريراً  نرشت  قد  فيلت”  دي  صحيفة”  وكانت 

صفحة   200 متأل  إلكرتونية  مراسالت  عن  يتحدث 
والجامعات،  العلمية  واملعاهد  الداخلية  وزارة  بني 
تضغط عىل العلامء من أجل التعاون يف رسم سياسة 

وزارة الداخلية تجاه وباء كورونا.
االتحادية، خالل  الداخلية  أن وزارة  التقرير  وجاء يف 
ضغوطها  سلطت  اذار2020،  يف  للوباء  األوىل  املوجة 
عىل العلامء من مختلف معاهد األبحاث والجامعات 
خدمة ألهداف سياسية. ودعت الوزارة معهد روبرت 
كوخ )الرسمي( واملؤسسات الصحية والعلمية األخرى 
إىل بلورة “نظام إحصايئ” ميكن عىل أساسه لسلطات 
وزير الداخلية االتحادي زيهوفر تربير شدة اإلجراءات 

املتخذة من قبل وزارته.
املعاهد،  هذه  مع  املتبادلة  اإللكرتونية  رسائله  ويف 
ماركوس  الداخلية  للشؤون  الدولة  وزير  طالب 

أساسه  عىل  ميكن  إحصايئ  موديل  تطوير   „ بـ  كريبر 
يجري  وتعسفية  وقائية  طبيعة  ذات  إجراءات  تربير 

لها”. التخطيط 
أساس هذه  العلامء عملوا عىل  إن  الصحيفة،  وقالت 
الرسائل، بالتعاون مع الوزارة وخالل أربعة أيام فقط، 
عىل وضع ورقة عمل “رسية” يجري الحقاً متريرها إىل 
أيضاً صياغة “أسوأ سيناريو ممكن”  الصحافة. ومتت 
واصل  إذا  كورونا  بسبب  أملاين  مليون  خالله  ميوت 

املجتمع حياته كام كانت قبل جائحة كورونا.
قد  االجتامعية  والحركات  اليسار  قوى  ان  واملعروف 
رافقت السياسات الحكومية بنقد دائم مطالبة بدعم 
للفئات األكرث فقرا من السكان، وعدم استغالل األزمة 
مواجهة  بحجة  الدميقراطية  الحقوق  عىل  للتضيق 

الوباء.

اعادت تظاهرات 2013 الى األذهان

االحتجاجات الطالبية األخيرة في تركيا وأهميتها

 من فضائح الديمقراطيات الغربية

الحكومة األلمانية ضغطت على المعاهد العلمية 
لتبرر إجراءاتها المتشددة

رشطة مكافحة الشغب تحتجز متظاهرين خالل احتجاج طلبة جامعة بوغازيتيش

بورما.. تظاهرات 
حاشدة ضد االنقالب

نايبيداو ـ وكاالت 
األربعاء،  أمس  بورما،  يف  جديدة  تظاهرات  خرجت 
شارك فيها آالف املواطنني، رفضا لالنقالب العسكري يف 
بالتخيل  العسكرية  الزمرة  املتظاهرون  وطالب  البالد. 

عن السلطة واإلفراج عن أونغ سان سو تيش.
آالف  فيها  شارك  جديدة  تظاهرات  بورما  وشهدت 
الحكام  مجموعة  ضد  رانغون  شوارع  يف  األشخاص 
عربت  التي  املخاوف  من  الرغم  عىل  العسكريني، 
بعد  البالد،  يف  العنف  تصاعد  من  املتحدة  األمم  عنها 

معلومات عن نرش قوات من الجيش يف املدينة.
االقتصادية  العاصمة  وسط  نحو  املتظاهرون  واتجه 
للبالد، تلبية للدعوة إىل مظاهرة حاشدة لحث املجموعة 
عن  باإلفراج  واملطالبة  السلطة،  إعادة  عىل  العسكرية 

أونغ سان سو تيش.
وشدد أحد الطالب املشاركني يف املظاهرات عىل رضورة 
إلنهاء  وقوتنا  وحدتنا  وإظهار  النهاية  حتى  "الكفاح 
النظام العسكري"، داعيا الناس إىل "النزول اىل الشوارع" 

بكثافة. بحسب ما نقلته وكالة األنباء الفرنسية.
قطع  االنتشار،  من  األمن  قوات  ملنع  محاولة  ويف 
أنها  بالسيارات، مدعني  املتظاهرون محاور طرق عدة 

تعطلت، وفقاً للوكالة.
ويف وقت سابق، أعلن مقرر األمم املتحدة توم أندروز 
أنه يخىش تجدد العنف بعدما أبلغ بإرسال قوات "من 

املناطق املحيطة" برانغون إىل املدينة.

نيوزيلندا: في أيار ننهي وجودنا في أفغانستان
ويلينغتونـ  وكاالت 

أن  األربعاء،  أمس  نيوزيلندا،  أعلنت 
وجودها العسكري يف أفغانستان املتواصل 
منذ عقدين سينتهي رسميا يف أيار  املقبل، 
هذا  يف  املتبقني  جنودها  آخر  يغادر  حني 

البلد. 
أرديرن  جاسيندا  الوزراء  رئيسة  وقالت 

إنه  الشعب”،   “طريق  تابعته  بيان  يف 
الدفاع  قوات  وجود  من  عاما   20 “بعد 
الوقت  أفغانستان،  حان  يف  النيوزيلندية 
النيوزيلنديني  مستذكرة  انتشارنا”،  إلنهاء 
خالل  البلد  هذا  يف  قتلوا  الذين  العرشة 

املاضيني.  العقدين 
واعتربت أن “عملية السالم الجارية حاليا 

هي  طالبان  وحركة  كابل  بني  الدوحة  يف 
حل  سيايس  إىل  للتوصل  املثىل  الفرصة 
“وجود  أن  مؤكدًة  األفغاين”،  للنزاع  دائم 
القوات النيوزيلندية يف هذا البلد مل يعد 

رضوريا”. 
 3500 حوايل  خدم   2001 العام  ومنذ 
ذلك  يف  مبا  أفغانستان،  يف  نيوزيلندي 

عسكريون من الوحدات الخاصة وطواقم 
 إلعادة اإلعامر ومدربون. 

تدريجيا  انخفض  العسكري  الوجود  لكن 
حاليا  يقترص  وهو  األخرية  السنوات  يف 
يف  هم  ثالثة  غري،  ال  عسكريني  ستة  عىل 
الضباط  لتدريب  األفغانية  األكادميية 
وثالثة يف مقر قيادة حلف شامل األطليس. 

الدفاع  وزراء  يجتمع  أن  املقرر  ومن 
شامل  حلف  يف  املنضوية  الدول  يف 
مستقبل  ملناقشة  األسبوع  هذا  األطليس 
يف  الحلف  ينفذها  التي  مهمة  التدريب 
عسكري   9600 فيها  ويشارك  أفغانستان، 
أو رشيكة  الحلف  يف  عضو  دولة   36 من 

له. 

آالف الجزائريين يحيون الذكرى الثانية  لالنتفاضة الشعبية 
الجزائر ـ وكاالت 

يف  االول،  أمس  األشخاص،  آالف  تظاهر 
خراطة، رشقي الجزائر، إحياًء للذكرى الثانية 
فيه  يواجه  وقت  يف  الشعبية،   لالنتفاضة 
إليجاد  ضغوطا  تبون  املجيد  عبد  الرئيس 
تعصف  بالبلد  التي  لألزمة  سياسية  حلول 

منذ 2019.
وبدأت مسريات الحراك يف 16  شباط 2019، 
من خراطة التي تقع عىل بعد 300 كيلومرت 
رشق الجزائر العاصمة، عندما تجمع بشكل 
لوالية  املعارضني  الجزائريني  آالف  عفوي 
رئاسية خامسة للرئيس عبد العزيز  بوتفليقة 

وهو فاقد للقدرة عىل الكالم والحركة. 
وبعد أسبوع، وتحديدا يف 22 شباط، امتدت 
االحتجاجات إىل الجزائر العاصمة، ثم وصلت 

إىل بقية أنحاء البالد،  ما أدى إىل اندالع حركة 
شعبية غري مسبوقة تطالب بـ”حل النظام” 
القائم منذ استقالل الجزائر يف العام 1962.

الجزائرية  األعالم  ورفع  املتظاهرون، 

“من  الحراك:  شعار  مرددين  واألمازيغية 
“الرئيس  الجزائر”،  وشعار  استقالل  أجل 
تبون مزّور جابوه العسكر” و”الجرناالت يف 

سلة املهمالت”.

وبدأ مئات  املتظاهرين اآلتني من مختلف 
مناطق البالد يف التجمع وسط املدينة منذ 
مساء االثنني، تحضريا ملسرية الثالثاء  املقررة 

منذ أسابيع. 
ملسريات  استئنافا  خراطة  تظاهرة  وشكّلت 
جائحة  بسبب  سنة  منذ  املتوقفة  الحراك 
مدنية  واستقاللية  بدولة  للمطالبة  كورونا، 
والصحافة  التعبري  وحرية  للقضاء   تامة 
واإلفراج عن معتقيل الرأي، وهي شعارات 

التي رفعت  يف الفتات املتظاهرين. 
سابقون  معتقلون  املتظاهرين  بني  وكان 
زغيالش،  الكريم  عبد  الصحايف  منهم 
كشيدة  ومحمد  زليد  الشابان  والناشطان 

تجاديت. 
وشاركت شخصيات سياسية من املعارضة يف 

املسرية؛ ومنهم كريم طابو املعتقل السابق 
الدميقراطي  باسم حزب  االتحاد  واملتحدث 
رئيس حزب  بعباس  ومحسن  واالجتامعي، 
والدميقراطية،  الثقافة  أجل  من  التجمع 
 وزبيدة عسول محامية ضمن هيئة الدفاع 
االتحاد  ورئيسة حزب  الحراك  معتقيل  عن 

من أجل التغيري والرقي. 
وقال كريم طابو يف تغريدة له عىل تويرت: 
النظام  لهذا  بالنسبة  النهاية  ساعة  “دقت 
جزائر  جديدة:  جزائر  بناء  نتمنى  الفاسد. 
حقوق اإلنسان  والحريات ودولة القانون”. 
وبينام رّحب بعض املدونني بعودة الحراك، 
إجراءات  احرتام  عدم  اآلخر  البعض  انتقد 
وضع  مثل  كورونا  فريوس  الوقاية  من 

الكاممات.
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فعاليات

طريق الشعب – خاص
احياًء للذكرى الـ 72 ليوم الشهيد الشيوعي، 
14 شباط، أقامت منظامت الحزب يف بغداد 

واملحافظات، فعاليات ونشاطات مختلفة، 
استذكرت فيها أمجاد وبطوالت الشهداء 

الشيوعيني، من القادة والرفاق اآلخرين الذين 
جادوا بأنفسهم يف سبيل وطنهم وشعبهم. 

“الرصافة الثالثة” و”العمالية” تزوران األضرحة 
نظمت اللجنة املحلية للحزب يف الرصافة الثالثة، زيارة إلىرضيح الشهيد 

الخالد يوسف سلامن )فهد(، يف “مقربة الباب املعظم”.
الخالد،  للرفيق  الوطنية  املواقف  املحلية،  اللجنة  يف  الرفاق  واستذكر 

ووضعوا الورد عىل رضيحه.  
الشهيدين فكرت جاويد  الرفيقني  الزائرون إىل رضيحي  بعدها توجه 
وخالد أحمد زيك يف املقربة ذاتها، ووقفوا عندهام وقفة حداد، إكراما 

لتضحياتهام ومواقفهام الوطنية. 
الخالد زيك بسيم  اللجنة املحلية، رضيح الشهيد  الرفاق يف  كذلك زار 
)حازم(، الكائن يف “مقربة الخيزران” باألعظمية. وقد كان يف استقبالهم 

رفاقهم من منظمة الحزب يف األعظمية. 
إىل ذلك، زار وفد من اللجنة املحلية العاملية يف الحزب، رضيح الشهيد 

الخالد فهد.
وألقى الوفد، الذي تقدمه سكرتري اللجنة املحلية، الضوء عىل املواقف 
الوطنية البطولية للرفيق الخالد فهد، وبسالته هو ورفاقه األماجد لحظة 

إعدامهم عىل أيدي السلطة امللكية املبادة. 

حفل في مقر شيوعيي واسط  
للحزب يف محافظة واسط، حفال جامهرييا يف  املحلية  اللجنة  أقامت 

املناسبة، حرضه جمع من الشيوعيني وأصدقائهم. 
الكوت،  مدينة  وسط  املحلية  اللجنة  مقر  يف  أقيم  الذي  الحفل  أدار 
الوقوف دقيقة  البداية، الحارضين إىل  البدري، داعيا يف  األديب زهري 
صمت إكراما لشهداء الحزب والحركة الوطنية، ثم إىل االستامع للنشيد 

الوطني. 
بعدها ألقى الرفيق عيل العزاوي كلمة باسم اللجنة األساسية للحزب يف 
مدينة الكوت، أعقبه الشاب محمد، نجل الرفيق الشهيد عيل الالمي، 

بقراءة كلمة باسم عائالت شهداء الحزب. 
وتخللت الحفل قراءات شعرية يف املناسبة ساهم فيها كل من الشعراء 

سعد الواسطي، قاسم عبد الحسني وحسني البهاديل. 

شيوعيو بابل يرفعون شعارات الذكرى 
رفعت منظامت الحزب يف محافظة بابل، شعارات ذكرى يوم الشهيد 

الشيوعي يف العديد من األماكن العامة البارزة مبراكز املدن.
مركز  يف  الحزب  منظامت  برفعها  قامت  التي  الشعارات،  واستذكرت 
مدينة الحلة وأقضية القاسم واملحاويل والهاشمية والكفل وناحية سدة 
الهندية، شهداء الحزب والحركة الوطنية وسائر شهداء العراق الذين 
الشعارات،  من  قسم  طالب  فيام  وطنهم.  سبيل  يف  بأنفسهم  ضحوا 
مبحاسبة الفاسدين وبإجراء انتخابات نزيهة، فضال عن حرص السالح بيد 
الدولة ورفع املستوى املعييش للمواطنني، ومحاسبة قتلة املتظاهرين. 

ويف السياق، أقامت اللجنة األساسية للحزب يف قضاء الهاشمية، جلسة 
استذكار يف املناسبة، حرضها جمع من الشيوعيني، وقدم فيها الرفيق 

كاظم محمد الحسن نبذة عن شهداء الحزب ومسريتهم النضالية.   
ويف املناسبة، زارت اللجنة االجتامعية التابعة إىل اللجنة املحلية للحزب 
يف بابل، بعض عائالت شهداء الحزب يف مركز مدينة الحلة. كام زارت 
هدايا  وقدمت  القبطان،  حيدر  الرفيق  ترشين  انتفاضة  شهيد  عائلة 

ألطفاله. 

جلسة استذكار في المدحتية 
عقدت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف ناحية املدحتية مبحافظة 

بابل، جلسة استذكار يف مناسبة يوم الشهيد الشيوعي. 
فيها  تحدث  وأصدقائهم،  الشيوعيني  من  التي حرضها جمع  الجلسة 
الخالدين فهد  الرفاق  الحزب، مستذكرا  أبو بسيم عن شهداء  الرفيق 
وحازم وصارم، وشهداء انتفاضتي 1952 و1956، مرورا بشهداء انقالب 

شباط الدموي 1963. 
ضد  املجرم  البعث  حزب  نفذها  التي  الجرائم  عىل  الضوء  ألقى  كام 
الشيوعيني، ويف مقدمتهم الشهيد الخالد سالم عادل. ثم عّرج عىل حركة 

حسن رسيع ورفاقه األبرار، وعىل حادثة “قطار املوت”. 
عن  فيها  تحدث  مداخلة  رافد  أبو  الرفيق  قدم  الجلسة،  سياق  ويف 
القادمة،  املرحلة  الشيوعيني يف  من  يتطلب  املقبلة، وعام  االنتخابات 
املشاركة يف  لضامن  االنتخابية  البطاقات  تحديث  أهمية  مشددا عىل 

االقرتاع.

شيوعيو الهندية: 
نعاهد على مواصلة النضال في سبيل الوطن 

احتضنت “قاعة اكتوبر” يف مقر الحزب الشيوعي العراقي بقضاء الهندية 
رشقي كربالء، األحد املايض، حفال يف مناسبة يوم الشهيد الشيوعي.

الحفل الذي حرضه جمع من الشيوعيني وأصدقائهم وعائالت شهداء 
الحزب، اداره الرفيق عبد الرزاق الجراح، واستهله بدعوة الحارضين إىل 

الوقوف دقيقة صمت يف ذكرى شهداء الحزب والحركة الوطنية. 
فإن  الجاسور،  غانم  الهندية،  يف  الشعب”  “طريق  مراسل  عن  ونقال 
املحتفلني استذكروا شهداء حزبهم، وجددوا العهد عىل “مواصلة النضال 

حتى بناء الدولة املدنية الدميقراطية وتحقيق العدالة االجتامعية”. 
وكانت لسكرتري منظمة الحزب، الرفيق عودة الكفري، كلمة يف املناسبة، 
استذكر فيها قادة الحزب الخالدين “الذين أقدم الحكام العمالء عىل 
سيمهدون  هذه  اآلمثة  الشنيعة  بجرميتهم  انهم  منهم  ظنا  إعدامهم، 

طريق القضاء عىل آمال وتطلعات حزبنا الجامهريي”. 
وأضاف قائال، أن “شهداء حزبنا قناديل وهاجة تنري درب السائرين نحو 

تحقيق مطالب الشعب املرشوعة العادلة”. 
الشعراء عيل  من  كل  فيها  ساهم  املناسبة  يف  قصائد  الحفل  وتضمن 
محمد عباس النرصاوي، عبد الحسني رشيد العيساوي ومؤيد الخالدي. 

الحزب يف  نبذة موجزة عن شهداء  الحفل  مدير  قدم  الختام،  وقبيل 
الهندية، ليوزع بعدها املريب عيل الخفاجي، شهادات تقدير عىل الشعراء 

املساهمني يف الحفل. 

اكليل ورد على ضريح الشهيد سالم عادل 
احياًء لذكرى يوم الشهيد الشيوعي، زار وفد من اللجنة املحلية للحزب 
يف محافظة النجف، رضيح الشهيد الخالد حسني املوسوي )سالم عادل( 
اللجنة  سكرتري  نائب  ألقى  الزيارة،  وخالل  السالم”.  وادي  “مقربة  يف 
من  الحزب  شهداء  فيها  استذكر  كلمة  عباس،  أحمد  الرفيق  املحلية، 
القادة والكوادر واألعضاء، مشددا عىل أهمية تعريف األجيال الشابة 

مبا قدمه املناضلون يف سبيل الوطن والشعب.

بعدها ألقى الرفيق حسني حموزي، مختارات من قصائد الشاعر الكبري 
الجواهري، املوجهة إىل شهداء الوطن. فيام صدح الرفيق عليويامليايل، 
بباقة من األهازيج الحامسية، ثم وضع إكليل ورد عىل رضيح الشهيد 

سالم عادل. 

شيوعيو المثنى يحتفون بالذكرى  
أقامت اللجنة املحلية للحزب يف محافظة املثنى، عىل قاعتها يف مدينة 

الساموة، احتفاال يف املناسبة حرضه عدد من الشيوعيني. 
ووفقا ملراسل “طريق الشعب” يف الساموة، الرفيق عبد الحسني نارص 
بشبوش،  الرفيق حيدر  ألقاها  بكلمة  استهل  االحتفال  فإن  الساموي، 
واستذكر فيها قادة الحزب، الشهداء الخالدين فهد وحازم وصارم “الذين 
تنري  إعدامهم كونهم أصبحوا شموعا  الفاشية عىل  السلطات  أقدمت 
دروب املناضلني، وصوتا مدويا يفضح الفاسدين، ومدرسة حق وعدالة 

يف أوساط الكادحني”.
وكانت للرفيق يحيى طربال، كلمة يف الحفل، قال فيها أن “الشيوعيني، 
الوطن  أجل  من  استشهاد  مشاريع  اآلن،  ولحد  تاريخهم  بداية  منذ 
الحر والشعب السعيد”، مذكّرا باألعداد الكبرية للشهداء الشيوعيني 

الذين أعدموا خالل الحقبات الدكتاتورية التي مرت عىل العراق.

جلستا استذكار في الديوانية والشامية 

األحد  الديوانية،  العراقي يف  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  عقدت 
املايض، جلسة استذكار يف مناسبة يوم الشهيد الشيوعي. 

استهلت الجلسة التي حرضها جمع من الشيوعيني، بكلمة باسم اللجنة 
املحلية، ألقاها الرفيق محمد عبد العظيم. 

الرفيقة عالية الخفاجي كلمة يف املناسبة باسم عائالت  بعدها ألقت 
الشهداء، أعقبتها الرفيقة أشواق املوىل بقراءة كلمة باسم رابطة املرأة 

العراقية. 
كلمة  القصري،  ميعاد  الرفيق  املحلية،  اللجنة  نائب سكرتري  قرأ  كذلك 
قيادة  الخالدين فهد وسالم عادل، يف  الشهيدين  إىل دور  فيها  تطرق 

تنظيامت الحزب، مسلطا الضوء عىل مواقفهام الوطنية البارزة.  
وتخللت الجلسة قراءات شعرية يف املناسبة. 

من جانب ذي صلة، أحيت منظمة الحزب يف قضاء الشامية، ذكرى يوم 
الشهيد يف جلسة حرضها عدد من الشيوعيني. 

وتضمنت الجلسة كلمة يف املناسبة ألقاها الرفيق لطيف داود، وقصائد 
وطنية ساهم فيها الشاعرين عبد الحسني سلطان وحمزة خطار.

وقفة استذكار في قضاء الزبير 
أحيت منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف قضاء الزبري مبحافظة البرصة، 
ذكرى يوم الشهيد الشيوعي بوقفة استذكار نظمتها يف “مقربة الحسن 

البرصي”، التي يرقد فيها عدد من شهداء الحزب ورفاقه الراحلني. 
مواقفهم  مستذكرين  رفاقهم،  أرضحة  عند  الزبري  شيوعيو  ووقف 
الوطنية، وهم كل من الشهيد عبد الله رشيد والرفيقني شاكر محمود 

البرصي وكريم حسني.
باقات ورد عىل  املناسبة، وتم وضع  ألقيت كلامت يف  الزيارة  وخالل 

أرضحة الرفاق. 

كركوك.. رفع شعارات وزيارة أضرحة
يوم  ذكرى  كركوك،  محافظة  يف  للحزب  املحلية  اللجنة  استقبلت   
يف  الفتة   12 نحو  رفع  أولها  مختلفة،  بفعاليات  الشيوعي  الشهيد 

مركزي املحافظة وقضاء الدبس، تتضمن شعارات الذكرى. 
يف  قاسم”  إمام  “مقربة  إىل  زيارة  كانت  فقد  الثانية،  الفعالية  أما 
الحرس  أعدمتهم قطعان  فيها 29 شهيدا شيوعيا  يرقد  التي  كركوك، 

القومي عام 1963، بعد محاكمة صورية.
وعائالت  والكردستانيني  العراقيني  بالشيوعيني  املقربة  واكتظت 
كلمة  بينها  املناسبة،  يف  كلامت  إلقاء  الزيارة  تخللت  وقد  الشهداء. 
الرفيق قيس عباس، أشادت بشجاعة  املحلية،  اللجنة  لنائب سكرتري 
املباد،  الدكتاتوري  النظام  أزالم  يواجهون  وهم  وبسالتهم  الشهداء 

دفاعا عن قضايا وطنهم وشعبهم. 
الحزب  باسم  كلمة  الزيارة  خالل  ألقى  هدايت،  بختيار  الرفيق 
الشيوعي الكردستاين، استذكر فيها الشهداء، مثمنا صمودهم يف وجوه 

قوى الظالم.
وكانت املحطة األخرية لشيوعيي كركوك، يف “حي الشورجة” باملدينة، 
شكر،  مال  املناضل  أوالد  برا”،  “جوار  األربعة  الشهداء  نصب  حيث 

الذين أعدموا ابان مثانينيات القرن املايض. 
وزين الشيوعيون النصب بإكليل ورد. 

لندن – طريق الشعب
أقامت  ننساكم”،  لن  والوطن  الشعب  “شهداء  شعار  تحت 
الشيوعيني  األنصار  ورابطة  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة 
الشهيد  يوم  مناسبة  يف  استذكار  حفل  بريطانيا،  يف  العراقيني 

الشيوعي 14 شباط. 
االجتامعي  التواصل  تطبيق  عرب  نظم  الذي  الحفل  إىل  انضم 
الوقاية من فريوس كورونا، عدد كبري  التزاما بإجراءات  “زوم” 
من الشيوعيني وأصدقائهم، من املقيمني يف بريطانيا ومختلف 

أنحاء أوربا.
الحفل الذي أدارته الرفيقة أحالم السعدي، تضمن فقرات عدة، 
وعرض  الحزب،  شهداء  بعض  سري  عىل  الضوء  تسليط  شملت 
“لوحة الشهداء” للفنان التشكييل فيصل لعيبي، فضال عن فقرة 
كامل  الشاعر  فيها  ساهم  شعرية  وأخرى  شايف،  للفنان  غنائية 

الركايب، إىل جانب فقرة عزف منفرد للفنان صالح عزيز. 

يف  منتج  الحزب  شهداء  عن  فيلم  الحفل،  خالل  عرض  كام 
اسرتاليا.  

الساعدي  هاشم  الرفيق  سلط  االستذكارات،  فقرة  سياق  ويف 
الذي  جرب،  الكريم  عبد  البطل  النصري  حياة  سرية  عىل  الضوء 
السعدي،  سعدي  الرفيق  استذكر  فيام   .1984 عام  استشهد 
وعذبت   ،1980 عام  اعتقلت  التي  إكرام،  الشهيدة  اخته 

ببشاعة يف أقبية األمن حتى إعدامها عام 1986.
سباهي،  صبيح  املناضل  الشهيد  سلمى،  الرفيقة  واستذكرت 
الذي دفن حيا يف آذار 1963، هو ومجموعة من رفاقه عىل 

أيدي قطعان الحرس القومي الفايش.   
مسجل،  حديث  يف  عاكف،  حسان  الرفيق  سلط  ذلك،  إىل 
القائد  الدرة،  الضوء عىل سرية رفيق عمره الشهيد د. صباح 
الشيوعي الذي عرف مبواقفه البطولية وجرأته وصالبته أمام 

الجالدين.

ستوكهولم - طريق الشعب
أحيت منظمتا الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاين يف 
السويد، ذكرى يوم الشهيد الشيوعي 14 شباط، يف حفل أقيم عرب منصات 

التواصل االجتامعي. 
شارك يف الحفل، الرفيقان جاسم الحلفي، وصالح يارس من قيادة 
املدنية  اليسارية واملنظامت  الحزب، وممثلو عدد من األحزاب 
شهداء  وعائالت  الشيوعيني  من  جمع  إىل  باإلضافة  السويد،  يف 

الحزب. 
من  الرساي”،  صفاء  “مرثية  عنوانها  مرسحية  بعرض  الحفل  استهل 
ألقيت كلمة عائالت  ثم  الفنان بهجت هندي.  تأليف وإخراج وإعداد 
منظمة  باسم  وكلمة  بطي،  ثريا  السيدة  قبل  من  املناسبة،  يف  الشهداء 
كلمة  مهدي، فضال عن  الرفيقة ميس  ألقتها  العراقي  الشيوعي  الحزب 
باسم منظمة الحزب الشيوعي الكردستاين ألقتها الرفيقة ريناس سامال 

الكردية.   باللغة 

إىل  املهداة  املوسوي،  حميد  الشاعر  قصائد  بعض  قراءة  متت  ذلك  بعد 
موسيقية  قطعة  عيل،  ناظم  الفنان  أدى  ثم  الحزب،  وشهداء  شهيدات 

عىل الناي. 
الجواهري  الشاعر  قصائد  إحدى  الشهيد”،  “يوم  أغنية  عرضت  كذلك 
الكبري التي لحنها وأداها الفنان طالب غايل. فيام قدم الفنان صالح عزيز، 

عزفا عىل الكامن.  
يف  كلمة  العراقيني،  الشيوعيني  األنصار  لرابطة  التنفيذية  للجنة  وكانت 

الحفل ألقتها الرفيقة برشى علوان.
إىل ذلك، قدمت الرفيقة كوريا رياح شهادات عن بعض شهداء انتفاضة 
العاميل  النقايب  الشهيد  عن  بالحديث  جالل  أبو  الرفيق  أعقبها  ترشين. 
هادي طعني سوادي، لتقدم بعده الرفيقة ريواس أحمد باين خيالين، نبذة 

عن بطوالت بعض شهيدات وشهداء الحزب. 
وتلقى الحفل برقيات يف املناسبة، من بعض األحزاب السياسية واملنظامت 

املدنية يف السويد وأوربا. 

في ستوكهولم
الشيوعيون العراقيون يحيون ذكرى شهدائهم

الشيوعيون العراقيون في بريطانيا:
»شهداء الشعب والوطن لن ننساكم«

في بغداد والمحافظات 

الشيوعيون يحيون ذكرى شهداء حزبهم
في يوم الشهيد الشيوعي

هذا ما فعله انقالبيو شباط 
االسود بابناء عائلتنا

د. فائزة عباس المهداوي*

تحية طيبة لرفاقنا الحضور اجمعني
يف  ميكن حرصها  وال   1963 شباط   8 منذ  معاناتنا  هي   كبرية 
كتاب. لكني ساخترصها بسبب ضيق الوقت يف عدد من االسطر، 
تأىب  النفوس  دامت  ما  الخري  ويبقى  الشهيد  الشهيد  فيها  يتلو 

الهوان.
وشهور،  واسابيع  ايام  من  تاله  وما   1963 شباط   8 يوم  يف   
صنوف  الشعب  وعاىن  االعراض  وهتكت  املحارم  استبيحت 
ابن  الشهيد  رأسهم  وعىل  االحبة  من  الكثري  ففقدنا  االذالل، 
عباس  فاضل  أخي  والشهيد  قاسم،  الكريم  عبد  الزعيم  خالتي 
املحكمة:  ردد يف  طاملا  الذي  الشعب،  رئيس محكمة  املهداوي 
“يحيا الشعب .. وان الشيوعيني ارشف منكم ايها العفلقيون”. 

ويف يوم 9 شباط 1963 فقدت ابن خالتي الشهيد صادق منصور 
مرهون )وهو نائب ضابط مظيل( ، واستشهد معه ابن خالتي 
الضابط طارق محمد صالح، وكالهام شيوعيان، لوقوفهام بجانب 
اقتادهام  حيث  الدفاع،  وزارة  يف  ومقاومتهام  الشهيد  الزعيم 
دون  االعدام   بهام  ونفذوا  االوملبي  النادي  اىل  االنقالبيون 

محاكمة. 
الجبار صاحب “نادي املهداوي” يف باب  الشهيد عبد  اما اخي 
فقد  لفعالياتهم،  ومكانا  للشيوعيني  ملتقى  كان  الذي  املعظم، 
ثم   بوحشية  عذبوه  حيث  النهاية،  قرص  اىل  بيتنا  من  اقتادوه 

دفنوه حيا.
 وفقدت اخي حسن صاحب مقهى “الكادح الثائر” الذي كان 
البعثيون قد طلبوا منه ان يغري اسم املقهى وعرضوا عليه من 
اجل ذلك مبالغ مغرية. لكنه رفض بارصار،  فانتقموا منه اشد 
اخويت  عىل  النار  اطالق  اثناء  برصها  والديت  وفقدت  انتقام. 
واصابة عينيها، يف حني قتلوا ابن اخي عبد امللك الذي كان صغريا 

ونامئاً فداسوا عليه وأزهقوا روحه، ثم اعدموا ابنه اآلخر خالد.
اشهر من  بعد  اال  شيئا عن مصريه  نعرف  فلم  ستار  أخي  اما   
انفرادية يف معسكر وحدته،  االنقالب، حيث اودعوه يف زنزانة 
حيث عذبوه بحقد همجي لكونه كان شيوعياً ايضا، حتى ُجّن 

وفقد عقله متاما. 
كذلك سجن اخي كامل واخي عبد امللك يف السجن رقم )1( يف 
معسكر الرشيد، وعذبا اشد عذاب، وبعد خروجهام من السجن 

بقليل توفيا واحدا بعد اآلخر، نتيجة تسميمهام.
امه  فتوفيت  املهداوي،  حكمت  نصري  اختي  ابن  ايضا  واعدم   

بعده بخمسني يوماً. 
اىل  فيه  داعني   )13( رقم  البشع  ببيانهم  االنقالبيون  جاء  ولقد 
إبادة جامعية للشيوعيني االبطال الذين قاوموا االنقالب وعىل 
ابو  حسني  محمد  والشهيد  عادل  سالم  البطل  الشهيد  رأسهم 
العيس والشهيد العبيل والشهيد حمزة سلامن وغريهم من قادة 
املعتقالت  آالف  جانب  اىل  الشيوعي،  واعضاءالحزب  وكوادر 
لها  يندى  التي  الدموية  للفضائع  عرضوهم  الذين  واملعتقلني 

الجبني. 
من  قرابني  والفداء،  للحرية  مناراً  الشيوعيون  الشهداء  سيبقى 

اجل اعالء كلمة الحق، ومن اجل وطن حر وشعب سعيد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كلمة أرس الشهداء يف احتفال الحزب الشيوعي العراقي السبت 
عدد  يف  نرشنا  وقد  الشيوعي.  الشهيد  بيوم  بغداد  يف  املايض 

جريدتنا املايض تقريرا عن االحتفال.
الهندية الرصافة الثالثة
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الربيع العربي: بعد 10 سنوات وال يزال صدى االنتفاضات يتردد.. كيف؟

هل يوجد عالم ثالث في أمريكا؟ الحرب في اليمن: 400 ألف طفل »معرضون لخطر الموت جوعا« 

جيرمي بوين* 

لحظة واحدة يف القاهرة قبل 10 سنوات جعلتني أفكر 
قائالً لنفيس: “هذا أكرث من مجرد احتجاج آخر”، حدث 
انطالق  من  قليلة  أيام  بعد  جمعة  صالة  خالل  ذلك 
حسني  السابق  املرصي  الرئيس  ضد  األوىل  املظاهرات 

مبارك...
كنت ساخرا بعض اليشء من معارضة نظام مبارك، لقد 
شاهدت بعض املظاهرات يف السنوات التي سبقت ذلك، 
عموما،  املتوسطة  الطبقة  من  شجعان  متظاهرين  من 
الرشطة  تلقي  حتى  شعارات  يرددون  كانوا  والذين 

القبض عليهم والتي عادة ما كانت عنيفة يف ذلك.
تحول  اليوم  ذلك  يف  الجمعة  صالة  انتهت  عندما 

املتظاهرون إىل الرشطة.
كانت اللحظة التي أدركت فيها أن األمر مختلف عندما 
من  هي  املتعلمة  الوسطى  الطبقة  تكن  مل  أنه  رأيت 
الذين قلبوا سيارات الرشطة  تتظاهر ولكن فقراء مرص 
املسيل  والغاز  الهراوات  وتلقوا  النريان  فيها  وأشعلوا 

للدموع، ال قوة للثورات بدون فقراء املدن.
لقد كان يوما من معارك الشوارع الضارية التي بلغت 
والتي  النيل  عرب  الجسور  اقتحمت  حشود  مع  ذروتها 

تؤدي إىل ميدان التحرير، القلب الرمزي للمدينة.
وعندما سقط حسني مبارك، قبل 10 سنوات بالضبط، 

انترش الخرب بني الحشود يف امليدان والذي كان قد شهد 
اشتباكات بني املتظاهرين وأنصار مبارك ملدة 18 يوما.

الليل يف امليدان  وكان صوت االشتباكات يتصاعد خالل 
النظام،  فرضه  الذي  التجول  حظر  بسبب  حوله  وما 
تعرض  العنف  سادها  والتي  الغريبة  األيام  أحد  ويف 
الخيول  قبل رجال عىل ظهور  للهجوم من  املتظاهرون 

والجامل.
مل يكن للثورة قادة حقيقيون مام جعلها تحظى بسامت 
نهايتها  سبب  أيضا  ذلك  وكان  والدميقراطية،  الشعبية 

املتوقعة.
من  االحتجاجات  يف  برزوا  الذين  الشباب  يتمكن  ومل 
فعالة،  سياسية  قوة  يف  أنفسهم  لتنظيم  طريقة  إيجاد 
وكان ذلك مفهوما فسنوات من الحكم االستبدادي كانت 

تعني البداية من الصفر...
وقد فاز اإلخوان املسلمون يف االنتخابات لكنهم حكموا 
بشكل يسء، ورسعان ما أدى ذلك إىل نفور مرصيني من 
الذين مل يكونوا من أنصارهم الطبيعيني، وبذل الجيش 
كل ما يف وسعه لتقويض الحكومة بينام دخلت مرص يف 
الجرناالت  ليستويل  والعنف  االستقرار  عدم  من  مرحلة 
 2014 عام  بداية  وبحلول   .2013 عام  يف  السلطة  عىل 
يف  املدنيني،  من  معظمهم  شخص،  ألفي  من  أكرث  قتل 

أعامل عنف سياسية يف الشوارع...
أعقاب  مبارك من منصبه يف  تم خلع حسني  قد  وكان 

األحداث  ألهمت  وقد  أيام،  قبل  تونس  ثورة شعبية يف 
كانت  التي  مرص،  يف   2011 عام  بداية  يف  وقعت  التي 
تقليديا املركز الثقايف والسيايس للعامل العريب، انتفاضات 

يف جميع أنحاء الرشق األوسط يف غضون أسابيع.
بالطريقة  ليس  ولكن  كل يشء  االنتفاضات  غريت  وقد 
الحرية وسقوط  أجل  من  املتظاهرون  يأملها  كان  التي 

األنظمة.
فقد برز املتشددون، ولقي مئات اآلالف حتفهم وفقد 
املاليني منازلهم، وازدهرت الجامعات الجهادية وقدمت 
منوذجها الخاص من الحقيقة للشباب املضطهد من قبل 

الديكتاتوريات التي تقاتل من أجل بقائها.
وتعد اإلطاحة بالقادة االستبداديني الراسخني يف الحكم 
أمرا صعبا للغاية ال سيام عندما تكون األنظمة مدعومة 

من قبل قوى أجنبية متثل حلفاء يعتمد عليهم...
تحقق  مل  بالسلطة  املتمسكة  األنظمة  أن  حني  ويف 
االستقرار، مازال الرشق األوسط مير بعملية تغيري طويلة 
بفضل  اشتعلت  قد   2011 انتفاضات  كانت  وصعبة. 
والبطالة،  والقمع  الفساد  سئموا  الذين  الشباب  غضب 
وكل تلك املظامل ال تزال موجودة، ويعاين عدد من هم 
دون الثالثني يف الدول العربية من البطالة أكرث من أي 

مكان آخر يف العامل.
بالفعل  األوسط،  الرشق  أنحاء  يف  الغضب  ويتصاعد 
البطالة  ضد  كبرية  احتجاجات  هناك  كانت  العام  هذا 

التي  الوحيدة  العربية  الدولة  الجامعية يف تونس وهي 
خرجت من عام 2011 بدميقراطية جديدة.

كام هاجم املتظاهرون املباين العامة يف لبنان، وهو البلد 
مواقف  وتعد  وسياسيا.  اقتصاديا  انهيارا  يشهد  الذي 
الشباب مهمة ألنهم يشكلون غالبية السكان، وسيؤدي 

تأثري وباء كوفيد 19 إىل تضخيم كل يشء.

أن  التاريخ  ويظهر  املايض.  العقد  آمال  تحطمت  لقد 
ليحول  الخوف،  عىل  اليأس  يتغلب  حتى  ينجح،  القمع 

دون نجاح القمع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* محرر شؤون الرشق األوسط

“يب يب يس” – 13 شباط 2021 )مقتطفات(

هل خرجنا من عصر محاكم التفتيش؟
أمين الزاوي*

ما يحدث هذه األيام يف الجزائر من نقاشات حادة عىل 
وسائل التواصل االجتامعي بني التيار الوطني التنويري 
ثانية، عىل  السلفي من جهة  من جهة والتيار اإلخواين 
يتزعمهم  املحامني،  رفعتها مجموعة من  خلفية دعوى 
اإلخوان  إىل  فكرياً  واملنتمني  الجامعيني  األساتذة  أحد 
املسلمني ضد الباحث اإلسالمولوجي سعيد جاب الخري، 
تدل عىل أننا مل نخرج بعد من عرص محاكم التفتيش، 
ومل نتحرر بعد من فكر التكفري والتخوين. لقد حركت 
هذه املجموعة الدعوى ضد هذا الباحث وهو متخصص 
منشوراته  من  مجموعة  عىل  رداً  اإلسالمية،  العلوم  يف 
التواصل  وسائل  عىل  االجتهادية  الشخصية  وتفكرياته 
“االستهزاء  هو  القضائية  الدعوى  وفحوى  االجتامعي، 
من  والتهكم  الدينية  وبالشعائر  الدين  من  باملعلوم 
النبوية...”، وهي  الكريم واألحاديث  القرآن  آيات من 
كلام  املسلمني  اإلخوان  عند  دامئاً  تتكرر  التي  التهم 

رفعوا دعوى قضائية ضد خصومهم الفكريني.
وتذكرنا هذه الواقعة الجزائرية مبا حدث يف مرص قبل 
كتاب  املرصي  الربملان  حاكم  حني  تقريباً،  قرن  نصف 
صدور  إثر  عىل  علنية  جلسة  يف  وليلة”  ليلة  “ألف 
الكاملة،  األوىل  بوالق  طبعة  عن  وافية  جديدة  طبعة 
كان ذلك يف السبعينيات من القرن املايض. وقد طالب 
فكرياً  تنتمي  غالبيتهم  كانت  إذ  وقتها،  الشعب  نواب 
مبصادرة  املسلمني،  اإلخوان  جامعة  إىل  تنظيمياً  أو 
الطبعة الوافية وسحبها من التداول باعتبارها تيسء إىل 
أنفسهم  يعتربون  الذين  الناس  إميان  وتفسد  األخالق 

الذي  الكتاب  هذا  أن  فاتهم  وقد  عليه.  ورقباء  وكالء 
من  يعد  منه  جزء  وبرت  بإعدامه  ويطالبون  يحاكمونه 
جميع  يف  أثرت  التي  اإلنسانية  الرسدية  الكتب  أهم 
كّتاب الكرة األرضية األساسيني منذ قرون، بغض النظر 
عن عقائدهم الدينية أو مذاهبهم الفلسفية أو رؤاهم 

الجاملية، وعىل اختالف لغاتهم وثقافاتهم.
املسلمون  اإلخوان  هؤالء  عليه  أقدم  ما  ويذكرنا 
الجزائريون، اليوم، مبا حدث للباحث واألستاذ الجامعي 
املرصي الدكتور نرص حامد أبو زيد، إذ زندقوه وكّفروه، 
زوجته  بتطليق  املحكمة  طالبوا  أن  األمر  بهم  ووصل 
منه وهي أستاذة جامعية أيضاً، وإذ أصبحت حياته يف 
خطر، قرر الهجرة إىل هولندا بحثاً عن سالمته وهروباً 

من تنفيذ حكم “إعدام شعبي معلن ضمنياً”.
والروايئ  فودة  فرج  واملفكر  الباحث  مع  األمر  وحدث 
مروة  حسني  املفكرين  ومع  مرص،  يف  محفوظ  نجيب 
الطاهر جاووت  من  كل  ومع  لبنان،  عامل يف  ومهدي 
وعبد القادر علولة وعز الدين مجويب وبختي بن عودة 

وسعيد مقبل وغريهم يف الجزائر.
لقد سمحت مرحلة حكم الرئيس املخلوع عبد العزيز 
السنوات  يف  خصوصاً   ،)2019  -  1999( بوتفليقة 
اإلخوان  نشاط  يف  واضح  بتوسع  منها،  األخرية  العرش 
الشعبية  القاعدة  اسرتجاع  عىل  عملوا  الذين  املسلمني 
ولبعض  لإلنقاذ”،  اإلسالمية  “الجبهة  املحظور،  للحزب 
والتهويل  والتخويف  كالرتهيب  أيضا،  عمله  أساليب 
عملهم  أن  هو  القوة  منحهم  وما  الدينية.  والشعبوية 
أصبح من داخل املؤسسات الرشعية، وقد أصبح النظام 
يف  له  مثيل  ال  الذي  الفساد  نخره  الذي  البوتفليقي 

خالل  من  الحكم  سدة  يف  يبقى  يك  يغازلهم  املنطقة، 
الدولة  مفاصل  يف  ووجودهم  متددهم  رشوط  توفري 

واملؤسسات القضائية والرتبوية واإلعالمية والتجارية.
إليها  التي رعاها ودعا  الوطنية”  لقد كانت “املصالحة 
ووضع  القتلة،  محاكمة  دون  ومن  بوتفليقة  نظام 
التي  الطريق  هي  واحدة،  مرتبة  يف  والجالد  الضحية 
أعادت أحالم اإلسالميني املتطرفني يف التموقع والتغول 

السيايس واالجتامعي...

وما زاد الطني بلة، كام يقال، هو مسألة فتوى “تحليل 
الشؤون  وزارة  عن  الصادرة  كوفيد19-”  ضد  اللقاح 
الدينية واألوقاف الجزائرية. وهي سابقة خطرية جداً، 
الجزائر من  الفكري يف  الوضع  إليه  ما وصل  تدل عىل 
العلمي  بني  ما  والطبي،  الديني  بني  ما  وخلط  دروشة 
والروحاين. فإذا كان “التحليل” هذه املرة قد جاء ألجل 
لقاح “كوفيد19-”، فقد يطلب غداً أي مريض الفتوى 
يف رشب األسربين وآخر عن جواز تناول أدوية الرسطان 

أو السكري وما إىل ذلك من أمراض أخرى. لقد أدخلت 
وزارة الشؤون الدينية املجتمع الجزائري بفتواها هذه 
للدجالني  الباب عىل مرصاعيه  نفق مظلم، وفتحت  يف 
واملشعوذين للحديث غداً يف أمور عالقة الطب والعلم، 
مع أن الدين بعيد من الطب، الدين دين والعلم علم.
الدين  يف  أمور  عن  سأل  قد  وباحث  مفكر  كان  إذا 
منذ  فيه  واختلفوا  الفقهاء  ناقشه  شأن  وهو  والتدين، 
وهو  اختصاصه  من  وهي  اإلسالم،  يف  التدوين  بداية 
فردي،  باجتهاد  املعريف،  الفضاء  هذا  عن  بغريب  ليس 
عليه  يرّد  ما  وفيه  يناقش،  ما  وفيه  يؤخذ  ما  فيه 
املحاكم. واألخطر من ذلك،  أمام  بالنقاش، يجد نفسه 
هو أن ترصفاً مثل هذا سيجعل حياة الباحث يف خطر 
قد  الذين   Les fous d’Allah الله”  “حمقى  من  آت 
بهذه  األمر  كان  وإذا  شارع.  أو  ركن  أي  يف  يغتالونه 
البساطة وبهذه املهزلة، فغداً سريفع أحدهم دعوى ضد 
مخرج سيناميئ ألنه صّور لقطة يراها غري متناسبة مع 
ذوقه ورأيه وثقافته. وقد يتعرض شاعر للمحاكمة عىل 
قصيدة، وروايئ عىل رواية، وفنان تشكييل عىل لوحة... 
إن انتقال مسألة الرصاع يف الجزائر من طابعه السيايس 
التسعينيات  يف  السلطة  عىل  متصارعة  ظلت  قوى  بني 
هو  والقضاء  الفكرية  والنخب  الجامعة  مربع  إىل 
ظاهرة خطرية جداً وقد تدخل البالد يف فوىض ال تحمد 

عقباها...
أيها السادة، الفتنة نامئة فال توقظوها!

ــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب وروايئ جزائري

“اندبندنت عربية” – 11 شباط 2021

)االندبندنت(  مراسلة  ترو،  لبيل  تقرير  يف 
الربيطانية يف الرشق األوسط، تقول الكاتبة 
يقرب  ما  أن  املتحدة حذرت من  األمم  إن 
الخامسة  من نصف مليون طفل دون سن 
مل  إذا  اليمن  يف  جوعا  حتفهم  يلقون  قد 
أن  مضيفة  عاجلة،  معونة  عىل  يحصلوا 
سن  دون  األطفال  جميع  من  املائة  يف   50
سوء  خطر  يواجهون  اليمن  يف  الخامسة 

التغذية الحاد هذا العام.
املعنية  املتحدة  األمم  وكاالت  أن  وتضيف 
باألطفال والغذاء والصحة والزراعة قالت يف 
بيان مشرتك إنه يف عام 2021 سيعاين 2.3 
مليون طفل دون سن الخامسة من الجوع 
أو من خطر املجاعة هذا العام، وهو ما ميثل 

زيادة بنسبة 16 يف املئة عن عام 2020.
وأضافت أن من بني هذا العدد، من املتوقع 
أن يعاين 400 ألف طفل من سوء التغذية 
الحاد، ما يعني أنهم قد يلقون حتفهم إذا 
مل يتم عالجهم بشكل عاجل، بزيادة قدرها 

22 يف املائة عن األعداد يف عام 2020.
الرصاع  من  كارثيا  مزيجا  أن  الكاتبة  وترى 
إىل  أدى  املناخ  وتغري  كورونا  فريوس  ووباء 
حيث  الحروب،  مزقته  الذي  اليمن  تدمري 
البالغ  السكان،  من  املائة  يف   80 يعتمد 

عىل  اآلن  نسمة،  مليون   30 قرابة  عددهم 
املساعدات من أجل البقاء.

الحكومة  بني  السالم  محادثات  أن  وتضيف 
املدعومة من السعودية واملتمردين الحوثيني 
املدعومني من إيران تعرثت مع دخول الرصاع 

يف اليمن عامه السابع.
عام  أن  املتحدة من  األمم  وحذرت وكاالت 
2021 سيشهد أعىل مستوى من سوء التغذية 
الرصاع،  بداية  منذ  اليمن  يف  املسجل  الحاد 
وسلطت الضوء عىل املحافظات التي مزقتها 
أنها  الحديدة وعدن وتعز عىل  الحرب مثل 

من بني األكرث ترضرا.
وتقول الكاتبة إن األمم املتحدة تشري أيضا 
إىل أن األمهات يتأثرن باألزمة أيضا، حيث 
من املتوقع أن تعاين حوايل 1.2 مليون امرأة 
حامل أو مرضع يف اليمن من سوء التغذية 

الحاد هذا العام.
وتضيف الكاتبة أنه عىل الرغم من خطورة 
االستجابة  إن  املتحدة  األمم  قالت  األزمة، 
التمويل  “ينقصها  تزال  ال  لليمن  اإلنسانية 

بشكل خطري”.
وفقا لألمم املتحدة، فإن اليمن “واحد من 

أخطر األماكن يف العامل لرتبية األطفال”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكاالت – 13 شباط 2021

تتحدث  التي  الكتب  من  العديد  صدرت 
عن جوانب محددة جزئية من الرأساملية، 
من  كامل  قرن  عن  يتحدث  كتاب  منها: 
خالل  البرشية  منها  عانت  التي  األوبئة 
والجرائم  الطاقة  عن  وكتب  سنة،   100
التي تختبئ خلف االقتصادات الرأساملية، 
ومن  والشحن،  النفط  مجاالت  وخاصة 
يتحدث  الذي  الكتاب  هو  مفاجئة  أكرثها 

عن مجتمعات العامل الثالث يف أمريكا!
يف كتابة »القرن الوبايئ، مئة عام من الهلع 
والهسترييا والكراهية« يجمع املؤرخ الطبي 
وتاريخ  الريبورتاج  بني  هونيغسبوم  مارك 
ويتحدث  الطبي،  االجتامع  وعلم  العلوم 
األمراض،  يف  املتخصصني  تجارب  عن 
غري  أو  املعوقني  العامة  الصحة  ومسؤويل 
أعمتهم  الذين  الالمعني  والعلامء  األكفاء، 
والفريوسات  بالبكترييا  الخاطئة  معرفتهم 

وقادتهم إىل استنتاجات خاطئة.
بينام كتب إيان أوربينا يف كتابه »املحيط 
الحدود  عرب  رحالت  القانون،  عن  الخارج 
من  عاملية  شبكة  عن  األخرية«  الجامحة 
صناعات  من  تنبع  واالستغالل  الجرمية 
صناعات  وهي  والشحن،  والنفط  الصيد 
ويتحدث  العامل.  اقتصادات  عليها  تعتمد 
عن عامل إجرامي شاسع وخاٍل من القانون 
مل يسبق له مثيل يف أعايل البحار. وقلة من 

الناس من يعرفون أخبار هذا القاع األسود 
من العامل.

يف  فتحدثت  فالورز،  كوملان  كاثرين  أما 
قتال  »املخلفات،  حديثاً  الصادر  كتابها 
القذر«.  أمريكا  رس  ضد  واحدة  امرأة 
الوندز،  مقاطعة  يف  فالورز  نشأت  حيث 
األيام  من  يوم  يف  كانت  التي  أالباما: 
التصويت،  حقوق  أجل  من  للنضال  مركزاً 
الكفاح  يف  الصفر  نقطة  اليوم  أصبحت 
خالل  من  اإلنسان  كرامة  ضامن  أجل  من 
حق يعتربه معظم األمريكيني أمراً مفروغاً 
تحّيز  قصة  وتروي  الصحي.  الرصف  منه: 
نشوء  سبب  مام  والرشكات،  السلطات 
الثالث  العامل  مجمعات  تشابه  مجتمعات 

يف جميع أنحاء أمريكا.
كامربدج  جامعات  عن  صدرت  كتب  ويف 
كتابه  يف  ميتون  سيمون  أخذنا  وهارفارد، 
وتاريخ  األرضية  القرشة  عن  للحديث 
بيرت  أصدر  بينام  األرض،  عىل  الكربون 
فوكس بيرن كتاباً عن الطاقة بعد الكربون 
وبناء شبكة نظيفة ومرنة، حيث يعد نظام 
 100٪ بنسبة  الكربون  من  الخايل  الطاقة 
أمراً رضورياً، ويقرتح العديد من الخطوات 

باتجاه بناء شبكة خرضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»قاسيون« – 15 شباط 2021
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اعالنات

دارة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
العدد العمومي 4271

السجل 22
التاريخ 2021/2/14

اعــــالن
ادناه االنذار املسري من قبل السيد كاتب عدل الباب الرشقي املحرتم

بالعدد 4132 واملؤرخ يف 2021/2/11 واملوجه اىل السيدة/ نورا صباح عطيه
العنوان/ 703 ز 25 د 8

وملجهولية محل اإلقامة قرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة اإلنذار

املرقم 7592/7  العقار  املفروز من  املشتمل  بتاريخ 2020/12/8 أشرتيت منك 
مقاطعة 13 نعريية وكيارة وتم تسليمك كامل املبلغ وبالرغم من مرور مدة مل 
تقومي بالحضور امام مديرية التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية لغرض تقرير 
التسجيل  دائرة  امام  الحضور  بوجوب  ننذرك  لذلك  باسامئنا  املذكور  املشتمل 
العقاري يف الرصافة الثانية صباح يوم االحد املصادف 2021/2/28 لغرض التقرير 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  اضطر  سوف  ذلك  وبخالف  القانون  وفق  باسمي 

بحقك وفق القانون وتحميلك كافة املصاريف واتعاب املحاماة.
باالطالع وتزويدي  للتفضل   2 الرصافة  العقاري يف  التسجيل  اىل مديرية  نسخة 

باستشهاد يف حالة عدم حضور املوما اليها.
املنذر/ سليمه وحيد هادي

أحوال الكرخ 00776681 س 2067م ص 111 يف 2017/9/11
بغداد م 903 ز 25 د 1/18 االستامرة 5002

قدمت هذا اإلنذار السيدة أعاله وبعد ان وقعته امامي طلبت تبليغه اىل السيد 
أعاله.

حفظ األصل وارسلت النسخة الثانية للتبليغ يف يوم 2021/2/14
التاريخ كتابة/ الرابع عرش من شباط

كاتب عدل
حنان حميد حمود

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل الخاص

اعالن رقم )1865(
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات ادناه 
يف محافظة )بابل( يف اليوم )الخامس عرش( تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل. والرشوط التي ميكن الحصول 
الراغبني  فعىل  للرد.  قابل  غري  دينار   )5000( مبلغ  لقاء  اعاله  الرشكة  قسم  من  عليها 
الحضور يف الساعة الحادية عرشة يف قسم الرشكة يف محافظة )بابل( عىل ان يقدم املزايد 
الخاص(  النقل  العامة الدارة  )الرشكة  اىل  الرضيبة معنون  براءة ذمته من  يؤيد  كتاب 
وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن 
)النسخ االصلية( ويدفع التأمينات القانونية البالغة 20% مرضوباً يف عدد سنني العقد 
بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% وكذلك يتحمل 
الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية 

تجرى املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

كريم هاشم حسين الجابري
المدير العام/ رئيس مجلس االدارة

اعـالن

قدم املواطن )حسني هادي خشان( دعوى قضائية لتبديل لقبه 
وجعله )الرساي( بدالً من )العكييل( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
النرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  خمسة   )15( خالل  املديرية  هذه 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً اىل احكام املادة 

)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء / رياض جندي الكعبي
المدير العام / وكالة

فقدان سند

بتاريخ   )227509( واملرقم  قبض  سند  مني  فقد 
 300000 مببلغ  شيك  واملتضمن   2012/11/11
 2012/11/8 يف   /28799 رقم  دينار  الف  ثالمثائة 
مبوجب األمر االداري11207 يف 2012/10/21 بإسم 
توزيع  رشكة  من  صادر  رشيد(  ياسني  )نورالدين 

املنتوجات النفطية.

فقدان باج 

فقد باج دخول دائرة الصادر من رشكة مصايف 
كريم  )عيل  باسم  النفط،  وزارة  الوسط/ 
الباج  الباج 6492 تاريخ فقدان  كامل( رقم 
2021/1/14، الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

اعـالن

لقبه  تبديل  فيه  يروم  طلباً  عبد(  سلامن  )احمد  املدعي  قدم 
من )الغريري( اىل )الزريجاوي( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )خمسة عرش يوماً( 
من   )22( املادة  احكام  وفق  بالدعوى   ينظر  سوف  وبعكسه 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء / رياض جندي الكعبي
المدير العام/ وكالة

محكمة األحوال الشخصية طوز
العدد 102

التاريخ 2021/2/16

اعالن فقدان

اىل املفقود/ خليل إبراهيم محمود
قدمت زوجتك املدعوة ضحية محمود هايس طلباً 
بتاريخ  لفقدانك  عليك  قيمة  نصبها  فيه  تطلب 
األوراق  من  ثابت  هو  ما  حسب   2007/10/9
اعالناً  تبليغك  املحكمة  قررت  عليه  التحقيقية 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
كنت  اذا  يوماً  عرش  خمسة  خالل  املحكمة  هذه 
اذا كنت خارج  داخل العراق وخالل ثالثون يوماً 
العراق كام تطلب هذه املحكمة من كل مواطن 
لديه معلومات عن مصري املفقود مراجعتها خالل 
املحكمة  تتخذ  سوف  وبعكسه  املذكورة  املدة 

القرار املناسب وفقاً الحكام القانون.

القاضي/ وسام جاسم توفيق

فقدان هوية

صحة  دائرة  من  الصادرة  الهوية  فقدت 
الخطيب  ابن  مستشفى  الرصافة/  بغداد 
بإسم )مأمون فرحان حميد( يرجى ممن 

يعرث عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار.

اعـالن

قدمت املواطنة )حوراء هادي خشان( دعوى 
بدالً  )الرساي(  وجعله  لقبها  لتبديل  قضائية 
مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )العكييل(  من 
يوماً  عرش  خمسة   )15( خالل  املديرية  هذه 
هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ  من 
املديرية بطلبها استناداً اىل احكام املادة )22( 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
المدير العام / وكالة

اعـالن

دعوى  خشان(  هادي  )محمد  املواطن  قدم 
بدالً  )الرساي(  وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية 
مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )العكييل(  من 
يوماً  عرش  خمسة   )15( خالل  املديرية  هذه 
هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ  من 
اىل احكام املادة )22(  املديرية بطلبه استناداً 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
المدير العام / وكالة

اعـالن

دعوى  خشان(  هادي  )احمد  املواطن  قدم 
بدالً  )الرساي(  وجعله  لقبه  لتبديل  قضائية 
مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )العكييل(  من 
يوماً  عرش  خمسة   )15( خالل  املديرية  هذه 
هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ  من 
اىل احكام املادة )22(  املديرية بطلبه استناداً 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
المدير العام / وكالة

اعـالن

دعوى  خشان(  هادي  )عهود  املواطنة  قدمت 
بدالً  )الرساي(  وجعله  لقبها  لتبديل  قضائية 
مراجعة  اعرتاض  لديه  فمن  )العكييل(  من 
يوماً  عرش  خمسة   )15( خالل  املديرية  هذه 
هذه  تنظر  سوف  وبعكسه  النرش  تاريخ  من 
املديرية بطلبها استناداً اىل احكام املادة )22( 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 

2016 املعدل.
اللواء / رياض جندي الكعبي
المدير العام / وكالة

رشكة توزيع املتتجات النفطية
Oil Products Distribution Co.

تبليغ

اىل السيد )كريم عزيز محمد( موظف متقاعد

بالنظر ملجهولية محل اقامتك فقد تقرر تبليغك 

مقر  يف  املركزية  التضمني  لجنة  امام  بالحضور 

 )30( خالل  القانونية  الشؤون  هيأة  الرشكة/ 

الصحف  يف  النرش  تاريخ  من  تبدأ  يوماً  ثالثني 

الرسمية وبخالفه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقك غيابياً.

مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية
إضافة لوظيفته

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
محكمة البداءة املختصة بالدعاوى التجارية

العدد 98/ب/2020
التاريخ 2021/2/15

اعــــالن

للتجارة  الهندسية  الخدمات  املفوض لرشكة  املدير  اىل 
واملقاوالت/ إضافة لوظيفته

العراقية/  الحفر  لرشكة  العام  )املدير  املدعي  أقام 
إضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 98/ب/2020 والذي 
يطالب بتأديتك مبلغ قدره مئتان وخمسون الف دوالر 
امرييك عن الرضر الذي أصابه وفوات املنفعة من جراء 
النكول وتحميلك الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة 
بصحيفتني  تبليغك  قرر  مجهولة  جهة  اىل  والنتقالك 
 2021/2/23 املوافق  املرافعة  مبوعد  يوميتني  محليتني 
الساعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
وفق  وعلناً  غيابياً  املرافعة بحقك  ستجرى  قانوناً  عنك 

القانون.
القاضي األول
تغريد عبدالمجيد ناصر
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أمين قاسم الموسوي

، عّب عام  الكبري د. حسني رسمك حسن  الناقد  عّب 
ثورة  بأنه  الشعبي  الشعر  يف  أثر  من  النواب  تركه 
نوابية ، هي ثورة بحق وحقيق ، ألنها غريت شكال 
من  جيل  بروز  التغيري  هذا  مثرات  ومن  ومضموناً، 
املبدعني كان ابداعهم ثورة حملوا رايتها، وكل منهم 
السيد  وعريان  ياسني  كطارق  الخاصة،  بَصمَته  ترك 
خلف وكاظم اسامعيل وعيل الشباين، وكاظم غيالن 
نجم متيز  النجوم  تطول، ومن هذه  والقامئة   .... و 
بتفرده، وهو كامل الركايب الذي مل ينل – كام أرى- 
من النرش واالنتشار ما يوازي ابداعه ومتيزه، إذا ما 
قارناه مبجايليه ، إذ مل تتناوله دراسات كاشفة مناجم 
ابداعه وتفرده، والحصول عىل دواوينه غري متيرس، 
وكاتب هذه السطور بحث عن عمل من أعامله يف 

مكتبات املتنبي فلم يظفر بواحد منها.
متيز شاعرنا بشخصية مبدئية ، فهو عىل طول املدى 
متنقالً  عاىن  ما  عاىن  ولذلك   ، ماعونه(  وّسخ  ما   (
هنا وهناك حتى استقر به املقام مغرتباً يف السويد 
ضد  األنصار  حرب  يف  املرشف  دوره  أدى  أن  بعد 
أكسبه  مام  املكتبة  عىل  كان مرشفاً  إذ  الدكتاتورية 
من  سلسلة  وحياته   ، والعمق  بالتنوع  متتاز  ثقافة 
لها عوُده، هذه  ينحِن  التي مل  املعاناة والتضحيات 
مناذج  يف  واضحاً  صداها  سنجد  الشخصية  السامت 
أدب  صفحة  مشكورة-   – تنرشه  الذي  شعره  من 

شعبي يف طريق الشعب.
أول ما يلفت األنتباه يف شعر الركايب ، هذه الغرابة 
التي تطالع املتلقي ، وهي إن دلت عىل يشء ، فإمنا 
تدل عىل أن املبدع يطرق بابها ليفتح أمام املتلقي 
باب تفاعل وانفعال للوصول اىل روح النص بعيداً عن 

املبارشة التي تُفقد الشعر شعريَته : 
) كل دقيقة تجي برايس ترعد ومتطر سحابه 

الغيم دايم واملطر ينزف عذابه 
بروحي َوتْبلل عذاب 

مييش ويظل مايه بعيوين رساب (
فالصورة جديدة متامسكة يشد بني خطوطها وألوانها 
خيال مجنح بعاطفة متنح الشعر حرارة تنسجم مع 
ثريا النص ) الذهان( ، وتنسجم مع النص كُالً ال بعضاً 
فيكتب   ، فناً  الشعر  مستجدات  يواكب  والركايب   ،
التكثيف ، وكرس أفق  الومضة مستوفياً رشوطها يف 

التوقع : 
) وتفتكر رسك عميق ؟

الناس كلها اتشوفه 
وجهك حقل حنطه

وشْب حريق( 
أما مبدئيته ، فهو معتز بها كونها سمة تالزم شخصيته 
التي تأىب إال أن تكون صادقة مع ذاتها، معبة عن 

جوهرها :
)أنسجم : إْي 

ابتسم : إي 
من أشوف االبتسامة 

اتطرز شفافك بخيط من الندى وترسم عالمه 
افتهْم: إي أفتهم كل املعاين الحلوة بعيونك وسامه 

أنكتم : ال 
حتى لو تفرش بدريب من الزمرد والعقيق 

انا مو خاتم بصبعك يا صديق ( 
فالشاعر يصوغ لُقًى مستلة من روح العرص والحداثة 

، إنها تجسيد ملعاناة شاعر حمل الوطن يف قلبه حتى 
حصد  لكنه  وفكراً  عاطفة  مساماته  كل  يف  ترشب 
املالحقة والغربة املفروضة عليه ، لذلك يعوض عن 
هذه املعاناة بالحلم معادالً موضوعياً لكل خساراته :

)أحلم ...
واعيد الحلم نفَسه 

وعيوين جن خرَسه ( 
ال نستغرب إذا ما جنحت مخيلة الشاعر اىل غرابة 
املعنى برتاسل الحواس ) وعيوين جن خرسه( واللجوء 
فيها  سوريالية  من  االقرتاب  اىل  أخرى  نصوص  يف 
كل  عن  تعبرياً  وغرابة  وتداخل  تشابك  من  فيها  ما 
جديد ، وقد أشار الشاعر اىل هذا املعنى يف مقابلة 
حاوره فيها عبد الباقي فرج نرشت يف صفحة أدب 
شعبي يف طريق الشعب / العدد 114 ، قال فيها : ) 
القصيدة وقد خلعت عنها رداء الوطن – الطفولة -، 
ظلت ساهرة تبحث عن تشكيل آخر للوطن الحلم(، 
ونحن نحلم بأن يحقق الشاعر ما نصبو إليه ، بطبع 
اعامله كاملة ، ليطلع الجمهور عىل فرائد الشعر من 
مثل قصيدة )النايس( و )املغارة( و .. وغري ذلك من 
هذه االبداعات التي لوال صفحة أدب شعبي ، لظلت 
حبيسة أفق ضيق ال يستوعب عصف وحالوة وعمق 

ما فيها من ابداع .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*كل االستشهادات مأخوذة من صفحة أدب شعبي 
يف “طريق الشعب” الغراء .

كامل الركابي .. »نجمه بسمانه« * 
عريان السيد خلف 
واالكتناز الشعري

علوان السلمان

لرحيم الغالبي:
)البوق وبنادم سوه

ميوتون لو ماكو نفس(
من  حكائية  بالعمل..وانطالقة  جديل  اقرتان  الشعبي  ....الشعر 
التجربة الحياتية والهواجس عب مراحله التجريبية التي انتهت 
بالثورة النوابية التجديدية التي شكلت نقطة التحول يف تاريخ 
الشعرية الشعبية..اذ تجاوز القوالب الجاهزة والقافية املوحدة 
الشعرية  للصور  الصانعة  املوحية  اليومية  اللفظة  واستخدام 
املكتنزة بدالالتها االنسانية..وخرج من طيات معطفه كام خرج 
من معطف غوغول رواد الواقعية االشرتاكية.. عدد من الشعراء 
بالرتكيز  نصه  متيز  الذي  خلف  السيد  عريان  مقدمتهم  يف  كان 
ان  بعد  خالصة  جنوبية  بحسجة  واكتنازه  االخرين  هموم  عىل 
تفجرت طاقته الشعرية يف السجن رقم)1( وهو يصغي لدندنة 
النواب)مرينه بيكم حمد وحنه بقطار الليل..( و)حن وآنه اح

ن..(..                                  
بلفظة  تبدأ  التي  محيسن(  ابو  من  ليلة  )كبل  قصيدته  وتعد 
)هيل( وتنتهي بها..وما بينهام كانت تسبح صوره الشعرية..                                                           
هيل وكتبت الكم مكاتيبي عىل وركات دفرت البافره.....                        
وتنهي بقوله: هيل وأخر مكاتيبي كتبته الكم عله الكاع                          

ابنكم باعته الدنية وال باع                          
القرن  من  السبعينيات  يف  كتبها  التي  الحداثية  القصائد  من   
العرشين وقرأها يف مهرجانات متعددة منها ما عقد يف الجامعة 
الشاعرة  بينهم  الشعراء من  املستنرصية بحضور عدد كبري من 
صوره  يف  املفردة  الشاعر  يطوع  وفيها  عامرة..  عباس  مليعة 
الشعرية املعبة عن الوجدان..فكانت قصائده منعطفا استثنائيا 
للقصيدة  كتابته  عن  ومعنى..فضال  مبنى  الشعرية  التجربة  يف 
كان مبدعا يف نسج عوامل الدارمي واالبوذية والزهريي.. باعتامد 
االنساين.. املكتنزة مبضمونها  املكثفة   والعبارة  املوحية  اللفظة 

كام يف:                                                          
لو اكدر انه انساك صدك نسيتك         حللت دمي اليوم بالدم 

لكيتك          
   وله يف االبوذية: 

الساين كبال حلو الطول..لك لك
وحذرك ال تكول انوب ..لك لك
الغريك ما يصري الكلب..لك لك

الن انت رشاكه وياي بيه
وله:

نبي اونجب خواطر من يبينا
اورس موىس لبكلبي من يبينا

اذا مره انتخينا من يبينا
نهد العالية بعلو الرثيه

ومن الزهريي قوله:
يازين مرين وســـل عني وعن منزيل
تلكاين احبك وبد عن شويك ما منزيل

ال والكتاب الـــــذي من العرش منزيل
احلف يظل ياحلو بينك وبيني وصل

ومهام اتباعد عيل اتعنه ميك وصل
كون اتعرفني انه من ياحموله وصل
جا نزلت دمعتك من هيبتي ومنزيل

يعتمد  الشاعر  عند  الشعري  النص  نستنتج:ان  هذا  كل  من 
مستويني من االحساس.. اولهام : االحساس بالزمن .. وثانيهام : 
االحساس باآلخر من خالل االنتقال من  الذايت اىل املوضوعي ..                                                               

فضاء شعبي

الالفتة 
رائد االسدي

ِصْد َع الالفته واقره االسم ذاك

مقر الحزب الشيوعي وركز وياي

راح تشوف نخلة وتلگه شالل

وتشاهد هور ماجف باقي يب ماي

خل ندخل سوية ونفتح الباب

ونسلم ع الصور فوگ الحياطني

وتعال وياي خل نقره الشهادات

وخل نعرف هذوله شلون ميتني

راح يصيح منهم واحد بصوت

ميموت العله فكره يدافع

وراح يصيح منهم واحد بصوت

ميموت العله گاعه يدافع

انه بگاعي الكرامة تخرض ابطال

مبحراب الشهادة املوت راكع

مر مره بدرب تاريخنه وشوف

اذا رايد تشوف املجد واقع

املجد دم الشيوعي السال ع الگاع

لذالك وين ما نحفر منابع

عاين ع االرض تلگاها شتالت

شام تيبس تخرض ورد وامال

وعاين للسمة تلگه فهد فوك

نجمة وخرضت االف االبطال

مو كلمن صعد للعايل ضل فوگ

السمة كلش هواي تلم الغيوم

من ترعد الدنية تطيح الغيم

بس تبقى بسامك مچلبه النجوم

عىل چتاف الشعب صعدت ماليني

لكن بالصعود نحس فوارق

اكو بيها صعد عود الزعامات

واكو بيها صعد عود املشانق

الك تاريخ يعزل ذاك عن ذاك

والك شعب اليقرر وانه واثق

فرق بني اليحرض ظلمة للناس

وبني الصار شمعة وقدم عيون

سالم الهده عيونه مقتنع چان

باچر ع الحقيقة يفتح الكون

بعدها عيوننه ما طفاها تعذيب

احرار الشعب بيها يشوفون

زنزانات چانت ترعب املوت

وعىل سياط السجن جانوا يغنون

عشگنه ويا عشگنه وفرحة الطري

للحرية للحب درس ينطون

سجون الحزب صدگ چانت صفوف

واكب جامعة چانت السلامن

كليش اليل تريده هناك تلگاه

وچان املا يزور النگرة خرسان

بسجن فتحوا مدارس للبطوالت

وعمر الحزب ما فتحله دكان

دكاكني السياسة تعزل بساع

اذا ثار الشعب يسقط املرشوع

كريس الحكم ليش تكرسه الناس

الن مو من نخلها الكريس مصنوع

اغنية لميالد الحزب 

ناظم السماوي

الگمر منطيه اسم سيد الكياسه

الحزب .. طبعه مميز من اساسه

رسم خطوه فجر من ُصبح آذار

ومن فكرة )فهد( فصل قياسه

الحزب خده ورد ينرث نفانيف

وغبش صبح النده من خده باسه

تره طبع اليحب من عشگه معروف

يذوب العطر من شهگة انفاسه

وحبينه الحزب حب املجانني

وّعلم حب الجنون أصبح دراسه

شوصفك يا حزب .. تحتار األوصاف

اذا انوصفك ذهب تزعل املاسه

الحزب ... يا عني الشمس واملاي

اليزور الحزب يعرف طبع ناسه

الحزب مو مثل وعاظ السالطني

ياخذ شوره من سوگ النخاسه

الحزب..

صاحب قضيه وعنده تاريخ

ّوبياض الشيب تاريخ أعله راسه

الحزب )لگمة( رشف وبحلگ جوعان

وتاريخ الرشف عنده قداسه

الحزب ..

لو رايد السلطه مثل هاي

سهله السلطه چانت والرئاسه

انا وعكازيت.. النتوچه عالگاع

نصفن عله الغشمه الـ بالسياسه

آذارك ربيع وعيدك افراح

يا احله الشعر باروع اجناسه

يا بيرغ هوانه
الى شهيد الحركة الشيوعية والعمالية، 

المناضل العنيد حسن العياش 

محمد علي محيي الدين

يا بريغ هوانه بزفة العشار
وشوباش الشغيلة بثورة املعقل
يا أول شيوعي الحرض العامل

عالثوره ورسم إرضابها األول
شيوعي أول .. شهيد أول .. فدايئ أول 

لرسمك فوگ أسوار العراق أهالل
ما بدل ألوانه يوم وتحول

وأغنيك بشعر وأحله الشعر لو چان
بعيون العراق ألصافيه تغزل

هذوله أحنه الشغيلة نغري التاريخ
وأحنه بكل زمان الرنفع املشعل
مثل نفط العراق شام متر أزمان
يبقى االحتياطي العاملي األول

حسن واشچم حسن جابن عراقيات
نجيبه أرض العراق بكل وكت تحبل

حسن بالبرصة ثار وسجل التاريخ
شلون تحالف الچاكوچ واملنجل
وأشلون العراقي ما يهزه الضيم

مثل عيط النخل كل ضيم يتحمل
وحسن ذاكه حسن ظل بريغ الثوار

واسأل بالرشيد شسوه املعدل
عريف وقاد ثوره وگبله أبن عياش

ثار عله املهانة وما قبل ينذل

اغنية الوداع

سفاح عبد الكريم )ابو وليد(

مل ترحل يا ابا قمر.. ما زلت حارضا يا عبد الرزاق

ظلك ينده الكمرات نخوه وصوت..

هّمة حيل.. كمرّة ليل ،

بعدك ذاك ذاك انته الّتدلينه..

،،نبي،، ايغني ابسام الثورات..

والصحوات، والطيبات

والنهران والطينه

اشحالة الضحكه بعيونك....

حالة الزود بيك وبينه ترشينه....،

دملني ابزود برصّك مو تطشني ادموع

بينه اجروح ما ترناف....من ثوّرة ،،حسني،،..الّحد اهالينه

لو ندري العمر ينباك باللحظات جان صفوف هديّنه

كريم النفس تبجي بروح...لوجار الزمن انته الوفه ابعينه

الندى البلل قميصك باملطر يا فيض...

جاوبته ابشتاك الكّيض من جان القطار ايروح للبرصه..

شفّت اجفوفك الحلوات متيل اسالل، والعشار يتنومس ابكل زينه..

املقابر ما تلوك الصولة الفرسان

خافن نيّتك اتفزز ضوى اليل جان..

بعدك موكد اتهل نار.. لوجاغ املضايف دلّه تروينه

ندهنه املقبه ابسامعة الثورات.، ماردت خب لينه،،

يلن بعده ضوى وبيدك تخط دروب..واعلومك مناره وفوك تعليّنه..

سفينه انته وبديك ارواح.. لو هاج البحر برشاع تحميّنه

بعدنه وبعدّك اشام طال بينه الشوك تتلمس اغانينه

العطّر كّل العطر ظل بيك وانته اتشّم جفافينه....

الوفه عندك نهر مسفوح يا.. رزاق .. وانته التعطّف اعلينه

بيتك عامّر و"هاتك" مضايف خري وانته الفخّر الهلّك يا ابو الزينه



جبار النجدي

كتاب برصياثا، حامل االرسار وما 
ينكشف من متع املكان ومفرداته التي 
متثل احساسا قبل ان يكون شيئا مرئيا، 

كان املقهى الريايض يضم سباحني 
ومصارعني وعدائني، ليس ببعيد عن 

)املقام( و)اسد بابل(، رحنا نعد أنفسنا 
لنسيان بطل الدراجات الهوائية الذي 

يلفت )محمد خضري( اىل انه كان يحلم 
بسباق اخري ينهي به حياته الرياضية 

الحافلة باألعاجيب

ايب  طريق  عىل  نقطة  اقىص  من  السباق  يبدأ 

كبرية  حديقة  مدخل   عند  ينتهي  وكان   ، الخصيب 
يجري  السباق  كان   ، العرب  شط  كورنيش  عىل   ،
يشء  يحدث  مل   ، مكشوف  مستقيم  طريق  عىل 
الثانية  املرحلة  ويف  بالفوز  البطل  يقينية  من  يقلل 
التعرجات،  الكثري  جرسا،  الثالثني  ذو  الطريق،  كان 
املظلل بالنخل ، يبدو طريقا ال نهاية المتداده، غري 
اال  تفسريه  ميكن  ال  املرحلة  هذه  يف  حدث  ما  ان 
وفق استنتاج وحيد، صمت ما بعد الظهرية الصيفي 
 ، الطريق  اسيجة  خلف  واالشجار  االزهار  وعبق   ،
واالشارات الشمسية الهابطة عىل االسفلت املستوي 
للطريق  املباغتة  والدورات  السعف،  عيون  من 
برسعة  البطل  راس  يف  تدوران  العجلتني  جعلت   ،
ان  قبل  طويلة،  مبسافة  املتسابقني  فتقدم  فائقة، 
 ، الصحيح  االتجاه  ضل  وانه  وحيدا  غدا  انه  يدرك 
ودخل دربا فرعيا يف البساتني، من تلك الدروب غري 
 ، رسابية  بقعة  اىل  االغلب  يف  تقود  التي  املطروقة 
كان قد انقىض وقت طويل عىل مرور اخر دراجة يف 
براسه  العجلتان  دارت  اخرى  ومرة   ، العام  الطريق 
النخيل  بني  الثقيلة  العزلة  رسعتهام  من  وزادت   ،
والغياب  واالشجار  لالعشاب  الساخنة  واالنفاس 
فوق  يحلق  انه  ،احس  برشية  رائحة  الية  التام 
صغري  خشبي  جرس  اعىل  من  يهبط  ثم  السعف، 

عليها  تعرشت  بوابة  ويدخل  معشب،  منخفض  اىل 
االعناب اىل طريق مل يطرقه متسابق قبله قط

عند خط النهاية، وزعت الجوائز وانرصف املسؤولون 
كان  الذي  القوم  وتبدد  والرياضيون،  الحكوميون 
التي  الشاحنة  وصلت  كام  املتسابقني،  ينتظر 
تعطلت  والذين  الخائرين  املتسابقني  تلتقط  كانت 
رؤوس  يف  املصابيح  وانريت  املساء  وهبط  دراجاتهم، 
جمع  بينام  الكورنيش،  اشجار  بني  املختفية  االعمدة 
وحاولت  االشجار،  بني  املرمية  املرطبات  قناين  الباعة 
عىل  املؤرش  النهاية  خط  حول  الراقصة  الظالل 
هناك  قابعة  وطفلني  امراة  كتلة  زحزحة  االسفلت 
بانتظار املتسابق املحرتف الذي مل تصل دراجته، كام 

مل تصل يف االيام القادمة،
العبادي  االمري  عبد  الشاعر  ميدنا  اخر  وجه  وعىل 
ومنظورات  سالفة  ازمنة  يف  البرصة  عن  بلمحات 
انئذ  الناس  ببساطة  الزاخر  املكان  اصل  يف  حارضة 
عرب  املعتادة  استعامالتها  سياق  خارج  بها  والدفع 
ان  االعتبار  بنظر  االخذ  مع  االستدعاء  عمليات 
االستدعاء ليس استذكار يشء ما حسب بقدر ما يعني 
عنه هذه  تفصح  ما  االشد قطعا  ولعل  ابقاءه حارضا 
التي تحيلنا اىل مخرجات تحمل ما  الشعرية  املقاطع 
املدينة  ملرئيات  فنصغي  الشعري  الرسد  من  تحمل 
الزمن  تجليات  سوى  املكاين  سحرها  اليبطل  التي 

والكشف عن الحوادث الغائرة يف اعامق املدينة  
االرحب  الفضاء  ميثل  الذي  )أيب(  بكلمة  النص  يبدا 

لدالالت االمكنة التي يرتادها كل يوم:

ايب يخرج قبل اذان الفجر
يك يصيل يف جامع املقام

املحروس من متثال
اسد بابل ونهر العشار

كان اليب مقهى
يجتمع فيها عامل املراكب

هكذا مييض النص من دون ان ياخذ معيارا من خارج 
محيطه حتى النهاية

)التنديل(

كان يجمعهم
ليرصف اجور تفريغ البضاعة

يف العرش

الثانية

بالقرب من جامع املقام
معبد لليهود
اخر ما تبقى

يهوديان
صالح حسقيل
والرصاف غايل

يف عيد الفطر
يوزعان املالبس للفقراء وحاميل العرش

رجال الدين
يجمعون الفطرة

ونحن اطفال الفقراء

نتحرس

ركوب اراجيح
العيد

مكونات  من  التلقائية وهي  ملتبس مبعنى  الشعر  ان 
محققا  باالخر  التاثري  يف  معطياته  واهم  الشعر  بيئة 
التعالق مع تاريخ املدينة حيث يلتحم مبا يقىص عنها، 
عملها  ويقارب  بها  وموصول  مدينته  ابن  شعر  فهو 
املتغذي عىل البسيط الغرائبي يف االوان ذاته تلك الزمة 

تستدعيها رضورة الشعر واملدينة عىل حد سواء

عبد السادة البصري
 

كّل ليلٍة وعىل سطح بيتهم الطينّي

يف أقىص جنوب الوجع ،

كان يناجي النجوم

يسامرها ..

فتجاذبه الحديث

تحيك له قّصة رجاٍل ثالثة

آمنوا باإلنسان ،

اإلنسان الحقيقي بال رتوش وتزويق وزيف ،

بال أقنعة وعباءاٍت ومتائم

كانوا يرسمون أحالمهم بحجم محبتهم 

علّقوا أرواحهم قناديل سعادة ،

عند أبواب الفقراء

وسكبوا رحيق هواهم زيتوناً وياسمني

يف دورق الوطن 

ليمتزجوا باألرض 

يف إحدى الليايل ..

رسمت له نجمة لوحَة الرشوٍق

وسطوع أشّعة الحاملني ،

املؤمنني باإلنسانية ،

الناذرين أرواحهم ،

قرابني سعادة وحرية للناس والوطن 

يف لوحتها ، رسمت شمساً وقمرين

وما بينهام  بحر من اآلمال والحكايات والدم

نجيع دٍم طهوٍر خّضب وجنتي األرض

وما يزال  نبعاً من النور والبلّور

كان إطار اللوحة عرائش كروٍم

وغاباٍت من التنِي

وعنادل 

وعىل البعد ، تلوُح األجساد املتدلّيُة

أعذاَق نخٍل ، وماًء زالال 

وكان الحبل يبيك 

واألعواد تحنو برفق لتقّبل ،

ستَة أقداٍم وهي تتاميُل كالبندوِل ،

فوق رؤوس الجاّلدين !

**

كانت النجوُم / الكواكُب / االقامُر / القراطيُس 

/ الكتُب / االهوار / الجبال / وقوافُل القرابني / 

الحكايات..

تعزف املوسيقى 

ترتنّم بأشعار الحّب

تغّني للوطن والناس :

) سنميض سنميض إىل ما نريد 

 وطٌن حرٌّ وشعٌب سعيد (

I

أهذا اصطخاُب موجٍ ؟ 
أم زورٌق مذبوٌح يلهُج تحَت لساِن الرباِن 

أحصد
عنَد فِم الريح عظاَم سمٍك قديٍم

أدفُن دمعي يف أتربِة الغياهِب
علَّ الفقداَن يزوُل

يا للدمعِ املُرتِد ال يُعرفني 
حني أمترأى صيحَة أُمي يف الخبِز 

يحفرين يف الريِّث
كيال يتجمَد يف خارصيت دميًة

أو يهذي كالعراِف املخموِر
ويزوُل يف فوهاِت املدفعِ كالوطِن املكسوِر 

II

أكاَن الليُل يحوُك من جلدي ساعات
أتلوى يف دوراِن املغزِل

واألنهُر تطوي أذرعها يف عنقي األزرق
أركُض كالغزالِن إن شّب النار

ملتحًفا بالنجوى ،  تحت لساين جذٌع ! 
وأموُت كالغزالن إن هّب الناُب يف بطِن الغابِة

وليس هناك وليس بعيد وليس قريب 
من يرتّق ثقوَب الرأس املقبورة 

أو يرتك خيطا ينساه قامُش الحقل األدرد 

III

أنعي املُدُن الحمراء كم رشيانا يذري يف القيظ
تتشبُث كاملشانق ، 

كسامٍء أخرية كنجٍم ال يرشُب دمعَة القمِر
والورُد ينئ يا أمي يسرتُه الفالُح

يك ال تنقلب توابيت لفراشاِت إلٍه ميت 
وليس هناك رحيٌق آخر يف الكهف 

يغدق فيه النحل كيال يعرصه الباروُد
وليس بعيد ذاك األرنب

مل يعلم يف مطاردٍة ما أن التاج قدم النرس !
قدم النرس تاج األرنب

وليس قريب موت الطائر 
له الهواء

له مرآِة الغيِم املضببة 
له دوران يف تحليٍق للوكِر 

IV

يطرطُش صوت أُمي الجدران 
ويسقُط مقطوعا من لحِم الليل

ينتشلني من أعقاِب الرحلة املسجونة 
هناك حيُث وجه الرتاب املشّوه بالجثث 

يقف دمعي يف صخٍر له دم ! 
يتأرجُح دوَن أن يكون مثَة يشٌء يدفعه للمنديِل 

إلنَّ النهر يجري بهدوء راحت كُل األسامِك
تقهقه عن سالفٍة أخرى 

السمك يقهقه أْن مل ينتفخ النهُر ! 
واهاًم أنني أمسُك جداًرا 

كنُت أتشبث بُرزم القش !

V

أتخضُد سنبلة يف خٍد سائٍل للحدود 
ال تلّوح يدي أليِة نجوى

أطفو كلام يخرُج من أُمي نحيب  
يوصلني نِثارا للسمِك املتعوِب
ال أحمل طبَع الِشباِك الراحلة 

وال تركلني الزعانُف
من باب التوهيـم إىل الضفاِف السقيمِة

أتيـه يف رغواِت الغيـم كانت مُتطر قدمي اليرسى
واليمنى تتكئ يف وقٍت آهٍل بفراغ الُعش

وحىص الشواطئ ممزوجا بفتاِت أصابعي املنسيِة
والنجُم يراقُب 

يراقُب نجمي بني العظمِة واللحمِة 
وال انتهاء يكوُن يف الطواحنِي

VI

يقضقُض عظمي إن صاحت مقصلُة الريِف
والعود يعود والُبستاُن يدور

والرُّحاُق يدوم والدرب ملطربِة الحي ال يزول 
والبحر يساوم لوعات الغرقى 

والزورق أعمى
ال يتمرىئ يف وحشِة املاِء أرشعة الليل املُنهارة 

يا ِمجدايف املنفلت أسمُع صوتَك 
يحفُر عبًثا وجه املاء 

ستعود حنَي 
يكتيس قمييص وجه الساحل بلهاٍث ميت ! 

VII

تراودين األفواه املكتومة 
ترتصُد نوبَة سقوٍط من ُمنحدر الصيحة 

ولسُت سوى عشٍب يابٍس
يدري من يفتعل الرشارَة وال يدري كيَف يكوُن

يدري دمُه منسوبا للمنجِل وال يدري أيّان يسيـُح
والهديل املتناثر يف األسالِك

يتلطُخ يف فجِر العصفور 
وتارة يضّبُب زجاج الغرفة بدخان الريش

سأعود حامال وياًل يف يوٍم مقتول
يدري ذات السكني فقرية 

وال يدري يف الجلد كيف تكون 
يحتضن دمع السكني املنصب وينىس ال يبيك !  

سأعوُد بشظايا زجاجٍ غايف يف جنح الوردة 
حني تكف الريح

الريح تكُف عن متزيق أورديت املفتوحة 

VIII

يا دمع السكني 
ميتد جريانك من نبعِ الكاروك 

يرافق قربي ليدلَل رميل الجاف كيال يتضجَر
يشٌء يف املنفى يقول : 

ال تغَتل الحدود إن طاح قلبَك يف املنفى
لكن صداه

صداه املورق يف نهِر يتلو صالة اليباس 
يقتلني لو ناَح فراغٍ ما

يحملني نعًشا يف غابات الُبلقان 
ووطني الشائخ متهجوال دون عصاه 

يعرُف من يرميـه وال يعرف يف أي مدفعٍ يستقر 

IX

لسُت من دوِن الجمرِة شمعة 
وال 

يف إتيان الطائِر حنطة 
لسُت أعوُد أن خفَق القرب بجناحِ الدفان

سيطويني يف الرمل الدافء
آٍه رميل الدافء أحىل ما يكون 

يفهمني حني تصيُب حنجريت بالكتامن 
ويعرصين ترحيبا للنمِل السكران 

يا رميل لسُت األقوى لكن تفهم عظمي أن وهن 
هيلپ هيلپ

ال أحتاج لقـدوٍم يسحبني للجرف اآلخر
يف األحرى

أطفو كلام يخرُج من أمي نحيب
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  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com

t.althaqafiu@gmail.com

الرحلة الكاملة لغروترود بيل
“من مراد اىل مراد/ الرحلة الكاملة لغروترود بيل” عنوان كتاب جديد ترجمة: د. عبد الهادي فنجان الساعدي، صدر 
عن مكتبة عدنان- بغداد. الكتاب يقدم رحلة تكشف خفايا السياسة وتقلباتها يف تاريخ االحداث واالنسان يف منطقة 
الرشق األوسط ضمن تحوالت مصريية ارخت لها عاملة اآلثار والرحالة اإلنكليزية )مس بيل( واملرتجم معني يف شؤون 

اآلثار والشخصيات التاريخية، وقد ألف وترجم عدة كتب يف هذا امليدان.

سباق  الدراجات في طريق الحكايات

لم يكْن وحَدُه ..

مي نحيب
ُ
لما يخرُج من أ

ُ
أطفو ك

أحمد رافع 

محمد خضري
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الترشح لالنتخابات 
وصيانة الدستور!

طه رشيد

االجتامعي  التواصل  ومواقع  االعالم  وسائل  بعض  تناقلت 
خربا مفاده ان رغد صدام حسني اعلنت ترشحها لالنتخابات 

العراقية القادمة!
انها مهزلة املهازل ان تفعل ابنة صدام ذلك يف فيديو مصور، 
ال يقبل الدحض والتكذيب.  سريفض البعض استغرايب ورفيض 
لهؤالء  االنسان واملواطنة”! واقول  لرتشحها بحجة “ حقوق 
اين كانوا من حقوق االنسان حني كان والدها يرأس، الكرث 
من ثالثة عقود، ابشع نظام دموي يف املنطقة ورمبا يف العامل!

 انذاك كنا مطاردين يف الداخل والخارج، وكان النظام يفتخر 
بان ذراعه طويلة وتصل اىل من يشاء! وفعال اغتال جالوزته 
وصوفيا!  وعدن  بريوت  مثل  عواصم  يف  معارضني  عراقيني 
وحينها كنا نعيش يف مغرتباتنا منقطعني قرسا عن االهل الذين 
خضع بعضهم للحبس او لإلقامة الجربية من اجل الضغط 

علينا، نحن أبناءهم الهاربني من طغيان نظامه وسلطاته! 
حينها مل نكن نجرأ عىل االقرتاب من السفارات العراقية خشية 
االعتداء علينا، كام حدث يل شخصيا يف خريف 1979 مبحاولة 
املحاولة  باءت  وقد  الجزائر،  يف  مدرسا  كنت  حني  اغتيايل 
بالفشل بفضل االخوة الجزائريني، والدعوى ما زالت مسجلة 
االعتداء يف  الجزائرية. وكام جرى  املحاكم  املعتدين يف  ضد 
خالل  وجرح  املعارضني  الطلبة  من  مجموعة  عىل  باريس 
هذا االعتداء حسني البابيل والفنان املعروف فيصل لعيبي. 
وجرى اختطاف البعض وارساله اىل بغداد بتابوت كام حدث 
لعراقيني يعيشان انذاك يف باريس يف مثانينيات القرن املايض! 

اين كان دعاة حقوق االنسان حينها!
وليك نؤّمن لقمة عيش كرمية فقد عملنا مبختلف املهن املتعبة 
جسديا، والتي ليس لها عالقة باختصاصاتنا كتابا وادباء واطباء 

ومعلمني ومهندسني.
وبحوزتها  مكرمة  معززة  مغرتبها  يف  االن  رغد  تعيش  بينام 
ماليني الدوالرات، التي متت رسقتها من املال العام العراقي 

عشية سقوط نظام أبيهاا!
امل تشجع رغد بعض املوالني لنظام ابيها  بعد سقوطه،  عىل 

االيغال يف قتل العراقيني بحجة املقاومة!
وهي ال تريد بهذا الرتشح سوى اعادة “املجد” ألبشع قاتل 
يف منطقتنا طيلة الزمن السيايس الحديث. وما زالت ارايض 
املقابر الجامعية رطبة بدماء الشهداء وما زال اهايل وأقارب 
ضحايا االنفال يبحثون ولو عن اثر لشهدائهم املغدورين. وما 

زالت حلبجة موشحة بسواد سالح صدام الكياموي. 
يجب عىل الدولة وسلطاتها الثالث احرتام الدستور، الذي مينع 
اي بعثي ملطخ اليد بدماء العراقيني من تسلم اي منصب .. 

ال تعودوا بنا اىل مربع الصفر الكريه.

نقطة ضوء

16 صفحة  اخبار وتقارير  2 - 4 • حياة الشعب 5 • عربية ودولية 6 • فعاليات 7 • مختارات 8 • اعالنات 9 • أدب شعبي 10 • ثقافة 11

يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

بدل إقامة “مهرجان سالم عادل” 

سالت غذائية من شيوعيي النجف
إلى المتعففين 

النجف - احمد الجنابي

الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  وزعت 
سالت  أخريا،  النجف،  محافظة  يف  العراقي 

غذائية عىل العديد من العائالت املتعففة.
االجتامعي  التكافل  حملة  سياق  يف  ذلك  يأيت 
أطلقها  قد  الحزب  كان  التي  معكم”،  “نحن 
أعاملها  توقفت  التي  العائالت  ملساعدة 
كورونا  وباء  تفيش  جراء  معيشيا  وترضرت 

وتطبيق إجراءات الحظر الوقايئ.
وجاءت نفقات هذه السالت تربعا من اللجنة 
املحلية. فقد دأب شيوعيو النجف، سنويا مع 
حلول ذكرى يوم الشهيد الشيوعي 14 شباط، 
الشهيد  فيه  يستذكرون  مهرجان  إقامة  عىل 
عادل(،  )سالم  املوسوي  أحمد  حسني  الخالد 
ميزانية  تحويل  العام  هذا  فضلوا  انهم  إال 
االجتامعي،  التكافل  حمالت  إىل  املهرجان 

كورونا  أزمة  تفاقم  مع  يتزامن  انه  خاصة 
أقرت  التي  االجتامعي  التباعد  وتعليامت 

أخريا.  
التي  الفقرية  العائالت  عربت  ذلك  إىل 

عن  االجتامعي،  التكافل  حملة  شملتها 
اإلنسانية  مواقفهم  عىل  للشيوعيني  شكرها 
صعوبات  مواجهة  يف  الفقراء  ومساعدتهم 

املعيشة. 

مشمسC° 16طقس اليوم

يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  عن 
محافظة النجف، صدر أخريا العدد )139( شباط 2021 

من مجلة “الرشارة”.
ضم العدد، الذي جاء يف 102 صفحة، مقاالت وأخبارا 
وتقارير سياسية واقتصادية وثقافية وصحية ومنوعة، 

فضال عن ملحق “مرحبا يا أصدقاء” املوجه لألطفال.
يف  الحزب  شهداء  من  “كوكبة  العدد:  عناوين  من 
األخطر  كانت  ترامب  “حكومة  النجف”،  محافظة 
من   2021 عام  موازنة  “متويل  العامل”،  تاريخ  يف 
املوظفني واملتقاعدين”، “توزيع الرثوة وبناء الشخصية 
والعقد  و”األورام  حسني”  طه  مع  “أيام  العراقية”، 

الحميدة”.

العدد 139 
من “الشرارة”

إصدار

 الموصل - وكاالت
تقف  الحزن،  عليه  يخيم  مشهد  يف 
قرب  ربيعاً  الـ24  ذات  شهاب  مرح 
احدى اللوحات التي رسمتها وعرضتها 
كلية  داخل  أخريا  اقيم  فني  معرض  يف 

الفنون الجميلة بجامعة املوصل.
خلف هذه اللوحة قصة أمل تريد مرح 
عن  خاللها  من  وتكشف  ترسدها  أن 
اللذين تعيشهام بعد  الوجع والحرمان 
ابان  عائلتها  من  فرداً   11 فقدت  ان 
معارك تحرير املوصل من تنظيم داعش 

اإلرهايب، قبل أربعة أعوام.
عن  صحفي،  لقاء  يف  مرح  تتحدث 
طبيعية  حيايت  “كانت  وتقول:  قصتها، 
وسط  مدللة  فتاة  اي  مثل  واعيشها 
بدأت  وقد  الرسم،  احب  انا  عائلتها. 
أرسم عندما كنت يف املرحلة املتوسطة، 
لكن ما ان احتل إرهاب داعش املوصل 

حتى توقفت الحياة بالنسبة يل”.
مع  تنتظر  كانت  انها  مرح  وتذكر 
عائلتها داخل منزلهم يف “حي السكر” 

القوات  وصول  لحظة  املوصل،  وسط 
من  وتخليصهم  لتحريرهم  األمنية 
االرس الداعيش عام 2017. وبينام كانوا 
االمل  فيها  ميتزج  لحظات  يعيشون 
الرصاص  ازيز  من  والخوف  بالحرية 
واصوات االنفجارات، تغري كل يشء يف 
رؤوسهم  فوق  املنزل  تهاوى  إذ  ثانية. 
جراء قصف جوي عنيف، فأصبح أشبه 

بقرب ينطبق عليهم!
مرح  نجحت  عديدة،  محاوالت  وبعد 
يف سحب والدتها واختها فقط من بني 
االنقاض، فيام بقي جميع افراد عائلتها 
البطيئة، حتى  املوت  يعيشون ساعات 

فارق الحياة 11 منهم.
بينام  بسيطة،  بجروح  مرح  واصيبت 
تحت  من  انتشالها  بعد  اختها  توفيت 
اصيبت  فقد  والدتها  اما  االنقاض. 
بعد  العالج  وتلقت  بطنها  يف  بشظية 
ذلك، لكنها باتت تعاين ضعف السمع 
بدرجة جزئية، وفقدان النظر يف إحدى 

عينيها. 

مرح  عادت  الفاجعة  عىل  فرتة  بعد 
ما  نسيان  تحاول  اليوم  وهي  للرسم. 
صعب  “هذا  أن  ترى  لكنها  حدث، 
الذي كان سندي  ايب  جداً. كيف أنىس 
كنت  التي  الصغرية  واختي  الحياة،  يف 
لتكون  يوم،  بعد  يوما  تكرب  انتظرها 
تفاصيل  تشاركني  التي  صديقتي 

حيايت!؟”.
من  اليوم  “احاول  قائلة:  وتضيف 
وان  قصتي  احيك  ان  الرسم  خالل 
الذي  والحرمان  والفقد  الوجع  أجسد 
اعيشه، يف اللوحات التي ارسمها.. اريد 
ال  فأنا  الفرشاة.  خالل  من  ارصخ  ان 
والديت  امام  املنزل  يف  البكاء  استطيع 

ألنها مريضة وأخىش التأثري عىل حالتها 
النفسية”.

كل  كتامن  “احاول  قولها:  وتتابع مرح 
ترك  الذي  وأخي  والديت،  أمام  يشء، 
دراسته فتحطم مستقبله، بعد أن اضطر 
إىل النزول للعمل يك أكمل دراستي انا، 

وتتلقى والديت عالجها املكلف”.

فقدت 11 عزيزا من عائلتها

مرح الموصلية تسرد قصتها الموجعة بالفرشاة

“شمس األمومة”
 تحتفي بخبيرة التمريض كفاح السوداني 

بغداد - صبيحة شبر

بغداد،  يف  االمومة”  شمس  “مكتبة  احتفت 
التي  السوداين،  كفاح  التمريض  بخبرية  أخريا، 
مضامر  يف  الطويلة  تجربتها  عن  تحدثت 
التمريض ومعالجة املرىض، بحضور جمع من 
الناشطني واملهتمني يف الشأن الصحي، من كال 

الجنسني. 
الربيعي،  كرمية  الصحفية  الجلسة  أدارت 
التمريض  مهنة  عن  نبذة  بتقديم  واستهلتها 
القدمية  مرص  يف  املرأة  ان  إىل  مشرية  قدميا، 

كانت تتكفل مبعالجة املرىض. 
خربة  متتلك  التي  بها،  باملحتفى  عّرفت  ثم 
طويلة يف ميدان الطب والتمريض، مشرية إىل 
التمريض،  كلية  يف   1972 عام  تخرجت  انها 
أيضا  واشتغلت  الطب،  مدينة  يف  وعّينت 
تدريسية ضمن اختصاصها، يف اليمن وسورية، 

وأصدرت مؤلفات عدة يف اإلسعافات األولية. 
مهنتها.  عن  كفاح  السيدة  تحدثت  ذلك  بعد 
من  مختلفة  محطات  عىل  الضوء  وألقت 

الطبية.  مسريتها 
القدم،  يف  التمريض  مهنة  إىل  تطرقت  ثم 
ظهرت  التي  اإلسالم،  صدر  مبرحلة  مرورا 
بنت  رفيدة  أمثال  عدة  ممرضات  خاللها 
عىل  أموالها  وتنفق  غنية  كانت  وهذه  سعد، 
أميمة  املمرضة  أيضا  وذكرت  املرىض.  عالج 
زمن  يف  املمرضات  أن  إىل  مشرية  الغفارية، 
صدر اإلسالم، كن يرافقن الجيوش يف املعارك 

يك ينقذن الجرحى. 
عىل  الجلسة،  سياق  يف  السوداين  وعّرجت 
إىل  مشرية  التمريض،  يف  الطويلة  مسريتها 
وزاولت  وبريطانيا  أملانيا  إىل  سافرت  انها 
يف  ممرضة  سنوات  عملت  كام  هناك،  مهنتها 

“مستشفى ابن سينا” ببغداد.

رحيل الشاعر والكاتب 
الفلسطيني البارز 

 مريد البرغوثي

مفوضية انتخابات النجف 
تزور الشيوعيين

في شارع المتنبي 
ندوة حول الواقع الطالبي 

في العراق

نعى حزب الشعب الفلسطيني الشاعر والكاتب الوطني والتقدمي 
البارز مريد الربغويث، الذي تويف امس االول االحد عن عمر ناهز  
الـ 77 عاماً، بعد رحلة طويلة من العطاء الثقايف الوطني واإلنساين، 
كرس خاللها كتاباته وإبداعاته األدبية للدفاع عن الهوية والقضية 
الوطنيتني، وعن قضايا ونضاالت الشعب الفلسطيني، وعن الثقافة 

والقيم التقدمية.

النجف – طريق الشعب
زار وفد من مكتب مفوضية االنتخابات يف محافظة النجف، أخريا، 
واملشخاب  الكوفة  قضايئ  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  مقري 

باملحافظة. 
وتبادل  املقرين،  عن  املسؤولة  الحزبية  بالكوادر  الوفد  والتقى 
معها الحديث حول آليات تقديم قوائم املرشحني لالنتخابات، وما 
السياسية، مشددا عىل أهمية  التحالفات  يتعلق مبواعيد تشكيل 
املواطنني عىل تحديث سجالتهم  التعاون املشرتك من أجل حث 

االنتخابية والحصول عىل البطاقة االنتخابية البايومرتية.

بغداد – طريق الشعب 
ندوة  املاضية،  الجمعة  بغداد،  يف  العام  الطلبة  اتحاد  فرع  عقد 

حوارية حول الواقع الطاليب يف العراق.
الهواء الطلق عىل شارع املتنبي، حرضها  التي عقدت يف  الندوة 

جمع من الطلبة واملهتمني يف الشؤون الطالبية. 
بتقديم  الندوة  استهل  غالب،  الله  عبد  االتحاد،  فرع  سكرتري 
نبذة موجزة عن الواقع الطاليب الراهن يف العراق، وما يعانيه من 
التعليم،  التحتية لقطاع  البنية  مشكالت، ملقيا الضوء عىل وضع 
األبنية  وتهالك  املدرسية،  األبنية  يف  الحاد  النقص  حيث  من 

الجامعية وغياب املختربات العلمية ومراكز البحث وغريها. 
وشهدت الندوة مداخالت قدمها العديد من الحارضين، وتناولوا 
فيها قضايا عديدة تتعلق بالتعليم، أبرزها موضوع التعليم املوازي 
الذي أكدوا عدم دستوريته كون الدستور نص عىل مجانية التعليم.
كام تحدث البعض من الحارضين، عن معاناتهم الدراسية، خاصة 
الطموح  يلبي  ال  يرونه  الذي  االلكرتوين،  بالتعليم  يتعلق  ما  يف 
يف إيصال املادة العلمية للطالب، خاصة أن الكثريين من الطلبة 
النوع من  للتعامل مع هذا  الالزمة  واألدوات  للوسائل  يفتقرون 

التعليم. 
التزام الجامعات األهلية بتعليامت  هذا وانتقد الحارضون، عدم 
الدوام  وآلية  الدراسية  األجور  بخصوص  العايل  التعليم  وزارة 

واالمتحانات.  
ورقة  الحارضين،  الطلبة  عىل  االتحاد  فرع  وزع  الندوة،  وقبيل 

حول التعليم االلكرتوين وإشكالياته.
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