
بغداد ـ طريق الشعب

مل يتمكن مجلس النواب، حتى االن، 
من مترير قانون املحكمة االتحادية، 
بسبب خالفات مستمرة بني الكتل 
السياسية، التي مل تخرج من خانة 

املحاصصة؛ إذ تشكل مسودة القانون 
بصيغتها الحالية “تهديدا لرشائح 
اجتامعية عديدة”، كام أنها متس 

مدنية الدولة.

تهديد لشرائح عديدة
الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتري  ونّبه 
العراقي الرفيق رائد فهمي، اىل ان “قانون املحكمة 
االتحادية ليس كسائر القوانني، امنا يتعلق األمر بركن 
حال  ويف  والدميقراطي،  الدستوري  البناء  اركان  من 
متريره سيحكم الدولة لفرتة طويلة، وعليه يجب ان 

ال يخضع للمساومات السياسية الطارئة”.
وحذر فهمي من ان يخضع “القانون للمحاصصة”، 
مشددا عىل رضورة “اعتامد معايري النزاهة واملهنية 
واالستقاللية كرشط اسايس وال تتغلب عليها معايري 

اخرى”.
ميس  الحالية،  بصيغته  القانون  “مترير  فهمي  وعّد 

مدنية الدولة ويهدد رشائح اجتامعية عديدة”.
وبنّي ان “الدستور ميز بني القايض والخبري والفقيه، 
وليس  االطار  هذا  عن  نخرج  ال  ان  يجب  وعليه 
من الرضوري ان يكون الفقهاء اعضاء يف املحكمة، 
كونها محكمة للقضاة، ومن االفضل وضعهم يف دور 

استشاري او اي اطار اخر”.
واثارته  القانون  ان “االرصار عىل مترير  وزاد فهمي 
ويزيد  عديدة  مشاكل  سيخلق  الحايل  الوقت  يف 
اىل  داعيا  بالتنوع”،  ويخل  االنقسام  حدة  من 
“تاجيل التصويت عىل القانون لحني نضوج العملية 
وتعويض  القانون  تعديل  اىل  واللجوء  السياسية 

االعضاء النقص يف املحكمة”.

ة سيئة
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أما القايض والنائب السابق وائل عبد اللطيف، فقد 
املحكمة  قانون  داخل  الخالفية  “النقاط  أن  ذكر 

االتحادية كبرية”.
ان”القانون  تلفزيوين،  عبداللطيف يف ترصيح  وقال 
الذي يحكم البالد نجد فيه أن الدين االسالمي هو 
مصدر األحكام، رشيطة أن ال تصطدم احكامه مع 
الدميقراطية وقوانني حقوق االنسان، وهذا ما يضع 

فقهاء الرشيعة يصطدمون بالقضاة”.
عىل  دخلت  “املحاصصة  أن  إىل  عبداللطيف  واشار 
خط التنافس يف توزيع املقاعد باملحكمة واالتحادية 
أعىل  يف  املحاصصة  تدخل  أن  يف  سيئة  سّنة  وهذه 

محكمة بالبالد”.

3 مواد عالقة
إن  التميمي،  عيل  القانوين  الخبري  قال  جهته,  من 
أهمها:  القانون،  مرشوع  يف  متبقية  مواد  “ثالث 
كل  بحضور  هل  االتحادية؟  املحكمة  تعقد  كيف 
األعضاء بضمنهم الرئيس أم باألغلبية؟ وكيف تتخذ 

القرارات، باألغلبية البسيطة أم أغلبية الثلثني؟”.
واضاف التميمي، أنه يعتقد بأهمية أن تعقد هذه 
املحكمة بحضور كل األعضاء، وأن قراراتها ال تكون 

صحيحة إال بحضور كل األعضاء.
القانون،  وفقهاء  اإلسالمي  الفقه  خرباء  شأن  ويف 
هل أنهم جزء من املحكمة االتحادية أم أن دورهم 
استشاري، بنّي التميمي أن “دورهم استشاري، بداللة 
جعلتهم  التي  العراقي،  الدستور  من   )٩٢( املادة 
وأن  تشكيلها،  ضمن  وليس  املحكمة  تكوين  ضمن 
بضمنهم  أعضاء  تسعة  من  املحكمة  هيئة  تكون 
الرئيس، وألن القاعدة تقول: كل قايض فقيه، ولكن 

ليس كل فقيه قاضيا”.

حلول وسط من القضاء االعلى 
بشأن  بياناً  الثالثاء،  األعىل،  القضاء  مجلس  وأصدر 
عىل  اقرتح  فيام  االتحادية،  املحكمة  قانون  ترشيع 

مجلس النواب حلوالً وسطية بخصوص الفقهاء. 
النقص  معالجة  املمكن  من  “كان  املجلس،  وقال 
الحايل يف نصاب املحكمة بان يرشح مجلس القضاء 
االعىل بالتشاور مع مجلس القضاء يف اقليم كردستان 

اثنني من القضاة اىل رئيس الجمهورية ملعالجة الخلل 
يف النصاب وبدون ان ندخل يف اشكاليات واختالف 
التي مل تقر  املتبقية  املواد  النظر بخصوص  وجهات 
اىل االن والتي تتعلق باشرتاك خرباء الفقه االسالمي 

وفقهاء القانون بعضوية املحكمة من عدمه”.
وذكر أن “مجلس القضاء االعىل وبحكم مسؤوليته 
الدستورية مبوجب املادة )89 و 90( من الدستور يف 
احدى  ولكونها هي  القضائية  الهيئات  ادارة شؤون 
يرغب  االعىل  القضاء  مجلس  فإن  لذلك  الهيئات، 
بإبداء الرأي بذلك، ورغم أن رأي املجلس يف أن دور 
القصد  هو  القانون  وفقهاء  االسالمي  الفقه  خرباء 
مجال  يف  للمحكمة  واملشورة  الخربة  تقديم  منه 
ايضا  باالصل  هم  القضاة  أن  السيام  االختصاص، 
الحقوق  وموضوع  االسالمي  بالفقه  معرفة  لديهم 

والحريات ومبادئ الدميقراطية، لكن بسبب الحاجة 
الرضورية القرار املواد املتبقية من القانون بناء عىل 
خرباء  بارشاك  النواب،  مجلس  اعضاء  اغلبية  رغبة 
الفقه االسالمي وفقهاء القانون يف عضوية املحكمة 

باعتبارهم أعضاء اصل فيها وليس مجرد خرباء”.
عضوية  يف  االسالمي  الفقه  خرباء  “ارشاك  واقرتح 
بدستورية  املتعلقة  الدعاوى  يف  االصل  املحكمة 
أحكام  ثوابت  مع  تتعارض  التي  واألنظمة  القوانني 
من  /أ(  )2/اوالً  املادة  الحكام  استناداً  اإلسالم 
القانون يف عضوية  فقهاء  بينام “يشرتك  الدستور”. 
بدستورية  املتعلقة  الدعاوى  يف  االصل  املحكمة 
الترشيعات التي قد تتعارض مع مبادئ الدميقراطية 
الدستور  يف  الواردة  األساسية  والحريات  والحقوق 
استناداً ألحكام املادة )2/اوالً/ب و ج( من الدستور”.

بغداد- نورس حسن

قال عضو يف لجنة النزاهة الربملانية، إن االيرادات املالية 
للمنافذ الحدودية تراجعت يف السنة االخرية، مقارنة 
الرئييس  السبب  معلال  سابقة،  سنوات  يف  بلغته  مبا 
لذلك بـ”الفساد وعدم الجدية يف اجراءات االصالح”، 
فيام أرجعت هيأة املنافذ الحدودية قلة االيرادات اىل 

“عطلة يف الصني” حّدت من تدفق البضائع اىل العراق.
وابلغ مصدر مطلع “طريق الشعب” بوجود منفذين 
عىل الحدود مع احدى الدول املجاورة، احدهام تديره 
الحكومة االتحادية، واالخر تديره جهة مسلحة خارجة 
عن القانون، وبحسبه ايضاً ان ادارة املنفذين تتقاسم 
البضائع الداخلة اىل العراق بنسبة 4 عجالت “ للجهات 

املسحلة” اىل 2 عجلة “للجانب الحكومي”.

بيان  يف  الحدودية  املنافذ  هيئة  جانبها، حددت  من 
ايراداتها  انخفاض  أسباب  الشعب”،  “طريق  طالعته 

املالية
وقال البيان، إّن “الظروف االستثنائية لتفيش وانتشار 
الذي  شباط  شهر  مع  ذلك  وتزامن  كورونا،  جائحة 
تعلن فيه الصني كل عام عطلة رسمية، ادت اىل توقف 
تدفق البضائع اىل كافة أنحاء العامل، مام انعكس سلبا 

املالية  اإليرادات  ونسبة  التجاري  التبادل  حجم  عىل 
املتحققة”.

بالسيطرة  بواجباتها  “تقوم  انها  الهيئة  بيان  واضاف 
“مجمل  وان  رصدها”  يتم  التي  املخالفات  وضبط 
املخالفات التي تم ضبطها خالل شهر شباط يف عموم 

املنافذ الحدودية بلغ 105 مخالفات”.

تراجع ايرادات المنافذ الحدودية والفساد يعّم فيها
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االنتحار..”644” حالة خالل عام!

اسباب  االنتحار  دوافع  بني  فأن  االنسان  حقوق  مفوضية  بحسب 
الحروب  وتداعيات  الفقر  لعامل  إضافة  واقتصادية،  ونفسية  اجتامعية 
وتراجع  الوعي  نقص  ايضاً،  بينها  ومن  اإلنسان،  حقوق  واقع  وتدهور 

التعليم.
لو كانت هذ الظاهرة يف أي دولة “644 حالة خالل 2020 فقط “ 
حتى  او  الحكومية  القيادات  يف  تغيرياً  لشهدنا  بكثري،  منها  اقل  او 

استقاالت كبار املسؤولني، مع خطة اسرتاتيجية كاملة للحيلولة دون 
لهم  تهتز  لن  وهنا  العراق،  يف  لكننا  واحدة،  جديدة  حالة  وقوع 

قصبه! 
نعم ليس هم يف وارد االستقالة، فهذا ليس من شيمهم، فاملطلوب 
واملرتجى هو البقاء يف املنصب اطول فرتة ممكنة والحصول عىل اكرب 

املكاسب، ولن يكون يف بالهم هذا الرقم الخطري جداً.
التواصل  وسائل  بدأت  والتي  املجتمع  يف  املتفشية  الظاهرة  هذه 
االجتامعي يف الحديث عنها ستكون نتائجها وخيمة ما مل يتم تدارك 

االمر رسمياً وشعبياً والتوجه ملعالجة اسسها. 
فمتى يتم االلتفات اىل ما يحصل وحفظ حياة املواطنني؟

راصد الطريق 

القضاء االعلى يطرح “حلوال وسطية”

خالفات »المحكمة االتحادية« تهدد انتخابات تشرين
المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي: 

ندين استهداف الزائرين 
ونطالب بتوفير الحماية 

الكاملة لهم
االمام  استشهاد  مراسم  إحياء  املشاركون يف  الزائرون  تعرض 
الكاظم مساء يوم امس اىل استهداف برمانة يدوية،  موىس 

زرعت يف مكب للنفايات قرب جرس االمئة يف بغداد. 
االجرامية  األفعال  من  وغريه  هذا  املدان  الحادث  ان 
بكافة  والعسكرية  األمنية  األجهزة  يحض  واالرهابية، 
تشكيالتها عىل التحيل بالحيطة واليقظة، وعىل تفعيل الجهد 
ومن  اإلرهابيني  مخططات  افشال  يؤمن  مبا  االستخباري  
الحساسيات  واثارة  االستقرار  لزعزعة  ويساندهم،  يدعمهم 

والفنت والنعرات الطائفية. 
جميعا،  املواطنني  عىل  التشديد  يتوجب  اخر  جانب  من 
بعدم تقبل الشائعات التي يطلقها إعداء شعبنا عىل اختالف 

وتصديقها. مسمياتهم 
والتآخي  الوئام  املزيد من  االفعال تستلزم  ان مواجهة هذه 
وتعزيز  مجتمعنا  يف  التنوع  واحرتام  األهيل  السلم  وتعزيز 

الوحدة الوطنية ، فضال عن الحذر من توظيفها السيايس . 
االرشار  مخططات  دحر  يف  تتمثل  الجميع  مسؤولية  ان 
وحقد عىل  لؤم  من  عليه  تنطوي  وما  الخبيثة،  ومشاريعهم 
الخالص  اىل  ويتطلع  شتى،  صعوبات  يواجه  الذي  شعبنا 
نحو  قدما  السري  مواصلة  واىل  وترد،  سوء  من  فيه  هو  مام 
التقدم  وتحقيق  اآلمنة  الكرمية  الحرة  والحياة   االستقرار 

واالزدهار.
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قوى نقابية عمالية:
نعم.. للحقوق والحريات

في القطاع العام
بغداد ـ طريق الشعب 

االرشاف  شعبة  اعامم  العاملية،  االتحادات  من  مجموعة  عّدت 
واضحاً  تهديداً  الكهرباء،  لوزارة  االدارية  الدائرة  يف  يف  االداري 
وسلباً لحقوق العاملني، وتعدياً عليهم بشكل واضح ورصيح، مبن 

فيهم املالك والعقود واألجور”.   
تشكيالت  طالب  الدائرة  “اعامم  إن  االتحادات،  بيان  وذكر 
أو  النقابية  اللجان  يف  االنخراط  بعدم  موظفيهم  بتبليغ  الوزارة 
أي مسمى آخر”، محملًة “املوظف املسؤولية القانونية واإلدارية 

املرتتبة، اذا خالف ذلك االعامم”. 
إصدار  وشجب  واستنكار  “إدانة  عن  النقابية  القوى  وعربت 
لحياة  واضحاً  تهديداً  طياته  يف  يحمل  الذي  اإلعامم  هذا  مثل 
ومستقبل وعمل العاملني يف الرشكات العامة يف وزارة الكهرباء”.
وااللتزام  احرتام  “رضورة  اىل  الكهرباء،  وزارة  البيان  ودعا 
املحلية  السلطات  تدخل  دون  من  النقابية  والحريات  بالحقوق 
يف شؤونها الداخلية”، مؤكداً “رضورة تجنب االنتقادات الدولية 
أي  قبل  من  الوصاية  مبدأ  إلغاء  ورضورة  النقابية  القوى  تؤكد 

جهة كانت”. 
للجميع  متاح  النقايب  “العمل  بأن  البيان  عىل  املوقعون  وشدد 
أي  قبل  الوصاية من  مبدأ  الغاء  تؤكد  التي  الترشيعات  مبوجب 

جهة كانت”.
املتاحة  والقانونية  السلمية  الوسائل  كل  “سنستخدم  وتابع 
للدفاع عن حقوق ومصالح العاملني يف الرشكات العامة يف وزارة 

الكهرباء”.
العراق،  يف  العاملني  لنقابات  العام  “االتحاد  البيان  عىل  ووقع 
النفط  نقابات  واتحاد  العراق،  عامل  لنقابات  العام  واالتحاد 
واملهنية  العاملية  النقابات  واتحاد  العراق،  والبرتوكيمياويات يف 
املستقلة يف العراق، ونقابة ذوي املهن الهندسية الفنية، واتحاد 
املجالس والنقابات العاملية يف العراق، واالتحاد الوطني املركزي 

لنقابات عامل العراق”.    

قوى الظالم تغتال والد المحامي المغيب علي جاسب
الشهيد ابو احمد الهليجي كان قد طلب قبل ايام من البابا فرنسيس مساعدته يف معرفة مصري ابنه 

املختطف منذ اكرث من عام ونصف العام.

والجريدة ماثلة للطبع



ساكو يكشف تفاصيل لقاء بابا الفاتيكان والمرجع السيستاني
بغداد – طريق الشعب

كشف الكاردينال لويس ساكو، تفاصيل الحوار الذي جرى أخرياً بني بابا الفاتيكان واملرجع الديني األعىل يف العراق عيل السيستاين.
وقال ساكو يف ترصيح تلفزيوين, إن “ املرجع السيستاين قام مستقبالً البابا ومسك يده بحرارة يف مشهد مؤثر جداً، ومىش معه مودعا 

إياه عندما غادر”.  
واضاف ساكو أن “السيستاين شكر البابا عىل الزيارة، وعب عن حبه له بسبب وقوفه مع الفقراء يف العامل”، مضيفاً أنه “عّب عن مشاعر 

مامثلة وقال للمرجع إنه يتابع الترصيحات التي تصدر عنه”.  
وأشار ساكو إىل أن “الحوار كان ودياً وتطرق اىل نقاط عامة ومشرتكة كالسالم واالستقرار واملساواة واحرتام االخر والتعاون، ومل تكن هناك 

هدايا بني البابا والسيستاين وهذا نوع من التجرد، ومل يوقعا عىل اي وثيقة، فالبابا والسيد يتشاركان هموم البرش”.
ونقل ساكو عن املرجع السيستاين قوله إن “السياسيني خّيبوا امله، وانه مل يستقبل السياسيني”، مؤكداً أن البابا قال له يف هذا السياق 

“الكل يبحث عن جيبه”.  
ورداً عىل سؤال: هل ناقش اللقاء شيئاً من نوايا التطبيع مع إرسائيل؟، ذكر ساكو أنه “مل يجِر الحديث عن ذلك”.

 TAREEK AL SHAAB 

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

مختارات

ازالة اخر تمثال 9
للدكتاتور فرانكو

الدعوة للحوار الوطني 
وجدواها

جاسم الحلفي

حبيس  الدوام  عىل  السلطوي  السيايس  الفكر  يبقى 
الذاكرة  تسميها  كام  املحيل”  “اإلستهالك  مصطلحات 
للحل.  مفتاحا  املأزوم،  وهو  يوما،  ينتج  مل  الشعبية. 
الفاشلة  الطرق  دوامة  يف  يدورون  املتنفذون  ويظل 
ليصح  حتى  الزمن،  عليها  عفى  التي  واإلطروحات 
عليهم مثل التاجر املفلس الذي يقلب دفاتر حساباته 
مأزق  من  ينقذه  ما  يجد  أن  عىس  واآلخر،  الحني  بني 

اإلفالس. 
اليوم، فقد سبق  الوطني  الحوار  ال جديد يف إطروحة 
النوربسبب  تَر  مل  لكنها  عدة،  اطراف  من  طرحها 
تجاوز  وعدم  الشكليات  عىل  الطرح  يف  االقتصار 
“تبويس اللحى”، يف خطاب عاطفي ال يجسد صدقية 
يخرج  وال  تكراره.  من  العراقيون  سئم  وقد  الدوافع، 
االمر يف جوهره عن كونه إعادًة الصطفاف املتنفذين، 
وترتيب أدوارهم، ومراجعة تنظيم مصالحهم، وترسيخ 

وجودهم وتثبيت مواقعهم يف السلطة.  
يجمع  وطني  لقاء  اىل  بحاجة  ليسوا  واملتنفذون 
قامئة.  وإتفاقاتهم  متواصلة  فإجتامعاتهم  صفوفهم، 
يؤمن  الذي  الدائم  ملتقاهم  هو  املحاصصة  ومنهج 
أما  تفرقهم.  جوهرية  خالفات  من  وما  وحدتهم، 
واألخرى،  الفينة  بني  بينهم  تظهر  التي  الخالفات 
وتراهم  املناصب.  تقاسمهم  حال  ترتاجع  ثانوية  فهي 
السلطة.  يتوحدون فور شعورهم بتهديد ملواقعهم يف 
وهكذا كان إجامعهم عىل تشكيل هذه الحكومة التي 
رئيس  يتمكن  ومل  حصته،  منهم  طرف  لكل  ضمنت 
موافقتهم.  دون  من  واحد  وزير  مترير  من  الوزراء 
لوزارة  مرشحني  مترير  يف  يفلح  مل  كيف  جيدا  ونتذكر 

الثقافة، مل يناال موافقة املتنفذين.  
الحوار  اىل  الدعوات  من  القصد  يكون  ان  أستبعد 
فقد  واملنتفضني.  الحكم  طغمة  طريف:  بني  يجري  ان 
هي  الدخانية  والقنابل  الحي  الرصاص  لغة  كانت 
الوسيلة التي استخدمها املتنفذون، وهي جوابهم عىل 
هدفها  االنتفاضة  لخصت  حينام  وطن”  “نريد  شعار 
األموال  واسرتجاع  الفساد  طغمة  وإزاحة  التغيري  يف 
واملجرمني،  القتلة  من  القانوين  واإلقتصاص  املنهوبة، 
الكريم،  العيش  يؤمن  مبا  اإلجتامعية  العدالة  وتطبيق 
وإرساء االمن وتحقيق السالم والبدء باإلعامر والتنمية 

املستدامة.
الحوار الوطني ال يردم فجوة عدم الثقة الهائلة، التي 
بالسلطة،  إستأثرت  حكم  طغمة  بني  يوم  كل  تتسع 
وبني ماليني الشبان املتطلعني اىل حياة كرمية. وخطاب 
أصحاب  بني  الكارثية  الهوة  يعالج  ال  “اإلخوانيات” 

املليارات وبني من ال قوت يف بيته!
صدقية  يؤرش  ما  هي  الفساد  حيتان  محاكمة  ان 
املنتفضني،  قتلة  ترافقها محاكمة  ان  الحكومة، ويجدر 
التي هي املدخل الصحيح ملواساة األمهات املفجوعات 
بفقدان فلذات األكباد، فال حوار بني السارق واملرسوق، 

وال مجلس يجمع “النهيبية” مع املنهوبني.
اجتامع  كل  مع  تستحرض  الشعبية  الذاكرة  وتبقى 
قتلونا..  إختلفوا  “إذا  انهم  حقيقة  املتنفذون،  يعقده 

وإذا إتفقوا رسقونا(.

بابل تستأنف احتجاجاتها ضد الحكومة المحليةكل خميس

مسيرة تطالب بالكشف عن مصير المغيبين

مسيرة المغيبين
ويف العاصمة بغداد, نظم العرشات من املتظاهرين، 
مسرية احتجاجية صوب مرقد االمام موىس الكاظم، 

مطالبني باإلفراج عن النشطاء املغيبني.
من  “العرشات  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
التحرير  انطلقت من ساحة  املحتجني نظموا مسرية 
الكاظم، للمطالبة مبعرفة  صوب مرقد االمام موىس 
للبحث  الجاد  والعمل  واملخطوفني  املغيبني  مصري 
عنهم”, مشريا اىل ان “صور شهداء االنتفاضة تقدمت 

املسرية”.
االفراج عن المعتقلين 

من جانبه, كشف مصدر قضايئ عن إطالق رساح عدد 
من املتظاهرين، يف محافظة الديوانية.

“محكمة  إن  صحفي,  حديث  يف  املصدر,  وذكر 
استئناف القادسية أطلقت رساح عدد من املعتقلني 
التحقيق”,  قايض  تكفلهم  بعدما  املتظاهرين،  من 
مشريا اىل ان “عددهم يرتاوح بني 6 و8 متظاهرين 

بإقالة  املطالبة  االحتجاجات  خالل  اعتقالهم  جرى 
املحافظ زهري الشعالن”.

بابل تستأنف احتجاجاتها
ويف السياق, قرر املحتجون يف محافظة بابل, تأجيل 
منديل،  حسن  املحافظ  باقالة  املطالبة  تظاهراتهم 
االمام موىس  زيارة  مراسيم  من  االنتهاء  بعد  ما  اىل 

الكاظم.
“طريق  طالعته  بيان  يف  املتظاهرون  واوضح 
بأهمية  منهم  واميانا  بابل  “متظاهري  ان  الشعب”, 
استغالل  يحاول  من  عىل  الفرصة  ولتفويت  الزيارة 
التظاهرات والقيام بعمليات إرهابية تستهدف الزوار، 
املطالبة  السلمية  التظاهرات  تأجيل  قرروا  فقد  لذا 
بإقالة محافظ بابل وكالة حسن منديل”, مؤكدا ان 

“التظاهرات سيتم استئنافها الخميس )اليوم(”. 
االتحاد  رشكة  عامل  من  املئات  تظاهر  ذلك,  اىل 

للزيوت والسكر، احتجاجا عىل غلق معملهم.

ورفع املتظاهرون الفتات تطالب بإعادة فتح املعمل 
شعارات  مرددين  عامل،  االف   5 ارزاق  قطع  وعدم 
املبتزين  من  الوطني وحاميته  املنتج  بدعم  تطالب 

واملنتفعني.

دهس المحتجين
خريجي   “ ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
كليات الهندسة والعلوم والقانون واإلدارة واالقتصاد 
االحتجاجي  تصعيدهم  واصلوا  التقنية  واملعاهدة 
النرص والزيتون مع السامح  من خالل قطع جرسي 
فرص  بتوفري  للمطالبة  بالعبور,  االنسانية  للحاالت 
موازنة  قار ضمن  ذي  نفط  للعمل عىل مالك رشكة 

العام الحايل”.
قبل  من  للدهس  تعرضوا  محتجني   4“ ان  واضاف 
سائق مركبة حمل، حاول اقتحام تجمع املتظاهرين”.

تظاهرة للمهندسني يف كركوك
وذكر مراسل “طريق الشعب”, ان “خريجي كليات 

مقر رشكة  امام  تظاهرة  نظموا  كركوك  الهندسية يف 
الحكومة  ملطالبة  املحافظة،  وسط  الشامل  نفط 
ومجلس النواب باطالق الدرجات الوظيفية والتعاقد 

معهم”.
اعتصام  بتنظيم  هددوا  “املتظاهرين  ان  واضاف 
الدرجات  اطالق  الحكومة  رفضت  حال  يف  مفتوح 
الوظيفية لهم بعد اقرتاب اقرار مرشوع قانون املوازنة 

للعام الحايل”.

النجف تحشد إلقالة الحكومة المحلية
ويف محافظة النجف، تظاهر العرشات، يف ساحة ثورة 
العرشين، مطالبني بإقالة الحكومة املحلية، ومحاسبة 

قتلة التظاهرين.
“املتظاهرين  ان  الشعب”,  “طريق  مراسل  وقال 
طالبوا بإقالة الحكومة املحلية يف النجف، ومحاسبة 
املحافظني السابقني واملتورطني بالفساد، باإلضافة اىل 

محاسبة قتلة التظاهرين”.

دعوات لتعديل قانون التعليم األهلي

جامعات أهلية تعطل دراسة بعض الطلبة بسبب األجور؟
بغداد – علي شغاتي

تعسفية  إجراءات  األهلية  الجامعات  يواجه طلبة 
اإللكرتوين  التعليم  غرف  من  بطردهم  متثلت 
)الكالس روم(، ومنعهم من إداء االمتحانات بسبب 

تأخرهم يف تسديد األجور الدراسية.
وزارة  األهلية  الجامعات  طلبة  من  عدد  وناشد 
إليقاف  التدخل  النواب،  ومجلس  العايل  التعليم 
هذه اإلجراءات، والعمل بشكل جاد عىل تخفيض 
األجور يف الجامعات األهلية. فيام دعا اتحاد الطلبة 
الجامعي،  األهيل  التعليم  قانون  تعديل  إىل  العام 
بوزارة  الدراسية  األجور  تحديد  مهمة  وإناطة 

التعليم العايل والبحث العلمي.

إجراءات تعسفية 
مستعارة  أسامء  تحت  الطلبة  من  عدد  وتحدث 
الفصل  عمليات  من  خوفا  الشعب”،  لـ”طريق 
والرتهيب التي متارسها بعض الجامعات األهلية بحق 

الطلبة الرافضني لهذه اإلجراءات.
وتقول الطالبة يف كلية العني الجامعة فاطمة عيل، 
لـ”طريق الشعب”، إن “قسم الصيدلة يف الجامعة 
الدراسية  قام بطرد الطلبة غري املسددين لألقساط 
من الغرف اإللكرتونية، ومنعهم من أداء االمتحانات 
باإلمييالت  االمتحانات  أسئلة  رابط  دمج  من خالل 
ما  حرصا،  الجامعة  قبل  من  توزع  التي  الجامعية 
تسبب يف عدم أداء عدد كبري من الطلبة االمتحان”.

وتضيف أن “الجامعات األهلية يف محافظة ذي قار، 
تالحق الطلبة املعرتضني عىل هذا اإلجراء من خالل 
املجالس التحقيقية والتهديد بالفصل وترقني القيد”، 
مشرية إىل أن “قسط السنة الدراسية الواحدة يبلغ 
يف  خاصة  فيه،  مبالغ  الرقم  وهذا  دينار،  ماليني   9
العوائل  أغلب  تعانيها  التي  االقتصادية  األزمة  ظل 

العراقية”.
من جانبه، تحدث الطالب يف كلية املستقبل الجامعة 
قسم  “قيام  عن  الشعب”،  لـ”طريق  محمد،  نعيم 
طب األسنان يف الجامعة بإغالق اإلمييالت الجامعية 
غري  الطلبة  منع  مع  لالمتحانات،  موعد  وتحديد 
املسددين لألجور من أداء االمتحان”، مبينا أن “مبلغ 
القسط السنوي هو 9 ماليني دينار، تطالب الكلية 
اآلن مبلغ 6 ماليني دينار منه لغرض السامح للطلبة 

بالعودة للغرف اإللكرتونية”. 
بالتدخل  العايل  التعليم  “وزارة  محمد  ويطالب 
والضغط عىل الكليات من أجل عدم طرد الطلبة من 
تسديد  عدم  قضية  ربط  وعدم  اإللكرتونية  الغرف 
األجور مع الدراسة”، مؤكدا أن “دفع األجور قضية 
مفروغ منها بالنسبة للطلبة، ولكن عىل الكليات أن 
تقوم  وأن  للطلبة،  العام  االقتصادي  الوضع  تراعي 
االقتصادية  القدرة  مع  تنسجم  تخفيضات  بإجراء 

للمواطنني”.

أولياء األمور يناشدون الوزير
من جهتهم، استغرب عدد من أولياء أمور الطلبة يف 

الطلبة  التعسفية بحق  الرتاث من اإلجراءات  كلية 
من قبل عامدة الكلية.

ويف رسالة عاجلة من أولياء األمور إىل وزير التعليم 
العايل، حصلت “طريق الشعب”، عىل نسخة منها، 
جاء فيها: “نستغرب من اإلجراءات التعسفية وغري 
بحق  الرتاث  كلية  عامدة  تنتهجها  التي  اإلنسانية 
طلبتها، بعد قيامها وبشكل مترسع بغلق حسابات 
جميع الطلبة لحني تسديد ما نسبته ٦٦ يف املائة من 
قيمة القسط السنوي، يف حني مل يكمل طلبة طب 

األسنان امتحانات الكورس االول”.
عىل  تتجاوز  اإلجراءات  “هذه  أن  الرسالة  وتؤكد 
املحارضات  تلقي  من  ومتنعهم  الطلبة  حقوق 
وحرمانهم منها”، عادين إياها بأنها “سابقة خطرة 

مل تحدث يف أي كلية أهلية”.
وتشري الرسالة، إىل أن “طلبة كلية االسنان سبق وأن 
والبالغ  الدراسية  األجور  من  األول  القسط  سددوا 
يجبون  واآلن  دينار،  ألف  وثالمثئة  ماليني  ثالثة 
عىل دفع القسط الثاين والبالغ ثالثة ماليني وثالمثئة 
وخمسني ألف دينار كدفعة واحدة بعد قيام الكلية 
اإللكرتونية  الحسابات  كل  بغلق  مفاجئ  بشكل 

للطلبة”.
وتفيد الرسالة، بأن “عامدة الكلية رفضت التامس 
الكثري من أولياء أمور الطلبة بدفع جزء من املبلغ 
يحيط  الكلية  “عميد  أن  مبينة  أكرث(”،  أو  )نصفه 
مكتبه بعنارص بوليسية تعامل الطلبة وأولياء أمورهم 

بشكل مهني بعد أن رفض العميد مقابلتهم”.

بوضع  العايل  التعليم  “وزير  األمور  أولياء  وناشد 
حد لتلك األساليب القرسية للكلية التي ال تراعي 
ظروفهم وظروف البلد الصعبة”، مؤكدين “حرصهم 
الكلية  لألسف  لكن  الدراسية،  األجور  تسديد  عىل 
كل  باقي  عن  بها  تتفرد  عقابية  أساليب  تنتهج 

الكليات األهلية يف البالد”.

تعديل قانون التعليم األهلي
يف املقابل، دعا سكرتري فرع بغداد يف اتحاد الطلبة 
العام يف جمهورية العراق، عبد الله غالب إىل تعديل 
قانون التعليم األهيل، وإناطة مهمة تحديد األجور 

الدراسية بوزارة التعليم العايل.
إن  الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  غالب  وقال 
“مامرسات الكليات األهلية التعسفية بحق طلبتها 
الربح املادي  غري مستغربة، كون هدفها األول هو 
غري آبهة بالرسالة العلمية واألخالقية التي تقع عىل 
عاتق الجامعات”، مشريا إىل أن “الحكومة ومجلس 
التعليم  قانون  إقرار  عند  كبريا  خطأ  ارتكبا  النواب 
األهيل الجامعي، والذي جعل قضية تحديد األجور 
الجامعات  يف  املستثمرين  صالحيات  من  الدراسية 
األهلية”. ويدعو غالب “مجلس النواب إىل تعديل 
العايل كونها  التعليم  بوزارة  املهمة  القانون وإناطة 
النواب  من صلب عملها”، مستبعدا “قيام مجلس 
الكليات  مستثمري  أغلب  كون  القانون،  بتعديل 
مبصادر  تتحكم  سياسية  جهات  إىل  تابعني  األهلية 

القرار السيايس واالقتصادي للبالد”.
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بغداد ـ طريق الشعب

تواصلت الفعاليات االحتجاجية 
خالل االيام املاضية, يف مختلف 

مناطق البالد، للمطالبة بالكشف 
عن مصري املغيبني واملختطفني، 

وتوفري فرص العمل.
فيام اعلن املحتجون يف محافظة 
بابل عن استئناف احتجاجاتهم 
املطالبة بإقالة املحافظ، اليوم 

الخميس.
العاصمة بغداد.. العرشات من املتظاهرين يف مسرية احتجاجية صوب مرقد االمام موىس الكاظم
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رغم المالحظات التي قدمنها بشأن القانون االنتخابي والكوتا

ناشطات: نجاح النساء الديمقراطيات ممكن 
في االنتخابات القادمة

مبادرة الكاظمي بين ترحيب سياسي ورفض شعبي

بغداد ـ سيف زهير

رغم املالحظات التي تقدم بشأن “كوتا النساء” يف قانون االنتخابات 
واملجال  بالسياسة  معينة  أوساط  بني  الحديث  يجري  للجدل،  املثري 
النسوي، عن إمكانية اخرتاق النساء الدميقراطيات لالنتخابات املقبلة، 
املواطنني،  إىل مشاركة واسعة من  والدعوة  الجيد  التحضري  تم  ما  اذا 
النمطية  التي كرست  االنتفاضة،  اثناء  املحاصصة  نظام  رفضوا  الذين 
السائدة، التي عززتها القوى املتنفذة، بشأن عدم قدرة املرأة عىل صنع 

القرار واملساهمة السياسية.

المشاركة الواسعة خطوة للنجاح
وتقول العضو السابق يف مجلس النواب، ميسون الدملوجي، إن نفوذ 

املال والسالح يشكل عقبتني حقيقتني، تواجهان االنتخابات باستمرار. 
الخصوص  بهذا  كالسابق  يعود  لن  “العراق  أن  الدملوجي،  وتعتقد 
بعدما حققت انتفاضة ترشين نتائج اجتامعية مهمة تتطلب املشاركة 
االنتخابية بشكل معقول إلحداث التغيري، وخصوصا من قبل املدنيني 

واملستقلني والليرباليني”.
وتتحدث الدملوجي لـ”طريق الشعب”، عن “أهمية الكوتا يف قانون 
قبة  إىل  أن يشهد صعود مرشحات  الذي يفرتض  الجديد،  االنتخابات 
الربملان، يتمتعن بوعي وميلكن رؤية للدفاع عن املجتمع وقضايا املرأة، 
وهذا ما عملنا عليه سابقا يف مجلس النواب كعضوات يردن من خالل 
الكوتا توفري املساحة الكافية للنساء القادرات عىل النهوض بواقع املرأة 
من داخل السلطة الترشيعية”، الفتة إىل أن “القانون ممكن أن يشهد 
مرشحات  وجود  عدم  احتاملية  فهناك  املرشحات؛  بخصوص  إشكالية 
يف بعض الدوائر رغم إن القانون يحدد مقعد للكوتا النسائية يف كل 
دائرة، واعتقد إن ترشيح االسامء سيكون عىل شكل مرحلتني، تالفيا لهذه 
اقرار  ثم  املرشحات ومن  النساء  التأكد من وجود  لغرض  االحتاملية، 

االسامء”.
وأضافت املتحدثة، أن املرأة العراقية “لعبت دورا كبريا خالل انتفاضة 
وأظهرت  املحافظات،  مختلف  يف  التظاهرات  تقود  وكانت  ترشين، 
السباق  يف  خاللها  من  النجاح  تحقق  أن  ميكن  كبرية  قيادية  سامت 
االنتخايب، رشط مشاركة املواطنني بصورة واسعة، ألن هذا هو الطريق 

الوحيد للتغيري”.

المرأة مطالبة بالكثير
ويعترب هذا القانون، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية بـ”تحّفظ”، 
اعتامد  من  وبدالً  السابقة.  االنتخابّية  للقوانني  مغايرا  وصفه،  حسب 
كل  اعتامد  أو  الكثريين،  طالب  مثلام  واحدة،  انتخابية  كدائرة  البالد 
القانون  فإن  انتخابية،  كدائرة  الـ18  العراق  محافظات  من  محافظة 
انتخابية عىل عدد مقاعد “كوتا”  دائرة  العراق إىل 83  الجديد قّسم 

النساء يف مجلس النواب.
وتقول الناشطة النسوية، صابرين الربزنجي، إن “نصيب املرأة يف العملية 
السياسية كان متذبذبا بسبب طبيعة النظام االجتامعي األبوي الذي ال 
يثق بإمكانيتها يف صنع القرار والقيادة ألسباب من أهمها التخلف، فضال 

عاّم لعبه نظام املحاصصة الطائفي من دور سلبي كبري”.
أما يف ما يتعلق بقانون االنتخابات، فرتى أنه بدوائره الصغرية “هّمش 
املرأة ألن هذه الدوائر ستقع تحت سطوة املتنفذين والطابع العشائري، 
فضال عاّم يلعبه السالح املنفلت من دور مؤثر لفرض اسامء نسوية 
معينة تكون موالية لها، بعيدا عن روح املنافسة الرشيفة”، الفتة إىل أن 
“بغداد عىل سبيل املثال ستشهد صعود 17 امرأة بحسب عدد الدوائر 
لكن النساء املستقالت والدميقراطيات سيكون حضورهن ضعيفا، ما مل 
يكن هناك عمل حقيقي من قبلهن لغرض الدخول يف املنافسة بقوة 
واالستفادة، مام حققته انتفاضة ترشين التي أعطت للمرأة دورا مهام 
واحرتاما وتقديرا للكثريين ممكن كرسوا النمطية املعتادة بفعل ما جرى 

من مشاركة فاعلة للنسوة يف االحتجاجات ومواجهة القمع الرشس”. 
وتلفت الربزنجي خالل حديثها لـ”طريق الشعب”، إىل أن “نساء كثريات 
دخول  يف  يرغنب  واعيات  شابات  وهناك  املاضية،  األشهر  برزن خالل 
املعرتك السيايس وهذا أمر مبرش جدا، يستوجب الدعم وتوحيد الجهود 
مشاركة  هناك  تكن  مل  ما  متعرثا  سيبقى  السيايس  النظام  ألن  بشأنه 
حقيقية لنساء يفهن طبيعة هذا النظام، ويعرفن كيف ميكن صناعة 
القرار، ال النساء اللوايت يصعدن باسم العشرية او الطائفة، واصبحن يف 
التجارب االنتخابية املاضية مجرد صورة ال أكرث”، داعية مجلس النواب 
وتجمع الربملانيات فيه إىل “عمل ورش ودورات لتنمية الوعي السيايس 
لدى الناشطات والراغبات يف دخول هذا النوع من العمل، ال أن يقترص 
األمر عىل املنظامت املدنية وحدها، فمن مسؤولية الربملان أن يساهم 
يف تنمية الوعي السيايس إن كان حريصا عىل تصحيح مسار العملية 

السياسية”. 
ذات  والجهات  االنتخابات  مفوضية  تضمن  أن  وشددت عىل رضورة 
العالقة “عدم تكرار عمليات االبتزاز والفضح واملساومة التي تعرضت 
عىل  ينطبق  نفسه  واألمر  السابقة،  الدورات  يف  مرشحات  نساء  لها 
مرشحني من الرجال، فال بد من إيجاد قانون أو آلية تحمي املرشحني، 
ألن هذه األساليب موجودة ومتارسها جهات متنفذة ال يستبعد أن تعاد 

مجددا”.

رهانات صعبة ونجاح ممكن
من جانبها، ترى انتصار امليايل، عضو سكرتارية رابطة املرأة العراقية، 
أن صعوبة أوضاع البلد قد تكون مضاعفة بالنسبة للمنشغلني بالشأن 
السيايس. وكذلك األمر بالنسبة للنساء، فرتدي األوضاع األمنية أثّر سلبا 
يف  االنخراط  يحاولن  اللوايت  والنساء  السياسيني  الناشطني  عمل  عىل 

العملية السياسية والرتشح لالنتخابات املقبلة.
وطبيعة  والتقاليد  “العادات  إن  الشعب”،  لـ”طريق  امليايل  وتوضح 
الثقافة الذكورية ومحاوالت االستخفاف مبنجزات النساء، رغم النتائج 
املخيبة للنظام السيايس، كانت جميعا تهدف إىل إضعاف مشاركة املرأة 
يف العملية السياسية, فيام مل تقم األحزاب السياسية املتنفذة بتطوير 
كوادرها النسائية وتأهيلها لتويل املواقع القيادية، بل عمد بعضها إىل 
إبعاد الكوادر النسائية عن دائرة القيادة الحزبية، ودائرة صنع القرار 

يف مختلف املستويات لتبقى املرأة يف هذه الدوامة كحضور روتيني 
ال أكرث”.

املدين  املجتمع  منظامت  بذلتها  جهود  “هناك  املتحدثة  وتضيف 
املحلية والدولية يف توفري الفرص لتطوير وتأهيل النساء املنخرطات 
يف العمل السيايس, وأيضا لعبت الشبكات واملنظامت النسائية أدوارا 
املشاركة  بتوسيع  للمطالبة  الضاغطة  حمالتها  خالل  من  ايجابية 
السياسية للنساء، انطالقا من أهمية وجودهن يف مواقع صنع القرار 
خالل هذه املرحلة، واستنادا إىل خطة العراق الوطنية الثانية للقرار 
بناء  السياسية للمرأة ودورها يف  1325 حول تعزيز ودعم املشاركة 
بشكل  وتستثمر  التنفيذ  حيز  تدخل  أن  يجب  والتي  والسالم  األمن 
عرب  املرشحات  للنساء  داعم  مناخ  “خلق  رضورة  إىل  الفتة  دقيق”، 
وأيضا  املفوضية،  تعتمده  الذي  والرتويج  التوعية  وبرامج  اإلعالم 
الحركات واألحزاب التي ستشارك يف االنتخابات املقبلة، فكلها عوامل 

من شأنها أن تحقق التغيري املنشود”.
وشددت امليايل عىل أن “قانون االنتخابات الحايل ميكن أن يخدم النساء 
للنساء  التصويت  بأهمية  الكامل  والدعم  املجتمعي  الوعي  توفر  إذا 
عرب وسائل اإلعالم، وأن تلعب املفوضية دورا أكرب مبراقبة األحزاب يف 
الرتويج العادل للمرشحات أسوة باملرشحني وتشجيعهن عىل الظهور 

اإلعالمي املدروس”.

األمم المتحدة تحث النساء على المشاركة
وخالل اليومني املاضيني، دعت بعثة األمم املتحدة يف العراق، العراقيات 

إىل املشاركة الواسعة يف االنتخابات املبكرة.
وقالت رئيسة بعثة األمم املتحدة يف العراق، جينني بالسخارت، يف بيان 
“السالم  إن  للمرأة،  العاملي  اليوم  الشعب”، مبناسبة  طالعته “طريق 
األساسية ال  والحريات  بالحقوق  الكامل  والتمتع  االجتامعي  والتقدم 
ميكن تحقيقه إال من خالل املشاركة الفاعلة والتمكني واملساواة للمرأة”.

وأردفت “أصبحت النساء العراقيات يف طليعة النضاالت املهّمة بشكٍل 
واملساءلة.  والعدالة  الحقوق  يف  املساواة  إىل  كوفيد19-  من  متزايد، 
فالنساء القويات يصنعن مجتمعاً قوياً وزيادة املشاركة السياسية مبا يف 
ذلك االنتخابات، متكّن النساء من بلوغ إمكاناتهن الكاملة، مام يؤدي 

مبجتمعاتهن إىل السالم واالزدهار”.

بغداد ــ طريق الشعب
بشأن  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  دعوة  لقيت 
السياسية  القوى  جميع  بني  مفتوح  وطني  حوار  عقد 
للحكومة  واملعارضة  واالحتجاجية  الشعبية  واألطراف 
من  فمنها  آراؤها؛  تباينت  واسعة  فعل  ردود  الحالية، 
فيام  الخالفات،  لحل  للحوار  االستعداد  وأكدت  رحبت 
خصوصا  املبادرات،  هذه  مثل  يف  مشككا  بعضها  كان 
أنها تأيت يف وقت يستمر فيه قتل املتظاهرين والفساد 
متنفذة  جهات  قبل  من  الدولة  مؤسسات  وابتالع 
الوقت،  لكسب  محاولة  الدعوة  تكون  وقد  ومسلحة. 

وتهدئة الشارع الغاضب.

مبادرة للحوار “متأخرة”
ودعا الكاظمي، االثنني املايض، جميع القوى السياسية 
“حوار  إىل  حكومته  ومعاريض  الشعبية  والفعاليات 

وطني شامل”.
إن  الشعب،  إىل  وجهها  كلمة  يف  الكاظمي  وأوضح 
جوهر  جسدت  مضيئة  نقطة  كانت  البابا  “زيارة 

الشعب العراقي الصادق املحب لقيم العدالة”.

التسامح  أجواء  عىل  “بناًء  أنه  الوزراء  رئيس  وأكد 
الدعوة اىل حوار  اليوم  البابا نطرح  التي عززتها زيارة 
وندعو  الشعب.  تطلعات  لتحقيق  معرباً  ليكون  وطني 
شبابية  وفعاليات  سياسية  قوى  من  املختلفني  جميع 
الحوار  طاولت  اىل  الحكومة  ومعاريض  واحتجاجية، 

املسؤول امام الشعب والتاريخ”.
حوار  إىل  لحكومتي  املعارضني  “أدعو  الكاظمي  وتابع 
وسيادته  البلد  مصلحة  أساس  عىل  ومفتوح  رصيح 

وأمنه ودعم الدولة والقانون”.

ترحيب سياسي
الكاظمي،  مببادرة  املرحبني  أول  الكردي  الجانب  وكان 
اإلشادة  إىل  وحكومته  كردستان  اقليم  رئيسا  سارع  إذ 

باملبادرة، واالستعداد للتعاطي معها.
بارزاين،يف  نيجريفان  كردستان،  إقليم  رئيس  وقال 
اجل  من  الكاظمي  دعوة  “أدعم  تويرت:  عىل  تغريدة 
املختلفة  العراقية  االطراف  بني  وطني  حوار  عقد 
اتفاق  اىل  الوصول  بغية  عميق  حقيقي  حوار  واجراء 
نهايئ ووضع حلول جذرية ملشاكل إقليم كردستان مع 

الحكومة العراقية االتحادية مبوجب الدستور”.
أسامة  والتنمية”،  اإلنقاذ  “جبهة  رئيس  وجد  فيام 
حوار  لتفعيل  “مناسبة  الكاظمي  دعوة  يف  النجيفي، 
يف  املؤكدة  ورغبته  الشعب  تطلعات  مع  ينسجم  جاد 
جديدة”  ملرحلة  ويؤسس  واملعاناة،  األزمات  تجاوز 

بحسب قوله.
 يف حني أشاد النائب الثاين لرئيس الربملان، بشري الحداد، 
بدعوة رئيس الحكومة إىل “حوار مفتوح ورصيح عىل 
وجميع  والشعبية  والحزبية  الرسمية  املستويات  كّل 
وشبابية  شعبية  وفعاليات  سياسية  قوى  من  املختلفني 
من  ذلك  إن  حيث  الحكومة،  ومعاريض  احتجاجية، 

مصلحة البلد وأمنه وسيادته”، وفقا لبيان اصدره.

تعليقات الصدر والحكيم 
املقرتح  الحوار  تفعيل  الصدر  مقتدى  السيد  ودعا 
له  من  كل  ذلك  من  ويستثنى  أممي  إرشاف  “تحت 
الجابري،  حيدر  بحسب  إرهايب”،  أو  بعثي  انتامء 

الناطق باسم املكتب اإلعالمي للتيار الصدري.
تويرت،  منصة  عرب  تغريدة  الحكيم  كتب  السياق،  ويف 

الوزراء إىل حوار  ذكر فيها: “نتضامن مع دعوة رئيس 
وطني، ونؤكد أن الفرصة سانحة واألجواء مهيأة للميض 
جميع  بانخراط  املطالبة  “نجدد  مضيفا  الحوار”،  بهذا 
واألكادميية  االجتامعية  والفعاليات  السياسية  القوى 
بحوار يستوعب جميع الرؤى واالفكار البناءة ملعالجة 

السلبيات”. االخفاقات وتقويم 

موقف آخر للمتظاهرين
الجامهريي، عىل  الحراك  املقابل، علّق ناشطون يف  ويف 
سياسية  قوى  من  املختلفني  لجمع  الكاظمي،  مبادرة 
إىل طاولة حوار  احتجاجية،  وفعاليات شعبية وشبابية 

شاملة.
املثنى، حيدر عيل، ان “موقفنا  الناشط مبحافظة  وقال 

واضح. لن نجلس مع القتلة واملجرمني والفاسدين”.
أن  األنباء،  وكاالت  تناقلته  صحفي  ترصيح  يف  وبنّي 
يكونوا  لن  املتظاهرين  وكل  ترشين  “احتجاجات 
غطاًء، تتغطى به االحزاب إلكامل مرشوع قتل الدولة 
عىل  بالسيطرة  احزابهم  لتستمر  إضعافها  او  العراقية، 

الوزارات والهيئات وغريها”. 

عن  كريم،  عيل  البرصة،  احتجاجات  يف  الناشط  وعرب 
والتي  الفاسدة  “االحزاب  إن  قائال  مامثل،  موقف 
العراقيني واملتظاهرين ال مكان  ايديها بدماء  تلطخت 
لبناء مؤسسات   التي تسعى  تلك  اما  اي حوار،  لها يف 

دولة واعتدال، فال ضري من الحوار معها”.
عرّب  قار،  ذي  محافظة  مركز  النارصية،  مدينة  ويف 
استغرابه من دعوة رئيس  الغرايب، عن  الناشط حسني 

الوزراء، مصطفى الكاظمي للحوار.
حكومة  برنامج  يكن  “أمل  قائال:  الغرايب  وتساءل 
والقضاء؟”  للمحاسبة  القتلة  تقديم  هو  الكاظمي 
كان  القتلة مرفوض مهام  “الحوار مع  أن  مشددا عىل 

الثمن”.
إحسان  السيايس،  التفكري  مركز  رئيس  قال  جهته،  من 
إن  فيها  جاء  تويرت،  موقع  عىل  تغريدة  يف  الشمري، 
للحوار  دعوته  يف  صادقة  نوايا  ميتلك  “الكاظمي 
معها  سيتعاطون  الفساد  سلطة  أحزاب  لكن  الوطني، 
معارضة  فال  الدولة،  ملؤسسات  جديد  لتقاسم  كفرصة 
الدولة  قتل  لقوى  الشعب  معارضة  إال  حقيقية 

والتبعية”.

تداعيات قرار تخفيض 
سعر الصرف 
ابراهيم المشهداني

املأزق  من  للتخلص  الحكومية  االبتكارات  آخر  آن  الواضح  من   
هو  الفاشلة  االقتصادية  السياسات  تراكم  من  املتأيت  االقتصادي 
البنك  قبل  العراقي من  للدينار  الرصف  إىل تخفيض سعر  اللجوء 
مالية  وفرة  لتحقيق  سعيا  املالية  وزير  طلب  عىل  بناء  املركزي 
قدرت ب 6 مليارات دوالر أي ما يعاد 8 تريليونات متهيدا لسد 

العجز يف املوازنة السنوية لعام 2021. 
عىل  أثره  املائة  يف   23 بنسبة  الرصف  سعر  لتخفيض  كان  لقد 
األجدر  وكان  املائة.  25 يف  بنسب  الرواتب  قيمة  انخفاض  نسب 
بالحكومة قبل اللجوء إىل اجراءات تخفيض قيمة العملة الوطنية 
الدولة  ايرادات  زيادة  إىل  تهدف  هيكلية  بإصالحات  القيام 
الخلل  أوجه  من  والعديد  املنتجة  غري  النفقات  عىل  والسيطرة 
واالستثامرية  واملالية  التجارية  العامة  االقتصادية  السياسات  يف 
املدفوعات  ميزان  حالة  منها  العوامل  من  توافر جملة  فضال عن 
والتجارة  االقتصادي  النمو  وزيادة  املستهلك  أسعار  وتخفيض 
من  واألهم  الوطنية،  بالعملة  والثقة  العام  الدين  عىل  وآثاره 
ذلك قدرة السياستني املالية والنقدية عىل مواجهة آثار التضخم. 
املالية  السياسات  بأن خيار هذه  الحكومية  املزاعم  والحقيقة أن 
إال لرتميم  البيضاء ومل تكن  الورقة  انطالقا من  امنا جاء  والنقدية 

االدارة املالية الفاشلة وليس اصالح االقتصاد املأزوم اصال.  
  بيد أن هذه االجراءات تتحول إىل كارثة حقيقية عندما يقترص 
عىل مصدر واحد يف متويل االنفاق العام كام يجري حينام تلجا إىل 
العجز  السنوية لتمويل  الخارجي والداخيل يف موازناتها  االقرتاض 
الذي  االنفاق   هذا  يف  الصادمة  املبالغة  يف  االساس  يف  الناجم 
سيايس  من  الفاسدون  مثارها  يقطف  خلفية  حديقة  إىل  تحول 
الصدفة ومواليهم،  فعىل سبيل املثال أن قانون املوازنة السنوية 
دولة   16 من  االقرتاض  الكهرباء  لوزارة  الفرصة  اتاح  العام  لهذا 
معينة  ظروف  يف  يؤدي  االجراء  هذا  فان  الوقت  وبنفس  ورشكة 
من  له  مبا  الخارج  من  والخدمات  السلع  عىل  الطلب  نقل  إىل 
تزداد  الوقت  وبذات  اإلجاميل،  املحيل  الناتج  عىل  انعكاسات 
من  ويزيد  املداخيل  قيمة  من  ويقلل  االنكامش  ويتحقق  األزمة 
ان  إىل  التخطيط  وزارة  معطيات  تشري  حيث  التضخم  مؤرشات 
نسب التضخم وصلت إىل 4 يف املائة خالل العام فضال عن تقليل 
التي وصلت حسب احصاءات  الفقر  الكيل وزيادة نسبة  الطلب 
املائة بسبب تداعيات كورونا وآثارها  التخطيط إىل 32 يف  وزارة 
عىل اقتصاد متهالك، كام ان عدد الفقراء قد وصل إىل 13 مليون، 
معدالت  وتزايد  االقتصادي  الركود  ظل  يف  تزايد  يف  العدد  وهذا 
البطالة وانخفاض القوة الرشائية للمداخيل وارتفاع اسعار السلع 
متثل  التي  املائة  يف   23 عىل  تزيد  بنسب  واالدوية  الرضورية 
انخفاض قيمة الدينار، يضاف إىل ما تقدم أن مبلغ التخصيصات 
القطاع  هذا  يعرض  مام  دينار  مليار   300 بلغت  الزراعة  لوزارة 
إىل  الغذايئ  األمن  تعريض  عىل  أثارها  تنعكس  حقيقية  أزمة  إىل 
القطاعني  وكال  الصناعة  قطاع  يف  ذلك  ومثل  حقيقية  مخاطر 
ميثالن  فقط 9،0 يف املائة من اجاميل النفقات العامة مع انخفاض 
املائة من  0،5 يف  املائة  بنسبة  يف  التموينية  البطاقة  تخصيصات 
تخصيصات  عن  املائة  يف   48 وبانخفاض  العامة  النفقات  اجاميل 
العراقي  الدينار  قيمة  تخفيض  فإن  القول  وقصارى    2019. عام 
تعمق  وإىل  االقتصادي  االنهيار  مرحلة  يف  البالد  دخول  إىل   قاد 
الحكومة  تتخذ  مل  ما  العراقيون  يعيشها  التي  االجتامعية  االزمة 
العراقية التدابري الرضورية لالستفادة من الزيادة يف أسعار النفط 
التي وصلت إىل 68 دوالر وترشيد توظيف هذه الزيادات  باتجاه 
اجل  من  الرثوة  توزيع  يف  والعدالة  الحقيقي  االقتصاد  تنمية 

تحقيق االستقرار االجتامعي .
بعيدا  االخرية  لسياساتها  جدية  مبراجعة  مطالبة  الحكومة  ان 
جوع،  من  تسمن  ال  التي  املضللة  االعالمية  الترصيحات  عن 
والسيطرة  للفساد  علنية  حقيقية  مبحاربة  املقنعة  الجدية  بل 
والحد  الرضيبي  النظام  وتصاعدية  الحدودية  املنافذ  عىل  التامة 
الصناعية  املشاريع  دعم  مع  الرضورية  غري  السلع  استرياد  من 
القامئة يف القطاع الحكومي واعادتها إىل وضعها الربحي واسرتداد 
األموال املرسوقة واملهربة إىل الخارج أو التي تم غسلها يف موالت 

ومشاريع تجارية ضخمة ميتلكها عاملقة حيتان الفساد.



بغداد ـ عبدالله لطيف 

أجربت النزاعات العشائرية، تدريسيا يف 
جامعة البرصة، عىل تزوير هويته، هرباً 
من محاولة قتله عىل اثر نزاع عشائري، 

حول أرض زراعية، ليدفع غرامة اىل 
القضاء مقدارها مليون دينار، مع وضع 

عالمة قيد جنايئ يف سجله املدين. 

مدينة  شامل  سنوات  منذ  عشائرية  نزاعات  وتنشب 
رشكات  توّفرها  التي  التوظيف  فرص  بسبب  البرصة 
النفط، أو عىل التعويضات التي تقدمها تلك الرشكات 

اىل مالك االرايض التي متر عربها مشاريع النفط.
رصاعات  تغذيها  النزاعات  هذه  إّن  معنيون،  ويقول 
تستخدم  التي  وامليليشيات،  املتنفذة  السياسية  الكتل 

فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.
ويعاقب القانون العراقي مستخدمي السالح يف النزاعات 
وفقاً للامدة 4 من قانون ارهاب، الذي يفرض عقوبات 
شديدة، ولكن مراكز الرشطة ال تنفذ اوامر القاء القبض 
عىل مرتكبي هذه الجرائم، كون ان املنتسبني والضباط 
اخرى يخضعون  البيئة، ويف احياناً  هم من نفس هذه 

لضغوطات العشائر نفسها بحسب بعض الناشطني.

قيد جنائي
ويقول التدرييس يف جامعة البرصة، احمد يونس، )اسم 
مستعار( لـ”طريق الشعب”، إنه عاش واحدة من تلك 

املآيس التي تسببها النزاعات العشائرية، قائال ان “نزاعا 
نشب عىل أرض زراعية، ذات مكان اسرتاتيجي يف البرصة، 
وهذه االرض الزراعية هي ملك لعائلتي وحاولت العشرية 
وأن  بامليليشيات،  مستعينًة  عليها  الحصول  االخرى 
الخصوم لهم عالقات نافذة داخل الدولة، فضالً عن أن 

جزءا كبريا منهم ينتمي للميليشيات”.
مسلحاً  “طابعاً  أخذت  الصدامات  أن  احمد،  ويضيف 
بني العشريتني، وكنت بعيداً جداً عنها”، مبيناً انه علم يف 
وقت الحق أن الخصوم اخذوا بنصب “سيطرات وهمية 
منا  واحد  اي  عن  بحثاً  عدة  بزي عسكري”، عىل طرق 
لتصفيته. وأكمل حديثه: “اضطررت اىل تزوير جنسيتي 
ووضعت اسم ولقبا ثانيا يك امر من سيطرتهم بسالم، وانا 
عائد من الجامعة للمنزل، النهم ال يعرفون شكيل، كوين 
السؤال  وعند  الشعائرية”.  التجمعات  عن  جداً  بعيدا 
يتغري  صوته  بدأ  القانون،  قبضة  يف  وقوعه  كيفية  عن 
بغداد  اىل  ذاهب  وانا  املرات  احدى  “يف  يقول:  وهو 
طلبت احدى السيطرات هويتي وانا افتح املحفظة ملح 
الرشطي انها تحتوي عىل هويتني!”. وبنّي التدرييس، انه 
“بعد اجراءات وصلت اوراقي للمحكمة وعند املحاكمة 
تعُف عني، وكانت  لكنها مل  املحكمة موقفي،  تفهمت 
ان  اىل  مشرياً  دينار”،  مليون  قدرها  “غرامة  عقوبتي 
العقوبة  اشكال  من  بشكل  تعني  القانون  يف  “الغرامة 
اي انها قيد جنايئ، وبذلك اصبحت مقيدا من عدة امور 
انني  الدكتوراه والسفر، فضالً عن  اهمها اكامل دراسة 
“فقد  انه  وذكر  الجامعة”.  يف  وظيفتي  خسارة  بصدد 

والده نتيجة لتلك النزاعات”.

أسباب كثيرة 
الشيخ محمد املاليك، يؤكد لـ”طريق الشعب”، ان قضية 

“تخص  أهمها  اسباب  لعدة  تنشأ  البرصة  يف  النزاعات 
العشائر  وبعض  النفطية  الرشكات  يف  العاملة  موضوع 
تتنازع لتوظيف اكرب عدد من ابناء يف رشكات النفط”. 

ويضيف أن “بعض الشعائر تدعي ملكية بعض االرايض 
قبل  من  تعويضات  عىل  الحصول  اجل  من  الزراعية، 

الرشكات النفطية”.
ويشري اىل انه “عندما يعلم املالك بعد فرتة ان هناك من 

اخذ تعويضاً نيابًة عنه، يحدث صدام عنيف بينهم”.
رقعة  عىل  تسيطر  التي  العشائر  “بعض  أن  ويوضح 
جغرافية توجد فيها رشكات نفطية، تلزم هذه الرشكات 
بالقوة عىل تعيني ابنائها فقط، حتى اصبح االمر عرفاً”. 
مبدأ  عىل  تعتمد  النفطية  “الرشكات  ان  اىل  ويشري 
تعود  االرض  هذه  ان  شخص  ادعى  اذا  حيث  الشهود 

اليه، فعليه أن يجلب شاهدين اثنني من نفس املنطقة، 
التعويض له، من قبل لجنة ارضائية تحت  ليتم رصف 

ارشاف رشكة نفط الجنوب”. 
ويلفت اىل أن “الخصومات السياسية تلعب دورا بارزا 
عشائرياً  نزاعاً  تشهد  فالبرصة  العشائرية؛  النزاعات  يف 
بني سياسيني، ينتمي كل منهام اىل كتله سياسية معينة 
وعشرية مختلفة”، مؤكدا ان “كل االطراف عجزت عن 

وضع حد لهذا النزاع”.  

صراع على النفط
البرصة  محافظة  مستشار  ذكر  املوضوع،  سياق  ويف 
تلفزيوين  لقاء  يف  الزيداوي،  محمد  العشائر،  لشؤون 
النزاعات  من  الكثري  أن  الشعب”،  “طريق  تابعته 

بدوافع  وبعضها  النفط،  عىل  رصاع  سببها  العشائرية 
سياسية.

يف  مؤخرا  نشب  الذي  العشائري  “النزاع  إن  وقال 
منطقة الهارثة استمر اكرث من ساعة، واستخدمت فيه 
االمنية  “القوات  أن  إىل  الفتا  القتالية”،  االسلحة  كافة 

املوجودة غري كافية للتعامل مع النزاعات”.
كيدية  العشائرية  “الدكات  من  الكثري  أن  اىل  واشار 
ومدفوعة الثمن” وبعض النزاعات سببها “التعويضات 

النفطية عىل االرايض التي توجد فيها آبار نفط”.
رغبات يف  النزاعات سببها  “بعض  ان  الزيداوي،  وتابع 
بحسب  ومعداتها”،  النفطية  الرشكات  عىل  االستيالء 

تعبريه.

6 نزاعات عشائرية
من جانبه، يقول ضابط يف رشطة البرصة، رفض الكشف 
القليلة  الفرتة  املحافظة سّجلت، خالل  إّن  عن هويته، 
ووسط  شامل  يف  عشائرية”،  نزاعات   6“ املاضية، 
والكرمة،  والهارثة  السكك  مبناطق  خاصة  املحافظة، 
النزاعات يعود “لخالفات عشائرية مل  أّن “بعض  مبيناً 
لخالفات  نتيجة  وبعضها  التجّول،  حظر  قبل  تُحسم”، 

اندلعت أخريا.
وأكد أن “القوات األمنية اعتقلت عدداً من أبناء تلك 
العشائر، لكنها مل تستطع منع تلك النزاعات حتى اآلن”. 
هذه  نتيجة  القتىل  عدد  ان  اىل  التقارير  بعض  وتشري 
يف  شخصا   133 اىل  وصل   ،2018 عام  يف  النزاعات 
البرصة فقط. ومل تجب معظم املصادر االمنية الرسمية 
الشعب”،  “طريق  مراسل  مكاملات  عىل  املحافظة  يف 
هذه  مواجهة  يف  االمنية،  القوات  عن خطط  للحديث 

النزاعات.     

بغداد ـ طريق الشعب
توفري  وهو  الهم،  بنفس  العراقية  املدن  تشرتك جميع 
الخدمات املناسبة للمواطنني. وبعد أن شهدت السنوات 
املاضية عجزاً واضحاً عن معالجة اي ملف خدمي، لجأ 
بغية  صوتهم،  اليصال  الوسائل  مختلف  اىل  االهايل 

الحصول عىل هذا الحق توفري.
كانت  املواطنون،  اليها  لجأ  التي  الوسائل  تلك  وضمن 
موقع  يف  وصفحات”  مناطقية،  “مجموعات  هناك 
الفيس بوك، تروج مشاكل الناس وهمومهم، باإلضافة 
واالخبار  االعالنات  تشمل  اخرى  بخدمات  القيام  اىل 

وغريها.
يقول مرشفو ومرّوجو تلك الصفحات، ان “كروباتهم” 
الشارع.  يف  حقيقي  وجود  لها  امنا  افرتاضية،  تعد  مل 
فيام وصف بعضهم تلك “الصفحات” بأنها “حكومات 

مصّغرة” تهتم باحتياجات الناس ومشاكلها.
بسبب  املنصات  تلك  اىل  لجوءهم  الناشطون  ويربر 
بسبب  الخدمات  توفري  “عىل  الحكومة  قدرة  عدم 
هي  لذا  تتبعها،  التي  الروتينية  واالجراءات  اآلليات 
إحياء  الخدمات  يف  نقص  اىل  يرشدها  اىل من  بحاجة 

بغداد وغريها.
ويف كل منطقة ببغداد هناك مجموعات او صفحات 
عىل التواصل االجتامعي، تستعرض نقص الخدمات، او 

املشاكل الطارئة التي تحدث. 
الحكومية  الدوائر  من  الكثري  ان  اكد  الناشطني  بعض 
يستجيب  “بعضها  املجموعات  هذه  يف  معنا  تشرتك 

واالخر ال يتابع”، خصوصاً دوائر الكهرباء.

   مناطق مهّمشة  
عالء كاطع الفريجي، مؤسس كروب “مجموعة االرتقاء 
بواقع منطقة حي  النرص”، تحدث لـ”طريق الشعب”، 
عن منطقة املعامل يف رشق العاصمة بغداد، التي “ تعاين 
نقصا يف الخدمات وعدم االهتامم من قبل املسؤولني، 
وأن  الكثري من الناس تقدم مطالبات لكنها ال تصل اىل 
الجهات املسؤولة،  وهناك مجاميع شبابية كبرية نظمت 

تظاهرات ايضاً، لكن الرأي العام غض  النظر عنها”.  
قناة  “إنشاء  وأصدقاؤه  الفريجي  قرر  ذلك،  أثر  وعىل 
إليصال مطالبهم اىل الجهات املتنفذة. والجميع  يعلم 
ان وسائل التواصل االجتامعي هي ارسع قناة إليصال 
مضيفاً  واالنسانية”،  الخدمية  او  املطالبات  الشكاوى 
“ويف بعض االحيان ننظم تظاهرات من  خالل الكروب”.  
وبنّي املتحدث أن “الكروب فيه 20 الف عضو ومتابع، 
الخدمية  ومسؤولو  الدوائر  موظفو  هؤالء،  بني  ومن 
البلدية واالمانة والقائم مقام، وما يتم نرشه يف الكروب 

 يطلع عليه الجميع”.
صغرية  “قرية  بأنّه  الكروب  هذا  الفريجي  ووصف 

لتنظيم مختلف  فعالياتنا يف املناطق املهمشة”.  
املسؤولون  كان  الكروب  تأسيس  بداية  “يف  أّن  وذكر 
اهمية  اية  يعريون  وال  الشكاوى  الخدمية،  يشاهدون 
للمطالبات، لكن بعد ان نظمنا تظاهرات  من اجل توفري 

الخدمات، اصبحت االستجابة افضل”. 
منصة  اىل  مجموعتنا  تحولت  الحقاً  الفريجي،  وتابع 
تواصل مبارش، اذ يجري عقد اجتامعات سنوية العضاء 

املجموعة لبحث اهم القضايا التي تخص املنطقة.

 أدوار متعددة   
باملناشدات  محصورة  املجموعات  هذه  تعد  ومل 
املناسبات  اعالنات  اىل  دورها  تعدى  اذ  الخدمية، 
االجتامعية وكذلك اىل ترويج الحاالت االنسانية الطارئة، 
وبيع األغراض املستعملة والسيارات واملنازل باإلضافة 

اىل تنظيم الفعاليات االحتجاجية 

 تجمعات واقعية 

يف السياق، قال حسني حبيب، مؤسس كروب “منطقة 
الشعب”،  لـ”طريق  حديث  يف  اور  والشعب”،  حي 
إن “هذه التجمعات مل تعد افرتاضية فقط  واصبح لها 

تواجد يف العامل الحقيقي”. 
وأكد أن  “الكروب يقدم العديد من املناشدات منها 
للفقراء  والعالجات،  بالطعام  وهي  معنية  االنسانية، 
ونقوم  قوتهم  وعالجهم،  تأمني  يستطيعون  ال  الذين 

بجمع التربعات”.  
خدمية  مناشدات  ايضاً  “هناك  أن  حبيب،  وأضاف 
معنية مبوضوع الكهرباء  واملاء ومجاري الرصف الصحي، 
نوصل  نحاول  ان  الكروب  يف  ونحن  الشوارع،  وتعبيد 
مطالب االهايل اىل الدوائر، وبحكم التنسيق العايل مع 
دائرة  البلدية، فإن اي خلل يحدث ضمن مهام البلدية 

تقوم الدائرة مبعالجته  خالل 24 ساعة”.  
الكهرباء  دائرة  اهامل  كثرياً  نعاين  “أننا  اىل  وأشار 
للمطالبات التي  نقدمها، والدائرة غري متعاونة معنا، وال 

احد يستطيع التأثري عليهم”.  
ويف سياق الكهرباء، بني حبيب قائالً “من خالل الكروب 
نظمنا تظاهرات  يف السابق عىل اجور املولدات االهلية 
عرشات  واسعا،  حرضه  صدى  التظاهرات  واخذت 
ارتفاع اجور  املوطنني والقوات االمنية، ومتت معالجة 
 املولدات االهلية، لفرتة معينة ثم عادت لرتتفع مجدداً”.  

ولفت اىل أن “هذه املجاميع تعرب عن حالة من التضامن 
احتجاجية  وقفات  نظمت  انها  املجتمعي  خصوصاً 
الذين  ارواح  الشهداء  عىل  حداداً  تأبينية،  وفعاليات 

سقوط يف مناسبات مختلفة”.  

حكومات مصغرة  
مدينة  محبي  “رابطة  مؤسيس  احد  قاسم،  محمد 
الثورة”، أكد لـ”طريق  الشعب”، “يف بداية التأسيس 
وألجل  تسليط  فقط،  للنخبة  الكروب  فكرة  كانت 
أثرا  تركت  التي  املعروفة  الشخصيات  عىل  الضوء 

ايجابيا يف مدينة  الصدر”.  
اعضاء  للكروب  اصبح  الحق  وقت  “يف  أنه  وذكر 
عىل  شكاوى  الينا  وبدأت  تصل  كثريون.  ومتابعون 

مختلف القضايا، واصبحت مسؤوليتنا أكرب”. 
الرابطة جيدة  وبني أن “استجابة املسؤولني ملناشدة 
كربى،  تنظيم حمالت  ليبدأ  تطور  الكروب  ثم  جداً، 
تشمل تنظيف االزقة، وحامالت  ملكافحة املخدرات، 
يف  نظمنها  التي  الغذائية  السالل  حمالت  وآخرها 
الحظر. واخذت صدى كبريا  ايام   العام املايض خالل 

جداً”.  
من  كثريا  تتوىل  املجموعات  “هذه  إن  ايضا  وقال 
املهام، من بينتها  الكرتونية معنية باستقبال املطالب 
والشكاوى، ومهام اخرى معنية  بالتواصل مع الدوائر 
يقوم  املهام  املعنية. كل هذه  الجهات  او  الحكومية 

 بها مسؤولو ومرشفو الكروب”.  

سالح ذو حدين
من جهته، علّق مدير عام بلدية الكرادة، سمري رحيم لـ 
“طريق الشعب”، عن ظاهرة املجموعات او الكروبات 
ذو  “سالح  بأنها  وصفها  التي  االجتامعي،  التواصل  يف 

حدين: ايجايب وسلبي”. 
وقال ان “بالنسبة لنا هذه املواقع تلعب دورا ايجابيا 
اكرث من ما هو سلبي. نحن نتفاعل معها بشكل رسيع 

جدا. ونرغب يف تقديم الخدمة للناس”. 
وفيام أكد ان “البلدية ليست بحاجة اىل من يرشدها 
االحيان  بعض  يف  “لكن  كالمه  أردف  مهامها”،  اىل 
تحدث مشاكل يف أزقة وشوارع مل تكن آلياتنا قد مرّت 
من خاللها يف ذلك اليوم. وهنا يأيت الدور املهم ملواقع 

التواصل االجتامعي”. 
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النزاعات العشائرية.. الصراع على النفط أحد أسبابها؟ 

ضحية: هربت من القتل ووقعت في قبضة القانون

»كروبات« التواصل االجتماعي 
 عين ال تنام تحاصر المسؤولين

إيرادات المنافذ تتراجع بسبب عطلة في الصين!

نائب: حملة االصالح الحكومي ال تطال 
مافيات المنافذ الحدودية

بغداد- نورس حسن

االيرادات  إن  الربملانية،  النزاهة  لجنة  يف  عضو  قال 
السنة االخرية،  الحدودية تراجعت يف  للمنافذ  املالية 
السبب  معلال  سابقة،  سنوات  يف  بلغته  مبا  مقارنة 
اجراءات  يف  الجدية  وعدم  بـ”الفساد  لذلك  الرئييس 
قلة  الحدودية  املنافذ  هيأة  أرجعت  فيام  االصالح”، 
تدفق  من  حّدت  الصني”  يف  “عطلة  اىل  االيرادات 

البضائع اىل العراق.
وقال الهيأة، ان هذا الحال “سيكون مؤقتا”.

ويف ترصيح اطلعت عليه “طريق الشعب” دعا عضو 
النزاهة  هيئة  الدفاعي،  طه  الربملانية،  النزاهة  لجنة 
االخرى  الرقابية  والجهات  املالية  الرقابة  وديوان 
يف  الحدودية  املنافذ  إيرادات  بني  مقارنة  إجراء  اىل 
عىل  “لتطلع  الحالية،  وإيراداتها  املاضية  السنوات 

حجم الرتاجع فيها”. 

تراخي الحكومة وتمادي المافيات
املنافذ،  يف  املسترشي  “الفساد  ان  الدفاعي  وقال 
تعظيم  يعرقالن  زاال  ما  الحكومة،  قبل  والرتاخي من 

اإليرادات”. 
زالت تسيطر عىل  ما  الفساد  ان “مافيات  اىل  واشار 

املنافذ الحدودية، وتستحوذ عىل معظم إيراداتها”.
واتهم النائب تلك املافيات بأنها “ال تكتفي مبا تنهبه 
املواد  بإدخال  بل كذلك تسمح  اإليرادات،  من هذه 

املحظور استريادها إىل البلد، مقابل مبالغ مالية”. 
هذه  ومتادي  الفساد  “تفاقم  الدفاعي،  وعلل 
املافيات، اىل غياب الحزم والقوة من جانب الحكومة 

يف التعامل مع الفاسدين”.

11 تريليونا..؟
النفطية  غري  االيرادات  اىل  الدفاعي  النائب  وتطرق 
املثبتة يف مرشوع قانون املوازنة للسنة الحالية، قائال 
دينار”.  ترليون   11 بحوايل  تقدرها  “الحكومة  ان 
عىل  الحصول  موجبها  تم  التي  اآللية  “عن  متسائال 
ظل  يف  النفطية  غري  االيرادات  من  االموال  هذه 
عليها  املعّول  الحدودية  املنافذ  وان  خاصة  الفساد، 
يف ذلك اكرث من غريها، ال تتجاوز إيراداتها املالية 10 
النفطية املحددة يف  االيرادات غري  باملائة من معدل 

املوازنة االتحادية؟”.
التي  اإلصالح  حملة  الربملانية،  النزاهة  عضو  وعّد 
وان”  عقيمة”،  وشبه  “مؤقتة  الحكومة  بارشتها 
استريادها  املمنوع  املواد  بإدخال  تقوم  التي  املافيات 

توَقف  ومل  انتهاكاتها،  زالت مستمرة يف  ما  البالد،  اىل 
عند حدها، فضال عن ان هيئة املنافذ الحدودية ُعينت 

فيها شخصيات عليها مؤرشات فساد كبري”.
النزاهة  هيئة  تدخل  “رضورة  عىل  الدفاعي  وشدد 
ملحاسبة  الرقابية  والجهات  املالية  الرقابة  وديوان 
كان  القضاء مهام  إىل  وإحالتهم  املنافذ،  الفاسدين يف 
حجم الجهات التي تساندهم”، مطالبا رئيس الوزراء 
والكامرك،  املنافذ  إلدارة  اخرى  “شخصيات  بتعيني 
وإعادة النظر يف كافة اإلجراءات املتخذة، واإلرساع يف 
أمتتة املنافذ والكامرك، وإعادة تقييم إداراتها، من اجل 

االرتقاء بهذا امللف املهم لدعم االقتصاد العراقي”.

المنافذ: ال اجابات واضحة
بيان  يف  الحدودية  املنافذ  هيئة  حددت  جانبها،  من 
ايراداتها  انخفاض  أسباب  الشعب”،  “طريق  طالعته 

املالية.
وقال البيان، إّن “الظروف االستثنائية لتفيش وانتشار 
الذي  شباط  شهر  مع  ذلك  وتزامن  كورونا،  جائحة 
تعلن فيه الصني كل عام عطلة رسمية، ادت اىل توقف 
تدفق البضائع اىل كافة أنحاء العامل، مام انعكس سلبا 
املالية  اإليرادات  ونسبة  التجاري  التبادل  حجم  عىل 

املتحققة”.
بالسيطرة  بواجباتها  “تقوم  انها  الهيئة  بيان  واضاف 
“مجمل  وان  رصدها”  يتم  التي  املخالفات  وضبط 
املخالفات التي تم ضبطها خالل شهر شباط يف عموم 

املنافذ الحدودية بلغ 105 مخالفات”. 
وقالت الهيئة يف بيانها ان مجمل االيرادات املالية التي 
حققتها خالل شهر شباط املايض يقرب من 97 مليار 

دينار عراقي.
تسلّمت  الشعب”  “طريق  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
اىل  املذكور، ردا عىل سؤال وجهته  البيان  نسخة من 
الحدودية،  املنافذ  لهيئة  االعالمي  املكتب  مسؤول 
املمنوع  املنتجات  ادخال  استمرار  اسباب  حول 
السؤال  عىل  جوابا  تتسلم  ان  دون  من  استريادها، 

نفسه.

منفذان حدوديان
الشعب” بوجود منفذين  وابلغ مصدر مطلع “طريق 
عىل الحدود مع احدى الدول املجاورة، احدهام تديره 
الحكومة االتحادية، واالخر تديره جهة مسلحة خارجة 
عن القانون، وبحسبه ايضاً ان اداريت املنفذين تتقاسامن 
البضائع الداخلة اىل العراق بواقع 4 عجالت “للجهات 

املسلحة”، و2 عجلة “للجانب الحكومي”.

مجموعة من العامل يؤهلون حديقة عامة يف الشعب بعد وصول شكاوى من صفحات الفيس بوك



ثمرة مؤتمر المثقفين
ركنت على الرفوف

ان  هو  باستمرار،  يطرح  الذي  السؤال  المركز: 
واقع الثقافة الحالي مرتبط بالمشهد الذي نراه 
في البلد. من المسؤول عن االرتقاء باآلخر في 

ظل ما تفرزه السياسة من تعقيدات كثيرة؟
وهو  الفوقي،  البناء  من   جزء  هي  الثقافة  الجزائري: 
عندما  االجتامعية.  الحياة  واقع  املادي،  للواقع  انعكاس 
نتحدث عن واقعنا الثقايف الراهن، ينبغي ان نسلط الضوء 
عىل الواقع الراهن يف البلد، فهو واقع ال يرس أبدا. عقدان 
البنى  الثقافة.  ميدان  يف  يشء  يتحقق  ومل  السنني  من 
التحتية للثقافة ما زالت عىل حالها، فلم تعمر وتبنى من 
جديد. ومجمل البنى التحتية للثقافة ما تزال عىل حالها. 
القليل منها تم اعامره. والقليل جدا جدا الذي اضيف اىل 

البنى التحتية، التي كانت قامئة سابقا.
التحتية،  البنى  للثقافة هو  املادي  االساس  يكون  عندما 
ماذا ميكن ان تتوقع؟ ماذا ميكن أن تتصور اّن من املمكن 
تحقيقه يف ميدان الثقافة؟ االنتاج الثقايف كيف يتحرك اىل 
االمام ما دامت نقطة االنطالق االساسية غري موجودة؟ 
لالسف الشديد مل يَعر اهتامم طيلة السنني املاضية منذ 
يف  العراقيني  املثقفني  مؤمتر  انعقاد  فمنذ   ،2005 سنة 
نيسان 2005، مل يحدث يشء. يف تلك الفرتة كانت هناك 
حركة، وبرزت يف حينها جهود كبرية، مّثل املؤمتر تتويجا 
لها. وقد انجز هذا املؤمتر ولّخص حصيلة السنتني اللتني 
سبقتاه )2003ـ 2005(. كام قّدم افكارا ورؤى ملموسة 
لوضع اسرتاتيجية للثقافة، والتي كان من املمكن االنطالق 
منها الحقا. يف السنتني االوليني مل تكن هناك ميزانية، وال 
يوجد متويل ألي تحرك عىل صعيد البناء، واعادة البناء 
الالحقة،  السنوات  فاألمل كان يف  والتغيري، مهام يكون. 
والتي  للثقافة،  االسرتاتيجية  االسس  ُوضعت  أن  بعد 
كانت مثرة املؤمتر، لكن مبجيء وزير جديد، اهملت كل 
القرارات. وبالتايل كل يشء وضع عىل الرف، وأهمل كليا، 

وشطب عىل كّل ما تم تحقيقه خالل عرشين شهرا!

إهمال الجانب الثقافي فاقم
من معاناة العراقيين

يتعرض  الحالي،  المشهد  ظل  في  المركز: 
الحيف.  من  الكثير  الى  والثقافة  المثقف 
المشهد؟  هذا  في  المالم  َمن  هو  والسؤال 
وهل يتحمل المثقف جزءا من هذه المسؤولية؟

نحن  املالم.  من  نحدد  أن  جدا  الصعب  من  السراي: 
نتحدث عن ضفرية من اإلجراءات. ضفرية من الظروف 
العامة التي أدت بالبلد إىل هذا الجانب، ولكن من املمكن 
وبكل جرأة وكل رصاحة نقولها: إن املالم األول واألخري، 
التي  املتنفذة  السياسية  السلطة  هو  أساس  وبشكل 
حكمت العراق، يف هذه املدة التي نتحدث عنها، ألنها مل 
توِل الثقافة حساباً خاصاً، عىل الرغم من أن اغلب وابرز 
املعاناة التي عاىن منها الشعب العراقي وعاىن منها العراق 
من  جاء  اإلرهاب  ثقافية.  معاناة  كامالً،  وطناً  بوصفه 
منطلقات ثقافية. الطبقية جاءت من منطلقات ثقافية. 
التخلف وتردي الخدمات العامة، فضال عن السلوك الثقايف 
العام يف البلد.. كل هذه األمور جاءت بسبب عوز وقلة يف 

ايالء الجانب الثقايف االهتامم الكايف له.
اذا أردنا ان نكون اكرث رصاحة، نقول: انهم مل يكونوا غري 
معنيني وغري مهتمني بالثقافة فحسب، بل كانوا يتقصدون 
إضعاف الثقافة، آلنها مفهوم وطني، وقيام الهوية الوطنية 
والهوية الثقافية يف البلد، يشكل إضعافا ملراكزهم، التي 
يعولون عليها للذهاب إىل صناديق االقرتاع، يف ظل وجود 

ثقافة وطنية، ويف ظل وجود نسامت ثقافية حقيقية.
أهم  أمامنا  مدروسة،  غري  آنية  مرشوعات  عن  نتحدث 
مرشوع شكّل صفعة يف جبني الوطن، وهو مرشوع “بغداد 
الثقافة  عاصمة  “النجف  كان  وقبله  الثقافة”  عاصمة 

االسالمية”، كل هذه كانت عبارة عن مرشوعات سطحية، 
مل متس قلب الثقافة.

إىل اآلن تقايس مدن العراق من عدم وجود مرسح أو دار 
أوبرا الئق، ومن وجود قاعة تشكيلية الئقة. نحن يف بلد 
يحتاج عدد الشعراء والفنانني واملعنيني باملرسح، إىل بنى 

تحتية كثرية.

ال وجود لمؤسسات حقيقية تحمي المثقف

المركز: حتى االن، لم يتصالح المثقف والثقافة 
مع المشهد الراهن. فمن يتحمل المسؤولية؟

كربى  اشكالية  هي  العراق  يف  الثقافة  المسعودي: 
تخيف اآلخرين، لذلك إذا أردنا أن نحاسب هذا املوضوع، 
افرتضنا  لو  سيايس.  قرن  من  اكرث  من  نبدأ  ان  علينا 
ان  فعلينا   ،1921 عام  يف  تأسست  العراقية  الدولة  ان 
نحاسب قرنا سياسيا. وهذا القرن السيايس وجد كله او 
بنسبة ما يقارب 99 يف املئة عىل مقارعة املثقف، امتثاال 
المرباطوريات سياسية، والحالم كربى والنتصارات كونية 
ملستعمرين. اما كل هذا االيت فام هو اال فضالت او زوائد 
عام عاناه هذا االنسان املوجود يف هذه الخارطة، واال ما 
سبب كل هذه االمرباطوريات السياسية التي صنعت: مرّة 
باسم االقطاعية والنخبة السياسية، ومرّة باسم تداخالت 
إقليمية او دولية. املثقف دامئا هو الضحية الكربى لذلك، 
وصوال اىل لحظة 2003. وتوصيفا ملا قبلها، اقول: مل يصنع 
النظام البعثي منذ 1963 اىل 2003 مشهدا ثقافيا. إمنا هو 
مشهد انتاميئ مؤدلج ييش بأغراض لحظية وآنية، لذلك 
مل يصنعوا مؤسسات ثقافية تحمي املثقف. هذا ينسحب 
عىل كل الفعاليات االخرى. ينسحب عىل الجانب السيايس 
تحمي  عسكرية  مؤسسة  ينتجوا  مل  فنهم  والعسكري، 

مشاعرنا.

المثقف يدخل في خانة االستهداف اذا ما 
اشتغل على آليات الوعي!

المركز: نتحدث اليوم عن تفصيلة آنية نلمسها 
متنفذة،  لجهات  تابعة  كثيرة  منصات  خالل  من 
على  قادر  غير  اليوم  المثقف  أن  عن  تتحدث 
خاصة،  عزلة  في  يعيش  بالتالي  وهو  التأثير، 
وينتج أشياء هي غير قابلة للتحقيق. كيف يمكن 

أن يرد المثقف على هذا الرأي؟
جاسم: الواقع الثقايف مرير منذ العام 2003 وحتى اليوم، 
وإن كان من تشخيص ملا تفضلت به من سؤال مهم، فهل 
السبب هو عزلة املثقف وعدم تأثريه، أنا أقول: إن املثقف 
التي  الوعي  آليات  عىل  يشتغل  عندما  وخصوصا  اليوم 
تقود اىل التغيري داخل املجتمعات، يكون مستهدفا بشكل 
كبري، الن االشخاص املسؤولني عن قيادة الدولة سواء كانوا 
يف الحكومة املركزية أم الحكومات املحلية عىل مستوى 
العراق، ال اقول الجميع لكن الكثري منهم ال ميت للثقافة 
بصلة. والدليل عىل ذلك الخراب يف البنى التحتية للثقافة. 
اليوم، مثال، عندما يدخل شخص اىل البرصة ماذا يشاهد 
كدليل عىل تراث هذه املدينة؟ يف يوم من االيام كنت قد 
طرحت عىل الحكومة املحلية يف البرصة، قلت نحن نقبل 
هناك  يكون  ال  فلامذا  البرصة،  يف  كثرية  مهرجانات  عىل 
املعتزلة يف  تراث  عن  تتحدث  البرصة،  مركز  يف  بانوراما 
البرصة، عن واصل ابن عطاء؟ كانت الردود سلبية بشكل 
كبري. فبعض الردود، مثال، كانت تربر بأن البرصة مدينة 
“شيعية”، وهؤالء من “السنة”! الثقافة عندما تكون بيد 
هؤالء، تكون مستهدفة. واملثقف اليوم الذي يشتغل عىل 

آليات الوعي مثقف مستهدف.
يتذكّر االستاذ مفيد الجزائري، عندما جاء اىل البرصة، رفقة 
االستاذ املغّيب توفيق التميمي ومجموعة من االصدقاء، 
واحتفينا هنا يف البرصة بذكرى الدكتور نوري جعفر، وهو 
احد رجاالت البرصة املهمني، واحد رجاالت العراق الكبار، 
يف مجال الثقافة والتنوير والفكر والفسلجة، والذي جمع 

بني العلوم االنسانية والعلمية، وكان ذلك برعاية جامعة 
البرصة آنذاك. لو تعرف كمية املهاترات التي قيلت حول 
هذا املهرجان، وحول هذا اللقاء، الذي قامت به الجمعية 
العراقية للثقافة. تصور عمم كتاب من محافظة البرصة، 
كالم هذا  اي  فقيهاً!  نوري جعفر  الدكتور  يعترب  آنذاك، 
وهو رجل ماركيس معروف، وعامل يف مجاالت الفسلجة 

وعلم النفس وغريها.
الثقافة اليوم يف العراق محاربة، بدءا من ثقافة الطفل. 
سابقا كانت هناك ثقافة للطفل بشكل او بآخر. وكانت 
االن هذه  بالطفل.  تعنى  اسمها “مجلتي”  هناك مجلة 
املجالت توقفت، بحجة عدم وجود التمويل. كيف تصنع 
حاليا  املتمسك  الجيل  القادم،  الجيل  عند  ثقافية  رؤية 

بثقافة الصورة الرسيعة وثقافة العنف؟

الثقافة.. جبهة مناهضة للطائفية السياسية 
والفساد

المركز: كيف يعزز المثقف خطابه في ظل خطاب 
الكراهية الذي يستهدف المثقف قبل الجميع؟

الجزائري: املثقف متهم ليس اليوم فقط، امنا منذ سقوط 
النظام السابق ولغاية االن. متهم ومهمش ومحارب. ال 
تعطى فرصة للمثقفني، الن منتجي الثقافة وما ينتجون 
القائم عىل  النظام  يشكل مصدر خطر عىل  ثقافة،  من 
الفساد،  منظومة  وبناء  والفساد،  الطائفية  املحاصصة 
املنظومة املتشعبة التي قادتنا اىل ما نحن عليه اليوم من 

وضع. حقا هناك حرب عىل الثقافة واملثقفني.
من  الوزارة  حصة  كانت  الثقافة،  وزارة  يف  كنت  عندما 
املوازنة هزيلة بشكل غري معقول. يف وقتها كنا نقول نحن 
يف البداية وليست هناك مصادر. الحقا وحينام بدأت اموال 
النفط تتدفق عىل الدولة، واصبحت امليزانية باملليارات، 
بقيت حصة الثقافة كام هي. ويف احدى املوازنات، كانت 
حصة الثقافة ربع من واحد باملئة من املوازنة. وهي مل 
تكن ضئيلة لكن املصيبة انها كانت بيد أناس غري مؤمتنني، 
وبالتايل مل تجِر االستفادة منها او انفاقها عىل انتاج ثقايف 
وخشية  الثقافة  من  خوف  هناك  كان  وهكذا  حقيقي. 
من الثقافة، وكره للثقافة ومحارصة وتطويق لها. ال تزال 
الثقافة مخنوقة حتى اليوم. مل تَتح لها فرصة ألن تتحرك 
بقي  ما  الحال  وتنمو من جديد. وسيبقى هذا  وتنشط 
للمثقفني هم مقيدون  بالنسبة  املحاصيص.  النظام  هذا 
ومحارصون. يجب القول انهم يتصدون ويقاومون، لكن 
ايضا الفرص محدودة امامهم. هم يف معركة يومية مع 
هذه السلطة. الثقافة جزء من الجبهة املناهضة للطائفية 
السياسية والفساد. هذه معركتنا املشرتكة التي ليس امامنا 
سوى ان نستمر فيها، وان نسعى كمثقفني ألن نلعب دورا 

مؤثرا اكرث واكرب فيها.

م رقبته لجهات آمنت 
ّ
المثقف العراقي لم يسل

بالنظام المحاصصاتي

في  خصوصا  العراقيون  المثقفون  المركز: 
صوت  لهم  كان  الجماهيري،  الشعبي  الحراك 
جديدة  أدوات  يملك  المثقف  اصبح  هل  واضح. 

ممكن ان يتحقق التغيير من خاللها؟
السراي: املشكلة الحقيقية يف من يدير املفصل الثقايف 
املمول من قبل الدولة، والذي متثله الحكومة. تعاقبت 
عىل وزارة الثقافة مناذج استطاعت ان تعيدها اىل مراحل 
وابداعيا ووطنيا. مر  ثقافيا  بالبلد  تنهض  قابلة ألن  غري 
املثقف العراقي املستقل املهدد واملقموع بفرتات ال يحسد 
عليها. نالحظ أنه يتعامل مرة مع شخص يحتكر السلطة 
الثقافية والسلطة املالية، وهو ميتلك ايديولوجيا طائفية، 

ومرة يتعامل مع شخص يحتكر وميتلك ايديولوجيا عرقية. 
ثقافة  آخر ميتلك  اىل مفهوم  املفهوم  تحول هذا  بعدها 
يريد ان يرسخها لحزبه او لتوجهه او لجهته التي ال تؤمن 
بالوطن اوال. املثقف العراقي مل يكن امامه اال ان ينتفض، 
وان يعلن صوته، وان يتظاهر مع الجامهري، شأنه شأن 

القوى املقموعة واملسكوت عنها يف الشارع.
اىل  رقبته  يعط  مل  ألنه  ويهدد  يحارب  العراقي  املثقف 
هذه الجهات التي مل تؤمن بالوطن أوال، امنا آمنت بنظام 
محاصصايت وهو النظام االمثل لها ليك مترر كل صفقات 

الفساد من خالله.
مل تعد وزارة الثقافة مبفهومها الحايل هي املؤسسة القادرة 
عىل إدارة ثقافة بلد عريق مثل العراق. نحتاج اىل مفاهيم 
جديدة. نحتاج اىل ان نرشع يف تأسيس املجلس الوطني 
للثقافة. نحتاج اىل ان نعطي استقاللية للمثقف العراقي، 
وان نحرر املال الذي تحتكره الجهات السياسية لخدمة 

مرشوعاتها الشخصية وأمزجتها.

االنقسامات السياسية فّصلت الشريحة 
الثقافية الى ثالث فئات: طائفي، متصدي 

ومحايد

المركز: من أين يبدأ المثقف باتجاه التغيير؟
أوال  تتوفر  أن  يجب  املثقف،  يبدأ  ليك  المسعودي: 
يذهب  فأين  الصفتني،  هاتني  فقدنا  فإن  وحرية،  دولة 
املثقف بثقافته. حقيقة املثقف بالعراق وبكل العامل وبكل 
األدوار من سقراط واىل اخر مثقف، قد ينزف حياته يف 

ساحة التحرير، أو يذهب يف شتات هذه األرض.
املثقف هو دامئاً مشاكس للسلطة. الحل الوحيد هو إيجاد 
دولة، وإيجاد الحرية، وإيجاد املؤسسات التي تحمي كل 
ذلك. وطيلة قرن من الدولة العراقية مل نتوصل إىل فكرة 
املثقف  الراعية.  الحامية  املؤسسة  فكرة  وإىل  الدولة، 
شخص يصارع ما بني وجوده الشخيص وعنارصه الذاتية 
البسيطة وحيواته التي تنقرض يوما بعد آخر، وهواجسه 

ومخاوفه وقلقه.
الرشيحة الثقافية العراقية، هي اآلن منقسمة عىل نفسها، 
تعاطيا مع انقسامات املشهد السيايس؛ يعني منهم من 
وهذا  راقصاً،  متغنياً  به  ومىض  الطائفية  شارع  ابتدع 
ودمائهم  العراقيني  اجساد  عىل  يتغنى  الطائفي  املشهد 
من  ومنهم  الحياد،  ارتىض  من  ومنهم  اليومي.  وموتهم 

ارتىض املواجهة.

محاوالت لتغييب الهوية الثقافية

المركز: يواجه المثقف استهدافا ممنهجا. في 
على  المجتمع  في  السالح  ثقافة  ترسيخ  ظل 
حساب الثقافة والتنوير، هل تعتقد أن هذا تحٍد 

آخر؟
جاسم: التحديات كثرية، باالضافة اىل ما ذكره االصدقاء. 
أنا أتحدث عن محاولة تغييب الهوية الثقافية لهذا البلد 
املتعدد املتنوع، الذي يحوي كنوزا من الثقافة. وأرضب 
مثاالً عىل ذلك، انه يتم تأسيس بعض املرشوعات الثقافية 
“املدعومة” من بعض الجهات لتغييب ثقافة مدينة. ال 
أريد أن أفصل اكرث يف الحقيقة، لكن اعتقد انها واضحة. 
تغييب ثقافة مدينة او مسخ ثقافة مدينة. مسخ هوية 
هذه  أو  املجتمع  هذا  تصوير  محاولة  ومجتمع.  مدينة 
املدينة، سواء كانت البرصة ام بغداد أم غريهام من املدن 
العراقية الرائعة بصورة اخرى. بصورة تبتعد عن صورتها 
الحقيقية التي ورثتها عرب تراث ثقايف وفكري كبري جدا. 
هذه  يف  والثقافية  املعرفية  حصيلتنا  الحقيقة  يف  وهو 

املنطقة أو يف هذا املكان.

االستفادة من خالصات مؤتمر المثقفين األّول

اقامة مؤتمر  إمكانية  يجري حديث عن  المركز: 
شبيه بمؤتمر 2005، هل فعال توجد هكذا فكرة، 
المفترض  فما  مؤتمر،  هناك  كان  ـ  فرضا  ـ  ولو 

نقاشه من أطرافه؟
الجزائري: نعم، طرحت الفكرة فعال يف الفرتة االخرية، 
الثقافة  وزارة  فاتحوا  االدباء  اتحاد  يف  االعزاء  واالخوان 
وزارة  يف  املسؤولني  بعض  ان  قيل  باخرى.  او  بصورة 
الجميع  مؤمترا.  كونه  من  اكرث  بلقاء  يفكرون  الثقافة 
العراقيني يف عام 2005 اشرتك  املثقفني  يعلم أن مؤمتر 
فيه اكرث من 500 مثقف عراقي، من كل انحاء العراق، 
والفن.  االدب  وميادين  فروع  مختلف  ميثلون  وكانوا 

وقدموا شيئا متكامال اىل حد كبري.
بنفس  يكون  جديد،  مؤمتر  يعقد  ان  كانت  الفكرة 
ويعيد  الواسعة.  املشاركة  التمثيل ونفس  الوزن ونفس 
النظر يف تلك الخالصات التي توصل اليها مؤمتر 2005، 
التي  التغيريات  االعتبار  بنظر  ويأخذ  التوصيات،  يجدد 
من  اكرث  يقدم  أن  ويحاول  الفرتة،  هذه  خالل  حصلت 
مجرد توصيات، ويستخلص منها حقا سرتاتيجية للثقافة 

ولتطوير الثقافة وتنميتها.

طموح ثقافي في مواجهة روتين حكومي!

كان  االول  املثقفني  مؤمتر  أن  نعرف  نحن  السراي: 
استقطب  بأنه  مفيد  االستاذ  به  تفضل  كام  مؤمترا، 
تقريبا 500 مثقف من كل العراق، فضال عن شخصيات 
مهمة من مثقفي العراق يف الخارج. وناقش موضوعات 
به  وصدر  البناء،  من  جيد  مستوى  عىل  وكان  حيوية، 

مطبوع مهم ايضا.
قبل مدة متت مناقشة اقامة مؤمتر للمثقفني يف الوزارة، 
التي سبقت هذه، حني كان الدكتور عبد االمري الحمداين 
القامة  االدباء مرشوعا  اتحاد  وقد طرح  للثقافة.  وزيرا 
تم  وفعال  املثقفني،  ملؤمتر  املستكملة  الثانية  الحلقة 
تنظيم لقاء مع وزارة الثقافة. مل يأخذ هذا االمر مداه 
وقتها، يف ظل الحكومة والوزارة الجديدة. أنا عن نفيس 
تقول  رؤيتي  كانت  آنذاك.  كبري  أحالم  بسقف  ذهبت 
ان يصل  العراقي  املثقف  املؤمتر االول، استطاع  إننا يف 
اىل قاعدة نظرية مهمة. استطاع ان يناقش موضوعات 
حيوية مهمة، وان يستخلص نتائج تنتظر ان تطور. لذلك 
ذهبت بأفكاري ألن يكون هذا املؤمتر مدته ال تقل عن 
اسبوعني: االسبوع االول، ينظم عىل هيئة ورش مغلقة 
ال  حيوية،  موضوعات  ملناقشة  االخرين  عىل  ومفتوحة 
ترتبط بالثقافة فقط، امنا ترتبط مبوقع الثقافة ودورها يف 
بناء الجسد الوطني العراقي، ووجود العراق داخل أمة 
كاملة. ثم االسبوع الثاين، وهو النزول اىل الشارع. هذه 
الورش التي وصلت اىل نتائج، ان تنزل اىل الشارع، ليك 
تتامهى مع الجهات املتخصصة، ليك تحتك مبوضوعاته 
االسبوع  خالل  من  تنظريي  بسقف  اليها  وصلت  التي 
خارج  أغرد  وكأين  نفيس،  وجدت  تقريبا  ولكن  االول، 
انا اذهب  التوجه، الذي  الرسب. مل يكن الحديث بهذا 
اليه، بقدر ما كان حديثا عن ندوة أو مؤمتر، ميتد لثالثة 
الثقافة،  جسد  داخل  حيوية  موضوعات  ويناقش  أيام، 
وتُدعى اليه مجموعة من الشخصيات، وهي شخصيات 
قليلة وليست كثرية تناقش هذه االمور من خالل الكالم 

املبارش بطريقة املنصة والجمهور الجالس.

المثقف يصارع الوجود
بجسد يشبه جسد الصعلوك

الحالي  الواقع  بتغيير  يتعلق  ما  في  المركز: 
رأيان:  العملية، هناك  المثقف في هذه  ودور 
رأي يقول بأن المثقف مطالب بأداء واجبات اكبر 
من طاقته. ورأي اخر يقول ان المثقف يتحمل 

جزءا من التقصير؟
وملتبسة.  ومعقدة  شائكة  القضية  المسعودي: 
بلد  اكرث من سبب يف ذلك. نحن يف  الحقيقة هناك  يف 
ملتبس وجوديا عىل مستوى الهوية. لو تطرقنا مثال اىل 
قضية التنوير، من هنا ميكننا ان ننطلق بقضية: هل من 
واجب املثقف ـ الشخص، أن ينشغل مبرشوعه االبداعي 
أم ينشغل بإيصال أفكاره اىل اآلخر؟ يف دول العامل التي 
بإيصال  املؤسسات  هذه  تقوم  راعية،  مؤسسات  لها 

املثقف اىل املتلقي.
اتحاد االدباء تكفل باكرث من نصف ميزانيته ليك يوصل 
الذي  التنوير  هو  وهذا  الشارع،  اىل  االدباء  منجزات 
متارسه املؤسسة بال دعم او موازنة وطنية. فتحنا ابواب 
الثقافية،  الشؤون  الدولة وتعاملنا مع مؤسسة دار  مع 
ولكن بال فائدة. نعطي الكتب وال تعود الينا مطبوعة. 
الكثري من االدباء ان يسحبوا نتاجاتهم، املوضوع  وقرر 
اكرب من هذا، املثقف الذي يصارع الوجود بجسد يشبه 

جسد الصعلوك.

لبرنامج “يحدث في العراق”:

مفيد الجزائري: الثقافة مخنوقة وال تتحرك بوجود نظام المحاصصة
عمر السراي: نحتاج الى مفاهيم جديدة الدارة المؤسسات الثقافية

ل إشكالية كبرى تخيف السياسيين!
ّ
د. عمار المسعودي: الثقافة في العراق تمث

ياسر جاسم: بعض المشروعات »مدعية الثقافة« تؤسس لتغييب المدن والحواضر
بغداد - خاص

يف حلقة اثارت تساؤالت نوعية وناقشت قضايا جوهرية الوضاع البلد وعالقتها 
املرتابطة مع الثقافة واملثقفني، ودور التنوير باحداث تغيري شامل يف مفاهيم 

حاولت السلطة تكريسها وجعلها هي السائدة، رغم ما تسببت به وتسببه من 
اشكاليات ساهمت يف إضعاف الهوية الوطنية، ومبدأ املواطنة. وضّيف املركز 
االعالمي للحزب الشيوعي العراقي يف برنامجه االسبوعي “يحدث يف العراق” 

نخبة من املثقفني، للحديث عن: “الخطاب واملوقف الفاعل.. رؤية ثقافية 
الوضاع العراق”، عىل الصفحة الرسمية للحزب يف “فيسبوك”، ضّمت نائب 

سكرتري الحزب مفيد الجزائري، والشاعر عمر الرساي والشاعر واالكادميي د.عامر 
املسعودي والكاتب يارس جاسم، فيام أدار الجلسة سيف زهري.
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البصرة – وكاالت 
واأللغام  الحربية  األسلحة  انفجار  حوادث  تزال  ال 
يف  باستمرار  تتكرر  السابقة،  الحروب  مخلفات  من 
إصابة  يف  متسببة  البرصة،  محافظة  غريب  مناطق 

ومرصع العديد من املواطنني.
خاصة  الحدودية،  األرايض  يف  الحوادث  هذه  وتكرث 
يف مزارع سفوان والزبري ومناطق البادية، يف الوقت 
دون  من  الحربية  املخلفات  بقاء  فيه  يشكل  الذي 
معالجة، تحديا خطريا يواجه املزارعني ورعاة املاشية 

عىل وجه الخصوص.

ضحايا بالعشرات
من  العرشات  املفاجئة،  التفجريات  تلك  وخلفت 
يقضون  مصابني  إىل  باإلضافة  وصغارا،  كبارا  القتىل، 
ذلك  كل  مستدمية..  وعاهات  إعاقات  مع  حياتهم 
بتنظيف  املعنية  الجهات  يحصل يف ظل عدم رشوع 
األرايض من هذه األسلحة الفتاكة، بالشكل املطلوب. 
الزبري  قضاء  يف  املزارع  سكان  يطالب  ما  وكثريا 
وناحية سفوان، الحكومتني املركزية واملحلية برضورة 
االستعانة  من خالل  الحربية،  املخلفات  مشكلة  حل 
الزراعية  األرايض  مبسح  تقوم  متخصصة  برشكات 
عىل  مشددين  عنها،  املخلفات  وإزالة  كامل  بشكل 
املسؤولية  عاتقها،  عىل  الحكومية  الجهات  تأخذ  أن 
الذي  املوت  خطر  من  السكان  النتشال  الكاملة 

باستمرار. يهددهم 
مزارع  يسكن ضمن  الذي  خليفة،  أكرم عيل  املزارع 
ولده  فقد  سفوان،  لناحية  التابعة  النجمي  منطقة 

حريب  لغم  انفجار  يف  سنوات   6 العمر  من  البالغ 
يف  شقيقه  أبناء  أصيب  كام  الزراعية.  أرضهم  داخل 

االنفجار ذاته. 
باتخاذ  واملحلية  املركزية  الحكومتني  خليفة  وطالب 
اإلجراءات الالزمة إلزالة األلغام وتعويض املترضرين 
صحفي  حديث  يف  مشددا  حقوقهم،  ورصف  منها 
عىل أهمية اإلرساع يف إعادة رشكات إزالة األلغام إىل 
األرايض  مسح  وتعيد  أعاملها،  تستأنف  يك  املنطقة، 

املمسوحة سابقا، بشكل أدق.

مسٌح ال ُيعتَمد عليه
انهت  قد  كانت  الرشكات  “تلك  أن  قائال،  وتابع 

األرايض  بأن  السكان  وأبلغت  املسحي،  عملها 
للزراعة،  وصالحة  آمنة  وأصبحت  بالكامل  مسحت 
إال أن املسح مل يكن دقيقا، فبعد أن عاود املزارعون 
نشاطاتهم الزراعية، تعرضوا إىل حادث انفجار مخلف 
حريب”، داعيا إىل إجراء التحقيق الالزم حول الحادث، 
عام  الكاملة  املسؤولية  املعنية  الجهات  وتحميل 

حصل، فضال عن تعويض املترضرين. 
وذكر خليفة، أن إحدى رشكات مسح األلغام وعدتهم 
التي حصل فيها  املزرعة  بإعادة مسح  الحادث،  بعد 
التفجري، وإزالة األلغام املتبقية فيها، لكنها حتى اآلن 

مل تنفذ وعدها، بالرغم من مرور شهر عىل الحادث.
من جانبه أكد قائم مقام قضاء الزبري، عباس ماهر، 

واملخلفات  األلغام  إزالة  إىل  املعنية  الجهات  سعي 
موضحا  البرصة،  غريب  أرايض  يف  املنترشة  الحربية 
مليون   40 يقارب  ما  “هناك  ان  يف حديث صحفي، 
مرت مربع من تلك األرايض ال تزال ملوثة باملخلفات 
الحربية”. وطالب القائم مقام بـ “رضورة اإلرساع يف 
استقدام رشكات متخصصة لتطهري تلك املساحات من 
األلغام، من أجل درء الخطر عن السكان، فضال عن 
الزراعة”.  يف  استغاللها  عرب  األرايض  من  االستفادة 
البرصة،  وغريب  رشقي  الحدودية  املناطق  وتشهد 
مطمورة  حربية  مخلفات  انفجار  حوادث  باستمرار 
األغنام  رعاة  من  ضحاياها  غالبية  األرض،  تحت 
واملنظامت  املعنية  السلطات  تؤكد  فيام  واملزارعني. 
تلك  أعداد كبرية من  إزالة  أنها متكنت من  املختصة 

األلغام واملخلفات. 

مطلوب شركات متخصصة
وباملقابل، تشدد الوحدات اإلدارية يف الزبري وسفوان، 
عرب  املطلوب،  بالشكل  امللف  هذا  إنهاء  أهمية  عىل 
إزالة األلغام  تسليمه إىل رشكات عاملية متخصصة يف 

واملخلفات الحربية.
وكان برنامج “املتابع” الذي تبثه إذاعة “املربد”، قد 
األلغام وعىل عمليات تطهري  الضوء عىل ملف  سلط 
تشكل  والتي  الحربية  باملخلفات  املليئة  الحقول 
تهديداً مبارشاً لحياة املواطنني الذي يسكنون بالقرب 
املساحات  أن  “املربد”،  لـ  مسؤولون  ذكر  وقد  منها. 
غري املطهرة تبلغ أكرث من مليار و500 مليون مرت مربع 

يف محافظات وسط العراق وجنوبه.

غربي البصرة 

40 مليون متر مربع من األراضي ملّوثة باأللغام 

لرابطة االنصار  التنفيذية  اللجنة  الحزن واألىس تنعى  *مبزيد من 
الشيوعيني العراقيني، الرفيق النصري سهيل فاضل )ئاشتي(.

يعز علينا أن نودع الصحفي والكاتب والشاعر واملبدع واملناضل 
التي  والقاسية  الصعبة  الظروف  هذه  يف  ئاشتي  النصري  الرفيق 
االشداء،  املناضلني  من  أمثاله  اىل  فيها  الحاجة  أمس  يف  نحن 
الذين ال يتأخرون يف الوقوف اىل جانب شعبهم ومصالح وطنهم 

والتضحية من اجل االهداف املرشفة والنبيلة.
وفيا  ومنوذجا  متطوعا  مناضال  حياته  الراحل  الرفيق  افنى  لقد 
الحركة  ئاشتي  الرفيق  واكب  والحضور.  النخوة  دائم  وانسانا 
النضالية عىل مدى خمسني عاماً، وتعرض خالل ذلك اىل املالحقات 
الشيوعي  املناضل  مثال  خاللها  وكان  الصعبة،  الحياة  وظروف 
امللتزم واملتحمس والجسور يف اداء املهامت املكلف بها، والجريء 
للتواضع  مثاال  وكان  مختلفة،  كانت  مهام  نظره  وجهة  ابداء  يف 

واالنتامء ونبل االخالق االنسانية.
 1979 العام  يف  الشيوعيني  االنصار  بحركة  الراحل  الرفيق  التحق 
حيث كان من اوائل الذين لبوا نداء الحزب يف الكفاح من اجل 
يف  استمر  الذي  ئاشتي  النصري  الرفيق  وكان  الدكتاتورية.  اسقاط 
نهايتها، مقاتال صلبا ورفيقا  بدايتها وحتى  االنصارية منذ  الحركة 
شهام وانسانا محبوبا من قبل جميع رفاقه االنصار. كام كان عىل 
دامئا  وحرص  العراقيني،  الشيوعيني  االنصار  رابطة  مؤسيس  رأس 
وتتامسك  الرابطة  تنجح  ان  اجل  من  الجهود  من  الكثري  وبذل 

وتستمر ويكون لها شأن يف جمع شمل االنصار.
يف هذه اللحظات الحزينة واملؤملة حيث نودع رفيقا لطاملا كرس 
واالجتامعية  الوطنية  اجل خدمة قضايا حزبه وشعبه  حياته من 
والدميقراطية، وترك لنا ارثا جميال ومرشفا نعتز به ونفخر،  تتقدم 
زوجة  إىل  العراقيني،  الشيوعيني  االنصار  لرابطة  التنفيذية  اللجنة 
الرفيق الراحل الرفيقة النصرية ام جيان واىل ابنته العزيزة جيان 

القلبية  التعازي  باحر  رفاقه،  كافة  واىل  العائلة  افراد  وجميع 
العطر  الذكر  ئاشتي  الغايل  ولرفيقنا  املواساة،  مشاعر  واصدق 
يف  وناضل  بها  آمن  التي  للمبادئ  اوفياء  البقاء  عىل  ونعاهده   ،

تحقيقها. سبيل 

اللجنة  املنصور/  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  *تعزي 
سلامن  سعدون  السيد  حزبنا  صديق  األوىل،  الكرخ  يف  املحلية 
الذكر  ميهلها طويال.  مل  اثر مرض عضال  بوفاة شقيقته  الخزرجي 

الطيب للفقيدة ولعائلتها الصرب والسلوان.
الرصافة  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تعزي 
الكرمية،  )ابو هند( وعائلته  الرفيق نصيف جاسم حسني  الثانية، 
بسبب  أحدهام  تويف  حيث  وباسم،  محمد  شقيقيه  بوفاة 
الذكر  عضال.  مرض  بسبب  واآلخر  كورونا  فريوس  مضاعفات 

الطيب للفقيدين والصرب والسلوان لعائلتيهام الكرميتني.
كربالء  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة   *تتقدم 
بالتعازي وصادق  املواساة للرفيق عيل الحلو  بوفاة والدة عقيلته 
إثر اصابتها بوباء كورونا  اللعني، راجني له وللعائلة الكرمية الصرب 

والسلوان وللفقيدة الذكر الطيب دوما.
كام تتقدم بالتعازي وصادق املواساة  للعزيز االديب  لؤي زهرة 
)ابو رقيم( بوفاة والده بعد مكابدة مع املرض، راجني له وللعائلة 

الكرمية الصرب والسلوان وللفقيد الذكر الطيب دوما.
*تعزي اللجنة املحلية للحزب الشيوعي العراقي يف املثنى، عائلة 
أخيه  بوفاة  لندن  يف  املقيم  لهمود  آل  األمري  عبد  فارس  الرفيق 
مظفر عبد األمري.  للفقيد الذكر الطيب ولعائلته الصرب والسلوان. 
*تتقدم هيئة تنظيم الحزب الشيوعي العراقي يف الحي بالتعازي 
منصور  عمه  ابن  بوفاة  مثيني  حسني  عادل  للرفيق  واملواساة 
لألرسة  والسلوان  والصرب  للفقيد   دوما  الطيب  الذكر  كاظم. 

الكرمية.
النارصية  يف  العراقي  الشيوعي  للحزب  املحلية  اللجنة  *تنعى 
الحياة  فارق  الذي  السابق،  املحلية  عضو  مجيد  رشيد  الرفيق 
الصرب  الطيب ولعائلته ورفاقه  الذكر  للفقيد  متأثرا بوباء كورونا. 

والسلوان.
*تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي يف قضاء الرفاعي، الرفيق 
الذي تويف بعد رصاع مع املرض مل ميهله طويال.  د. رشيد مجيد، 

للفقيد دوام الذكر الطيب وألهله الصرب والسلوان.
اللجنة  الشعلة/  يف  العراقي  الشيوعي  الحزب  منظمة  *تتقدم 
املحلية يف الكرخ األوىل، بأحر التعازي واملواساة إىل الرفيقني عبد 
الحسن وكريم عبود لفتة الشوييل، بوفاة اخيهام مطرش. للفقيد 

الذكر الطيب وألهله الصرب والسلوان .
حزبنا  صديق  العراقي  الشيوعي  للحزب  واسط  محلية  *تعزي 
شبيب ظاهر نادر لوفاة زوجته اثر مرض مل ميهلها طويال ،  الذكر 
الطيب للراحلة والصرب والسلوان لصديقنا العزيز شبيب والعائلة 

الكرمية  .
*بامل وحزن كبريين تعزي محلية  الرصافة االوىل للحزب الشيوعي 
بوفاة  املحلية  اللجنة  عضو  رعد  نور  العزيز  الرفيق  العراقي  
والدته بعد رصاع مع املرض، لرفيقنا والعائلة الكرمية جميل الصرب 

والسلوان وللفقيدة دوام الذكر الطيب .

                          مواساة

طفولة واعية وأنظمة 
اقتصادية جاهلة!

ودود عبد الغني داود

الصغار،  األطفال  عىل  تطلق  “جهال”  كلمة  تزال  وال  كانت 
أبسط  الحياة، وجهلهم  وتجربتهم يف  أعامرهم  لحداثة  وذلك 
األمور. لكن الوقائع تبني العكس أحيانا، فهناك أشخاص كبار يف 
السن وحتى مسؤولون يف الدولة، ال يزالون يراوحون يف مرحلة 

“الجهال”!
هذا ما ملسناه يف ترصفات سياسيي الصدفة وهم يتعاملون مع 
ارتفاع  العراق بغزارة خالل فرتة  الذي تدفق عىل  العام،  املال 
التفكري يف  وتبذيراً من دون  النفط، فتكالبوا عليه نهباً  أسعار 
ادخار مبلغ احتياطي مناسب تحسباً ألي مطب قد تتعرض له 
أسعار النفط، خاصة أن اقتصادنا ريعي، يعتمد بشكل أسايس 

عىل عائدات النفط. 
وبالفعل، حصل ما كان يُخىش منه، حني بدأت أسعار النفط 
بالرتاجع بشكل متسارع، لتصل إىل درجة ال تتناسب مع حجم 
الخزين  عىل  التجاوز  إىل  اضطرنا  الذي  األمر  الثابت،  االنفاق 
االسرتاتيجي من العملة الصعبة والذهب، وكل ما يحمي عملتنا 
الخارجي برشوط مجحفة،  االقرتاض  إىل  الوطنية. كام اضطرنا 

ستكبل اقتصادنا بقيود ال تحمد عقباها. 
إىل  قليالً  أعود  جعلتني  املتواصلة،  الخارجي  االقرتاض  عملية 
املايض،  القرن  خمسينيات  إبان  الطفولة  أيام  واتذكر  الوراء 
عندما كان أهلنا مينحوننا انا وإخويت الثالثة 10 فلوس كمرصوف 
يومي للمدرسة. وبعد مرور 20 يوما من الشهر يتقلص الـمبلغ 
ليصبح “عانة” أي أربعة فلوس، وقد تنعدم حتى هذه العانة 
يف اليومني األخريين من الشهر، متاشيا مع ما تبقى من الراتب 

الشهري ملعيلنا. 
هذا التقليل التدريجي للمرصوف، دفعنا أنا وإخويت للتفكري يف 
استحداث صندوق توفري صغري )حّصالة(، نودع فيه ما ميكننا 
إيداعه من الفليسات خالل الشهر، يك نسد العجز الذي يحصل 
نهاية كل شهر، ونتالىف اإلحراج أمام زمالئنا الطلبة ونحن نقف 
اثناء  الذي اعتدنا ان نشرتي منه يوميا  عند حانوت املدرسة، 

االسرتاحة قطعة حلوى أو بعض املعجنات.
الغريب يف األمر، اننا بالرغم من كوننا “جهال”، استطعنا أن 
نضع حال لتجاوز أي مطب يعرتض مرصوفنا اليومي. واليوم نرى 
ذلك،  وبرملانا ومستشارين ومجالس محافظات وغري  حكومة 
وكل هؤالء ال يستطيعون أن يتخذوا إجراء احرتازيا ازاء املطبات 
نتائجها  تكون  أن  نخىش  والتي  العراق،  اقتصاد  تعرتض  التي 

مدمرة تلحق بالغ الرضر مبعيشة وكرامة ومستقبل شعبنا!

أگـول

قسم شؤون االحوال املدنية/ كركوك

اعـــالن
قدم املواطن )امانج أنور عمر( دعوى يف هذه املديرية لتبديل اسم 
ابنه من )شيخ الهور( اىل )محمد( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة وبعكسه 
من   )22( املادة  احكام  وفق  الدعوى  يف  املديرية  هذه  تنظر  سوف 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء/ رياض جندي عبدالكاظم 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

إخطـــار
من محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

اىل املتهم الهارب )الرشطي/ محمد سحاب مطر غشيم(
الساكن / مجهول االقامة

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة )30( يوماً من تاريخ نرشه اذا 
كنت داخل العراق او خارجه لالجابة عن الجرمية املسندة اليك وفق املادة 
)32( ق.ع.د وبعكسه سوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك 

احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما ييل:
1 - الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجرميتك.

2 - اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليك اينام وجدت.
3 - الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.

4 - حجز اموالك املنقولة وغري املنقولة.
لواء الرشطة الحقوقي/ حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل/ املنطقة الثانية

الدكتور  العراقية  الشخصية  وفاة  خرب  تلقينا  بالغني،  وأىس  *بأمل 
صباحاً،   2021/  3/  8 االثنني  يوم  عنا  رحل  الذي  فتوحي  موفق 
نتقدم باحر التعازي واملواساة اىل عائلة الفقيد واقربائه وأصدقائه، 
بيننا  الطيبة ألبو عمر  الذكرى  ولتبقى  الجميل،  الصرب  لهم  راجني 

دوماً.
منظمة الحزب الشيوعي العراقي
يف الجمهورية التشيكية

خالل العام الماضي 
1500 عراقي لقوا حتفهم 

في حوادث مرورية 
بغداد – وكاالت 

كشفت مفوضية حقوق اإلنسان، االثنني املايض، عن تسجيل ارتفاع 
ملحوظ يف أعداد حوادث املرور خالل العام املايض 2020، مبينة أن 

أكرث من 1500 شخص لقوا حتفهم يف تلك الحوادث.
وقال عضو املفوضية فاضل الغراوي، يف بيان صحفي، إن "املفوضية 
تلك  أن  مبينا  املرورية"،  الحوادث  عدد  يف  ملحوظا  ارتفاعا  أرشت 
السالمة  متطلبات  وانعدام  الطرق  "قدم  بسبب  حصلت  الحوادث 

فيها، إىل جانب رداءة السيارات التي يستخدمها املواطنون". 
وعن عدد الحوادث، أشار عضو املفوضية إىل ان بغداد سجلت اعىل 
ثم  حادثا،  بـ790  الدين  محافظة صالح  تلتها  حادثا،   871 بـ  نسبة 
النجف بـ648 حادثا، موضحا أن ارتفاع نسب الحوادث يثري القلق 

من نتائجها املستقبلية.
 4666 فإن  لديهم،  املوثقة  للتقارير  وفقا  انه  إىل  الغراوي،  ولفت 
 1552 وفاة  عن  أسفرت  املايض،  العام  خالل  حصل  سري  حادث 
مواطنا، وإصابة نحو 10670 آخرين، مطالبا "بشكل عاجل" مديرية 
والرابطة  الرسيعة  الطرق  يف  السالمة  معايري  بتطبيق  العامة  املرور 

بني املدن الرئيسة. 
كام دعا امانة بغداد ووزارة اإلسكان واالعامر والبلديات، واملحافظات 
متطلبات  وتأمني  والداخلية،  الخارجية  الطرق  "تأثيث  إىل  كافة، 
الحوادث  ويقلل  املواطنني  حياة  عىل  يحافظ  مبا  فيها،  السالمة 

املرورية".

الموصل 
“دور نواب الضباط” بين عدم التمليك وضعف الخدمات

كهرباء “قضاء السلمان” رفقا بـ “الوشاش” يا بلدية المنصور!
8 ساعات في اليوم!

السماوة – وكاالت 
محافظة  بادية  يف  السلامن  قضاء  أهايل  من  مواطنون  كشف 
يف  الكهربائية  الطاقة  تجهيز  ضعف  جراء  معاناتهم  عن  املثنى، 
القضاء.  وأوضح املواطنون يف حديث صحفي، أن التجهيز يكون 
بواقع ساعتني خالل النهار، وست ساعات خالل الليل، الفتني إىل 
بالطاقة  املياه  املنازل ومحطات تصفية  التي تغذي  املولدات  أن 
الكهرباء،  تجهيز  عىل  األخرى  هي  قدرتها  انخفضت  الكهربائية، 
وبات من الصعوبة تشغيلها لفرتات طويلة. ويشري املواطنون إىل أن 
انخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية، أثر عىل عمل محطات تصفية 
املياه، التي يعتمدون عليها يف توفري املاء ملنازلهم، داعني الجهات 
املعنية إىل وضع حل ملعاناتهم هذه، التي تكون عىل أشدها خالل 

فصل الصيف. 

الموصل – طريق الشعب 
التأميم” يف  الضباط” ضمن “حي   تقع “دور نواب 
املوصل، ويحاذيها جدول  االيرس من مدينة  الجانب 
القادمة  األمطار  ومياه  اآلسنة  املياه  فيه  تجري 
املنطقة  هذه  أن  اعتبار  عىل  املجاورة،  املناطق  من 
منخفضة بالنسبة ملا حولها.  وتم انشاء هذه الدور، 
حمالت  خالل  من  املايض،  القرن  سبعينيات  أبان 

“العمل الشعبي”. إذ تم بناء 200 بيت مساحة الواحد 
منها تبلغ بني 150 و200 مرت مربع. وقد وزعت عىل 
نواب الضباط، إال أن ملكيتها تعود باألساس إىل وزارة 
الدفاع، وال ميلك صاحب البيت سوى جزء منه.  سكان 
هذه الدور يعانون اليوم مشكالت عدة، أبرزها عدم 
من  نقلت  ملكيتها  أن  من  بالرغم  منازلهم  متليكهم 
وزارة الدفاع إىل وزارة املالية، مطالبني باإلرساع يف حل 

هذه املشكلة. 
ومن ناحية الخدمات العامة، يطالب السكان بتغليف 
صندوقي”،  “مجرى  اىل  وتحويله  املذكور،  الجدول 
لغرض منعه من الفيضان خالل موسم األمطار، داعني 
للتجاوزات عىل محرم  إىل وضع حد  ذاته  الوقت  يف 
الجدول.  إىل ذلك، يطالب السكان أيضا بتبليط الشارع 

املنخفض الذي يربط منطقتهم بـ”حي التأميم”.

بغداد – ماجد مصطفى عثمان 

الكرخ  جانب  يف  الواقعة  الوشاش،  منطقة  تعد 
من بغداد، من املناطق الشعبية القدمية املتميزة 
الفقراء  من  غالبيتهم  الذين  سكانها،  بكثافة 

والكسبة وذوي الدخل املحدود. 
هذه املنطقة تعاين مشكالت عديدة من الناحية 
فهي  األزبال.  تراكم  مشكلة  أبرزها  الخدمية، 
قامت  واسعا،  نفايات  مكب  اليوم  تحتضن 
بإنشائه عربات صغرية وستوتات مخصصة لنقل 
األزبال، باإلضافة إىل املواطنني الذين ال يجدون 

حاويات كافية يودعون فيها نفاياتهم.
فارغة  أرض  قطعة  عن  عبارة  املكب  هذا  وكان 

لألزبال  حاضنة  إىل  الزمن  مرور  مع  تحولت 
فاملكان  للسكان.  وإزعاج  قلق  مصدر  تشكل 
واألمراض،  واألوبئة  الكريهة  بالروائح  يعج  صار 
وبات مرتعا خصبا للحيوانات السائبة والقوارض 
والحرشات.  الغريب يف األمر، انه بعد أن تفرغ 
عربات نقل األزبال حمولتها منذ الصباح الباكر 
الفقراء  من  مجموعات  تبدأ  املكب،  هذا  يف 
واملعدمني، نساء وشبابا وأطفاال، بالتزاحم حول 
القاممة ونبشها، أمال يف الحصول عىل يشء يسد 
الرمق من بقايا الطعام، أو بعض املواد املستهلكة 

القابلة للبيع. 
مسؤوليتها  تتحمل  املرهقة،  املشكلة  هذه  أن 
دائرة بلدية املنصور، التي بدت عاجزة عن إدارة 

ملف النفايات بالشكل الصحيح. فهي مل تخصص 
كابسات لرفع النفايات عن املنطقة بانتظام، ومل 
األنقاض.  جمع  حاويات  من  كافية  أعدادا  توفر 
لذلك صار االعتامد يف نقل القاممة، عىل العربات 
يستخدمها  التي  والستوتات  الصغرية  اليدوية 
أهايل  اليومي.  باألجر  العاملون  النظافة  عامل 
أن  املعقول  من  هل  اليوم:  يتساءلون  الوشاش 
ترتاكم النفايات يف منطقتهم بهذا الشكل املخيف، 
تعليامت  الصحية  الجهات  فيه  تقر  وقت  يف 

مشددة للوقاية من فريوس كورونا!؟
اتخاذ  إىل  املنصور  بلدية  دائرة  يدعون  األهايل 
الخطرية، حفاظا  املشكلة  ازاء هذه  إجراء عاجل 

عىل الواقعني الصحي والبيئي للمنطقة.  
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نواب ليبيا يؤكدون دور الجيش في مواجهة اإلرهاب

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الدبيبة.. واالخير يدعو المرتزقة إلى مغادرة ليبيا
متابعةـ  طريق الشعب 

منح مجلس النواب الليبي، أمس األربعاء، الثقة لحكومة 
حني  يف  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة  الوطنية  الوحدة 
طالب رئيس الليبي، عبد الحميد الدبيبة، رحيل نحو 20 

 ألفا من املقاتلني األجانب عن ليبيا. 
وجرى اثناء جلسة منح الثقة للحكومة حديث عن فرض 
دور الجيش الوطني الليبي يف مكافحة اإلرهاب، وأن ميثل 

معيارا رئيسيا لتوجهات هذه الحكومة الجديدة.

منح ثقة 
النواب عقيلة صالح، أن “األعضاء  وأعلن رئيس مجلس 
وافقوا باألغلبية عىل منح الثقة للحكومة”، قائال إن “132 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  الثقة  منح  عىل  وافقوا  نائبا 
وامتنع عضوان عن التصويت فيام تغيب 36 آخرون عن 

الليبية  الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة  وعلل  الجلسة”. 
املكلف، عبد الحميد الدبيبة، تأخر تسمية وزيري الدفاع 

والخارجية، يف حكومته بـ”الضغوط الدولية”.
وقال خالل مداوالته مع النواب يف جلسة للربملان برست، 
ان “ما جعل وزارة الدفاع والخارجية شاغرتني هو عدم 
التوافق الداخيل عىل شخصية معينة، وهناك ضغوطات 

دولية حيالها، أقولها بكل رصاحة”.
واقرتح عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبرية 
القامئة  وبحسب  مكتبه،  قال  حسبام  عضوا،   35 تضم 
سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع، وتضم األسامء أيضا 

نائبني لرئيس الوزراء من رشق ليبيا وغربها.
واختري عبد الحميد الدبيبة، من خالل محادثات أجرتها 
لرئاسة  املايض،  الشهر  مطلع  جنيف  يف  املتحدة  األمم 
حكومة وحدة مؤقتة لإلرشاف عىل االستعداد لالنتخابات 

املزمع إجراؤها يف نهاية هذا العام.

ترحيل المسلحين 
وطالب الدبيبة برحيل نحو 20  ألفا من املسلحني األجانب 
حد  لحرب  وضع  عىل  العمل  النواب  مناشدا  ليبيا،  من 

طاحنة تعصف بالبلد الواقع يف شامل إفريقيا. 
وقال الدبيبة يف كلمته أمام النواب، أن “املرتزقة خنجر يف 
ظهر ليبيا،  وال بد من العمل عىل إخراجهم ومغادرتهم”، 
التي  والدول  األمم  املتحدة  مع  “سيتواصل  أنه  موضحا 

أرسلت املرتزقة للمطالبة برحيلهم”. 
وأضاف يف كلمته خالل الجلسة التي انعقدت يف رست، 
أمس االول، ان  “األمر  ليس بالهني، ويحتاج إىل الحكمة، 
وليس باألبواق والحديث اإلعالمي،  واليوم سيادتنا منتهكة 

ولدينا 20 ألف مرتزق يف البالد”. 

فرض دور الجيش 
بعض  من  حديث  الثقة،  منح  جلسة  خالل  وجرى 
يف  الليبي  الوطني  الجيش  دور  فرض  عن  النواب 
رئيسيا  معيارا  ميثل  انه  معتربين  اإلرهاب،  مكافحة 
النائب  وطالب  الجديدة.  الحكومة  هذه  لتوجهات 
يف  الليبي  الجيش  دور  عىل  بالتأكيد  ميهوب،  طالل 
قدمته  ملا  “الدبيبة”  تجاهل  منتقًدا  اإلرهاب،  محاربة 
ووجه  املاضية.  السنوات  مدار  عىل  املسلحة  القوات 
عىل  “ألوم  قائاًل:  الحكومة  لرئيس  حديثه  ميهوب 
حرضتكم عندما تتحدث عن محاربة اإلرهاب بتجاهل 
دور القوات الليبية املسلحة والتي تسيطر عىل 70 يف 

املائة مبا فيها املدينة التي تتواجد فيها”.
من  لكل  التحية  تقديم  عىل  بالتأكيد  الدبيبة  وردَّ 
حارب اإلرهاب، وأنه سيضع يده بيد كل شخص دعم 

الليبي. االستقرار 

دعم الجيش ضرورة
دعم  رضورة  عىل  الليبيون  النواب  أجمع  ذلك،  اىل 
ومساعدة الجيش الليبي، والعمل عىل رفع قرار حظر 

السالح عن البالد.
ال  واملرتزقة  اإلرهابية  املليشيات  أن  النواب،  وأكد 
يف  املشاركة  يف  الحق  له  سياسياً  فصياًل  اعتبارها  ميكن 
الحياة السياسية، وأنهم سيكونون سببا يف فشل توحيد 

العسكرية. املؤسسة 
ومع ذلك، حذروا من فكرة أن تتخذ الحكومة الجديدة 
الرساج، معتربين  فايز  لها كام فعل  من طرابلس مقرا 
حبيسة  قرارتها  وسيجعل  الكثري  سيكلفها  خطأ  ذلك 

املليشيات. تلك 

هذه المرة بسبب الفساد في صفقات كمامات الوقاية

المانيا: استقاالت في جناحي االتحاد المسيحي الحاكم
رشيد غويلب

الحاكم:  املسيحي  االتحاد  جناحي  يف  الفساد  فضائح 
اإلتحاد الدميقراطي املسيحي، حزب املستشارة األملانية 
املسيحي  االجتامعي  االتحاد  األصغر  وشقيقه  مريكل 
ليست  زيهوفر،  الداخلية  وزير  حزب  بافاريا،  والية  يف 
جديدة  ومفاجئة. ولعل فضيحة التربعات والحسابات 
أكرب  من  واحدة   ،1998 عام  يف  الرشعية  غري  املرصفية 
فضائح الفساد يف تاريخ الحزب القريب، والتي أدت إىل 
اقصاء املستشار األملاين األسبق هلموت كول من زعامة 
لينفتح  شويبلة،  بخلفه  أطاحت  عامني  وبعد  الحزب، 
الطريق للوزيرة الشابة حينها، والقادمة من رشق، املانيا 
املقبل،  الخريف  التي ستنتهي واليتها يف  انغيال مريكل، 
مراكز  أهم  ألملانيا  زعيمة  ثم  للحزب،  زعيمة  لتصبح 
الجديدة  الفضيحة  ولكن  األوريب.  االتحاد  يف  الهيمنة 
ستجري  حيث  االستثنايئ،  االنتخابات  عام  يف  تحدث 
وسيشهد  املقبل،  أيلول  يف  االتحادي  الربملان  انتخابات 
إىل  باإلضافة  واليات،  ست  يف  برملانية  انتخابات  العام 

انتخابات بلدية يف والية هسن.
بادن  واليت  يف  الربملان  انتخابات  من  أسبوع  وقبل 
الفساد،  فضيحة  تحولت  فالس،  وراينالند  فورمتبريغ 
لجناحي  الربملانية  الكتلة  من  عضوان  فيها  تورط  التي 
صفقات  يف  الوسيط  بدور  لقيامهام  املسيحي،  االتحاد 
الكاممات الواقية من كورنا لقاء عمولة مجزية، إىل أزمة 
بالترصيحات  لألدالء  الحزبني  وتسابق ممثيل  حقيقية.  
يف األيام األخرية، يعكس سيادة حالة من الذعر، خلف 
الكواليس، يف صفوف الحزبني، اللذين يشهدان تراجعا يف 

استطالعات الرأي وإن كان نسبيا.
ونتيجة لضغوط جدية من مراكز القرار يف الحزبني، أعلن 
نيكوالس  فورمتبريغ  بادن  والية  عن  النائب  آذار   7 يف 

من  انسحابه  املسيحي  الدميقراطي  االتحاد  من  لوبيل، 
تنازل فقط عن مقعده  السابق،  السياسية. ويف  الحياة 
يف لجنة الشؤون الخارجية وعضويته يف الكتلة الربملانية. 
جورج  االجتامعي،  املسيحي  االتحاد  عن  النائب  وكان 
قد  يورو،  ألف   660 عىل  إنه حصل  قيل  الذي  نسلني، 
أعلن يف وقت سابق انسحابه. لكن يبدو أن هذا ليس 
ووزيرة  السابقة  الحزب  زعيمة  طالبت  لذلك  كافياً، 
عن  نيابة  كارينباور،  كرامب  أنغريت  الحالية  الدفاع 
املستشارة االملانية باستقالة كليهام من عضوية الربملان 

“فورا”.
ويف 6 اذار الحايل، أصبح معروًفا أن رشكة لوبيل الخاصة 
لصفقة  كعمولة  يورو  ألف   250 قرابة  عىل  حصلت 
املتورط،  النائب  دافع  الكاممات.  انتاج  رشكات  مع 
بادن  والية  يف  الحزب  شبيبة  التحاد  السابق  والرئيس 
بشأن  سيئة  نصيحة  تلقى  ألنه  قيل  والذي  فورمتبريغ، 
باعتبارها  املدفوعات  عن  العامة،  العالقات  قضايا 
“مكافأة مألوفة يف السوق”. وبعد اجتامع فرع الحزب 
يف الوالية يف 7 آذار، كان عليه أن يعلن أنه سيستقيل 
الدورة  نهاية  قبل  أي  املقبل،  نهاية آب  الربملان يف  من 
املقبل.  للربملان  يرشح  لن  وأنه  واحد،  بشهر  الربملانية 
وسيخرج من صفوف الكتلة النيابية فورا. وأعلن لوبيل 
أنه سيتخذ “الخطوات السياسية الرضورية”. لقد انتهك 
التزامه مبهامه نتيجة أفعاله. لهذا أراد أن “يعتذر لجميع 
لحزب  األوىل  املرشحة  وكانت  البالد”.  هذه  مواطني 
االتحاد الدميقراطي املسيحي يف الوالية، سوزان آيزمنان، 
قد قالت: “إذا تم استخدام الصفة الربملانية إلنجاز هذه 

الصفقة، فإن االستقالة الفورية رضورية “. 
ووصف الرئيس املشارك للكتلة الربملانية لحزب اليسار 
بأنه  لوبيل  إعالن  بارتش،  ديتامر  االتحادي  الربملان  يف 
“متأخر”. ومن الواضح أنه ال يرغب حقا يف االستقالة، 

باستحقاقات  “مرتبطة  والقضية  أشهر،   6 بعد  إال 
يزال مستفيد”. ويرى سياسيون يف  التقاعد”. وهو “ال 
االتحاد األمر بهذه الطريقة أيًضا. كام دعا نائب رئيس 
يونغ،  أندرياس  املسيحي،  لالتحاد  الربملانية  املجموعة 
والسكرتري العام لالتحاد الدميقراطي املسيحي يف لوالية 
االستقالة  إىل  لويبل  هاغل،  مانويل  فورمتبريغ،  بادن 

الفورية.
بالنسبة  للغاية  مالئم  غري  وقت  يف  الفضيحة  وتأيت 

الوباء،  مواجهة  برنامج  أدى  أن  بعد  االتحاد،  لجناحي 
يف  املسيحي  االتحاد  نسب  ارتفاع  إىل  منه،  البد  الذي 
استطالعات الراي اعتباًرا من آذار 2020، وبدأ اآلن تحول 
عكيس. وباإلضافة إىل مراوحة عمليات التطعيم باللقاح، 
يواجه  الرسيع،  الفحص  لتوفري  املوفقة  غري  والبداية 
الحزب األكرب يف التحالف الحاكم تراجعا يف استطالعات 
الرأي مبقدار نقطتني، وحصل عىل 32 يف املائة، وألول مرة 
تأيت النسبة أقل مام حصل عليه االتحاد يف االنتخابات 

انتخابات  ويف   .)32,9(  2017 عام  يف  العامة  الربملانية 
واليتي بادن فورمتبريغ وراينالند فاس، وهام من القالع 
القدمية للحزب فان استطالعات الرأي منخفضة اآلن إىل 
24 يف املائة. وهي وان تحققت ستكون النتيجة األسوأ 
والية  يف  املسيحي  الدميقراطي  االتحاد  حزب  تاريخ  يف 
بادن فورمتبريغ.  ويف غضون ذلك دعت الكتلة الربملانية 
خاصة  تحقيق  لجنة  تشكيل  إىل  الحر  الليربايل  للحزب 

بالفضيحة.

النائب نيكوالس لوبيل أثرى مستفيدا من الوباء مع ملكة جامل مدينة مانهايم   

احتجاجات في أرمينيا تطالب باستقالة رئيس الوزراء 

الصين تطلق أول جواز سفر صحي في العالم
أبوظبي: عقوبات »قانون قيصر« 

تعرقل عودة سوريا للجامعة العربية

يريفان ـ وكاالت 
شهدت العاصمة األرمينية، أمس االربعاء، إجراءات أمنية 
باستقالة  املطالبة  االحتجاجات  تواصل  وسط  مشددة، 
من  عدد  اعتصم  فيام  باشينيان،  نيكول  الوزراء  رئيس 

أعضاء الربملان رافعني نفس املطلب.
لفتح  استعدادهم  االحتجاجية،  املسرية  منظمو  وأعلن 
مداخل مبنى الربملان األرميني، الذي يعتصم أمامه عدد 
من الربملانيني املحتجني، يف حال وصل رئيس الوزراء إىل 

هناك وأعلن استقالته وإجراء انتخابات برملانية مبكرة.
يف وقت سابق، أغلق املتظاهرون مداخل الربملان ونصبوا 

خياما وأعلنوا متسكهم مبطلب استقالة باشينيان.
وأعلن رئيس الوزراء األرميني األسبوع املايض، أنه مستعد 
إلجراء انتخابات برملانية مبكرة خالل العام الجاري، كام 
أعلن عزمه عىل لقاء رؤساء أحزاب املعارضة لبحث هذه 

املسألة.
إىل ذلك أعلن رئيس الوزراء األرميني باشينيان، أن رئيس 

 10 يوم  تلقائيا  فصله  سيتم  غاسباريان،  أونيك  األركان، 
آذار، حيث مل يوقع الرئيس األرميني، أرمني رسكسيان، عىل 
مرشوع مرسوم إعفاء رئيس األركان، ويف نفس الوقت مل 

يطعن يف قرار إقالته يف املحكمة الدستورية.
وكان رئيس األركان الجرنال غاسباريان قد دعا أيضا، يف 
وقت سابق، إىل استقالة باشينيان، األمر الذي جعل األخري 
إىل  يحتاج  األمر  هذا  تنفيذ  ولكن  بإقالته،  أمرا  يصدر 

موافقة رئيس الجمهورية أرمني رسكسيان. 

بكين ـ وكاالت 
أطلقت الصني جواز سفر رقميا، يسمح ملواطنيها 
وإىل  من  السفر  أثناء  الصحية  حالتهم  بإثبات 

الخارج.
وتظهر الشهادة الرقمية ما إذا كان حاملها قد تلقى 
كورونا،  فريوس  اختبار  نتائج  إىل  إضافة  اللقاح، 
حيث اتيحت الشهادة الرقمية للمواطنني الصينيني 
عرب برنامج عىل منصة التواصل االجتامعي الصينية 

“وي تشات”.
إن  الصينية،  الخارجية  وزارة  باسم  ناطق  وقال 
تعزيز  يف  املساعدة  “بهدف  أطلقت  الوثيقة 
االنتعاش االقتصادي العاملي وتسهيل السفر عرب 
الحدود”، مبيناً أن “جواز السفر الصحي الدويل 

للمواطنني  فقط  متاح  السلطات  أتاحته  الذي 
الصينيني وهو ليس إلزاميا بعد”.

ويُنظر لتلك الشهادة، املتوافرة ورقيا أيضا، بوصفها 
أول “جواز سفر لقاحي” معروف يف العامل.

ويشار إىل أن الواليات املتحدة وبريطانيا من بني 
الدول التي تدرس حاليا إطالق تصاريح مامثلة. 
“جواز  إصدار  عىل  األورويب  االتحاد  يعمل  كام 
سفر أخرض”، من شأنه أن يسمح ملواطنيه بالسفر 

بني الدول األعضاء وخارجها.
دخول  الصني  حظرت   ،2020 آذار  نهاية  ومنذ 
األجانب إىل أراضيها، باستثناء عدد محدود جدا، 
يف  الدولية،  رحالتها  كبري  بشكل  خّفضت  كام 

مسعى للحد من تفيش فريوس كورونا.

أبوظبي ـ وكاالت 
قال وزير الخارجية اإلمارايت، عبد الله بن زايد، أمس 
االربعاء، إن العقوبات األمريكية املفروضة عىل حكومة 
قانون  باسم  واملعروفة  األسد،  بشار  السوري  الرئيس 

قيرص، تعرقل عودة سوريا إىل الساحة العربية.
نظريه  زايد، يف مؤمتر صحفي مشرتك مع  بن  وأضاف 
الرويس، سريجي الفروف، يف أبوظبي، أن “عودة سوريا 
إىل جامعة الدول العربية تصب يف مصلحتها ومصلحة 
بد من  “ال  أنه  إىل  املنطقة”، الفتا  األخرى يف  البلدان 

وجود مجاالت تفتح الباب للعمل املشرتك مع سوريا، 
وإبقاء قانون قيرص كام هو اليوم يجعل األمر صعبا”.

تعليق  قرروا  قد  العرب  الخارجية  وزراء  أن  ويُذكر 
يف  اجتامع  خالل  العربية،  الجامعة  يف  سوريا  عضوية 
مقر الجامعة يف القاهرة، يف نهاية عام 2011، وسحب 
السفراء العرب من دمشق وتعليق مشاركة وفود سورية 
يف اجتامعات مجلس الجامعة العربية وجميع املنظامت 
التظاهرات  مع  األمن  قوات  تعامل  عىل  ردا  التابعة 

املطالبة برحيل النظام.

لوال دا سيلفا بريء من تهم الفساد
برازيليا ـ وكاالت 

أصدر قايض املحكمة العليا يف الربازيل حكام برباءة الرئيس السابق لوال دا سيلفا، من تهم الفساد، فاتحاً 
الطريق أمامه للرتّشح يف انتخابات الرئاسة عام 2022. وكان دا سيلفا قد خرج من السجن عام 2019 بعد 
قضاء 18 شهراً، بعد ان اتهم يف فضيحة رشوة كبرية، طالت عددا من السياسيني وكبار رجال األعامل. لكّن 
قايض املحكمة العليا إدسون فاشني أبطل اإلدانات بحق الرئيس السابق. وقال القايض يف بيان، إنه مل يكن 
ملحكمة مدينة كوريتيبا الجنوبية، الحق يف محاكمته يف القضايا األربع، والتي يجب أن تنظر فيها املحكمة 
الفدرالية يف العاصمة برازيليا. ويستعيد لوال دا سيلفا من خالل الحكم الصادر حقوقه السياسية، إال إذا أدين 
مجدداً. وال يزال يتعنّي عىل املحكمة العليا بكامل هيئتها النظر يف الحكم. ويستطيع دا سيلفا خوض املنافسة 
ضّد الرئيس اليميني جايري بولسونارو الذي سيسعى للبقاء يف الحكم لوالية ثانية. وحكم عىل دا سيلفا )75 
عاماً( بالسجن 12 عاماً عام 2018، بتهمة حصوله عىل شقة عىل شاطئ البحر، من رشكة هندسية متورطة يف 

قضية رشوة كربى. وخفف الحكم إىل مثان سنوات وعرشة أشهر.



من  بغداد  يف  االنتحاري  االنفجار  توقيت  ويعكس 
االرهابية  الجهات  محاولة  الوطني  األمن  منظور 
وداعش عىل وجه الخصوص تجديد اساليبها االرهابية 
وإحداث  والبلبلة  والفزع  الرعب  إثارة  عىل  والعمل 
األمني  واالنفالت  السيايس  التخلخل  من  حالة 

واالقتصادي واملايل.  
حليفا  موضوعيا،  داعش،  اصبحت  املسعى  هذا  يف 
داخل  يف  االموال  غسيل  وتجار  العام  املال  لرساق 
وخاصة  املنظمة  الجرمية  ولعصابات  وخارجها  السلطة 
غري  بشكل  نشاطهم  توسع  الذين  املخدرات  تجار 
والذين  البرش،  وتجارة  القامر  وصالونات  مسبوق، 
الهائلة  الكميات  مع  التعامل  صعوبة  حاليا  تواجههم 
من  بالرتيليونات  تقدر  والتي  النقدية  العملة  من 
توطينها  من  بدال  آمنة  بيوت  يف  املخزونة  الدنانري 
“فضائية”  مالية  ومؤسسات  مرصفية  مالذات  يف 
وتهريبها  نقلها  طرق  تعد  مل  حيث  السابق.  يف  كام 
بسبب  ممكنة  أو  سالكة  الجوار  دور  إىل  بالشاحنات 
فيها  الرسمي  املرصيف  القطاع  وتدهور  املخاطر  ازدياد 
وتحويلها  الكبرية  األرصدة  نقل  عىل  الدويل  والتضييق 
لها  املتاح  املتبقي  املجال  يجعل  ما  وهو  البالد.  خارج 
انتاجية محلية عرب  استخدامها يف مشاريع تجارية غري 
املوالت  بناء  مثل  لغسلها.  النقدية  السيولة  استخدام 
وغريها،  واملطاعم  السكنية  واملجمعات  والفنادق 
تديرها مؤسسات مالية أو رشكات وهمية ذات أصول 

مالية صغرية، بينام تتعامل باملليارات وتعتمد مجالس 
ادارتها عىل القرابة والعالقات العائلية.

تحفيز  عىل  املال  رأس  بقدرة  االستهانة  عدم  ويجب 
مبنية عىل مصالح مشرتكة فوق كل  اتفاقات  وتحقيق 
رأس  كان  فاذا  مذهبية.  او  وطنية  سياسية  اعتبارات 
والوطنية،  واالخالق  للقيم  فاقد  ايضا  فهو  جبانا  املال 

للمحاصصة.    وعابر 
االرهايب  يكلف  كم  دقيقة  احصائيات  توجد  وال 
بالقليلة  ليست  هي  والتي  تكاليفه،  لتغطية  ماليا 
وعوائل  افراد  متويل  تغطي  كونها  عدة  وألسباب 
وبيوت ومضافات آمنة وتوفري احتياجات عنارصه لقاء 
سالح  من  مسلحيه  متطلبات  وأيضا  منتظمة.  رواتب 
لتجهيز  ومرصوفات  نقل  ووسائط  ومتفجرات  وعتاد 
ُمني  ان  بعد  وخاصة  املجندين،  من  جديدة  أعداد 
تحت  كانت  التي  املدن  تحرير  بعد  ماحقة  بهزمية 
ضخمة.  مالية  عوائد  للتنظيم  توفر  وكانت  سيطرته 
واحتياجاته  عنارصه  يستورد  داعش  ان  مالحظة  ومع 
عربية  بلدان  من  العراق،  خارج  من  واملالية  البرشية 
يبقى  ولكن  وافريقيا.  وآسيا  أوروبا  ومن  إقليمية 
بسبب هشاشة  االرهاب  لتمويل  مهامً  مصدراً  العراق 
املشاريع واالستثامرات  املالية واستخدام  الرقابة  نظام 
إىل  بعضه  يصل  والذي  العام،  املال  لرسقة  كطريقة 
الكبري من املصارف االهلية  العدد  االرهابيني، ويشكل 

غري املرخصة مالذها املايل املؤقت.

سعى  العراقي  املركزي  البنك  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
ملكافحة  واالقليمية  الدولية  التوجيهات  مواكبة  إىل 
عرب  املالية  االرهاب  مصادر  وتجفيف  االموال  غسيل 
أجل  من  خاصة  هامة  قرارات  واتخاذ  سياقات  رسم 
ضامن  يف  هو  اإلشكال  ولكن  االوريب.  القرار  رفع 
والحوكمة  الرشيدة   واالدارة  السياسية  االرادة  توفر 
القيادة  متطلبات  وضامن  والتدقيق  واملتابعة 
رشاء  يزال  ما  فمثال  الوطني،  املستوى  عىل  والتنسيق 
من  الرغم  عىل  مستمرا  العملة  نافذة  من  الدوالر 
تفسري  ميكن  وكيف  للفساد  كمصدر  عليه  املالحظات 
خارج  العراقية  الدنانري  من  الرتيليونات  ترسب  واقع 
والدوالر  الصعبة  العملة  من  اخرى  ومليارات  الوطن 
النفيس  الجو  مع  التجاوب  وضعف  خاص،  بشكل 
ليك  االوروبية  الدول  من  للعديد  السياسية  واالرادة 
غلبة  يالحظ  حيث  املرسوقة،  امواله  العراق  يستعيد 
البريوقراطية والتباطؤ من الجانب العراقي عىل الرغم 
من أن كل هذا ميثل اخطر خلل يف الدعائم واملرتكزات 

االساسية لألمن الوطني العراقي.
بعض  تجارب  من  كثريا  العراق  يستفيد  ان  وميكن 
البلدان التي سجلت نجاحات يف التصدي لغسل االموال 
السياسية  املظاهر  ذات  وبعضها  االرهاب،  ومتويل 
واالقتصادية التي تقّربها من تصنيف الدول الفاشلة او 
آسيا  بلدان  كبعض  االرهاب،  تفيش  من  وتعاين  الهشة 
الوطني  التقييم  واجراءات  طرق  يف  سواء  وافريقيا، 
القانونية  الخطوات  وتحديد  االرهاب  متويل  ملخاطر 
التكنولوجيا  استخدام  واهمية  الرضورية  والعملية 
الرقمية الحديثة التي تُسّهل عمليات الرقابة واملتابعة 
وضامن مراقبة فعالة عىل املصارف واملحاسبة الصارمة 
للدكاكني املالية غري املرخصة ودورها يف نقل الحواالت 
املالية إىل الخارج، أو من الخارج إىل الداخل، وتفعيل 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  مجلس  دور 

الذي يرتأسه عادة محافظ البنك املركزي وأعضاؤه من 
الوزارات والدوائر ذات العالقة، لرسم ورصد ومتابعة 
يف  املتكررة  الصغرية  او  الكبرية  خاصة  األموال،  حركة 
حول  االستخباري  الجهد  وتنشيط  الرقمي،  الفضاء 
وتنشيط  بها  مشكوك  مرصفية  أو  مالية  معامالت 
هو  ذلك  تحقيق  ان  الحسايب.  الجنايئ  املايل  التدقيق 
االوربية  القامئة  من  العراق  اسم  لرفع  ضامن  خري 
للدول عالية املخاطر. وإذا كان العراق قد نجح سابقا 
العمل  ملجموعة  الدولية  القامئة  من  اسمه  رفع  يف 
منظمة  ألن  ضامنة  يوفر  ال  ذلك  فان   )FATF( املايل 
الشفافية الدولية ما تزال تعترب العراق من أكرث بلدان 
وزارة  عرب  االحتجاج  رسائل  أهمية  ومع  فسادا.  العامل 
الحقيقي  الجواب  فإن  املرسلة  والتقارير  الخارجية 
والضامن ألمن العراق الوطني هو يف اتخاذ الخطوات 
ملحاربة  والخطط  السياقات  لتطبيق  والفعلية  العملية 
غسيل االموال ومتويل االرهاب وتحقيق تقدم حقيقي 

يف هذا املجال.  
ويتيح الجو الدويل املساند للعراق حاليا اتخاذ خطوات 
يف استعادة أمواله املنهوبة التي تقّدر مبئات املليارات 
الدويل  التعاون  يشمل  ان  يجب  اذ  الدوالرات.  من 
من  واالستفادة  ايضا  الجانب  هذا  املعلومات  وتبادل 

مذكرات التعاون والتفاهم مع البلدان املختلفة.
كام ال يتم ترصني الجبهة املالية الداخلية بدون اصالح 
لديها  ما  تُسّخر  وان  املرصيف  للقطاع  حقيقي  جذري 
غسيل  عمليات  عن  الكشف  يف  حديثة  تقنيات  من 
املصارف  أوضاع  ودراسة  االرهاب،  ومتويل  االموال 
عادة  التي  واألهلية  املكومة  املالية  واملؤسسات 
مع  حرصا،  واالقارب  العوائل  من  تشكيلة  عىل  تعتمد 
املرصفية،  واالئتامنات  االستثامرات  عىل  صارمة  رقابة 
والقضاء عىل ظاهرة خطابات ضامن املجاملة لألقارب 
يف  للمصارف  االدارة  مجالس  دور  وتعزيز  واملعارف، 

املختلفة  املخاطر  ودرء  والرقابة  واالرشاف  التخطيط 
تحفظ  واجراءات  سياسات  ووجود  املرصف،  عن 
ان  او  االموال  غسيل  فرص  ومتنع  املساهمني  حقوق 
يكون منصة لتمويل االرهاب. وهذه هي مهمة رئيسة 
عىل  وارشافه  الرقايب  دوره  يف  العراقي  املركزي  للبنك 
يف  استولت  داعش  أن  رساَ  وليس  املالية.  املؤسسات 
فرعا   ١٢١ من  يقرب  ما  عىل  متددها،  ضمن   ،٢٠١٤
مرصفيا حكوميا يف ثالث محافظات وصادرت مليارات 
هائلة  كميات  عىل  ايضا  العثور  وتم  الدوالرات.  من 
معلومات  تتضمن  والتي  لداعش  العائدة  الوثائق  من 
األموال.  حركة  إدامة  وكيفية  ومصادرها  ماليتها  حول 
منابع  تجفيف  سياق  ويف  موضوعيا،  يعني  وهو 
تراكم  العراق،  يف  فقط  منها  واحد  وداعش  اإلرهاب 
ذلك،  ويُسّهل  نوعها.  من  فريدة  ومعطيات  خربات 
متابعة  الحديثة،  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  مع 
النقدية،  االوراق  وحتى  بل  الضخمة  التحويالت 
رسم  عىل  وتساعد  كالدوالر،  الصعبة  العملة  خاصة 
االرهايب  التمويل  اشكال  ومتابعة  االخرتاقات  شبكة 
عصاباتها  بتمويل  تقوم  مثالً  فطالبان  ومصادره. 
واالبتزاز  باملخدرات  تجارتها  من  أساسا  االرهابية 
والتهديد والخطف. كام ان ناميبيا طورت نظاما رقابيا 
وباالستناد  االهلية  املالية  املؤسسات  ملتابعة  رقميا 
نظاما  ايطاليا  وطورت  مناسبة.  قانونية  ترشيعات  إىل 
رقابيا ملتابعة التحويالت املالية من الالجئني إىل خارج 
سبب  ويعود  قانونية.  وبصياغات  وبالعكس  ايطاليا 
تساعد  املالية  التحويالت  هذه  ان  إىل  بذلك  االهتامم 
عىل الكشف عن مسار التدفق املايل إىل املناطق التي 
اصبحت  حيث  افريقيا  يف  مثالً  االرهاب،  فيها  ينشط 
مصدرا  داعش،  أذرع  أحد  وهي  حرام”،  “بوكو 
ونايجرييا  وتشاد  مايل  مثل  عديدة  بلدان  أمن  يهدد 

والنيجر. والكامريون 

لطفي حاتم

السلمي  والتداول  للحكم  الدميقراطية  الرشعية  مفهوم  ارتبط   -
 - االجتامعية  التشكيلة  وتطور  بنهوض  السياسية  للسلطة 
واحداث  جهة  من  املال  رأس  حركة  صيانة  بهدف  الرأساملية 
توازنات سياسية - وطنية بني رشائح الطبقة الرأساملية املتسيدة 
التشكيلة  يف  املتنازعة  االجتامعية  والرشائح  الطبقات  وبني 

الوطنية.   االجتامعية 
أسلوب  لتطور  سياسياً  نتاجا  السياسية  الدميقراطية  أن  رغم   -
اإلنتاج الرأساميل فرضته الرصاعات الطبقية يف الدول الرأساملية 
عىل  حصولها  لغرض  منها  استفادت  املنتجة  الطبقات  أن  إال 

مكاسب سياسية - اجتامعية. 
بالرشعية  الربجوازية  بصيغتها  السياسية  الدميقراطية  تتجسد   -
سمة  اكسائها  من  ذلك  يشرتطه  وما  االنتخابية  الدميقراطية 

قانونية وطنية عىل سلطة البالد السياسية.  
- كرست الرشعية الدميقراطية االنتخابية رؤية الطبقة الربجوازية 
الطبقية  رشائحها  تناوب  طريق  عن  السياسية  السلطة  الحتكار 

عىل قيادة سلطة البالد السياسية.  
أحزاب  قدرة  للحكم  االنتخابية  الدميقراطية  الرشعية  تثبت  مل   -
السياسية رغم مشاركتها يف  السلطة  استالم  العاملة عىل  الطبقة 

االنتخابية. الدورات 
رشعية  إىل  الدميقراطية  الرشعية  حولت  املعوملة  الرأساملية   -

انتخابية فضال عن تحجيمها ملكاسب طبقة العامل االجتامعية.
اعتامدا عىل االستنتاج السيايس املشار اليه نتابع بحثنا مبستويات 

عدة تتمثل-- 
أوال - العوملة الرأساملية والرشعية الدميقراطية. 

ثانيا – الدول الوطنية والرشعية االنتخابية. 
ثالثا – الرشعية االنتخابية ومهام القوى الوطنية.  

أوال - العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية. 
الكربى  الفكرية  اإلنجازات  أحد  للحكم  الدميقراطية  الرشعية  تعترب 
السياسية- الربجوازية  الطبقة  سيادة  إىل  املستند  الرأساميل  للفكر 

االقتصادية يف الدول الرأساملية.
-- سيادة الطبقة الربجوازية السياسية-االقتصادية ترافقت وتخفيف 
عرب  الرأساملية  االجتامعية  التشكيالت  يف  الطبقية  النزاعات  حدة 
مبدأ  لتبني  ودفعها  االقتصادية  العاملة  الطبقة  مصالح  تطمني 

الرشعية الدميقراطية وابعادها عن الثورة االجتامعية. 
من  الجديد  الطور  يف  االنتخابية  الدميقراطية  الرشعية  تتعرض   -  
الرأسامل  ابتعد  حيث  والتشويه  االختزال  إىل  الرأساميل  التوسع 

املعومل عن الرشعية الدميقراطية ألسباب سياسية أهمها-- 
النزاعات  يف  العسكرية  التدخالت  نحو  املعوملة  الرأساملية  –ميول 

الداخلية للدول الوطنية. 
االستبدادية  للنظم  الرأساميل  التوسع  من  الجديد  الطور  احتضان   -

السياسية.  للدميقراطية  املناهضة 
األمنية  الدولة  وأجهزة  اإلرهابية  املتطرف  اليمني  فعالية  ترابط   –

بهدف تخريب الحركة العاملية ومطالبها السياسية. 
وتقديم  الوطنية  الدول  يف  االجتامعية  الرصاعات  يف  املشاركة   –
احتفاظها  بهدف  الفرعية  للطبقات  والسياسية  العسكرية  املساعدة 

السياسية.   بالسلطة 
النزاعات  وإثارة  انتخابية  إىل رشعية  الدميقراطية  الرشعية  اختزال   –

السياسية بني مكونات التشكيالت االجتامعية يف الدول الوطنية.
بهدف  الوطنية  الحركة  أطراف  بني  االجتامعية  النزاعات  تشديد   –

التدخل يف الشؤون الداخلية ومساندة القوى الطبقية املوالية لنهوج 
وااللحاق. التبعية 

-- ترابط رأس املال )الوطني( مع الرأسامل الكسموبولويت واحتكاراته 
الدول  يف  الداخلية  الرصاعات  إثارة  من  ذلك  يحمله  وما  الدولية 

الوطنية.  
الوطنية  الرساميل  مع  االحتكاري  الكسموبولويت  رأسامل  –تشابك 
الشؤن  يف  التدخل  وعدم  الوطنية  السيادة  مبدأ  تحجيم  إىل  أفىض 

الوطنية. 
- نهوج العوملة التدخلية وجدت تعبريها يف تحالفات دولية جديدة 

مناهضة لحركة رأس املال املعومل وميوله التخريبية.
- نهوج الرأساملية املعوملة املتسمة بالتبعية وااللحاق أدت إىل تنامي 
الروح القومية والوطنية املناهضة لروح العوملة الكسموبولوتية وما 

تحمله من مخاطر عىل تطور العالقات. 

ثانيا – الدول الوطنية والشرعية االنتخابية. 
أهمها  كثرية  بصفات  الرأساميل  التوسع  من  الجديد  الطور  يتصف 
االستبدادية  األنظمة  ومطالبة  الوطنية  الشؤون  يف  السافر  التدخل 

بتجديد قيادتها السياسية هادفة إىل -- 
وضامن  السياسية  البالد  سلطة  عىل  الفرعية  الطبقات  هيمنة   --
وما  االقتصادات  البالد  نهوج  عىل  واملالية  التجارية  الرشائح  سيطرة 
يشرتطه ذلك من تدين فعالية الطبقات األساسية يف اإلنتاج الوطني.

عىل  الفرعية  القوى  هيمنة  لغرض  االنتخابات  رشعية  اعتامد   —
سلطة البالد السياسية وإشاعة اإلرهاب ضد القوى الوطنية ونشاطها 

الشعبية.  للمطالب  املساند 
االحتكاري  الرأساميل  مع  الفرعية  الطبقية  القوى  تحالف  تشديد   -

لغرض تأمني الحامية الدولية من التغريات الوطنية.  

ثالثا – الشرعية االنتخابية ومهام القوى الوطنية.
الطبقات  قانونياً- سياسياً لسيادة  االنتخابية غطاء  الرشعية  -متثل 
املعوملة  الرأساملية  املبارك من دول  اإلرهاب  الفرعية ومامرستها 
األمر الذي يحث القوى الوطنية عىل خوض االنتخابات الترشيعية 
إلشهار برامجها السياسية املدافعة عن حقوق الطبقات االجتامعية 
الدويل  الخارج  مع  الفرعية  القوى  لتحالفات  واملناهضة  الوطنية 

وتدخله يف الشؤون الوطنية.  
استنادا عىل أهمية املشاركة يف الدورات االنتخابية أميل إىل اعتامد 
برنامج سيايس يشرتطه الطور الجديد من التوسع الرأساميل يرتكز 

عىل –
الطبقات  مصالح  تعتمد  دميقراطية   – وطنية  برامج  بناء   – أوال 
عن  املغرتبة  الفرعية  الطبقات  لسياسة  املناهضة  االجتامعية 

مصالح البالد الوطنية. 
سيادتها  وصيانة  دميقراطية  وطنية  دولة  بناء  عىل  الرتكيز   – ثانياً 

الوطنية وإدانة التدخالت الدولية يف الشؤون الداخلية.
ثالثاً – اعتامد اشكال الكفاح السلمي املساند من القوى الوطنية 
النزاعات  يف  العنفية  األساليب  إىل  االنجرار  وعدم  الدميقراطية   –

االجتامعية. 
رابعاً – توطيد الوحدة الكفاحية بني الفصائل الوطنية الدميقراطية 
والرشائح  القوى  مليشيات  تعتمده  الذي  اإلرهاب  ملكافحة 

الفرعية. 
الوطنية  القوى  العامل للوقوف إىل جانب  خامساً -- مناشدة دول 

ضد اإلرهاب والتدخالت الدولية.
السلمية  وأساليبه  الدميقراطية  الوطنية  برنامج  مفردات   --
تتجاوب والطور املعارص من التوسع الرأساميل كام أراها وضامنة 

لتطور الكفاح الوطني املناهض مليول التبعية والتهميش. 
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مكافحة غسيل األموال واالرهاب مهمة آنية ملحة

العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية 

قضايا

الدكتور ماجد الياسري 

مجددا رفعت عصابات داعش وخالياها النامئة وفلولها املتجولة رأسها يف املناطق 
الهشة أمنياً لرتتكب مجازر دامية جديدة تضاف إىل سجلها االجرامي الدموي. وما 

هو ملفت لالنتباه توقيت هذا التصعيد بالذات حيت تزامن مع مسعى حكومة 
الكاظمي لتنفيذ قرار االنتخابات املبكرة والتحول من نهج التكيف مع الفساد 

وغسل االموال إىل مالحقة الفاسدين، وإن مل تشمل الرؤوس الكبرية بعد. وتزامن 
ايضا مع تقديم مرشوع ميزانية 2021 غري املسبوقة بالعجز املايل املثري للجدل 

بسبب حجم االنفاق العام واستخدام القروض والتي يعتربها بعض االقتصاديني 
غري مربرة لسد العجز الكبري. ويف ذات الوقت تتخندق القوى السياسية الطائفية 

املتنفذة وتحاول املسك بآخر خيط يرون فيه مخرجا يتيح لهم العودة إىل نهج 
املحاصصة والفساد مع االستمرار يف قنص واغتيال نشطاء ترشين واعتقالهم بتهم 
كيدية والقيام باستعراضات للميليشيات والسالح املنفلت بحجج واهية، يف املزيد 

من التحدي للسلطة وإضعاف هيبة الدولة وتعميق الهواجس والشكوك وعدم 
الثقة بني الحكومة والشعب حول مصداقية وعودها وبرامجها. ومع كل هذا وذاك 
تستمر الخدمات الصحية الهشة يف التصدي لجائحة كورونا مبا متلكه من امكانات 

شحيحة وقدرات معطلة.



مختارات 
  TAREEK AL SHAAB  

www.tareeqashaab.com  www.iraqicp.com             9No. 56 Thursday 11 March 2021 العدد 56 الخميس 11 آذار  

إسبانيا تزيل آخر تمثال للديكتاتور فرانكو في مليلية
للجرنال فرانسيسكو فرانكو  أزيل آخر متثال 
تصويت  أعقاب  يف  اإلسبانية  األرايض  يف 
التذكاري.  النصب  إزالة  عىل  مليلية  جيب 
حملوه  ثم  التمثال  قاعدة  العاملون  ودمر 

بعيدا عن مدخل مليلية.
أقىص  إىل  املنتمي  “فوكس”  حزب  واعرتض 
إزالة  ضد  صوت  إذ  القرار  عىل  اليمني 

التمثال.
وحكم الجرنال فرانكو إسبانيا من عام 1939 
وحتى وفاته عام 1975. وقتل أكرث من 30 
ألف شخص يف حرب أهلية شهدتها إسبانيا 
إلحاق  إىل  وأدت  و1939   1936 بني  ما 
هزمية  لفرانكو  التابعة  الوطنية  القوات 

الجمهورية. بالحكومة 
وترأس فرانكو بعد ذلك نظاما متيز بإرهاب 
الدولة وغسيل الدماغ عىل الصعيد الوطني 
باستخدام اإلعالم ونظام التعليم الحكومي.

“الذاكرة  قانون  مرر   ،2007 عام  ويف 
التاريخية” الذي هدف إىل االعرتاف مبعاناة 

ضحايا عهد فرانكو.
ومبوجب القانون، أزيلت رموز الديكتاتورية 
مبا يف ذلك متاثيل أخرى لشخصيات بارزة يف 

مناطق متفرقة من إسبانيا.
من  تريفينو  فرنانديز  إيلينا  ووصفت 
متثال  إزالة  مليلية  يف  املحلية  الجمعية 

فرانكو بأنه “يوم تاريخي”.
لكن أعضاء حزب “فوكس” صوتوا ضد إزالة 
إنه  قائلني   ،1978 عام  أقيم  الذي  التمثال 
قائدا  كان  بوصفه  فرانكو  دور  ذكرى  يحيي 
نزاع  وهو  الريف  حرب  يف  اإلسباين  للفيلق 
القرن  من  العرشينيات  يف  إسبانيا  خاضته 
العرشين ضد القبائل األمازيغية يف املغرب.

“وادي  يسمى  كبري  فرانكو يف رضيح  ودفن 
العاصمة مدريد إىل جانب  الشهداء” خارج 
فقدوا  الذين  الناس  من  اآلالف  عرشات 

حياتهم يف الحرب األهلية. 
عادي.  قرب  إىل  رفاته  نقل   ،2019 عام  ويف 
كالفو:  كارمني  الحكومة  رئيس  نائبة  وقالت 

من  ألف   30 عددهم  فاق  الذين  “الضحايا 
باحرتام  ويحظون  السالم  سيعمهم  الجانبني 

الجميع”.

من هو الجنرال فرانكو؟
يف   1926 عام  إسبانيا  يف  جرنال  أصغر  أصبح 

عمر 33 عاما.
إىل  املنتمية  الشعبية  الجبهة  انتخاب  بعد 
فرانكو  الجرنال  شن   ،1936 عام  يف  اليسار 
إىل  أدى  الذي  األمر  متردا،  آخرون  وجرناالت 

اندالع حرب أهلية استمرت ثالث سنوات.
الحرب  يف   1939 عام  فرانكو  الجرنال  انترص 
والفاشيني  أملانيا  النازيني يف  األهلية مبساعدة 

يف إيطاليا وأسس نظاما ديكتاتوريا. 
الحكم حتى  قبضته عىل مقاليد  فرانكو  شدد 
إىل  إسبانيا  انتقلت  ثم   1975 عام  يف  وفاته 

الدميقراطي. النظام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكاالت – 24 شباط 2021

استراليا .. قصة معركة بين عمالقة االعالم واالحتكارات
التكنولوجيا،  عاملقة  مع  مواجهة  يف  أسرتاليا  دخلت 
آخرها مع فيسبوك قبل أكرث من أسبوع بعد أن طرحت 

الحكومة ترشيعا يتحدى هيمنة فيسبوك وغوغل.
وظل العامل يراقب القضية عن كثب حيث تبحث دول 
لهذا  مامثل،  ترشيع  إصدار  وبريطانيا  كندا  مثل  أخرى 
تحارب الرشكتان ضد هذا القانون رغم أنهام تدركان أن 

آمال الفوز يف هذه املعركة ضئيلة للغاية.
للرصاع  فريدة  قصة  هي  أسرتاليا  يف  املحتدمة  واملعركة 
بني عاملقة اإلعالم واالحتكارات الكربى املتنافسة، حيث 
استيقظ سكان أسرتاليا قبل أيام ليجدوا أن إدارة فيسبوك 

قد حظرت جميع األخبار عىل املنصة.
كالتايل:  الحدث  هذا  الغربية  اإلعالم  وسائل  تصور 
»رفض رئيس الوزراء الليربايل سكوت موريسون الرتاجع 
موقف  وأن  الخطوة،  هذه  إىل  أدت  التي  القوانني  عن 
إنقاذاً  نيوز كورب، وليس  موريسون هو خدمة مصالح 

للدميقراطية«.
يبدو أن الرصاع عميق إىل تلك الدرجة داخل االحتكارات 
سوق  عىل  ومردوخ  زوكربريغ  من  كل  يتصارع  حتى 
تعاقب  بدأت  الرأساملية  أن  ويبدو  أسرتاليا.  األخبار يف 
نفسها، حيث نفذت فيسبوك حظراً لألخبار عىل مستوى 
أسرتاليا، رداً عىل قانون مساومة وسائل اإلعالم اإلخبارية 
الذي اقرتحته حكومة سكوت موريسون، واملتوقع إقراره 

يف مجلس الشيوخ األسرتايل.

التقليدية  اإلعالم  وسائل  بني  تصاعد  قد  الخالف  وكان 
فوجد  أسبوع،  منذ  الكبرية  التكنولوجيا  وبارونات 
محظورين  أنفسهم  أسرتاليا  يف  فيسبوك  مستخدمو 
بالشؤون  يتعلق  محتوى  أي  مشاهدة  أو  مشاركة  من 

اإلخبارية.
وكانت صحيفة »نيوز كورب« األسرتالية، التابعة لروبرت 
مردوخ، قد نرشت »مقال رأي« وصفت فيه الحظر بأنه 
األسرتايل«.  الشعب  ضد  الرشكات  غطرسة  من  »عمل 
ووصفت جمعية وسائل اإلعالم اإلخبارية هذه الخطوة 
وحشدت  االحتكارية.  القوة  عىل  كالسييك  مثال  بأنها 
فيسبوك ضدها جوقة معلقني ضد “الخطوة السخيفة” 

حسب وصفهم.
وحذر رئيس الوزراء سكوت موريسون الدول األخرى من 
أكرب  أنها  تعتقد  ما يربرها: “فالرشكات  لها  أن شكوكهم 
من الحكومات، وأن القواعد يجب أاّل تنطبق عليهم. رمبا 

يغريون العامل، لكن هذا ال يعني أنهم يديرونه”.
التكنولوجيا  عاملقة  بني  األوىل  املواجهة  ليست  هذه 
األرباح  حول  التقليدية  األخبار  ورشكات  والحكومات 
يف  لألخبار  حظراً  غوغل  نفذت  حيث  السوق.  وحصة 
ترشيعات  الدولة  تلك  سنت  عندما   2014 عام  إسبانيا 
مامثلة. وعىل الجانب اآلخر، كان توجيه االتحاد األورويب 
كثرياً  به  التبجح  تم  الذي  والنرش  الطبع  حقوق  بشأن 
يف عام 2019 مبثابة طلقة تحذيرية تستهدف فيسبوك 

وأمثالها. لكن الطبيعة الدرامية للمواجهة الحالية تضع 
كال الطرفني يف موقف حرج.

عىل  األخري  الرضيبي  بالنرص  األسرتاليون  استشهد  لقد 
بينام  الحكومية،  السلطة  تفوق  لتأكيد  كسابقة  أمازون 
سخروا من فيسبوك باعتباره »دولة بال قومية« وأصبحت 

»أكرب من أن تتسع ألحذيتها«.
رأسامليان  تصادم  ما  إذا  األسرتالية؟  املعركة  قصة  فام 
كبريان، مثل: زوكربريغ ومردوخ، وتنافسا يف الضغط عىل 
الحكومة األسرتالية من أجل سوق األخبار يف تلك البالد 
وحول من سيتمتع منهام بحق احتكار األخبار، فالقصة 
أبعد من اشتباك إعالمي بني رشكتني من السلوك نفسه 

والتبعية الفعلية.
فالذي يجمع بني االثنني كبري جداً، كالهام مؤيدان للكيان 
أحدهام  األخبار،  احتكار  ميارسان  كالهام  الصهيوين، 
وسائل  بارون  واآلخر  عاملياً،  التقليدي  لإلعالم  إمرباطور 
التوسع  يحاوالن  وكالهام  عاملياً،  االجتامعي  التواصل 
لديكتاتورية  مؤيدان  وكالهام  الهرم.  قمة  يف  والبقاء 
الناس  صدور  فوق  يجثامن  وكالهام  الحرة.  السوق 
متالعبني بوعيهم. أما القصة الحقيقة خلف ذلك: وصل 
أنها  الدرجة،  إىل هذه  الكربى  االحتكارات  بني  التناقض 

أزمة املنظومة الرأساملية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكاالت – 24 شباط 2021

تونس .. نقابة الصحفيين تدين عنف »النهضة« 
وتقرر اللجوء الى القضاء

على ذّمة نيويورك تايمز

في التفكير تهلكة   

أصدرت نقابة الصحفيني التونسيني بيانا تدين 
حركة  مسرية  يف  الصحفيني  ضد  العنف  فيه 
النهضة اإلخوانية كام قررت اللجوء إىل القضاء 
الصحفيني  الزمالء  من  العديد  تعرض  بعد 
بالعنف  االعتداء  إىل  الصحفيني  واملصورين 
املادي واللفظي وغريها من املضايقات واملنع 
من العمل خالل أدائهم ملهامهم من قبل »لجنة 
تنظيم« مسرية حزب حركة النهضة وعدد من 

أنصار هذا الحزب.
عىل  االعتداءات  أن  البيان  نص  يف  وجاء 
الحركة  عىل  املحسوبني  من  تتالت  الصحفيني 
سواء من قبل بعض نوابها يف الربملان أو من قبل 
أنصارها خالل املسرية، معربة عن إدانتها لهذه 

االعتداءات املمنهجة عىل الصحفيني.
صمت  أن  بيانها  يف  أيضا  النقابة  واعتربت 
االعتداءات  هذه  عىل  النهضة  حركة  قيادات 
هو موافقة ضمنية وسعي منها ملحاولة تركيع 
اإلعالم من خالل الرتهيب والعنف والتدخل يف 
عمل الصحفيني ومحاولة مصادرة حرية العمل 
للصحفيني  الوطنية  النقابة  وقررت  الصحفي. 
التونسيني القيام بالتتبع القضايئ لكل املعتدين 
وعىل رأسهم لجنة التنظيم التي مارست مهام 
امليليشيات وخالفت القوانني التي تضمن حرية 

العمل الصحفي.
بالقيام  القانوين  طاقمها  النقابة  كلفت  كام 
املعتدين  لتتبع  الالزمة  القانونية  باإلجراءات 

وعدم  العقاب  من  اإلفالت  حالة  تواصل  رغم 
عىل  االعتداء  قضايا  مع  الجدي  التعاطي 

الصحفيني.
قامئة  إعداد  يف  الرشوع  ايضا  النقابة  وقررت 
أعداء حرية الصحافة سيتم االعالن عنها خالل 
اليوم العاملي لحرية الصحافة وإرسالها إىل كل 
التي  والدولية  الوطنية  واملنظامت  الهيئات 
بالخطر  إلعالمها  والحريات  بالحقوق  تعنى 
الصحفيني،  اإلعالم وسالمة  يتهدد حرية  الذي 
عىل  املعتدين  بكل  التشهري  إىل  باإلضافة 

منتسبيها وطنيا ودوليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»سكاي نيوز« – 28 شباط 2021

هيلين بوينيسكي

ملحرر  وفقاً  خطر،  النقدي  التفكري 
عىل  القّراء  يحث  الذي  تاميز  النيويورك 
خشية  »ويكيبيديا«  يف  املصادر  فحص 
منظّرو  نصبها  التي  الفخاخ  يف  وقوعهم 
املؤامرة، وخداعهم ليشككوا بـ»الحقائق« 

التي توردها الصحيفة.
يصّنف  الذي  الصحفي  وارزل،  تشاريل 
الشبكة«  عىل  »التطرف  يف  كخبري  نفسه 
ناشد القراء يف مقالة افتتاحية أال »يحفروا 
خطر  بوضوح  صّور  بحيث  عميقاً« 
وسعيهم  الجديدة،  للمعلومات  تقييمهم 
ميلكون  ال  وهم  اإلنرتنت  يف  للبحث 

بجعبتهم سالحاً غري عقلهم الخاص.
كام حذر من أن التفكري النقدي ميكن أن 
يؤدي بالقراء اىل أن يتخلوا عن اهتاممهم 
املؤامرة  نظريات  أصحاب  لصالح  الثمني 
وحيداً:  هدفاً  يحملون  الذين  الغادرين 
عكس  عىل  وذلك  القّراء.  خداع  هو 
نيويورك  يف  الودودين  الحبكات  مراقبي 
من  التأكد  سوى  يبتغون  ال  الذين  تاميز، 
أن عقلك ال يخاف إال ممن يجب الخوف 
جريانك  أو  الروس  أو  الفريوسات  منهم: 
أضافوا:  كام  أو  البيض  أو  اإلرهابيني  أو 
الكامن  الخاطئ  التفكري  تصديق  إمكانية 

يف عقلك.
تاميز  النيويورك  تقوم  أن  املنطقي  من 
بتحذيرك من االنخراط بعمق يف »التفكري 
أمعنوا  ما  إذا  القراء  فهؤالء  الخاطئ«. 

التفكري يف املواد الصحفية التي يهضمونها 
الذي  املعريف  فالتنافر  قهوتهم،  مع  يومياً 
سينتج عن ذلك من شأنه أن يدفعهم اىل 

تفجري رؤوسهم.
أساس  عىل  نفسها  الصحيفة  تناقض 
مجرد  تقدير.  أقل  عىل  أسبوعي 
الصحيفة  تغطية  تطور  ومقارنة  تتبع 
إلبقاء  اضطرارهم  يوضح  لكوفيد19- 
قرائهم يف حالة من الخوف وعدم التوازن 

مع دفقات مستمرة من التنافر املعريف.
يستشهد وارتزل بأحد األساتذة الجامعيني 
املضللة  املعلومات  »هدف  يحذر:  الذي 
هو  النقدي  والتفكري  االنتباه،  لفت  هو 
ببساطة  يعني  ما  وهو  االنتباه«،  جّل 
أكرث  نقدي  بشكل  فكرت  كلام  بأنك 
للعقل  ضحية  سقطت  محّرمة،  مبسألة 
بأن  شارحاً  ويتابع  اخرتعها.  الذي  الرشير 
يسمح  عيب  فيها  البرشي  العقل  طبيعة 
واملتصيدين  املؤامرة  ومنظري  للمحتالني 
ومصادرة  باستغالله  االنتباه  وقراصنة 
تركيزنا. أنت ال تريد لهذا أن يحصلك لك، 
قم عىل الفور بإغالق ما تقرأ قبل أن تقع 

الفأس بالرأس.
النصائح  ببعض  الربوفسور  يتشّدق 
وتتبع  املصدر  تفحص  مثل  املبتذلة 
بحد  سيئة  ليست  أمور  وهي  الدالئل، 
القيام  يستغرق  بأال  نصيحته  لكّن  ذاتها. 
يثري  ثانية   90 من  أكرث  األمور  بهذه 
بشكل  وارزل  يرشحه  ما  وهو  الدهشة! 
والذي   – لويكيبيديا  اللجوء  مبارش:  غري 

ولكن  االستخبارات.  وكاالت  عليه  تهيمن 
قدرة  من  يحّذر   – الحق  لنقول   – وارزل 
ويكيبيديا،  استغالل  عىل  املؤامرة  منظّري 
النتائج  أبرز  عىل  االعتامد  برأيه  والحل 

التي ينصح بها »غوغل«.
صحفيي  نهج  ندرك  األقل  عىل  بتنا  لقد 

النيويورك تاميز يف التحقق من األخبار.
اليوم  عامل  يف  حكمنا:  يف  واقعيني  لنكن 
تطمينات  من  الناس  فيه  مّل  الذي 
وبدأوا  القائم  النظام  صحفيي  وتحليالت 
لدى  ليس  مستقلة،  بدائل  عن  بالبحث 
آذانهم  إغالق  إال  أمل  وأشباهه  وارتزل 
بيديهم، وتحويل الناس عن غري منهجهم، 
املنهج الذي يقومون فيه بتحريف تفحص 
آيديولوجي.  عدو  إىل  وتحويله  الحقائق 
جميع  يف  االتجاه  هذا  رصد  لنا  ميكن 
وويكيبيديا  االجتامعي،  التواصل  وسائل 
أيضاً، حيث يتم »تلقيح« الناس عمداً ضد 

»فريوس« التفكري النقدي.
أن  هؤالء  النقدي  التفكري  أعداء  يريد 
اإلعالم  يف  ليس  حالها،  عىل  األمور  يبقوا 
فقط بل أيضاً يف املدارس وأماكن العمل. 
يجب أن يستّم األمريكيون باالعتقاد بأن 
هكذا  عليه  هو  ما  هو  الراهن  الوضع 

لسبب يتجاوز قدراتهم عىل التغيري.
ودع  اسرتخِ  فقط  عقلك،  تجهد  ال 
لتنام. أي يشء غري  تهزّك  تاميز  النيويورك 

هذا يعني سامحك لألرشار بالفوز!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“قاسيون” – 3 شباط 2021
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يعرف املعجم الفلسفي الخيال بأنه قوة تحفظ ما 
بعد  املحسوسات  صور  من  املشرتك  الحس  يدركه 
غيبوبة املادة بحيث يشاهدها من الحس املشرتك 
كلام التفت إليها فهي خزانة للحس املشرتك ومحله 
قوة  هي  الخيال  الدماغ،  من  األول  البطن  مؤخر 
الحس  عن  غيبوبتها  بعد  الصور  لتلك  حافظة 
. ورمبا أمكننا  املشرتك فهو كخزانة للحس املشرتك 
ان نصنف الخيال الذي قد مييز عىل أساس الخيال 
ال  بالبساطة،  ميتاز  للبيئة،  الخاضع  وهو  العادي 
طموح يشغله ويتصف بالرتابة اما الخيال املريض 
يف  نفيس  مرض  بأنه  يتصف  غرائزي،شيطاين،  فهو 
إىل  تحيله  التي  بالذاتية  املنتج  الخيال  يتسم  حني 
)شعر، رسم، فن، اخرتاعات ...( متميزة ومن الخيال 
أو  الشعبي  أو  الحديس  أو  البارسايكلوجي  أيضا 
خيال املدينة أو خيال الشعر ...الخ ومن كل ذلك 
سوف نحصل عىل نتائج مختلفة وفق اختالف قيمة 
وقوة الخيال ومعياريته أيضا، او بالعكس قد نقع 
بثقافة خائفة أو محدودة اإلبداع أو نصل إىل خمول 
اجتامعي أو ضعف يف اإلبداع الحيس والفكري أو 
ضعف يف التصميم والتشكيل و ضعف يف الصناعة 
ومحركات  أسس  وكلها  واملعامر  واألدب  والفن 

للمجتمع او محركات للحضارة ككل .
ثقافة  وهو  واحد  لشعب  واحد  نظام  والخيال 
املحيطة  األدوات  تنمو بحسب  أو  أو تطور  تدرس 
أو امللحقة به، فام نراه من إمكانية تشغيل الخيال 
وفق  متميز  فانه  الشعر  جانب  يف  العرب  لدى 
حضور أدواته وكونه صنعة قدمية تطورت باستمرار، 

وفق  عملهم  يتطور  الحلوى  بصناع  أشبه  فهي 
العمل  ذلك  بتشغيل  استمروا  كلام  األجيال  تبادل 
مجاالت  وتتوسع  والنبوغ  املوهبة  فتكرر  وأتقنوه 
الشعر وصوره وخياالته، إال ان عائق اللغة واإلعالم 
يحول دون  ما  اليوم هو  العراقية  الثقافة  وتدويل 
نرش نجوم فنون الشعر العراقي يف الرتاث العريب أو 
العاملي . وإذا أردنا تتبع تنوعات الخيال يف األدب 
النرث  أو  بالشعر  ال  اقرتن  نجده  فسوف  اإلسالمي 
والبالغة فحسب بل يف جوانب أدب التصوف وأدب 

الفلسفة وأدب العلم ...الخ وسوى ذلك .
وحديثا كان األدب الشعبي الذي قدم لنا تصورات 

عىل  الخيال  حيث  من  يتفوق  الخيال  يف  مدهشة 
الشعر الفصيح بكونه أكرث حميمية وقربا من الواقع 

.
لغرض صنع صورة  كلامته  يطوع  الشعبي  فالشعر 
خيالية بطريقة محرتفة، والصورة والخيال الشعبي 
الشاعر  وثقافة  بيئته  عىل  يعتمد  الفصيح  هو  كام 
الخيال  صنعة  تطوير  يف  الشاعر  ذلك  واستمرارية 
أو رسم الصورة الشعرية، فالشاعر مجموعة أجزاء 
عىل  القدرة  الصور،  توليد  )إمكانية  منها:  متعددة 
رصف وتوليد جمل لها معنى ووزن، قدرته إىل ربط 
كل ذلك باإلحساس والعاطفة، إجادة اختيار القافية 
والحفاظ عىل وحدة موضوعة والقدرة عىل تشكيل 
األخيلة بطريقة ملفته لنظر املختصني واملتذوقني( 
. وبإمكانه التفوق بكل يشء ليصبح شاعرا إال انه 
إذا أراد النبوغ عليه أن ينظم قصائد متثل الصورة 
أو املوقف فيها املقام األول أو بإمكانه االتكاء عىل 
الومضة أو الصورة العقلية التجريدية . لقد كانت 
صور الشعر الشعبي تزخر يف منظومة شعراء كبار 
وكاظم  خلف  السيد  وعريان  النواب  مظفر  مثل 

إسامعيل .
من  واحد  لجيل  العامة  الصبغة  ان  يل  ويتضح 
من  واحد  نظام  بكونها  تتميز  الشعبيني  الشعراء 
الصور  بكون هذه  أو  املنافسة  بفعل  الصور  توليد 
ارتبطت ببيئة واحدة وكتبوا عىل هذا األساس بهم 
وحزن واحد، فخيالهم كان مقيدا بالبيئة أو الحزن 
يف  جيل  إىل  جيل  من  يختلف  والذي  بهم  املرتبط 
بآخر  اثر جيل  نكران  واملفردة، وال ميكن  األسلوب 

كام واثر النواب بغريه من الشعراء .
للصورة  مالصقة  تولد  الشعر  يف  الشعبية  واملفردة 

الشعرية، وما يالحظ عىل خيال الشعر الشعبي انه 
يحاول اإلفالت من املنطق الرتيب ومع انه تركيب 
)العيون  النواب مثال  خيايل غري معقد كام وألفاظ 
من  =مزيج  تنمرد   = عنابة   = )الشفاه  زرازير(   =
وغريها،  وحمد  الريل  قصيدة  يف  وهكذا  تناقض( 
إال انه خيال بسيط تم تعويضه بالجرس املوسيقي 
فكان  وانسجامها  وموضوعها،  القصيدة  ووحدة 
الكثري من  اثر  من  أفضل  املتلقي  ذاكرة  اثر يف  لها 
فيام  ظهروا  الذين  املركبة  الخيالية  الصور  ناسجي 
بالحرب يتلمسون  نائل )لذلك  الشباب فيقول  من 
وهو  قاطعهن(  خاف  عليهن  تخطف  /من  الروس 
وأيضا  خيايل  سايكلوجي  بجانب  مستغرق  تركيب 
صورة أخرى سمري صبيح )الناي لو ما يون جا حاله 
حال الكصــب( ويبدو ان هذا الخيال الومضة لدى 
الشعراء الشباب تأثر بكاظم إسامعيل الكاطع الذي 
يقتنص خياالت مركزة ورسيعة منها )شفت العطش 
كلام  )البري  قوله  أو  العرك(  ضحية  أول  هجم  لو 
غمكت جرحه املساحي يفيض ماي وله الكثري من 

الصور الخيالية الخالبة( .
وال أود رسد شواهد نصية كثرية هنا فالخياالت التي 
يتمتع بها الشعر العراقي الشعبي رائعة فعال، ألنها 
عىل  طرأت  التي  التأثريات  حجم  بفعل  تنزوي  مل 
بوعيها يف  تحتفظ  زالت  العراقي، فهي ال  املجتمع 

تصوير الجامل 
رمبا  ثابتة  نقش ونحت صورة  آخر يف  ومن جانب 
ال يتقنها إال الشاعر الشعبي العراقي، فهو ال يقف 
يصنع  ان  عبقرية  أو  اللغوي  الخيال  تالعب  عىل 
صورة االنسجام يف القصيدة بل يتعداه إىل تركيب 

أويل وآخر ثنايئ وثاليث، وكأننا إزاء تركيب سحري.

الخيال والصورة في الشعر الشعبي العراقي

كون
علي الجبر

كون أّول ما اغّمض
عيني انام

واحلم بدنيا جديده
وعامل يعيش بسالم
بال عداوه بال ظالم 

وناس ما تاكل حرام
تكره الغيبه وتسامح

ما تحب االنتقام 
وكون اشوف

گلوب ما تعرف الخوف
واطفال تلعب 

رغم كل هاي الظروف
وكون باچر

يصري احسن من امس
وننسه كل االمنه

وتطلع شمس
عالفقري العايش بطرگ

الحصري 
عاليتيم اليشتغل عامل 

اجري 

عاملريض الحرسه يلگاله
رسير 

عالربيء البالحبس
وكون نرجع

مثل ما چّنه زمان
سفره ممدوده وحنان

عايشني بـ خري
نتمّشه بامان
وكون اموت 

گبل ال اشوف العراق 
مگطّع وبالعته حوت

وكون اشوف الدنيا تضحك
للغريب املا عرف غري

البعد
للحبيب الخايف وليفه 

يصد 
وكون اشوف گلوب

ما بيها حقد
وناس طيبه وگاع خرضه

وشمس حلوه 
ومطر يغسل غيظنه

وما نبتعد 
وكون ما يشعر طفل

يوم بربد
وكون نزرع بس ورد

وكون كل محروم 
بالحب ينسعد

وكون ما نحزن ابد
وكون كّل غايب يرد

وكون ... وكون

ترنيمات الى اهل الناصرية    

حسينة بنيان

للنارصية أنروح ياحلو الطباع

نوگف ابوجه الضيم ونساند أسباع

ياهيل ياطيبني بالنارصية

العمر فدوه ايروح لهل القضية

عدنه الولد خطّار من بيت أهلنه

هذا الوطن عّريس بّدمه ايتحّنه

يتحاسب املسؤول غصنب عليهم

طاح الشهيد وراح بسالح ايديهم

غصنب عله الجرحوك أنت النه شعله

يامن سگيت الگاع ابّدمك الدهله

هذا الولد ريحان يابعد اهلنه

بسمك يظل ترشين عايش بدلنه

نعلگ اشموع اليوم للساحة منيش

ألجل الوطن والناس نتحّده كليش

هذا الوطن باعوه وشالو اترابه

بيه مرقد االجداد مّحد يهابه

ياولد يامحبوب يسمر يحّباب

أيدك تجيب أحقوق وترّد الرتاب

صاير شعبنه اليوم قّرر شعبنه

عالخاين الغّدار نگطع دربنه  

مابين حانه اومانه
عبد االله الفهد

 )امتطرين

ما متطرين 

عدنه برص حالنه !(

كتي مطر لتخافني 

محد غريب اويانه .

بس غيم واگلوب اثنني

  گلبچ اوگلبي  اهنانه .

گلنه نظل متصافني 

 الدرب الجفه اشودانه ؟

يحچون عنچ بالشني 

ماأرىض يادنيانه .

عندي امل بيچ اوتصفني 

ماظني هيچ اتظلني 

 مابني حانه اومانه !!

بس من گلتلچ تصفني 

اشامله طري الغرنوگ 

 صاعد عىل ابيوت الطني 

اومن فوگ مديل السانه !؟

شوهذا جرف امغربني 

اوذاك الجرف ميحانه !!!!؟؟؟!

سهر ملعون
كاظم غيالن

ترتاكض احالمك 
والزغار ابدربك املضوي

وترد للبارحه امعاند صالفة ليل 
عني الليل وكحه وماتردهه اعيون 

وحدك .. هاكرث سهران !!!
وحدك 

بالنده الحزنان 
واحالمك اتعاند بيك 

ياحلم اليلم الناس 
واتوديك روحك للبعيد اهناك...

        للشجره الزغريه بباب املعظم 
الكربت واعتلت 

    واعروكهه اتسلم عليهه الشمس كلهه
ابجرف ) خرض الياس(

تتوسل اشموعه التبعد الوهواس 
حقك .. لو بجيت ابدمع كل الناس 

حقك لو بجيت ابوحشتك 
لن السهر ملعون 

             من اول عمر ...لليوم 
                   طاير نومك امن النوم 

يانوم الريدلك بعد 
ويظل ابحالة الخدر نوم 

       ابكل ليايل النوم 
واتردك صفنتك للمناره 

البيهه كل اهمومك التصعد للهالل 
وتصري اوذان ..

صربك ثكل حيل وبعد يتنخاك 
من صورة ) يسوع( لختمة القرأن .

ابوذية واغنية الناصرية 

حسين جهيد الحافظ

ذهب تيزاب فكرك فهد اسمه

او عىل خد الزمان انطبع وسمه

يتباهه املوت بيه ابفخر واسمه

بدر نور سامء النارصية

االغنية

بالنارصية ..... بالنارصية

حزيب رفع رايات ....... بالنارصية

بويه احله جيه ....... بويه احله جيه

جيت فهد باذار ....... بويه احله جيه

.............

يا شهر اذار ........ يا شهر اذار

اجمل شهر بالكون ..... يا شهر اذار

چي آخرك صار ....... چي اخرك صار

مولد حزب طيبني ..... چي اخرك صار

................

بدلة الزرگه ....... بدلة الزرگه

ثوب الزفاف اتصري ... بدلة الزرگه

ابروحي حرگه ...... ابروحي حرگه

للحزب جيت ابشوگ .... ابروحي حرگه

................

صوت املناجل .... صوت املناجل

زفة عرس وشموع .... صوت املناجل

بدلة العامل .... بدلة العامل

تتباهه بالچاكوچ .... بدلة العامل

خرض مناضل ...... خرض مناضل

دم الشهيد الطاح .... خرض مناضل

زيدوا الهالهل ..... زيدوا الهالهل

امبولد حزبنه اليوم .... زيدوا الهالهل

شعراءنا وكتابنا
تستقبل صفحة )ادب شعبي( قصائدكم ومشاركاتكم 
tareekalshaab@gmail.com عىل الربيد االلكرتوين

وال  سابقاً   املنشورة  املواد  نرش  عن  الصفحة  وتعتذر 
والقصائد  املواد  وان  مستقبال.  اصحابها  مع  تتعامل 

املرسلة سُتعرض عىل مختصني قبل النرش.



هاشم شفيق

منذ بدأ تأسيس الحضارات األوىل 

والشعر رفيق الكائن البرشي، ورفيق 

اإلنسانية، رافقها يف تكاوينها البدئية، 

وسعى معها اىل التخيلق، واالرتقاء 

باملشاعر واألحاسيس والهواجس 

نحو مراتب عليا من عملية الخلق 

اآلدمي، ومن هنا كان أبولو، إله 

الكالم، والرؤى، واالستبطان، والخيال، 

والعارف، والسابر ملَواطن الجامل 

والتولّه الفني واإلبداعي.

عىل  شاعر  أول  كادرو”  “آنوش  هناك  كان  ولذا 
املسقية  الرتبة  العراق، ذات  أرض  األرض، ظهر يف 
هذه  يف  أيضاً  شاعرة  أول  وظهرت  اآللهة،  بشعر 
األرض هي “ إخدوانا “ ابنة رسجون األكادي، دون 
أن ننىس كاتب ملحمة “كلكامش” وقائلها ومدّونها، 
سومر،  خراب  وتحيك  الخلود  قصة  تحيك  وهي 
والبكاء عىل مجدها، وسنوات عيشها املتآخي مع 
الحياة والطبيعة، ذلك العيش البكر الذي غاب، رمبا 

بسبب اجتياح الطوفان ملرابعها األوىل.
ويؤرخ  الزائلة،  املاملك  يُخلّد  الشعر  كان  وبذا 
ملحمة  كاتب  كهومريوس  وتحّوالتها،  ملراحلها، 
املتحاربني،  دم  ومسطُّر  اليونانية،  “اإللياذة” 

ودموعهم يف سطره التليد ذاك.
عىل وفق هذه الرؤية، الزم الشعر املالحم اإلنسانية 
والرتاجيديا  الدرامية،  اللحظات  يُسّجل  دامئاً، 
للحادثات،  ومنّوٍه،  حافظ  خري  وهو  اإلنسانية، 
والدهر،  للزمان،  اليومية  واملشاهد  والتفاصيل، 

واألوقات التي تخرتق مراحل الحياة.
تحت أفق هذا املنظور، أجدين مع الشعر الذي مييل 
اىل استيحاء املناحي الدراماتيكية، واآلفاق اليومية 
ومصريه  باإلنسان،  يتعلق  ال  شعر  كل  لإلنسان، 
ميس  ال  الذي  والشعر  شعراً،  أعّده  ال  الوجودي 
التفكّر،  عىل  البارصة  ويُحرّك  والدواخل،  املشاعر، 

والتنّبه،  الوخز  واملشاعر عىل  الرؤيا،  والقلب عىل 
ويصيب منابع الحس بالرجفة، والِهزّة واالرتعاش، 
أو التأّس يف اخرتاق حاجز الروح ليبكيها، ال أعّده 
شعراً، بل مجرد كالم، وليس كام يتّوهم بعض ممن 
دادايئ،  أو  رسيايل،  شعر  أنه  عىل  الشعر،  يكتبون 
مجرد  الشخيص،  رأيي  يف  فهو  أوعبثي،  مّجاين،  أو 
الشعر  مستوى  اىل  ترقى  ال   ، هذيانية  سفسطة 
التجربة  بحرقة  واملدموغ  والحي  البليغ،  الصايف، 

ونارها الخالقة.
والفواجع  والرتاجيديات  املواجع  أن  أجد  ولهذا 
املغموسة  تلك  اإلنسانية،  دراما  وامليلو  املتواترة، 
املصري  مآالت  أو  حياتهم،  وتحوالت  البرش،  مبصري 
الشخيص للكائن، هي األبقى، واألدعى اىل التفكري 
والتأمل، كتلك التجارب التي كتبها شاعر كالسّياب، 
فهو األبرز والرائد األمثل لهذا العطاء الدامع، ونجد 
ذلك يف بعض شعر شعر صالح عبد الصبور، وسعدي 
يوسف، ومحمود درويش، واملاغوط، وأمل دنقل، 
والرحابنة، ومن أندر هذه النامذج النفيسة، أجده 
مشاعر  ويحرّك  القارىء،  دواخل  شك،  دون  ميّس 
املستمع ليبيك، أو يتنّهد ويطرُق، ثّم يرسح يف تأمل 

حياته املاضية والحالية، يغوص يف موج املآل.
املؤثر، وال  الشعر  بعض  اقرأ  وأنا  بكيت  لقد  أجل 
سّيام شعر السياب، حني كان مريضاً، أو حني كان 
يحّن اىل العراق، ويحّن اىل عائلته، والحياة يف قريته. 
أمل دنقل يف شعره املتأخر واملتمّثل بديوان “أوراق 
وحتى  والحزن  األىس  اىل  يدعو   ”8 رقم  الغرفة 
البكاء. مرة بكيت، وأنا استمع ذات يوم لقصيدة 
كتبها الشاعر سعدي يوسف عن ولِده حيدر الذي 
رحل باكراً، وهو شاب حيث كان يقيم يف الفيلبني 
بعيداً عنه، لقد بكيت أنا وزوجتي حني كان يلتقيها 
يف أمسية، كرستها له قاعة الكوفة يف لندن، يوم جاء 
من دمشق ليستقر فيها، طالباً اللجوء السياس يف 
اململكة املتحدة، مل أعد أتذكر اسم القصيدة، لكنني 

أتذكر الواقعة.
تدمع  أو  وتبكيني،  عيّل  تأثرياً  األكرث  القصيدة  مثة 
عيني، أو أتأثّر حني أقرأها، هي قصيدة “املدينة” 
العظيم،  اإلسكندرية  شاعر  كفايف،  لقسطنطني 
مرَّ  كلام  خالدة،  بطريقة  مكتوبة  القصيدة  هذه 
السنوات،  غبار  عنها  فتنضو  تتجّدد،  الزمن  عليها 
هذه  أحب  جديد.  من  وتتعاىل  وتسمو،  لتتألق، 
إذ  اإلنساين،  املصري  عن  تتحّدث  كونها  القصيدة، 

فهي  معارص،  برشي  كائن  كل  اىل  بخطابها  تتوجه 
وعابرة  لألمكنة  وعابرة  لألزمنة،  عابرة  قصيدة 
وديانته،  وجنسه،  كُهويّته،  البرشي،  النوع  ملسألة 
عن  تتحّدث  وهي  جمعاء،  للبرشية  مكتوبة  فهي 
املصري الشخيص لكائن يحيا وميوت يف مدينة عاش 
أخرى،  مبدينة  آخر،  بعامل  يحلم  كان  ولكنه  فيها، 
بحانة مختلفة، مبقهى مغاير، برشاع جديد، بشوارع 
آخر،  وبحر  أخرى،  وزوايا  أخرى،  وساحات  أخرى، 
ولكن هيهات، فالحلم يبقى مجرد حلم، والتطلع 
رؤيته  أسري  يبقى  والخيال  بيته،  يتجاوز حدود  ال 
الحاملة بالبعيد، والجديد، واملتغرّي، وحتى لو تحقق 
القصيدة  ترويه  ما  وهذا  املتخّيل،  وحدث  الحلم، 
هو،  كام  التغيري  هذا  سيكون  الصغرية،  امللحمية 
فالشوارع ستكون هي ذاتها، والزوايا هي نفسها، 
والخراب الذي لحق به يف مدينة الوالدة، والعيش 
والسكن سيالحقه حيثام ذهب، أي ستالحقه لعنة 
وشبابه  حياته  وأفنى  عنها  رحل  قد  التي  املدينة، 

وعمره فيها.
أما بخصوص السؤال عام إذا بكيت أنا أثناء قراءيت 
مل  فذلك  والنظّارة،  واملتلقني  الجمهور  اىل  لشعري 
يف  أبدو  الناس  اىل  شعري  أقرأ  حني  كوين  يحدث، 
هيئة البايك، وهذه ِسَمتي وِخصلتي يف قراءة شعري 
لآلخرين، حيث أبدو يف هيئة من يبيك، أو يف هيئة 
املحكوم بتهمة معّينة، أو بهيئة الذاهب اىل ِمَنّصة 
والِخشية،  التوّجس،  شديد  أنني  ذلك  التعذيب، 
والرتّصد، لنأمايت، وحركايت، وبوحي الشعري، ولعل 
والتعبريي  الجاميل  وقلقه  اإلبداع  رعشة  هو  ذلك 

والفني.
وحول ما إذا كان هناك من بىك تأثرا شعري الذي 
أقرأه وأتلوه، أجل لقد حدث ذلك، مرة جاءت ايّل 
انتهاء  بعد  يل  وقالت  مرهفة،  صديقة،  صحافية 
أبكيتني  إنك  لندن:  يف  الكوفة  قاعة  يف  يل  أمسية 
حني قرأت قصيدة “السطح “ يف املنازل العراقية، 
ذلك أن القصيدة ذكرتها بحياتها املاضية يف العراق، 
حني كانت تنام عىل السطح يف األصياف البغدادية. 
وأذكر أيضاً حني جاءتني يف لندن ذات يوم امرأة 
بني األربعني والخمسني من عمرها، وقالت يل بعد 
حالتها  قد حّسن من  إّن شعري  يل:  أمسية  انتهاء 
فامزحتها  كاملة،  أعامل  يف  قرأتني  حني  املرضية 
الذي  الطبيب هو  تتوّهمني ذلك،  إنك  لها:  وقلت 
حّسن من حالتك.كام بكت مرة سيدة أملانية وأنا 

قصائدي  إحدى  سامع  عرب  زيورخ،  يف  شعرا  أقرأ 
انفضاض األمسية لتشكرين  املرتجمة، فجاءت بعد 
عىل القصيدة، وقالت : “إن القصيدة ذكرتها بولدها 
الغياب،  عن  تتحّدث  كانت  قصيديت  الغائب”، 
الخصوص كثري،  بهذ  كتبته  والضياع، وما  والحرب، 
قصيديت  أما  اآلن.  القصيدة  هذه  أتذكر  أعد  ومل 
املُفّضلة واملبكية يل أيضا، فهي قصيدة “املدينة “ 

لقسطنطني كفايف، برتجمتي عن اإلنكليزية.

المدينة 
قلُت :

سوف أميض
اىل أرٍض أُخرى
واىل بحٍر آخر،

قد أجد أفضل من هذه املدينة،
لكنَّ كلَّ محاولٍة

سيكون محكوماً عليها بالَقَدر،
إنَّ قلبي مثل جثٍَّة دفينة،

كم سأبقى أُفكُّر بالبقاء
وسط هذه الخرائب ؟

أّن دارْت عيناَي
رأْت خرائَب سوداَء 

لحيايت ها هنا،
وكلام أنفقُت املزيَد

من األعواِم،
رًة ومقفرة.... بَدْت مدمَّ

سوف لن تجَد أرايَض جديدة،
وال بحاراً أُخرى،

ستالحقَك املدينُة،
ستتجوَُّل يف الشوارعِ ذاتها،
وستهرُم بني ذات الجدران،

وستشيُب بني البيوت نفسها،
لن تصَل أبداً

اىل تلك املدينة،
ليس مثة أمٌل،

ال سفنٌي
ال طريٌق....

رَت حياتََك ما دمَت قد دمَّ
يف هذا الركِن الصغريِ،

فالدماُر قائٌم،
 يف كلِّ ثنايا هذا العامل.

جابر خليفة جابر

هذه  مساحة  عىل  تخصيصاً  العراقي  والوجع  اإلنساين  األمل  يهيمن 
ومعاناة  والحنني  الغياب  وجع  عرشة،  الثالثة  بقصصها  املجموعة 
الغربة، ويتجىل هذا عن طريق اإلشارات التي تبثها النصوص مبتونها 
وهوامشها وعناوينها وال يقترص األمر عىل املحتوى الداخيل للمجموعة 
بل يتعداها يف النظر إليها من أطرها الخارجية كاألمكنة والتواريخ 

وحتى عدد القصص وترتيبها.
يجد القارئ نفسه ومن دون مقدمات مع عنوان املجموعة ومفردة 
والقدرة عىل  املعاناة  تستدعي  وظالل  معان  من  ترسمه  وما  الصرب 
التحمل املتزامن مع الهدوء، فال معنى لصفة الصرب من دون الهدوء 
وهكذا  تنوعاتها،  عن  النظر  بغض  والصعوبات  للمشاق  والتحمل 
ترتسم ألوان الغالف األمامي الثالث هادئة ومتصالحة مع بعضها وهي 
تتسّيد املشهد بينام تتكتل العيون املفتوحة يف الوسط أو القلب لتقول 
له – للقارئ – أنها هي بكتلتها املرتاصة املحدقة روح الكتاب وجوهره.

لكن العنوان الكامل هو لعبة الصرب، أي أن الصرب هنا ليس معنى محضاً 
وإمنا ورد مضافاً إىل كلمة لعبة، فهل ميكن للصرب أن يكون لعبًة، هنا 
تكمن مفارقة داللية جميلة وموحية، إن كان املقصود باللعبة مباراة 
فاملنترص فيها هو من يصرب أكرث، الحضور أم الغياب، الجامل أم القباحة، 
الضوء أم الظالم، لعبة َفرَضت نفسها عىل العبيها أو ُفرِضت عليهم من 
القارئ وهو يستدرج إىل لعبة  قوة ما، خفية أو معلنة، وليس أمام 
الكاتب إال أن يلعبها ويصرب لريى ويستكشف ويقرأ؛ ورمبا يراد أن الصرب 
الذي نكابده ونعاين خالله ليس إال لعبة عند غرينا أو مهزلة أو مرسحية 
نؤدي نحن أدوارها عن جهل وعمى كامل أو جزيئ، فالنهاية ستكون 

املقربة ومن بعدها سيبدأ طريق آخر أو لعبة صرب جديدة.
القصص تتوزع عىل ثالثة بلدان هي العراق، البرصة تحديداً، واألردن 
داللة  ثالثة عرش  الرقم  أو  العدد  يثري  وقد  مكان(،  من  )أكرث  وليبيا 
ما تحيل القارئ - امللتفت إىل عدد القصص- إىل املوروث املسيحي 

بالتشاؤم من ذكرى خيانة يهوذا  العامل واملتمثل  املنترش يف  الرشقي 
األسخريوطي وغدره بالسيد املسيح وصلبه عىل يد اليهود والتشاؤم 
من الرقم 13 ألن يهوذا هذا كان الحواري الثالث عرش، وسواء قصد 
املؤلف هذا أم مل يقصد فليس هناك يشء اسمه الصدفة يف العمل 
اإلبداعي وال حتى يف الكون كله، فكام ورد أن رفة جناح فراشة يف 

مكان ما من األرض يؤثر بدرجة من الدرجات يف حركة الكون كله ! 
نجد  يعنيه  وما  عرش  ثالثة  والعدد  وإحاالته  العنوان  تجاوزنا  وإذا 
املساحة الواسعة للجغرافيا وغلبة البيئة الصحراوية عىل ليبيا واالردن 
وجانب من البرصة وما الصحراء إال بيئة الصرب ورمزها األوضح سفينتها 
الجمل، وال أدري مل حرص املؤلف عىل ذكر املكان والزمان مع كل 
قصة وبغض النظر عن مراده من ذلك فإن لهذا التوثيق دوره يف تعزيز 
القراءة إذ نجد أن أحدى عرشة قصة كتبت يف األردن وليبيا، أي يف 
أهل  وبني  بالصحراء  محاطة  أو  مجاورة  مدن  أو يف  الصحراء  أجواء 
الصحراء، بينام مل تكتب سوى قصتني يف البرصة، لقد كان اختيار عنوان 
للمجموعة كلها  الصرب( عنواناً  إحدى قصص املجموعة وهو ) لعبة 

متسقاً ومنسجامً متاماً مع هذا التوزيع الجغرايف للقصص.
زمانياً تقع قصص الغربة أو الصحراء اإلحدى عرشة بني قصتني كتبتا يف 
البرصة، األوىل قصة حورية البحر، وهي القصة الثامنينية الوحيدة ) 
أقدم القصص أو أولها من حيث الزمن- 1987( واألخرية قصة املعطف 
)2014( وهي الوحيدة التي كتبت يف العقد الثاين من القرن الحادي 
والعرشين، بني القصتني إذن أكرث من ربع قرن، وبينهام هنا إحدى 
عرشة قصة، إحدى عرشة صحراء، صحراء روح أو صحراء مكان، أو 
صحراء برش، وإحدى عرشة لوناً قامتاً وخانقاً من ألوان املعاناة التي 
تجربته  عرف  من  عىل  غريبة  ليس  وبراعة  مبهارة  املؤلف  رسمها 
الرسدية منذ أن بدأ مشاركاته األوىل ضمن إصدارات )جامعة البرصة 
شقت  التي  املهمة  القصصية  الجامعة  تلك  العرشين(  القرن  أواخر 
أحد عرش  أنجزت خاللها  وأناة لعرش سنوات  طريقها بصرب وإرصار 
إصداراً رافضاً متمرداً عىل صعيدي الفن والشفرات يف زمن كرث فيه 

التهافت عىل موائد السلطة وحتى عىل فتاتها.
قصة حورية البحر ومن عنوانها تنطلق من املاء من البرصة مدينة 
الذي  بالضباب  باملاء،  مبللة  املعطف  وقصة  األنهار،  ومدينة  البحر 
يكتنف الطريق إىل املقربة ! أهذه نهاية اللعبة ؟ أهذه نهاية اللعب، 

لعبة الصرب، املوت ؟ 
بداية  هي  واملعطف(  البحر  حورية  القصتني)  هاتني  يف  البرصة  إن 
اللعبة، لعبة الصرب ونهايتها يف آن، بل هي املعطف الذي خرجت منه 
الذي صنع  املعطف  بعيدة، وهي  القصص وإن كتبت يف بالد  بقية 
لعبة الصرب فأخذها العراقي املغرتب عن بالده ومدينته معه أينام حل.

هكذا يقول الرتتيب الزماين، البرصة أوالً، والبرصة أخرياً، ورمبا مل يكن 
هذا الرتتيب مقصوداً بوعي وإرادة من املؤلف، لكن كيميائية اإلبداع 
ورسائله ولغته وشفراتها أعىل من املؤلف بكثري، وليس املؤلف كام 
أرى سوى ساعي بريد مؤهل تأهيالً عاليا إليصال الرسائل بأمانة إىل 

أهلها..!
الكتابة عن هذه املجموعة ومضامينها يستدعي قراءًة أوسع من هذه 
وأعمَق قد يتيرس يل الوقت ملراودتها وأكتفي بهذا اإليجار القرايئ عن 
لعبِة الصربِ ومسارها من البحر وعرب الصحراء املرتامية وحتى املقربة، 
ومن بعد كّل هذا سينقشُع الضباب ويتضُح الطريق، ال وضوح إال 
املعطف،  قصة  من  األخري  املقطع  يقول  هكذا  والتضحيات،  بالصرب 

القصة األخرية زمانياً وليس األخرية وفقاً للفهرست !
جانب  عىل  سيارته  يوقف  السامء.  تتوسط  أن  الشمس  توشك   (
يعرفُه. يجد  باتجاه قرب  بفوىض،  املوزعة  القبور  بني  الطريق. يخطو 
معطفه هناك.. ملقى عىل قرب وكأنه يغطيه. يقف قليالً قبل أن ينحني 
ليلتقطه، يضعه عىل كتفيه.. ثم يعود إىل العربة وقد بدأ صوت محركها 

يصله بوضوح أكرث كلام اقرتب منها.(
السفر مستمر إذن من نهاية طريق إىل بداية طريق جديد ومع كل 
طريق تستمر لعبة الصرب وتتكاثر املقابر إمنا يزداد الصوت وضوحاً 

وتتسّيد الشمُس مساحات السامء.
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عبد الرزاق الربيعي: كتابان جديدان
للشاعر العراقي املقيم يف ٍعامن عبد الرزاق الربيعي، صدر كتابان جديدان:

“عىل سطحنا طائر غريب - مرسحيات” يضم سبع مرسحيات قصرية، صدر عن مؤسسة تكوين 
–عامن.

“نهارات بال تجاعيد” مجموعة شعرية صدرت عن الجمعية العامنية لالدباء والكتاب.  من االخرية:
“ماذا لو ضل املرشط/ يف كف الجراح/ الدرب / ومىض / بدالً من أن يشفي  /الجرح الفاغر / يف 

صدره  / ادمى القلب ؟! / ماذا لو حكموا باالعدام / عىل طري الحب/ بعيد الحب؟!”.

من انثياالت السمفونية
التاسعة لبتهوفن

طه الزرباطي

ِبفاِرغِ الِشْعِر ؛
ك الذي ملْ يولْد بَْعُد ! أنَتِظُر نَصَّ

ك الذي يَْحَتلُِني متاماً ؛ نَصَّ
جنوُد كلامتِك تُِحيطٌِني من كُلِّ َصوٍب ،

وأنا أرفُع رايايَت الَحْمراَء ُمسَتسلِامً ..
كَباِشٍق ..!

نََصك الذي يَْفَضُح الَصْمَت الَجباَن ؛
ميألُه رضباٍت لألوتاِر الغاِضَبِة ؛

كام َفَعل )بتهوفن ( ؛
 يف َوَجعِ ِسمفونيَِّتِه التاسَعِة ،

بَلََغ املَدى ...
داعَب الِقَمَم الَبِعَيدة َكالطيوِر الجاِرَحِة ..

حطََّم َصْمَتُه اللَعنِي...
بالَغَضِب اللَّذيِْذ لِلَوتَِر...

أنَتِظُر عينيِك ؛
لَِتتَصيَّدايِن  ...

َمرًَّة أُخرى ؛
ألَف َمرٍَّة أخرى ...
اىل غابَِة أنوثِتك ...
ُموِسيقى رغباتِِك ؛

 املَْجُنونَِة !
ارتعاشاُت الوترياِت ،

يف أَوجِ تلُهِفها ...
ُمداَعباُت أالِت الَنْفخِ ...

َغَضُب باِشٍق ...
رضباُت َجناَحْيِه ...

لِصْمِت الِريحِ...
َفْجُر َعْيَنْيك ...

َرْغَبُة الَغَرِق فيِك ...
بَْحَثاً َعنِّي...

ِبكاِمِل أنوثَِتها ...
تُلملُِم الَقِصيَدُة نِثاري ،
تَْسَحُق حجَر رُصاِخي !
تَْعجُن طيِنَي الُحرِّيَّ ...

تُعيُد تَْشِكييِل ...
يف حافِة عينيك ...

حائٌر كدمَعٍة ...
ُمنتِفٌض ككامٍن ...
رشيٌق كَكََمْنَجٍة ...

ُمنَتِظٌر كََوتٍَر ُمرْتَِقْب....
كنوتٍَة نَشاٍز ؛
أكاُد أفيُق ...

يف عينيِك ؛
ُسؤاالً ...

لَِم أنِت ...
لَِم أنا !؟

يف الوقِت الضائعِ ؛
املُعِتِم جداً ...!

ِحنَي أْسَمُع ِبروِحَي ؛
ما لَْم يَِعيِه َسْمٌع !

الشعر رفيق اإلنسانية .. فكيف ال يبكي؟تجارب

في اإلشارات لقصص »لعبة الصبر«قراءة
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يومية سياسية يصدرها الحزب الشيوعي العراقي

وطن حر وشعب سعيد
تابعوا

اخبار الحزب الشيوعي العراقي

مطالبات بحماية آثارها واستثمارها سياحيا

األنبار.. شواهد تاريخية عريقة 
مطمورة تحت التراب

الرمادي - وكاالت
األثرية  املواقع  مبئات  األنبار  محافظة  تزخر 
مطمورا  يزال  ال  معظمها  القدم،  يف  املوغلة 

تحت الرتاب يف انتظار مشاريع التنقيب.
ورغم األهمية الفريدة لآلثار، تواجه املواقع 
العراق عامة تحديات كبرية. فهي  األثرية يف 
واليوم   ،2003 بعد  والنهب  للتدمري  تعرضت 

تعاين التجاوزات واإلهامل.
نحو  األنبار  يف  األثرية  املواقع  عدد  ويبلغ 
جانبي  عىل  معظمها  يتوزع  موقعا،   438
صحراء  يف  ينترش  منها  والقليل  الفرات،  نهر 
محمد  األنبار  آثار  مفتش  بحسب   - الرطبة 
جاسم، الذي يؤكد يف حديث صحفي انه “مل 
مساحة  ملعظم  دقيقة  مسح  عمليات  تجر 
األنبار حتى اآلن، وآخر مسح كان عام 2002، 

وهذا مل يكتمل”.
حقب  إىل  تعود  األنبار  آثار  أن  إىل  ويشري 

حتى  الحجرية  العصور  من  مختلفة،  زمنية 
الحقبة اإلسالمية، متحدثا عن “قلعة هيت” 
األثرية، التي تشري املصادر إىل انها استوطنت 
األكدي  رسجون  عرص  منذ  البرش  قبل  من 

)أكرث من 2300 سنة قبل امليالد(. 
يؤكد جاسم  األنبار،  التنقيب يف  أعامل  وعن 
يف   2009 عام  كان  وآخرها  توقفت،  انها 
هيت  مدينة  قرب  الواقع  أسود”  “تل  موقع 
مرجعا  الفرات،  لنهر  اليرسى  الضفة  عىل 
األمنية  الظروف  إىل  التنقيب  توقف  سبب 

املضطربة وغياب التخصيصات املالية. 
مواقع  وجود  األنبار،  آثار  مفتش  ويتوقع 
املحافظة، خصوصا يف  مكتشفة يف  أثرية غري 

باديتها.
من جانبه، يتحدث رئيس الهيئة العامة لآلثار 
وجود  عن  حسني،  مجيد  ليث  د.  والرتاث 
املرافق  وتهيئة  األثرية،  السياحة  لدعم  توجه 

أن  ويرى  األثرية.  للمواقع  الجيدة  السياحية 
ميكن  التي  األثرية  املواقع  من  املئات  هناك 

جعلها واجهة سياحية مهمة يف املستقبل.
يف  القديم  الفن  تاريخ  أستاذ  يرى  بينام 
العبيدي،  محمد  د.  املستنرصية،  الجامعة 
مايل  دعم  إىل  بحاجة  األثرية  املواقع  أن 
للمحافظة  فنية  وخربات  كبريين،  ولوجستي 
عليها، مطالبا يف حديث صحفي، بتهيئة بنية 
تحتية لكل موقع أثري، توفر للزائرين وسائل 

الراحة واألمان واالطمئنان.
إىل ذلك، يدعو مفتش آثار األنبار، السلطات 
من  املزيد  بذل  إىل  املحافظة  يف  األمنية 
مفارز  تكليف  عرب  اآلثار  لحامية  الجهود 
يف  دائم  بشكل  تنترش  متخصصة  صغرية 
بعمليات  االكتفاء  وعدم  األثرية،  املواقع 
تلك  يف  الرشطة  مراكز  خالل  من  املراقبة 

املناطق.

غائم جزئيC° 26طقس اليوم

يف  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  منشورات  ضمن 
املجموعة  من  جديدة  طبعة  أخريا  صدرت  العراق، 
للشاعر  الربتقال”،  “جمهورية  املوسومة  الشعرية 

الراحل إبراهيم الخياط. 
عام  صدرت  قد  كانت  املجموعة  من  األوىل  الطبعة 
2017 ضمن منشورات االتحاد ايضا، لكن بالتعاون مع 

دار الشؤون الثقافية العامة يف وزارة الثقافة. 
تضم املجموعة 25 نصا شعريا تغطي نحو 98 صفحة 

من القطع املتوسط.

“جمهورية البرتقال” 
في طبعة جديدة 

إصدار

“مسرح آشور” يفتتح 
عروضه بـ “المفتاح”

جمع التحف واالنتيكات 
من هواية إلى تجارة في سوق السليمانية 

بموقفين عفويين
عراقيان يثيران اهتمام 

صحفيين أجانب 
بغداد – وكاالت 

مبوقفني عفويني متفرقني، أذهل سائق حافلة وجندي عراقيان، فريق 
عمل شبكة تلفزيونية أجنبية كان قد رافق بابا الفاتيكان فرانسيس 
خالل زيارته العراق. وعرب الصحفي األيرلندي كومل فلني من شبكة 
لطف  عن  نيوز”  يت  دبليو  “إي  العاملية  الكاثوليكية  التلفزيون 
فيديو  تويرت مقطع  إذ نرش عىل حسابه يف  التعامل.  العراقيني يف 
ملوقف حدث بني فريق عمل شبكة “يب يب يس” الربيطانية املكلف 

بتغطية الزيارة، وأحد سائقي الحافالت املكلفة بنقل الوفد الزائر.
وقال فلني إن خاتم السائق أعجب زميله املصور “أليكيس”، فام كان 

من السائق إال أن قرر عىل وجه الرسعة إهداء الخاتم إىل أليكيس.
وعلق الصحفي عىل ذلك بالقول: “لطف ودفء الشعب العراقي 
فلني:  قال  آخر،  الفت  موقف  وعن  أبدا”.  ينتِه  مل  قابلناه  الذي 
بعض  للقاء  يتحدث  البابا  كان  عندما  الكنيسة  خارج  “تسللُت 
السكان املحليني، وظننت أنني عىل وشك الوقوع يف مشكلة عندما 
اقرتب مني رجل من الجيش؛ لكنه قدم يل الشاي ال غري”. ووثق فلني 
لحظة صعوده إىل الطائرة املتجهة بالبابا فرانسيس إىل روما، وعلق 
قائال: “كانت شمس العراق مرشقة علينا بينام كنا نصعد عىل منت 
الرحلة البابوية املتجهة إىل روما. يا لها من روح جميلة رأيناها يف 

الشعب العراقي وبلده.. شكرا جزيال لكم”.

مجلس عزاء
للراحل ئاشتي 

بغداد – طريق الشعب 
للرفيق  عزاء  مجلس  بغداد  يف  الخميس  اليوم  هذا  يقام 

الراحل سهيل نارص فاضل )ئاشتي(.
املجلس،  إقامة  التي ترشف عىل  الفقيد،  عائلة  وستستقبل 
املعزين من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء، 

وذلك عىل قاعة منتدى “بيتنا الثقايف” يف ساحة األندلس. 

بغداد – وكاالت
تواصل الفرقة الوطنية للتمثيل، متارينها استعدادا لتقديم مرسحية 
التي تعد من أول االعامل املقرر عرضها عىل “مرسح  “املفتاح”، 
آشور” حال سامح خلية أزمة كورونا بذلك. يشار إىل ان “مرسح 
الوطني.  املرسح  مبنى  يشغلها  التي  املساحة  ضمن  يقع  آشور” 
وقد بني بجهود ذاتية من وزارة الثقافة ودائرة السينام واملرسح، 
“املفتاح”  ومرسحية  املايض.   العام  حزيران  نهاية  افتتاحه  وتم 
من تأليف القاص د. مثال غازي وإخراج أسامة السلطان، وبطولة 
امرية جواد ود. سعد عزيز عبد الصاحب وهاشم الدفاعي. وذكر 
د. عبد الصاحب، يف حديث صحفي، ان املرسحية جاهزة وتنتظر 
من غرفة العمليات الخاصة بجائحة كورونا، قرارا يسمح بعرضها 

أمام الجمهور.

السليمانية – وكاالت 
يف بادئ األمر كانت عبارة عن هواية، لتتحول يف ما بعد إىل 
التحف  لبيع  محل  صاحب  قصة  بدأت  هكذا  مربح..  عمل 
مدينة  أسواق  أحد  يف  واالنتيكات،  الفلكلورية  واملقتنيات 

السليامنية. 
نوزاد حسني، الذي يعرض يف محله أدوات تراثية نحاسية من 
تحف ودالل وأوان وغريها، يقول يف حديث صحفي أن مهنته 
عن  أهمية  يقل  ال  النحاس  “ألن  تندثر  ولن  ستبقى  هذه 
القطع  الناس يحبون  الذهب والفضة”، مشريا إىل أن “اغلب 
وأن  الجميل،  باملايض  تذكرهم  كونها  النحاس،  من  املصنوعة 
غالبية العائالت املرتفة كانت يف السابق تتباهى بوجود أوان 
املقتنيات  هذه  أن  اعتبار  عىل  منازلها،  يف  نحاسية  تحف  او 

تدل عىل الرفاهية”.
ويوضح حسني أن عالقته بالتحف كانت يف البداية عبارة عن 
الهواية  حّول هذه  عاما،   30 وقبل  لكنه،  الصغر،  منذ  هواية 
يدفعون  كانوا  الناس  أن  مبينا  سوقها،  لرواج  نظرا  مهنة،  إىل 

مبالغ جيدة القتناء النحاسيات. 
العراق  جنوب  من  أجلبها  “مقتنيايت  أن  قائال  ويضيف 
وقدور  دالل  هنا  ولدّي  وتركيا،  ايران  من  وبعضها  ووسطه، 
مختلفة  اسعارها  فنية،  وتحف  مطبخ  وأدوات  وإكسسوارات 
 50 إىل  دوالر   100 من  تبدأ  فهي  وقدمها.  أحجامها  بحسب 

ألف دوالر”.
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السبت من كل اسبوع
التاسعة مساًء بتوقيت بغداد

يحدث في العراق
سلسلة لقاءات مباشرة ينظمها

المركز االعالمي للحزب الشيوعي العراقي

التسامح العراقي 
ونفاق الحكومات!

طه رشيد

اثريت يف االيام االخرية  فكرة التسامح والعيش املشرتك بني 
ابناء الطوائف واالثنيات املختلفة وخاصة اثناء وبعد زيارة 

البابا فرنسيس للعراق.
للتسامح وقد  الشعوب ميال  العراق مثل غريه من  شعب 
عاش عقودا بل وقرونا دون ان تثار قضية التمييز واالحرتاب 

بني مكوناته!
وكانت غالبية العوائل العراقية، وخاصة من الشباب، تحيي 
مختلف االعياد واملناسبات، كاملولد النبوي وعاشوراء وعيد 
زكريا وعيد رأس السنة امليالدية، ناهيك عن عيدي الفطر 

واالضحى وغريهام !
او  بالعرق  تتعلق  شكوى  اية  العراقية  املحاكم  تسجل  ومل 
التي  هي  االختالفات  وهذه  الطائفي.  االنتامء  او  اللون 
قبل  من  واعتزاز  مفخرة  موضع  موزائيكيا  عراقا  تشكل 
معظم العراقيني وباالخص اولئك الذي ميتلكون وعيا متميزا 

وهام انسانيا عاما وبعدا وطنيا!
سؤال  طرح  من  يخجل  العراقي  كان  السابق  الزمان  يف 
حدودية  مراكز  هناك  تكن  ومل   .. الطائفي  االنتامء  حول 
نظام  جاء  حتى  الجنوب،  يف  وال  الشامل  يف  ال  املدن  بني 
البعث ليهمش هذه الطائفة وذاك العرق او تلك القبيلة، 
ابناء  ضد  قذرة  بحرب  املايض  القرن  سبعينيات  وليدشن 
شعبنا الكردي فيحرق القرى ويهّجر االالف من قراهم التي 
تعرضت للحرق والتدمري.. واملضحك املبيك ان نظام صدام 
سن قانونا ال يسمح مبوجبه بتملك العراقي يف بغداد اال من 
ولد فيها! وهكذا وضع نظام البعث “ االساس “ لتخريب 
فكرة العيش املشرتك! ثم جاء النظام الجديد الذي متنيناه 
فخيب آمالنا وآمال كل املعارضني لنظام البعث، فعرفنا من 
خالله وللمرة االوىل ماذا تعني الحرب الطائفية! وكل هذه 
الحروب مبختلف مسمياتها واسباب انطالقها ال يخرس فيها 
سوى املواطن.. وقد عقدت مواثيق رشف ولكن جف حربها 

ومل تفّعل!
تحتاج  بل  اىل توصيات ومواثيق،  تحتاج  التسامح ال  فكرة 
اىل مرشوع عراقي تنموي يعيد بناء االقتصاد ويشيع فكرة 
رادع  قانون  اىل  وتحتاج  االجتامعية..  والعدالة  املواطنة 

وحاسم وصارم ضد اية مامرسة او خطاب للكراهية..
طرف  اي  من  القتلة  نصافح  ان  تعني  ال  التسامح  فكرة 

جاؤوا!
عيون  يف  تتألآلن  واملحبة  الفرح  وسرتون  علنا  حاكموهم 

الصغار والكبار!

نقطة ضوء

جانب من “قلعة هيت” األثرية

السماوة 
متحف فني جوال 

يضم أعماال عالمية 

السماوة – وكاالت 
احتضن “البيت الرتايث” يف مدينة الساموة، اخريا، متحفا جواال من 

مقتنيات الفنان الكرباليئ صالح الحيثاين.
الشؤون  تشكيليون ومهتمون يف  فنانون  زاره  الذي  املتحف،  ضم 
الفنية والرتاثية، عرشات األعامل الفنية، بعضها لفنانني عامليني أمثال 
بيكاسو وسلفادور دايل وخوان مريو وادوارد مونش، وبعضها اآلخر 

لرواد عراقيني يف الرسم والنحت. 
وذكر منظم املتحف، هادي ماهود، أن املتحف كان قد دار يف عدد 

من املحافظات، قبل أن يحط رحاله يف الساموة.


